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Útdráttur 
Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var þríþætt sem felst í eftirfarandi 
rannsóknarspurningum:  
 

a) Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

b) Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
c) Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum? 

 
Fræðilegt gildi rannsóknarinnar byggir aðallega á þeirri aðferðafræði að skoða rannsóknir 
sem þegar hafa verið gerðar á sambærilegu viðfangsefni. Höfundur aflaði gagna frá 
niðurstöðum erlendra rannsókna sem bornar verða saman við niðurstöður úr viðtölum sem 
höfundur hefur tekið við starfsmenn þriggja íslenskra fyrirtæka ásamt 
tölvupóstsamskiptum við starfsmenn eins fyrirtækis. Samtals var rætt við starfsmenn 
fjögurra fyrirtækja.  

Til þess að nálgast viðfangsefnið og svara þeim rannsóknarspurningum sem höfundur lagði 
upp með, þá var notast við tilfellisrannsóknir (e. case research in operations management). 
Við undirbúning og framkvæmd viðtala var stuðst við svokölluð hálfstöðluð viðtöl (e. 
semi-structured interviews). 

Niðurstaðan er sú að samkvæmt þeirri rannsókn sem höfundur gerði hjá íslenskum 
fyrirtækjum að ástæður fyrir að ákveða innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi var vegna 
innri áhrifa. Það stangast á niðurstöður úr fyrri rannsóknum. Þegar hindranir við 
innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi voru skoðaðar þá voru helstu hindranir í báðum 
tilfellum innan starfseminnar sjálfrar og er það í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna. 
Þegar ávinningur af notkun umhverfisstjórnunarkerfis hjá fyrirtækjunum var skoðaður þá 
voru áhrifin innan starfseminnar sjálfrar og er það í samræmi við niðurstöðu fyrri 
rannsókna. 





 

Abstract 
The main task of the study was threefold and involves the fallowing theses: 

a) What are the reasons that encourage companies to implement environmental 
management system?  
b) What obstacles might companies face during the implement stage. 
c) What do companies benefit from implementing and using environmental management 
system? 
 
Theoretical value of the study is based mainly on the methodology to examine studies that 
have been conducted on similar subjects. Author collected data from the conclusions of 
foreign studies and compared that with the results of interviews the author conducted with 
three Icelandic companies as well as email correspondence with another company. Sum 
total being four companies. 

In order to approach the subject matter and answer the theses the author lined up with 
author used case research in operations management. The design and implementation of 
interviews was based on semi-structured interviews.  

The conclusion is, based on the study that the author made with the Icelandic companies, 
that reasons for the decision of implementing environmental management system is due to 
internal factors. That goes against findings of previous studies. 

When looking at the obstacles facing the implemental stage of the environmental 
management system, the author found the main obstacle to be within the operations (of the 
companies) in both cases. That is to say when looking at previous findings as well as 
authors own study. 

Viewing the benefits of using the environmental management systems within the 
companies, author found the influence to be within the operations, and that consists with 
the findings of previous studies. 
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Skammstafanir og skilgreiningar 
Umhverfisstjórnun: Þegar fyrirtæki sýnir fram á að það sé kerfisbundið að greina, stýra 
og lágmarka óæskileg umhverfisáhrif sem kemur frá starfsemi þess (Vottun hf., e.d.). 
Markmiðið með umhverfisstjórnun er að það verði hluti af daglegu starfi fyrirtækja þar 
sem þau hafa skilgreint umhverfisstefnu fyrirtækis (Iðntæknistofnun: Landsnefnd Alþjóða 
verslunarráðsins, 1998).  

Umhverfisstjórnunarkerfi: Stjórnskipulag sem fyrirtæki skilgreina í þeim tilgangi að 
starfa samkvæmt umhverfisstjórnun. Með virku umhverfisstjórnunarkerfi geta fyrirtæki 
fylgst reglubundið með frammistöðu sinni í umhverfismálum (Vottun hf., e.d.). 

Gæðastjórnun: Felur í sér að hafa skilvirka stjórn starfsemi fyrirtækis. Skilgreindir eru 
mikilvægir ferlar og áætlanir sem stjórnendur og starfsmenn fylgja eftir með markvissum 
hætti (Samtök iðnaðarins, 2004). 

Gæðastjórnunarkerfi: Stjórnskipulag sem fyrirtæki skilgreina felur í sér skilgreiningu á 
gæðamarkmiðum til umbóta á vörum og þjónustu (Staðlaráð Íslands, 2011). 

Staðlar: Tilmæli um að það eigi að framkvæma eitthvað á ákveðinn hátt, t.d. að fylgja 
skilgreindum verklagsreglum við framkvæmd starfs (Guðlaug Richter, 1996). 

ÍST EN ISO 14001: Staðall sem lýsir kröfum sem sérhvert umhverfisstjórnunarkerfi þarf 
að uppfylla til þess að það geti hlotið vottun af óháðum aðila (Staðlaráð Íslands, 2012). 

ÍST EN ISO 9001: Staðall sem lýsir kröfum sem sérhvert gæðakerfi þarf að uppfylla til 
þess að það geti hlotið vottun af óháðum aðila (Staðlaráð Íslands, e.d.). 

o.fl.: og fleira. 

m.a.: meðal annars. 

skv.: samkvæmt. 

s.s.: svo sem. 

t.d.: til dæmis. 

o.s.frv.: og svo framvegis. 

þ.e.: það er. 
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Þakkir 
Það er margt sem fer um hugann þegar ég rifja upp háskólanámið mitt. Á þeim tíma hef ég 
öðlast mikla þekkingu og á sama tíma upplifað það allra besta í lífinu en það er að eignast 
börnin mín tvö. Eiginmaður minn, Ragnar Geir Gíslason hefur staðið við hlið mér eins og 
klettur allt námið mitt og sýnt mér verðuga þolinmæði og ég verð honum ávallt þakklát 
fyrir það. Ég vil þakka fjölskyldu okkar fyrir þá aðstoð sem þeir hafa veitt okkur á 
háannatímum í námi mínu með því að annast börnin okkar.  

Ég fékk hugmyndina að rannsókninni þegar fyrirtækið sem ég starfa hjá,      
Gámaþjónustan hf. ákvað að fara í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi. Ég ákvað því að 
rannsaka fyrirtæki sem hafa innleitt slík kerfi og hafði áhuga að vita hvers vegna fyrirtæki 
eru að fara í þessa miklu vinnu samhliða öðru starfi innandyra. Hvaða hindrunum fyrirtæki 
kynnu að mæta í innleiðingunni og hver ávinningurinn væri af slíku kerfi. Samhliða 
rannsókninni bauðst mér að taka þátt í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi hjá 
Gámaþjónustunni hf. og hefur sú vinna verið gott veganesti með rannsókninni því ég hef 
bætt við mig mikilli þekkingu sem hefur komið sér vel í rannsókninni. Ég vil þakka 
Gámaþjónustunni hf. og stjórnendum hennar fyrir skilning og traust í minn garð við 
innleiðinguna.  

Ég vil þakka Guðmundi Vali Oddssyni leiðbeinanda fyrir góða leiðsögn. 

Ég vil þakka Elíasi Ólafssyni og Garðari Víði Gunnarssyni fyrir yfirlestur og gagnlegar 
ábendingar.  

Auk þess vil ég þakka Maríu Yngvinsdóttur fyrir yfirlestur á ensku málfari. 

Ég vil þakka eftirfarandi viðmælendum fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að ræða við mig 
og gera mér kleift að láta rannsókn mína verða að veruleika:  
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1 Inngangur 
Nú á tímun er ljóst að ný hugsun er ríkjandi, er varðar umhverfismál og ýmiss félagsleg 
málefni. Umhverfið sem við lifum í hefur áhrif á heilsu okkar og líðan og það getur haft 
slæmar afleiðingarnar fyrir umhverfið ef ekki er tekist á við slík vandamál (Quazi, 1999).  
Þetta eru málefni sem bíða úrlausnar á Íslandi, það þarf að taka umhverfismál föstum 
tökum vegna þess að það snertir samfélagið á margan hátt (Steinn Kárason, 2006a). Við 
vitum að ef illa er gengið um umhverfið og fyrirbyggjandi aðgerðir eru ekki gerðar, til að 
minnka áhrifin af slæmri umgengni þá kemur það til með að valda umhverfinu verulegu 
tjóni.  

Mörg fyrirtæki hafa gert sér grein fyrir hversu alvarleg áhrif rekstur þeirra hefur á 
umhverfið til lengri tíma og hafa gripið til ákveðinna aðgerða til þess að takmarka slík 
áhrif. Þá hafa jafnvel viðskiptahömlur verið settar á sum fyrirtæki ef rekstur þeirra felur í 
sér alvarleg og neikvæð umhverfisáhrif. Með hliðsjón af því hversu mikilvægt umhverfið 
er og hversu mikil áhrif það hefur á heilsu okkar og líðan er mikilvægt að vitundarvakning 
verði hjá fyrirtækjum og þau setji umhverfismál í forgang og greini þá umhverfisþætti sem 
fylgja rekstrinum. Samhliða því að fyrirtæki móti sér umhverfisstefnu verða að vissu leyti 
til viðskiptatækifæri. Aukin umhverfisvitund hefur jákvæð áhrif þar sem allir hafa hag af 
slíku þar á meðal starfsmenn, viðskiptavinir, birgjar og samfélagið í heild. 
Umhverfisstjórnunarkerfi og reglulegar úttektir búa yfir verkfærum sem tryggja að 
fyrirtæki starfi samkvæmt fyrirfram ákveðinni umhverfisstefnu og því geti fyrirtækið sett 
sér raunhæf markmið (Iðntæknistofnun: Landsnefnd Alþjóða verslunarráðsins, 1998). Eitt 
helsta verkfærið í umhverfisstjórnun eru umhverfisstaðlar. Með þeim er hægt að ná 
kerfisbundinni stjórn á umhverfismálum í fyrirtækjum (Steinn Kárason, 2006b). 

Fjölmörg fyrirtæki á Íslandi hafa innleitt umhverfisstjórnunarkerfi og opinberir aðilar eru 
farnir að leggja áherslu á vistvæn innkaup. Í því sambandi má nefna verkefnið Vistvæn 
innkaup (VINN) en það varð til árið 2003. Það er samstarfsverkefni nokkurra opinberra 
aðila og hefur það að markmiði að upplýsa um vistvæn innkaup (Vistvæn innkaup, e.d.).  
 
Fyrirtækjum er það í sjálfsvald sett hvort þau ákveði að taka upp umhverfisstjórnunarkerfi. 
Hins vegar eru áherslur á þennan málaflokk mjög mismunandi eftir því í hvers konar 
iðnaði fyrirtæki starfa. Á sumum sviðum er það orðið áberandi að gerðar séu kröfur um að 
fyrirtæki hafi tekið upp umhverfisstjórnunarkerfi vilji þau eiga viðskipti sín á milli eða við 
aðra aðila á sama sviði.  
Sett hafa verið lög um opinber innkaup nr. 84/2007 og í þeim kemur fram að kaupandi má 
setja skilyrði um ákveðna eiginleika er tengjast umhverfinu (Alþingi, 2012b). Það gefur 
ákveðin skilaboð til fyrirtækja sem vilja eiga möguleika á farsælum viðskiptum. 
 
 
 
Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er þríþætt og felst í eftirfarandi 
rannsóknarspurningum:  
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• Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

• Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
• Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum? 

 
Ástæðan fyrir því að höfundur setti fram fyrstu spurninguna var að hann hafði áhuga á því 
að vita hvort það væri fleiri ástæður fyrir innleiðingunni en utanaðkomandi þrýstingur. 
Ástæðan fyrir spurningu tvö var að höfundur telur að ef stjórnendur fyrirtækja viti hverjar 
eru mögulegar hindranir við innleiðinguna þá geti það auðveldað þeim innleiðingarferlið. 
Höfundur getur meðal annars nýtt það í sínu starfi en hann starfar við innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi. Ástæða fyrir þriðju og síðustu spurningunni var sú að höfundur 
hafði áhuga á því að vita hvort ávinningur af umhverfisstjórnunarkerfi væri fólgið í fleiri 
þáttum en auknum viðskiptatækifærum. Um leið gæfist staðfesting á hver væri ávinningur 
af umhverfisstjórnunarkerfi. Höfundur vonar að það verði hvatning fyrir önnur fyrirtæki.  
Höfundur vonast jafnframt til þess að niðurstaða rannsóknarinnar gefi stjórnendum 
fyrirtækja betri sýn á mikilvægi umhverfisstjórnunarkerfis og um leið hjálpi þeim gera sér 
betri grein fyrir við hverju megi mögulega búast í innleiðingarferlinu.  

1.1 Mikilvægi rannsóknar 

Að mati höfundar er mikil vöntun á rannsóknum á þessu viðfangsefni hér á landi. 
Höfundur fann fjórar rannsóknir á þessu sviði sem gerðar hafa verið hér á landi en þær eru: 
 

• B.Sc. verkefni Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur frá árinu 2007 sem ber heitið 
Umhverfisstjórnun fyrirtækja á Íslandi, kostir og gallar við innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfis, hvati eða tregða til innleiðingar. 

•  M.Sc. verkefni Ragnhildar Helgu Jónsdóttur frá árinu 2002 sem ber heitið 
Umhverfisstjórnun, umhverfismerki og íslensk fyrirtæki.  

• M.Sc. verkefni Guðmundu Bjargar Þórðardóttur frá árinu frá árinu 2010 sem ber 
heitið Umhverfisstjórnun á Keflavíkurflugvelli: viðhorf og leiðir. 

•  M.Sc. verkefni Guðjóns Inga Eggertssonar frá árinu 2003 sem ber heitið Íslensk 
fyrirtæki og umhverfismál. Könnun á framkvæmd og skipulagi umhverfismála hjá 
fyrirtækjum og viðhorfi stjórnenda til umhverfisstjórnunar.  

Þar sem allmörg fyrirtæki á Íslandi hafa innleitt umhverfisstjórnunarkerfi auk þess sem í 
Evrópu er kerfið orðið mun útbreiddara þá hefur skapast möguleikar á að rannsaka 
viðfangsefnið enn frekar.  

Höfundur telur að frekari rannsóknir geti orðið til að upplýsa fyrirtæki á Íslandi um 
málefnið enn frekar og geti gert þau meðvitaðri um umhverfismál.  
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2 Viðfangsefnið 
Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er skoða hvaða þættir eru ráðandi þegar kemur að því 
að fyrirtæki taka ákvörðun um hvort innleiða eigi umhverfisstjórnunarkerfi. Fræðilegt gildi 
rannsóknarinnar byggir á þeirri aðferðafræði að skoða rannsóknir sem þegar hafa verið 
gerðar á sambærilegu viðfangsefni. Höfundur aflar gagna sem eru mest erlendar rannsóknir 
sem verða bornar saman við niðurstöður úr viðtölum sem höfundur tók við starfsmenn 
þriggja íslenskra fyrirtækja ásamt tölvupóstsamskiptum við starfsmenn eins fyrirtækis, 
samtals eru því fyrirtækin fjögur. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru eftirfarandi: 

• Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

• Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
• Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum?  

Með því að svara þessum spurningum má leiða fram niðurstöðu um hvaða þættir það eru 
sem helst koma til skoðunar þegar fyrirtæki eru að hugleiða innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi og hvað það er sem helst ræður ákvörðun þeirra um hvort taka 
eigi upp kerfið eða ekki. 

Höfundur vill taka það fram að einungis eru þau fyrirtæki skoðuð í þessari rannsókn sem 
hafa ISO 14001 vottun á stjórnkerfi sínu. 

2.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla sem eru: Inngangur, Viðfangsefnið, Aðferðafræði, Fræðileg 
umfjöllun, Rannsókn, Niðurstöður og umræða og síðast er Lokaorð og frekari rannsóknir. 

Fyrsti kafli er kynning á umhverfisstjórnun og stutt lýsing á því hvað höfundur ætlar að 
rannsaka. 

Annar kafli inniheldur umfjöllun um hvernig höfundur ætlar að framkvæma rannsókn sína 
og skilgreiningu á rannsóknarspurningum. 

Þriðji kafli inniheldur umfjöllun um hvaða aðferðafræði höfundur styðst við í rannsókn 
sinni og einnig setur höfundur fram hönnun rannsóknar. 

Fjórði kafli inniheldur umfjöllun um fyrri rannsóknir sem höfundur hefur skoðað ásamt 
greiningu höfundar á þeim. 

Fimmti kafli inniheldur ítarlega lýsingu á framkvæmd hvers stigs rannsóknarinnar.  

Sjötti kafli inniheldur niðurstöður úr rannsókn höfundar og einnig leggur höfundur mat á 
niðurstöður sínar með umræðu. 

Sjöundi kafli inniheldur lokaorð höfundar og tillögur að frekari rannsóknum. 

Fyrir aftan sjöunda kafla er heimildaskrá og þar á eftir koma viðaukar. 
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2.2 Takmarkanir 

Við framkvæmd á rannsókninni voru ákveðnar takmarkanir sem höfundur gerði sér grein 
fyrir við framkvæmdina. Þær eru eftirfarandi: 

Túlkun á niðurstöðum 

Höfundur undirbjó sig vel fyrir viðtölin með það að markmiði að vera ekki búin að mynda 
sér ákveðnar skoðanir um niðurstöður viðtala. 

Höfundur reyndi eftir bestu getu að gæta hlutleysis við túlkun á niðurstöðum úr viðtölum. 

Tæki og tól 

Í fyrsta viðtalinu notaðist höfundur einungis við gamalt upptökutæki. Þegar kom að því að 
hlusta á upptökuna þá komu fram truflanir þegar símar hringdu. Þegar truflanir áttu sér stað 
gat höfundur ekki heyrt samtalið greinilega. 

Öflun gagna 

Viðtöl voru tekin við annaðhvort gæðastjóra eða starfsmenn sem tóku þátt í innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi. Í þessu sambandi gerir höfundur sér grein fyrir því að gæti þeirra 
sýn á innleiðingunni verið allt önnur en til dæmis hjá öðrum starfsmönnum eða 
yfirstjórnendum.  
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3 Aðferðafræði 
Til þess að nálgast viðfangsefnið og svara þeim rannsóknarspurningum sem höfundur lagði 
upp með, þá mun vera notast við tilfellisrannsóknir (e. case research in operations 
management). Við hönnun og framkvæmd viðtala var stuðst við hálf-stöðluð viðtöl (e. 
semi-structured interviews).  

Í þessum kafla verður fjallað um ferli tilfellisrannsókna, ferli hálf-staðlaðra viðtala og að 
lokum verður fjallað um hönnun rannsóknar þar sem höfundur útskýrir uppbyggingu 
hennar. 

3.1 Tilfellisrannsóknir 

Sú aðferðarfræði sem rannsókn þessi er öðru fremur grundvölluð á, byggir á tveimur 
greinum. Sú fyrri ber heitið Effective case research in operations management: a process 
perspective (Stuart, Mccutcheon, Handfield, Mclachlin, & Samson, 2002) og hin síðari ber 
heitið Case research in operation management (Voss, Tsikriktsis, & Frohlich, 2002). 
Greinarnar fjalla í aðalatriðum um sama efnið og eru um margt sambærilegar. Þó þykir 
höfundi fyrri greinin gera viðfangsefninu betri og ítarlegri skil. Því hefur höfundur ákveðið 
að styðjast við þá aðferðafræði sem lögð er til grundvallar í henni (Stuart o.fl., 2002) en þó 
verður nálgun seinni greinarinnar (Voss o.fl., 2002) einnig lögð til grundvallar þegar við á, 
enda eru höfundar beggja greinanna oft á tíðum á sama máli. Samkvæmt Voss o.fl. (2002) 
þá er markmið tilfellisrannsókna að hanna leiðarvísir til þess að komast að því hvernig 
hönnun, þróun o.fl. í rannsóknum fer fram. Með því veit rannsakandinn betur hvert hann 
stefnir og getur sett sér skýrari markmið.  

Samkvæmt Stuart o.fl. (2002) þá skiptist ferli tilfellisrannsókna í fimm stig; (1) Skilgreina 
rannsóknarspurningu (2) Tækniþróun (3) Öflun gagna (4) Greining gagna og (5) Miðlun 
upplýsinga. Mynd af ferli tilfellisrannsókna samkvæmt Stuart o.fl.(2002) má sjá mynd 3-1.  
Höfundur mun fjalla um hvert og eitt stig í næstu undirköflum. 

 

Mynd 3-1 Rannsóknaferli samkvæmt Stuart o.fl.(2002) 

Helstu styrkleikar tilfellisrannsókna eru meðal annars: (1) viðfangsefnið er hægt að 
rannsaka í þeirra umhverfi og hægt að skoða í raunveruleikanum, (2) aðferðin leyfir 
spurningar s.s. hvers vegna, hvað og hvernig, sem verður svarað með skilningi á 

Skilgreina
rannsóknarsp.

Tækniþróun Öflun gagna Greining gagna
Miðlun 

upplýsinga
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vandamálinu sem heild, (3) breytur eru allar enn óþekktar og vandamálið óleyst (Benbasat, 
Izak; Goldstein, David K.; Mead, 1987). 

3.1.1 Skilgreina rannsóknarspurningu 

Til þess að rannsakandi átti sig á hvert stefnir þá er gott að tengja saman tilgang 
rannsóknarinnar við rannsóknarspurninguna og rannsóknaraðferð.  

Tilgangur rannsókna getur samkvæmt Stuart o.fl.(2002) verið: Uppgötvun (e. discovery) 
þar sem rannsakandi skoðar vettvang viðfangsefnis, lýsing (e. description) þar sem 
rannsakandi skoðar helstu vandamál viðfangsefnis, kortlagning (e. mapping) þar sem 
rannsakandi skoðar helstu lykilbreytur viðfangsefnis, uppbygging tengsla (e. relationship 
building) þar sem rannsakandi sér tengsl á milli helstu breyta; gildi kenningar (e. theory 
validation) þar sem rannsakandi skoðar hvort kenningar séu áreiðanlegar til dæmis með því 
að framkvæma sína eigin rannsókn og bera saman við áður framkvæmdar rannsóknir; að 
endurbæta rannsókn (e. theory extension/refinement). Hér getur rannsakandi endurbætt 
rannsóknina þ.e. bætt við fleiri breytum og víkkað sjóndeildarhringinn enn meira.  

Að mati höfundar þá byggist rannsókn höfundar á gildi kenningar þar sem markmið 
höfundar er að rannsaka hvort niðurstöður úr þessari rannsókn séu sambærilegar þeim 
rannsóknum sem áður hafa verið framkvæmdar.  

Höfundur ákvað að setja tilgang rannsóknarinnar samkvæmt Stuart o.fl.(2002) í töflu 3-1 
til þess að hafa tilganginn skýrari fyrir lesendur þessarar rannsóknar. 

Tafla 3-1 Tilgangur rannsókna samkvæmt Stuart o.fl.(2002) 

 

 

Samkvæmt Voss o.fl.(2002) þá er fókus á rannsóknarefni mikilvægur. Vegna þess að út frá 
fókus er hægt að búa til hugsanlegar rannsóknarspurningar. Rannsóknarspurningin er fyrsti 
vísirinn á hverju skal byrja, þ.e. hvaða viðfangsefni skuli rannsaka. 

 

 

Tilgangur  

Uppgötvun (e.discovery) 

Lýsing (e.description) 

Kortlagning (e.mapping) 

Uppbygging tengsla (e.relationship building) 

Gildi kenningar (e.theory validation) 

Endurbæta rannsókn (e.theory extension/refinement) 
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3.1.2 Tækniþróun 

Þegar rannsóknarspurning hefur verið skilgreind þá er næsta skref að hanna mælitæki til 
þess að geta nálgast nauðsynleg gögn fyrir væntanlegar niðurstöður rannsóknarinnar. Við 
vinnu á rannsókninni er mikilvægt að hafa rannsóknarspurninguna ávallt að leiðarljósi. Ef 
rannsóknarspurning breytist þá þarf að samhæfa alla þætti rannsóknarinnar, þ.e. skrá hana 
niður og jafnvel þarf að hanna önnur viðeigandi mælitæki. Það gæti því þurft að fara með 
alla rannsóknina aftur á upphafsstig þ.e. á stig eitt (Stuart o.fl., 2002). Mikilvægt er að 
spyrja alla aðila sömu spurninga, það verður til þess að útkoman verður mun áreiðanlegri 
(Voss o.fl., 2002). 

Í grein Voss o.fl.(2002) er vitnað í bók þar sem greint er frá eiginleikum sem rannsakendur 
þurfa að búa yfir en það er bók Yin (1994) en þeir eru meðal annars: (1) Að geta spurt 
áreiðanlegra spurninga og túlkað niðurstöðurnar (2) Að vera góðir hlustendur og ekki með 
fyrirfram ákveðnar hugmyndir (3) Að eiga auðvelt með að aðlaga sig að aðstæðum og því 
umhverfi sem þeir eru í (4) Að treysta viðfangsefninu (5) Að vera óhlutdrægir þegar 
rannsókn á sér stað (Yin, 1994). Höfundur leitaði í greininni hvort þessum atriðum væru 
gerð ítarlegri skil en svo var ekki. 

3.1.3 Öflun gagna 

Þegar mælitæki hafa verið ákveðin og hönnuð þá fer öflun gagna af stað. Í 
tilfellisrannsóknum þá eru gögn oftast fengin með því að nota upptökur og skrifa endurrit 
(e.transcript). Lítill tími er til þess að mynda traust á milli rannsakanda og viðmælanda og 
því geta upplýsingar flætt á milli. Með því að taka viðtöl og fá gögn frá fyrirtækjum gerir 
það rannsakendum kleift að sjá betri heildarmynd á því umhverfi sem hann er að rannsaka 
(Stuart o.fl., 2002). 

3.1.4 Greining gagna 

Þegar öflun gagna hefur átt sér stað tekur við umfangsmikil vinna þar sem greina þarf þau 
gögn sem eru til staðar og aflað hefur verið. Rannsakandi reynir að sjá eitthvert ljós í 
óreiðunni og reynir um leið að átta sig á hvað hann hefur lært af rannsókninni og hverju á 
að miðla. Þetta er ómissandi hluti af rannsókn og getur tekið mikinn tíma (Stuart o.fl., 
2002). 

3.1.5 Miðlun upplýsinga 

Tilfellisrannsóknir eru oft gagnrýndar, en höfundur rannsóknar verður að framkvæma 
rannsókn sína á þann hátt að hún sé lesendum og gagnrýnendum trúverðug (Stuart o.fl., 
2002). Í grein Stuart o.fl. (2002) er bent á bók þar sem skilgreindar eru mismunandi 
áherslur rannsókna en það er bók eftir Yin (1989). Markmiðið er leggja áherslu á að 
leiðbeina rannsakendum til þess að auka áreiðanleika og gildi tilfellisrannsókna. Yin 
(1989) setur fram fjórar leiðir til framsetningar: (1) Uppbyggingagildi (e. construct 
validity) (2) Innri gildi (e.internal validity) (3) Ytri gildi (e.external validity) og (4) 
Áreiðanleiki (e.reliability) (Yin, 1989). Þessar fjórar leiðir eru ítarlega útskýrðar í 
greininni og höfundur setti fram lýsingu á hverri leið sem er hér eftirfarandi í töflu 3-2. 
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Uppbyggingagildi Í rannsókninni skal útskýra hvernig 
gögnunum var safnað þ.e. með viðtölum, 
spurningalistum o.s.frv. Jafnframt skal 
koma fram nákvæm lýsing ef annar aðili 
skyldi vilja endurtaka rannsóknina með 
sömu gögnum til þess að fá sömu 
niðurstöður (Stuart o.fl., 2002). 

Innri gildi Í rannsókninni verður að sýna fram á 
ákveðin tengsl. Það styrkir niðurstöðu 
rannsóknarinnar (Stuart o.fl., 2002). 

Ytri gildi Ef rannsakandi ætlar að alhæfa niðurstöður 
úr rannsókn sinni má úrtakið ekki vera of 
lítið (Stuart o.fl., 2002). 

Áreiðanleiki Mikilvægt er að rannsóknin sé áreiðanleg 
og að annar aðili geti endurtekið 
rannsóknina og fengið sömu niðurstöður. 
Áreiðanleika er hægt að skipta í tvennt. 
Annars vegar er hægt að nota rannsóknina 
sem tæki fyrir frekari rannsóknir og hins 
vegar er hægt að nota þau gögn sem notuð 
voru við rannsóknina og hægt að endurtaka 
rannsóknina (Stuart o.fl., 2002). 

Tafla 3-2 Mismunandi framsetning upplýsinga Yin (1989) 

3.2 Hálf-stöðluð viðtöl 

Hálf-stöðluð viðtöl hafa þann eiginleika að geta safnað saman upplýsingum um aðstæður 
viðmælanda, safnað saman upplifun þeirra og rannsakað ítarlega reynslu þeirra, hvatningu 
og ástæður (Drever, 1995).  

Ferli við hönnun og framkvæmd hálf-staðlaðra viðtala er skipt í fimm stig: (1) Hönnun 
viðtalsramma (2) Skipulagning og undirbúningur (3) Framkvæmd viðtals (4) 
Greining viðtals og (5) Framsetning skýrslu og miðlun upplýsinga (Drever, 1995). 
Ferlið má sjá myndrænt á mynd 3-2. Nánari lýsingu á hverju stigi ferlisins má sjá í næstu 
köflum. 
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Mynd 3-2 Ferli við hönnun og framkvæmd hálf-staðlaðra viðtala 

3.2.1 Hönnun viðtalsramma 

Við upphaf á hönnun viðtalsramma skal byrja á því að skrifa upp rannsóknarspurningarnar, 
því þar er áherslan í viðtalinu. Rannsóknarspurningarnar gefa til kynna þær upplýsingar 
sem rannsakandinn er að sækjast eftir og hvernig skuli sækjast eftir þeim. Til þess að svara 
þessum spurningum er hægt að greina niðurstöður annarra rannsókna til að færa sönnun 
fyrir niðurstöðum (Drever, 1995). 

Aðalspurningar viðtalsrammans eiga leiða rannsakandann í gegnum ákveðin viðfangsefni 
og til að tryggja flæði er mikilvægt að röð spurninganna sé rétt (Drever, 1995).  

Öll viðtöl skulu hefjast á því að rannsakandinn byrjar á því að kynna sig og hvert 
markmiðið er með viðtalinu. Þetta gefur viðmælandanum betri skilning á viðfangsefninu. 
Fyrsta spurningin er mikilvæg því hún má ekki virka ógnandi, það getur haft áhrif á allt 
viðtalið. Markmiðið er að finna hvernig takturinn er hjá viðmælandanum. Lokaspurningin 
ætti að vera opin spurning þar sem rannsakandinn býður viðmælandanum að bæta 
einhverju við sem rannsakandinn hefur ekki áður komið inn á (Drever, 1995).  

Viðtalsrammi er tæki sem viðmælandinn sér ekki og getur því rannsakandinn sett þar fram 
ýmsar kúnstir til þess að aðstoða sig við framkvæmd viðtalsins. Viðtalsramminn á að vera 
auðveldur í notkun og mikilvægt er að rannsakandinn leggi vinnu í hann (Drever, 1995). 

3.2.2 Skipulagning og undirbúningur 

Viðfangsefni rannsakandans og rannsóknarspurningar gefa til kynna hvaða markhóp 
rannsakandinn vill ná til. Þegar markhópur tilfellisrannsóknar er valinn er hægt að 
skilgreina markhópa með mismunandi hætti (Drever, 1995). 

Í fyrsta lagi er hægt að velja ákveðinn markhóp sem getur verið stór og hægt er að skera 
hann niður í smærri hóp með því að leggja áherslu á ákveðinn hóp. Í öðru lagi er hægt að 
velja slembiúrtak, til dæmis velja tíu af fimmtíu álverum. Í þriðja lagi er svokallað 
kvótaúrtak (e. quota sampling) þar sem viðmælendum er skipt upp í hópa. Áherslan getur 
til dæmis verið á stjórnendur og því eru tekin viðtöl við alla stjórnendur fyrirtækjanna. 
Næstu hópar gætu verið undirmenn en hins vegar eru ekki allir spurðir spurninga, það er 
slembiúrtak og er þetta einungis gert til þess að víkka sjónarsvið rannsakandans. Í fjórða 
lagi er svokallað snjóboltaúrtak (e.snowball sampling) þar sem rannsakandinn velur 
ákveðna viðmælendur sem hann skilgreinir sem lykilviðmælendur rannsóknarinnar og í 

Hönnun 
viðtalsramma

Skipulagning 
og 

undirbúningur

Framkvæmd 
viðtals

Greining 
viðtals

Framsetning 
skýrslu og 

miðlun 
upplýsinga
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framhaldinu fær hann viðmælendurna til þess að mæla með öðrum til að taka viðtal við. 
Hafa skal í huga að þegar viðmælendur eru valdir, að bjögun getur átt sér stað, t.d. er 
mögulegt að þeir séu allir sambærilegir og því verði niðurstaða allra viðtala sambærileg 
(Drever, 1995). 

Áður en viðtal getur átt sér stað þarf rannsakandi að setja sig í samband við væntanlega 
viðmælendur og biðja um leyfi þeirra. Rannsakandi getur sent bréf, hringt eða heimsótt þá 
sem hann hefur skilgreint sem væntanlega viðmælendur. Rannsakandi þarf samt sem áður 
fyrst að skrifa niður á blað umfjöllun um rannsóknina hvort sem hann biður um leyfi í 
tölvupósti, símleiðis eða með heimsókn (Drever, 1995). 

Samkvæmt Drever (1995) ættu eftirfarandi atriði að koma fram í bréfi til væntanlegs 
viðmælenda: 

� Segja frá sjálfum sér og áhugamálum sínum 
� Útskýra hvers vegna hann hafði samband við viðmælandann 
� Fjalla um viðfangsefnið og hugsanlegar spurningar sem hann mun leggja fram í 

viðtalinu 
� Segja frá hvers vegna hann er að vinna að þessari rannsókn og fyrir hvern 
� Lofa trúnaði og endurgjöf 

Rannsakandi þarf að áætla hvað viðtal tekur langan tíma og mikilvægt er að hann reikni 
með þeim tíma sem fer í að ferðast á milli staða. Einnig skal reyna að komast hjá óþarfa 
truflun á meðan viðtali stendur, til dæmis að viðmælandi svari símanum eða skreppi fram. 
Rannsakandi þarf því að koma einbeittur til framkvæmdar viðtals (Drever, 1995). 

3.2.3 Framkvæmd viðtals 

Það krefst töluverðrar æfingar að taka viðtöl og því er verðugt að fá endurgjöf til þess að 
geta gert betur. Bækur geta ekki gefið tæmandi upplýsingar um hvernig skuli nákvæmlega 
framkvæma viðtöl heldur gefur slíkt einungis hugmynd um hverju rannsakandinn skal vera 
viðbúinn (Drever, 1995). Viðtölin þróast með öðrum hætti en ráðgert er í upphafi og erfitt 
getur verið fyrir rannsakanda að leiðrétta viðmælandann, því er mikilvægt að rannsakandi 
kynni sjálfan sig og tilgang rannsóknarinnar í upphafi viðtals (Drever, 1995). Mikilvægt er 
að rannsakandinn framkvæmi viðtal af ákveðnu hlutleysi og sé kominn til að afla 
þekkingar en ekki til að lýsa skoðun sinni á ákveðnum málefnum (Drever, 1995). 

Þegar viðtal þróast með öðrum hætti en rannsakandi lagði upp með getur hann gripið inn í 
með tveimur mismunandi aðferðum, brella án orða (e. Non-verbal devices) og tækni með 
orðum (e.Verbal tactics). Nánar verður greint frá því hér: 

Brella án orða  

- Horfa í augu viðmælenda þegar spurning er borin fram 
- Lyfta upp fingri/hendi til þess að fá að komast að 
- Nýta tón raddar sem lýsir því að rannsakandinn er að spyrja ákveðnar spurningar 

og gefur viðmælandanum tíma til aflögu til þess að hugsa málið 
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Tækni með orðum 

Rannsakandi getur hvatt viðmælendur með ákveðnum orðum sem hann notar í gegnum allt 
viðtalið til dæmis „okey“, „já“, o.s.frv. Ef viðmælandi hefur greinilega misskilið 
spurninguna á rannsakandi að grípa strax inn í með því að útskýra betur hvað hann á við 
með spurningunni (Drever, 1995). 

3.2.4 Greining viðtals 

Greining viðtala getur tekið langan tíma og er sá tími verðugur fyrir seinni stig rannsóknar. 
Þegar viðtöl eru skrifuð upp orð fyrir orð fær rannsakandi meiri dýpt í heim viðmælanda. 
Það eru að vissu leyti kostir og gallar við að skrifa upp viðtöl. Kostirnir eru að rannsakandi 
er að setja fram rétta útgáfu viðtalsins og getur hann sent viðtalið til viðmælanda og beðið 
hann um að fara yfir viðtalið til að forðast misskilning og/eða ef eitthvað vantar upp á. 
Ókosturinn við að skrifa upp viðtöl er að mikill tími fer í þá vinnu og hægt er að miða við 
að ef viðtalið var ein klukkustund tekur tvær klukkustundir að skrifa það upp (Drever, 
1995). 

Þegar rannsakandi hefur dregið saman niðurstöðu úr viðtalinu er áreiðanlegt að fá einhvern 
til þess að lesa það yfir og hlusta einnig á viðtalið, þá getur hann dregið ályktun um hvort 
rannsakandi sé að túlka viðtalið með réttum hætti (Drever, 1995). Þegar viðtalið er greint 
og niðurstaðan sett fram þá flokkar rannsakandi svörin upp og dregur saman miðað við 
rannsóknarspurningar sínar. Til eru mörg verkfæri til þess að aðstoða rannsakandinn við 
greiningu á viðtölum. Nú til dags er til að mynda hægt að fá tölvuforrit sem hjálpar við 
greiningu á gögnum (Drever, 1995). Mikilvægt er að rannsakandi skrifi þau svör beint við 
þær spurningar sem hann lagði fram, ekki setja það við aðra spurningu þó það eigi betur 
við þar. Seinna getur rannsakandi athugað hvers vegna viðmælandi sá tengsl við annað 
viðfangsefni þegar hann var spurður þessarar spurningar (Drever, 1995). 

3.2.5 Framsetning skýrslu og miðlun upplýsinga  

Lokastig rannsóknar er að ákveða hvaða niðurstöður komu fram og hvað má læra af þeim. 
Einnig skal ákveða hverju skuli miðla áfram í skýrslunni. Það getur hjálpað 
rannsakandanum við gerð skýrslunnar að nálgast viðfangsefnið með þeim hætti að það 
kunni að nýtast öðrum og hann skilji viðfangsefnið best með því að miðla þeirri þekkingu 
til annarra. Hins vegar getur verið erfitt að átta sig á gildi rannsóknarinnar og hversu mikil 
vinna liggur á bakvið (Drever, 1995). 

3.3 Hönnun rannsóknar  

Rannsóknarferlið er hannað með hliðsjón af rannsóknarferli (Stuart o.fl., 2002) eins og 
greint var frá í kaflanum hér að framan. Höfundur breytti ferlinu úr því að vera lárétt eins 
og á mynd 3-1 í hringrás eins og sjá má á mynd 3-3. Ástæðan fyrir því að höfundur breytti 
ferlinu var að ákveðin stig ferlisins gætu þurft að vera ítarlegri þ.e. krafist þess að farið 
væri í gegnum þau aftur til þess að endurbæta rannsóknina. Í næstu köflum mun höfundur 
útskýra hvað felst í hverju og eini stigi hringrásarinnar.  
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Mynd 3-3 Ferli rannsóknar 

3.3.1 Upphafið 

Höfundur fékk hugmynd að viðfangsefni rannsóknar í gegnum starf sitt. Stjórn 
fyrirtækisins sem höfundur starfar hjá tók ákvörðun um að fara í innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi og fara í vottunarferli í framhaldi af því. Höfundur hafði áhuga á 
hvers vegna fyrirtæki fari í slíka innleiðingu og hverjir eru helstu þættir 
umhverfisstjórnunar. Í ágúst 2011 setti höfundur fram hugmyndir að 
rannsóknarspurningum sem voru eftirfarandi: 

•Endurrit viðtala

•Greining höfundar

•Niðurstöður 
greiningar

•Höfundur 
miðlar 
niðurstöðum í 
formi þessarar 
skýrslu

•Námskeið

•Viðtöl framkvæmd

•Aðferðafræði

•Fyrri rannsóknir

•Hönnun 
viðtalsramma

•Viðmælendur valdir

•Bréf til viðmælenda

Tæniþróun Öflun gagna

Greining á 
gögnum

Miðlun 
upplýsinga

Upphafið 
- Höfundur fær hugmynd að 

viðfangsefni 

- Skilgreining á 

rannsóknarspurningum 

Svör við 
rannsóknarspurningum 
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• Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

• Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
• Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum?  

Höfundur hafði áhuga á að rannsaka þau fyrirtæki sem hafa ISO 14001 vottun á stjórnkerfi 
sínu. 

3.3.2 Tækniþróun 

Í þessum hluta þróaði höfundur þau gögn sem þurftu að vera til staðar svo möguleiki væri 
að framkvæma rannsóknina. Í þessum hluta fór höfundur í gegnum fimm þætti:               
(1) Aðferðafræði (2) Fyrri rannsóknir (3) Hönnun viðtalsramma (4) Viðmælendur 
valdir og (5) Bréf til viðmælenda.  

Aðferðafræði  

Höfundur ákvað að nálgast viðfangsefnið með tilfellisrannsóknum (e.case research in 
operations management). Ástæðan fyrir því að höfundur ákvað að nálgast viðfangsefnið 
með tilfellisrannsóknum er sú að viðfangsefni þetta hefur verið rannsakað víða erlendis en 
hefur ekki verið rannsakað með eins ítarlegum hætti hér á landi. Af þeim sökum nálgaðist 
höfundur efnið með þeim hætti að greindar voru nálganir og niðurstöður erlendra 
rannsókna til þess að höfundi væri kleift að byggja upp eigin rannsókn. Höfundur leitaði 
því á veraldarvefnum að greinum sem fjölluðu um tilfellisrannsóknir. Greinarnar sem urðu 
fyrir valinu eins og fyrr hefur komið fram í kaflanum eru Effective case research in 
operations management: a process perspective (Stuart o.fl., 2002) og hin síðari ber heitið 
Case research in operation management (Voss o.fl., 2002). Höfundur ákvað að styðjast við 
aðferðafræði Stuart o.fl. (2002) þar sem sú grein gefur aðferðafræðinni góð og ítarleg skil, 
en höfundur mun einnig styðjast að hluta við grein Voss o.fl. (2002) þar sem greinarnar eru 
oft á sama máli.  

Fyrri rannsóknir 

Við leit af fyrri rannsóknum um sambærilegt viðfangsefni þá notaðist höfundur við 
veraldarvefinn við leit af fræðigreinum. Þær leitarvélar sem notast var við voru meðal 
annars Google Scholar1 og Gegnir2. Þegar höfundur leitaði af íslenskum rannsóknum á 
sambærilegum efni þá leitaði hann á vef Skemmunnar3. Í þessum hluta rannsóknarinnar 
setur höfundur fram sína eigin greiningu á fyrri rannsóknum sem höfundur hefur lesið. 

                                                 

1 http://scholar.google.is/  
2 http://gegnir.is/F?RN=875198643  
3 http://skemman.is/  
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Hálf-stöðluð viðtöl  

Stuðst var við hálf-stöðluð viðtöl en eins og kom fram fyrr í kaflanum að þá byggjast hálf-
stöðluð viðtöl á því að rannsakandi býr til viðtalsramma sem inniheldur punkta og leyfir 
viðmælandanum að njóta sín og koma á framfæri sínum skoðunum. Viðtalsramminn var 
hannaður samkvæmt Drever (1995). Hluta af viðtalsramma höfundar má sjá á mynd 3-4 en 
viðtalsrammann má sjá í heild sinni í viðauka4. 

 

Mynd 3-4 Hluti af viðtalsramma rannsóknar 

                                                 

4 Viðauki D Viðtalsrammi 

Fyrirtæki:     ______________________________________________ 
Tengiliður:     ______________________________________________ 
Viðmælendur:    ______________________________________________ 
Dagsetning viðtals:  ___________ 
Upphaf viðtals 

• Almennar upplýsingar um rannsakandann og verkefnið kynnt t.d. segja 

frá rannsóknarspurningum. Segja viðmælanda frá því lengd viðtalsins 

(u.þ.b. 40-60 mínútur). 

• Fá leyfi til þess að taka viðtalið upp og segja frá því í verkefninu. 

• Koma viðtalinu á stað með því að fá aðilann til þess að kynna sig: 

o Nafn og staða innan fyrirtækis 

Viðtalið 
1. Þjálfun og menntun starfsfólks 

o Hvers konar þjálfun og menntun hafði starfsmaðurinn sem 
innleiddi kerfið? 

2. Hversu lengi hafið þið starfað með umhverfisstjórnunarkerfi? 
3. Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu? 
4. Ástæður fyrir innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 14001. 

o Hver eru ástæðurnar fyrir því að farið var á stað í innleiðingu? 
5. Hömlur sem fyrirtækið upplifði í innleiðingarferli 

umhverfisstjórnunarkerfisins/ISO 14001. 
o Hvaða hömlur upplifði fyrirtækið á meðan innleiðingu stóð? 

 
6. Ávinningur af umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 14001. 

o Hvaða ávinning hafið þið upplifað eftir að hafa starfað með 
umhverfisstjórnunarkerfið? 

7. Lengd innleiðingar 
o Hvað tók innleiðingin langan tíma? Frá upphafi til vottunar. 

8. Vottunaraðili 
o Hvaða vottunaraðili tók út umhverfisstjórnunarkerfið? 

Lok viðtals 
Hér þarf að gefa viðmælendum til kynna að viðtalinu sé að ljúka. Hægt er að 
ljúka því með því að segja t.d. að lokum við ég spyrja þig.........  
- Viltu bæta einhverju við? 
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Viðmælendur valdir 

Höfundur fékk lista5 hjá BSi á Íslandi ehf. yfir íslensk fyrirtæki sem hafa hlotið faggilda 
ISO 14001 vottun og ákvað í samráði við leiðbeinanda sinn að velja fyrst tvö ólík fyrirtæki 
af þeim lista. Listann má sjá hér í eftirfarandi töflu 3-3: 

Tafla 3-3 Listi yfir fyrirtæki sem hafa hlotið faggilda ISO 14001 vottun 

Actavis 

Alcoa Fjarðarál 

Efla verkfræðistofa 

Icelandair Hotels Natura 

Íslenska Gámafélagið 

Jarðboranir 

Kynnisferðir/Reykjavík 
Excursions 

Mannvit 

Rio Tinto Alcan 

Ræstingarþjónustan 

Toyota Ísland 

Toyota Kópavogur 

Umhverfisstofnun 

Vífilfell 

Össur 

 

Bréf til viðmælenda  

Höfundur sendi bréf6 um viðtal í tölvupósti á gæðastjóra/umhverfisstjóra fyrirtækjanna þar 
sem kom fram kynning á rannsakandanum og rannsókninni sjálfri. Bréfið má sjá hér á eftir 
mynd 3-5:  

                                                 

5 Viðauki A Listi yfir fyrirtæki á Íslandi með faggilda ISO 14001 vottun  
6 Viðauki B Bréf til viðmælenda vegna viðtals 
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Mynd 3-5 Bréf til viðmælenda vegna viðtals 

3.3.3 Öflun gagna 

Við upphaf rannsóknar hafði höfundur ekki mikla þekkingu á umhverfisstjórnun og ákvað 
því að skipta þessum hluta í tvennt sem var: (1) Námskeið og (2) Viðtöl framkvæmd.  

Námskeið 

Höfundur hafði áhuga á því að afla sér þekkingar með ýmsum námskeiðum á 
rannsóknartímabilinu.  

Viðtöl framkvæmd 

Höfundur aflaði gagna fyrir rannsóknina sína með viðtölum og notaðist við 
viðtalsrammann sem höfundur hafði hannað. Höfundur notaðist við upptökutæki til þess að 
geta gert endurrit af viðtölunum. 

Ég heiti Áslaug Dagbjört Benónýsdóttir og er að vinna að meistararitgerð minni í 
Iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um ástæður, hindranir og ávinning 
af innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis. Rannsókn verkefnisins felur í sér viðtöl við 2-3 
mismunandi fyrirtæki sem hafa innleitt umhverfisstjórnunarkerfi og fengið vottun á því. Þar 
sem fyrirtækið ykkar hefur innleitt umhverfisstjórnunarkerfi og er vottað af faggildum aðila 
þá hef áhuga á því að taka viðtal við gæðastjóra/umhverfisstjóra fyrirtækis ykkar. Viðtalið 
tekur 40-60 mínútur og er þátttaka ykkar valfrjáls. 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru eftirfarandi, sem skiptast í eina aðalspurningu og 
þrjár undirspurningar: 

Hvaða þættir vega þyngst/eru mikilvægastir við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi? 

o Hverjar eru helstu ástæður fyrirtækja fyrir innleiðingu á 
umhverfastjórnunarkerfi/ISO 14001? 

o Hverjar eru helstu hindranir sem fyrirtæki mæta við innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 14001? 

o Hver er helsti ávinningur af innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 
14001? 

Með því að svara þessum spurningum má leiða fram niðurstöðu um það hvaða þættir það 
eru sem helst komi til skoðunar þegar fyrirtæki eru að hugleiða innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfisins ISO 14001 og hvað það er sem helst ræður ákvörðun þeirra að 
taka upp kerfið eða ekki. Ég mun notast við þessar spurningar í viðtalinu. 

Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er hægt að hafa samband við mig í síma 661-5789 eða 
adb8@hi.is  

Ef þú hefur áhuga á að veita viðtal þá endilega hafðu samband annaðhvort með því að svara 
þessum tölvupósti eða hringja. 

Fyrirfram þakkir fyrir stuðninginn.  

Áslaug D. Benónýsdóttir 
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3.3.4 Greining á gögnum 

Þessum hluta skipti höfundur í þrennt sem var (1) Endurrit viðtala (2) Greining 
höfundar og (3) Niðurstöður greiningar. Til þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar 
þá framkvæmir höfundur endurrit af viðtölum en þá fæst meiri dýpt í heim viðmælanda 
(Drever, 1995). Greining og niðurstöður höfundar á gögnunum munu felast í samanburði á 
fyrri rannsóknum og rannsókn höfundar. 

3.3.5 Svör við rannsóknarspurningum 

Í lok rannsóknar birtir höfundur birtir niðurstöður sínar sem svar við hverri 
rannsóknarspurningu sem lögð var fram í upphafi. Niðurstöður rannsóknarspurninga geta 
leitt til umræðu sem verða einnig að niðurstöðum.  

3.3.6 Miðlun upplýsinga 

Í rannsókninni hafði höfundur áhuga á því að sýna fram á mikilvægi innra gildis og 
áreiðanleika rannsóknarinnar. Samkvæmt Yin (1989) þá sýnir innra gildi fram á tengsl á 
milli rannsókna, en það er markmið rannsóknar höfundar að bera saman rannsókn sína við 
fyrri rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á sambærilegu viðfangsefni. Þegar 
áreiðanleiki rannsóknarinnar er mikill þá er auðvelt fyrir aðra að endurtaka sömu rannsókn 
og fá sömu niðurstöðu, en höfundur leggur áherslu á áreiðanleika í rannsókn sinni. 
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4 Fræðileg umfjöllun 
Höfundur hefur kynnt sér fyrri rannsóknir erlendis á innleiðingu á umhverfiss-
tjórnunarkerfi. Eins og áður hefur komið fram að þá notaðist höfundur við veraldarvefinn 
við leit á fræðigreinum. Þær leitarvélar sem notast var við voru meðal annars Google 
Scholar7 og Gegnir8. Einnig fann höfundur margar áhugaverðar fræðigreinar út frá 
heimildaskrám annarra fræðigreina. Þegar höfundur leitaði af íslenskum rannsóknum á 
sambærilegu efni þá leitaði hann á vef Skemmunnar9 og einnig á veraldarvefnum almennt 
en fann hins vegar einungis fjórar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hér á landi um 
þetta viðfangsefni. Fyrst má nefna B.Sc. verkefni Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur frá árinu 
2007 sem ber heitið Umhverfisstjórnun fyrirtækja á Íslandi, kostir og gallar við 
innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis, hvati eða tregða til innleiðingar. Í öðru lagi má 
nefna M.Sc. verkefni Ragnhildar Helgu Jónsdóttur frá árinu 2002 sem ber heitið 
Umhverfisstjórnun, umhverfismerki og íslensk fyrirtæki. Í þriðja lagi má nefna M.Sc. 
verkefni Guðmundu Bjargar Þórðardóttur frá árinu frá árinu 2010 sem ber heitið 
Umhverfisstjórnun á Keflavíkurflugvelli: viðhorf og leiðir. Í fjórða lagi má nefna M.Sc. 
verkefni Guðjóns Inga Eggertssonar frá árinu 2003 sem ber heitið Íslensk fyrirtæki og 
umhverfismál. Könnun á framkvæmd og skipulagi umhverfismála hjá fyrirtækjum og 
viðhorfi stjórnenda til umhverfisstjórnunar. Erlendar rannsóknir eru fjölmargar þar sem 
viðfangsefninu eru gerð skil, með misgóðum hætti þó.  

Eftir að hafa lesið fjöldann allan af rannsóknum jafnt innlendum sem erlendum varð 
niðurstaða höfundar sú að skipta þessum hluta verkefnis upp í þrjá hluta eins og sjá má á 
mynd 4-1. Þessir þrír hlutar einkenna jafnframt flest allar þær rannsóknir sem liggja til 
grundvallar þeirri rannsóknarvinnu sem fram hefur farið. Nánar tiltekið eru þessir þrír 
hlutar: (a) Ástæður þess að fyrirtæki ákveða að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi;  
(b) þær hindranir sem fyrirtæki kunna að mæta við framkvæmd innleiðingar 
umhverfisstjórnunarkerfis og (c) hver sé ávinningur innleiðingar umhverfis-
stjórnunarkerfis.  
 
Uppbygging kaflans er þannig að höfundur fjallar um fyrri rannsóknir sem hafa verið 
framkvæmdar á hverjum og einum hluta. Í framhaldinu greinir höfundur gögnin í ákveðna 
flokka sem eru mismunandi eftir hlutum. Þegar höfundur hefur lokið við að fjalla um alla 
hlutana þá setur höfundur fram samantekt í lok kaflans sem inniheldur greiningu á gögnum 
í innri og ytri þætti. Höfundur ákvað að framkvæma slíka greiningu til þess að fá betri sýn 
á þeim niðurstöðum sem höfundur hafði sett fram.  
 
  

                                                 

7 http://scholar.google.is/  
8 http://gegnir.is/F?RN=875198643  
9 http://skemman.is/  
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Skilgreining höfundar á innri og ytri þáttum er eftirfarandi:  
• Innri þætti skilgreinir höfundur hér sem þau atriði sem eiga sér stað í sjálfri 

starfsemi fyrirtækisins til dæmis má nefna starfsmenn fyrirtækisins  
• Ytri þætti skilgreinir höfundur hér sem utanaðkomandi þætti í starfsemi 

fyrirtækisins til dæmis má nefna viðskiptavini  

Að mati höfundar eiga sum atriði bæði við innri og ytri þætti. 

 
 
 

 Mynd 4-1 Yfirlitsmynd 

4.1 Ástæður  

Þegar fyrirtæki ætla að fara af stað í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi má staldra við 
og spyrja sig hvers vegna fyrirtækin ákveða að fara í slíka innleiðingu. Flestar greinar er 
fjalla um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi nefna hverjar séu helstu ástæður 
innleiðingar á umhverfisstjórnunarkerfi. Yfir heildina litið þá virðast niðurstöður 
rannsókna benda til þess að ástæður fyrir slíkri innleiðingu séu svipaðar, þ.e. að það séu 
helst utanaðkomandi áhrif sem valda því að fyrirtæki ráðast í slíka innleiðingu.  
 
Flestar þær greinar og rannsóknir sem höfundur hefur lesið eru flestar á sama máli um að 
innleiðing á umhverfisstjórnunarkerfi sé í raun aðgöngumiði fyrir fyrirtæki að alþjóðlegum 
mörkuðum. Í því sambandi má til að mynda nefna rannsókn sem var framkvæmd í 
Malasíu. Sendir voru 97 spurningalistar til fyrirtækja sem voru á skrá hjá SIRIM10 með 
ISO 14001 vottun en 22 svöruðu. Rannsakendurnir fullyrða að fyrirtæki sem vilja vera 
samkeppnishæf á markaði og ná árangri með umhverfisstjórnunarkerfi geta ekki hundsað 
umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 14001 vottun (Sambasivan & Fei, 2008). 
 

                                                 

10 SIRIM:Standards and Industrial Research Institute of Malaysia. 

Umhverfisstjórnunarkerfi

Ástæður

Ávinningur

Hindranir
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Þá var rannsókn (Zutshi & Sohal, 2004) gerð á meðal fyrirtækja í Ástralíu og á Nýja-
Sjálandi. Fyrirtækin voru með ISO 14001 vottun og skráð hjá JASANZ11 í febrúar árið 
2000. Spurningalisti var sendur til 286 fyrirtækja en af þeim voru það 132 sem svöruðu. 
Þessi hluti rannsóknarinnar var annað stig hennar en á fyrsta stiginu voru tilfelli (e.case) 
rannsökuð og tekin níu viðtöl við stjórnendur nokkurra fyrirtækja. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu fram á að helstu ástæður fyrir innleiðingu umhverfisstjórnunar-
kerfis voru meðal annars: 
 

- bætt ímynd fyrirtækis  
- auknir möguleikar á árangri 
- mælingar og eftirfylgni 
- tryggja að starfsemin væri rekin í samræmi við lög og reglugerðir frá stjórnvöldum 
- tryggja stöðuga eftirfylgni og innleiðingu á hreinni framleiðslu  
- alþjóðlegar hömlur 
- þrýstingur frá hagsmunaaðilum (þ.e. viðskiptavinum, birgjum, starfsmönnum) 
- þrýstingur frá samfélaginu  
- fyrirtækið yrði samanburðarhæft  
- innleiðingin var talin vera gott verkfæri á markaðinn  
- þörf á fyrirtækjastefnu, 
- stöðugar endurbætur  
- að skoða markaðinn fyrir umhverfisvænar vörur 

 
Því meira sem höfundur las af fyrri rannsóknum þá fékk höfundur staðfestingu á ákveðnum 
ástæðum sem komu fram í mörgum rannsóknum. Til dæmis þá má nefna rannsókn (Tan, 
2005) sem var gerð á meðal fyrirtækja í Malasíu sem voru með ISO 14001 vottun síðan 
árið 1998 og voru á lista hjá SIRIM. Spurningalisti var sendur til 38 fyrirtækja en af þeim 
voru það 18 sem svöruðu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á sambærilegar 
niðurstöður og þær sem raktar voru hér að framan, þ.e. að fyrirtæki vildu meðal annars 
auka tækifæri sín á markaðnum með innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi. Um leið væru 
fyrirtækin að uppfylla væntingar stjórnvalda, þ.e. að tryggja að starfsemin væri rekin í 
samræmi við lög og reglugerðir auk þess sem fyrirtækin voru í einhverjum tilvikum með 
innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis að uppfylla væntingar móðurfélaga. Rannsókn 
(Zeng, Tam, Tam, & Deng, 2005) var gerð á meðal vottaðra fyrirtækja í Kína. Fyrirtækin 
sem tóku þátt í rannsókninni voru valin af handahófi og spurningalisti sendur til 300 
fyrirtækja en af þeim voru það 108 sem svöruðu. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar 
voru helstu ástæður fyrir innleiðingu slíkra kerfa meðal annars markmið fyrirtækjanna um 
að komast inn á alþjóðlegan markað og að endurbæta stjórnun viðkomandi fyrirtækja.  
 
Fleiri rannsóknir styðja framangreindar niðurstöður. Í því sambandi má til dæmis nefna 
rannsókn (Poksinska, Dahlgaard, & Eklund, 2003) sem framkvæmd var á meðal fyrirtækja 
í Svíþjóð en markmið rannsóknarinnar var að bera saman hvatningaþætti fyrir innleiðingu 
á ISO 9000 og 14001 staðlana og borinn saman ávinningur. Við framkvæmd 
rannsóknarinnar var tíunda hvert fyrirtæki valið og 268 spurningalistar sendir út til þeirra 
en 135 svör bárust. Þá má jafnframt bæta við ástæður fyrir innleiðingu á ISO 14001 sem 
komu fram í niðurstöðum rannsóknarinnar s.s. endurbætur í umhverfismálum, fanga 
þekkingu starfsfólks, auka samkeppnishæfni þegar margir af samkeppnisaðilum voru þegar 
með vottun og reynsla/sjáanlegur ávinningur sem aðrir höfðu upplifað í tengslum við 

                                                 

11 Faggildingaraðili í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. 
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innleiðingu á slíku kerfi. Einnig er hægt að nefna rannsókn (Chin, Chiu, & Tummala, 
1999) þar sem tekin voru viðtöl við sex stjórnendur svokallaðra PCB12 fyrirtækja í      
Hong Kong. Markmið þeirrar rannsóknar varðaði ákvörðun um hvort það ætti að innleiða 
ISO 14001 staðalinn hjá fyrirtækjunum. Valdir voru stjórnendur hjá sex PCB fyrirtækjum 
sem voru að hugleiða innleiðingu slíks umhverfisstjórnunarkerfis en höfðu ekki ráðist í það 
enn. Ennfremur voru aðeins valdir stjórnendur sem höfðu meira en 15 ára reynslu í PCB 
iðnaðinum, reynslu á sviði umhverfismála og þekkingu á staðlinum. Báðar þessar 
rannsóknir sýndu fram á að það voru sambærilegar ástæður sem lágu til grundvallar 
ákvörðun um innleiðingu þessara fyrirtækja í Hong Kong og þeirra fyrirtækja sem 
rannsóknin sem framkvæmd var í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi tók til.  
  
Rannsókn (Mohammed, 2005) var gerð á meðal fyrirtækja í Japan sem voru með           
ISO 14001 vottun í nóvember árið 1997. Nöfn og heimilisföng fyrirtækjanna voru fengin 
hjá MITI13 og hjá JACO14 í ágúst árið 1997. Spurningalisti var sendur þann 17. desember 
1997 til 106 fyrirtækja en af þeim voru 61 fyrirtæki sem svöruðu. Niðurstaða 
rannsóknarinnar leiddi í ljós að helstu ástæður fyrir innleiðingu á ISO 14001 vottun voru 
meðal annars: 

- endurbætt umhverfissjónarmið innan fyrirtækis  
- efling starfsmanna er varðar umhverfismál 
- efling ímyndar fyrirtækis út á við  
- að bæta umhverfisstjórnun innan fyrirtækisins  
- betri tengsl við stjórnvöld  
- bætt framleiðsla  
- minnkandi kostnaður sem innleiðingin hafði í för með sér  
- endurbættar innri starfsaðferðir er varðar umhverfisstjórnun  
- tækifæri á bæði innlendum og alþjóðlegum mörkuðum  

Rannsókn (Roy, Boiral, & Lagace, 2001) var gerð á meðal framleiðslustjóra í kanadískum 
fyrirtækjum árið 1999. Þar sem spurningalistinn innihélt mikið af framleiðslutengdum 
spurningum var ákveðið að senda spurningarnar til framleiðslustjóra viðkomandi 
fyrirtækja. Fyrirtækin voru á lista hjá CRIQ15. Í þessu tilviki voru 2.000 spurningalistar 
sendir út, en af þeim voru það einungis 250 sem svöruðu. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar bentu til þess að stjórnvöld ættu að hvetja fyrirtæki til þess að þróa og 
innleiða umhverfisstefnu og því mætti segja að þessi rannsókn styðji niðurstöðuna í 
rannsókn Mohammed (2005).  

Rannsókn (Massoud, Fayad, El-Fadel, & Kamleh, 2010) var gerð á meðal mismunandi 
tegunda matvælafyrirtækja í Líbanon. Fyrirtækin voru valin þar sem þau voru öll á skrá hjá 
ALI16, SLFI17 og hjá Viðskiptaráði í Líbanon. Í upphafi rannsóknarinnar voru sendir 
spurningalistar til 121 fyrirtækis en af þeim voru það einungis 45 sem svöruðu. Samkvæmt 
niðurstöðu rannsóknarinnar voru eftirtaldar ástæður helstu hvatar fyrirtækjanna fyrir 
innleiðingu:  

                                                 

12 PCB: printed circuit board. 
13 MITI:Ministry of International Trade and Industry 
14 JACO:Japan Audit and Certification Organisation for Environment 
15 CRIQ:Québec‘s centre for industrial research. 
16 ALI: Association of the Lebanense Industrialists. 
17 SLFI:Syndicate of Lebanese Food Industries. 



23 

- fylgja alþjóðlegum matvælaiðnaði/sambærilegum iðnaði  
- sýnilegur árangur gagnvart umhverfinu  
- bæta ímynd fyrirtækisins  
- minnka rekstrarkostnað 
-  þrýstingur frá viðskiptavinum  
- þrýstingur frá sjálfu fyrirtækinu  
- verkfæri á markaðinn og alþjóðlegar hömlur  

Fleiri rannsóknir voru með svipaðar niðurstöður. Í því sambandi má til að mynda nefna 
rannsókn (Psomas, Fotopoulos, & Kafetzopoulos, 2011) sem gerð var á meðal vottaðra 
fyrirtækja í Grikklandi. Í upphafi voru 180 spurningalistar sendir út til fyrirtækja sem voru 
með ISO 14001 vottun en af þeim voru það einungis 53 sem svöruðu. Valin voru 180 
fyrirtæki sem voru á lista hjá ICAP18. Helstu ástæður fyrir innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfis hjá fyrirtækjunum voru að þau vildu bæta ímynd fyrirtækisins, 
auka innri og ytri markaðshlutdeild, verkfæri sem nýtist á markaðnum, auka 
samkeppnishæfni, lög og reglugerðir sem gera kröfur um umhverfisstjórnunarkerfi, 
þrýstingur frá stjórnvöldum, stéttarfélögum og viðskiptavinum. Auk þess voru aðrar 
ástæður nefndar til sögunnar s.s. skuldbinding stjórnenda við umhverfisstjórnunarkerfið og 
umhverfisstefna.  

Þá fann höfundur áhugaverða grein þar sem fjallað er um rannsókn (Olivier Boiral, 2011) 
sem tók til innleiðingar á tveimur stjórnkerfum. Þau stjórnkerfi sem var verið að rannsaka 
var gæðastjórnunarkerfi (ISO 9001) og umhverfisstjórnunarkerfi (ISO 14001). Þess ber þó 
að geta að höfundur skoðaði einungis þann hluta rannsóknarinnar sem tók til innleiðingar 
umhverfisstjórnunarkerfis. Gögnin sem notast var við í þeim hluta voru byggð á reynslu 
níu fyrirtækja í Kanada sem höfðu fengið faggilda ISO 14001 vottun. Það sem höfundi 
fannst áhugavert við rannsóknina er að hún var byggð upp á sambærilegan hátt og þessi 
rannsókn höfundar, þ.e. á tilfellisrannsóknum og framkvæmd voru hálf-stöðluð viðtöl. 
Einnig var úrvinnsla gagna sambærileg þar sem endurrit á viðtölum var framkvæmt. 
Höfundur gat samt sem áður ekki stuðst við niðurstöður kanadísku rannsóknarinnar þar 
sem ekki var gerður greinamunur á milli niðurstaðna úr ISO 9001 og ISO 14001. Vitnað er 
í nokkrar rannsóknir (Babakri, Khalid; Bennett, Robert A.; Franchetti, 2003)(Bansal & 
Bogner, 2002)(Bansal, Pratima; Hunter, 2003) og sagt að mest áberandi ávinningur af 
innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfi er vörn fyrir mengun, bætt fyrirtækjaímynd og minni 
notkun auðlinda. 

Höfundur las einnig rannsókn Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur frá árinu 2007 sem fjallað var 
um í upphafi fræðilega kaflans. Höfundur vill samt benda á að sú rannsókn var framkvæmd 
á íslenskum fyrirtækjum óháð því hvort þau hefðu faggilda vottun eða ekki. Niðurstaðan, 
að það sem helst réði því hvers vegna fyrirtæki fóru af stað í innleiðingu á umhverfis-
stjórnunarkerfi, var sú að vera framarlega á sviði umhverfismála. Aðrar ástæður sem voru 
nefndar voru: (1) Eðlilegt framhald af ISO 9000 (2) Til þess að minnka rekstrarkostnað og 
auka hagnað (3) Vera fyrirmynd annarra fyrirtækja á sviði umhverfismála og (4) Annað.  

Þau atriði sem flokkuðust undir þáttinn ,,Annað“ var meðal annars bætt stjórnun á 
umhverfisþáttum og aukin samkeppnishæfni, vilji stjórnenda, að bæta markaðsímynd og að 
styrkja fyrirtækið í ráðgjöf á ISO 14001 (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007). 

                                                 

18 ICAP: stærsta upplýsinga- og ráðgjafafyrirtæki í Grikklandi. 
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Í upphafi fræðilega kaflans nefndi höfundur rannsókn Ragnhildar Helgu Jónsdóttur frá 
árinu 2002. Höfundur fann einungis grein frá árinu 2004 sem byggð er á rannsókn hennar. 
Í greininni gat höfundur ekki notað þau gögn sem voru til staðar en ákvað að lesa yfir 
greinina til þess að auka þekkingu sína á fyrri rannsóknum hérlendis. Höfundur vill benda 
á, að markmið þeirrar rannsóknar var að skoða þau fyrirtæki sem höfðu tekið upp          
ISO 14001 eða umhverfismerkið Svaninn, sem er opinbert norrænt umhverfismerki 
(Umhverfisstofnun, e.d.). Í rannsókn Ragnhildar kemur m.a. fram að helstu ástæður fyrir 
því að fyrirtæki fóru í innleiðingu á ISO 14001 staðlinum vottun eða Svansmerkinu var 
hvati frá forstjóra eða framkvæmdastjóra fyrirtækjanna, tekið var fram að enginn 
utanaðkomandi þrýstingur var ástæðan fyrir innleiðingunni (Ragnhildur Helga Jónsdóttir, 
2004). 

4.1.1 Ástæður - greining höfundar 

Höfundur tók saman allar ástæður og setti í töflu ásamt heiti rannsókna sem ástæðurnar eru 
tilgreindar í, en samantektina má sjá í heild sinni í viðauka19. Hluta ástæðna má sjá hér 
eftirfarandi í töflu 4-1. 

Tafla 4-1 Ástæður, hluti af greiningu höfundar 

Alþjóðlegar hömlur 

Auka samkeppnishæfni 

Auka tækifæri á markaðnum 

Aukin eftirfylgni mælinga á markmiðum 

Aukin samkeppnishæfni 

Bætt framleiðsla 

Bætt fyrirtækjaímynd 

Bætt stjórnun á umhverfisþáttum 

Bætt umhverfissjónarmið 

Draga úr kostnaði 

Draga úr lögfræðilegum afleiðingum 

Eðlilegt framhald af ISO 9000 

Fylgja reglugerðum 

Fyrirtækið yrði samanburðarhæft 

Reglugerðir 

Stöðugar endurbætur 

Tenging við samfélagið og stjórnvöld 

Verkfæri á markaðinn 

Vilji stjórnenda 

Þrýstingur frá samfélaginu,starfsmönnum, 
stjórnvöldum, birgjum eða viðskiptavinum 

Þörf á fyrirtækjastefnu 

 

Til þess að auðvelda frekari greiningu þá skipti höfundur ástæðunum upp í fjóra flokka 
sem eru: (1) Markaðsmál (2) Sparnaður (3) Þrýstingur frá hagsmunaaðilum og (4) 
Umbætur í rekstri, en ástæðurnar eru byggðar á fimmtán rannsóknum. 

                                                 

19 Viðauki K Ástæður, hindranir og ávinningur samkvæmt fyrri rannsóknum, allur listinn 
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Flokkurinn sparnaður getur einnig þýtt umbætur í rekstri, en höfundur ákvað að aðgreina 
þennan flokk og hafa sér vegna þess að í sumum tilfellum er sérstaklega nefnt að farið var í 
innleiðingu til þess að draga úr kostnaði. Höfundur lítur á umbætur í rekstri sem umbætur 
sem geta átt sér stað víðsvegar í ferlinu en getur um leið verið sparnaður. 

Hluta af greiningu höfundar má sjá í töflu 4-2 og í heild sinni í viðauka20. 

Tafla 4-2 Hluti af greiningu höfundar á ástæðum samkvæmt fyrri rannsóknum 

Ástæður skv. rannsóknum 
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Auka samkeppnishæfni x       

Bætt fyrirtækjaímynd x       

Aukin tækifæri á árangri x       

Aukin eftirfylgni mælinga á markmiðum       x 

Fylgja reglugerðum     x   

Tryggja stöðuga eftirfylgni og innleiðingu á hreinni framleiðslu       x 

Alþjóðlegar hömlur x       

Þrýstingur frá viðskiptavinum     x   

Þrýstingur frá birgjum     x   

Þrýstingur frá starfsmönnum     x   

Þrýstingur frá samfélaginu     x   

Fyrirtækið yrði samanburðarhæft x       

Talið gott verkfæri á markaðinn x       

Þörf á fyrirtækjastefnu       x 

Stöðugar endurbætur       x 

Skoða markaðinn fyrir umhverfisvænar vörur x       

Koma í veg fyrir kostnað vegna sekta   x     

Hár stjórnunarkostnaður sem fer til spillis   x     

 

Við greininguna á gögnunum þá setti höfundur fram myndrænt hvernig ástæðurnar skiptast 
í flokkana fjóra, en það má sjá á mynd 4-2. Tíðni á myndinni merkir fjölda ástæðna sem 
var nefnd í hverjum flokki.  

 

                                                 

20 Viðauki N Flokkun á ástæðum, hindrunum og ávinning samkvæmt fyrri rannsóknum  
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Mynd 4-2 Ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt fyrri rannsóknum 
skipt eftir mismunandi flokkum 

4.2 Hindranir  

Við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi geta fyrirtæki og starfsmenn mætt ýmsum 
hindrunum sem þarf að yfirstíga. Í gegnum tíðina hafa ýmsar rannsóknir verið 
framkvæmdar sem fjalla meðal annars um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi hjá 
fyrirtækjum og þær hindranir sem fyrirtæki og starfsmenn hafa mætt í ferlinu. Niðurstöður 
rannsóknar (Zutshi & Sohal, 2004) sem gerð var á meðal fyrirtækja í Ástralíu og á      
Nýja-Sjálandi sýndu fram á hindranir sem voru meðal annars: 

- skjölun  
- kostnaður við úttekt  
- mótstaða frá birgjum  
- uppljóstrun viðkvæmra upplýsinga til þriðja aðila  
- þjálfun starfsmanna 
- stuðningur starfsmanna gagnvart breytingum á verklagsreglum  
- samskipti er varðar umhverfismál t.d. við verktaka  

Rannsókn (Quazi, 1999) var gerð á meðal sjö mismunandi fyrirtækja í Singapore. Öll þessi 
fyrirtæki höfðu farið í gegnum innleiðingarferlið. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 
sambærilegar og niðurstöður í rannsóknunum sem framkvæmdar voru í Ástralíu og á  
Nýja-Sjálandi. Niðurstöðurnar voru að helstu hindranir sem áttu sér stað í innleiðingunni 
voru meðal annars:  

- skuldbinding starfsmanna að vinna samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfinu  
- lög og reglugerðir sem gera kröfur um umhverfisstjórnunarkerfi  
- tegund og dýpt þjálfunar  
- túlkun staðalsins  
- þekking á tæknibúnaði sem þarf að fjárfesta í, almenn umhverfisvitund  
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- ekki nógu margir möguleikar til endurvinnslu  

Niðurstöður rannsóknar (Mohammed, 2005) sem gerð var á meðal fyrirtækja í Japan voru 
að helstu hindranir voru sambærilegar eða þær sömu og niðurstöðurnar hér á undan. Þær 
hindranir voru helstar:  

- áhrif starfseminnar á umhverfið  
- skjölun  
- þjálfun starfsmanna  
- yfirferð kerfis  
- kostnaður vegna innleiðingar  
- ráðgjafakostnaður  
- tímaeyðsla (starfsmönnum finnst tíminn illa nýttur)  
- tungumálaörðugleikar  
- stýring mælinga  
- uppbygging og ábyrgð 
-  skilgreiningar á forgangsferlum í þjónustu  
- markmið og takmörk  
- endurskoðun 
-  skilgreining umhverfisstefnu  
-  innri/ytri samskipti  

Þá sýndi rannsókn (Massoud o.fl.,2010) sem var gerð á meðal matvælafyrirtækja í Líbanon 
fram á eftirfarandi þætti sem fyrirtækin líta á sem hömlur í innleiðingarferlinu:  
 

- tími  
- lítil þekking innan fyrirtækisins  
- innleiðing er ekki forgangur hjá stjórnendum  
- kostnaður við vottun  
- ekki krafa við útflutning  
- enginn þrýstingur frá viðskiptavinum  
- ávinningur ekki skýr  
- ekki krafa í reglugerðum  
-  lítill stuðningur frá stjórnvöldum  

 
Í rannsókn (Olivier Boiral, 2011) kemur fram að kostnaður við innleiðingu á ISO 14001 sé 
mikil hindrun í innleiðingunni. Í greininni er vitnað í fleiri rannsóknir (Jiang & Bansal, 
2003) (Bansal & Bogner, 2002) (Welch, Eric W.; Rana, Ashish; Mori, 2003) þar sem 
hindranir í tengslum við innleiðingu á ISO 14001 voru meðal annars skortur á tileinkun 
(e.internalization) og innri skuldbindingu (e.internal commitment) gagnvart ISO 14001. 
 
Höfundur fann áhugaverða rannsókn (Rondinelli & Vastag, 2000) þar sem ítarlega er farið 
í innleiðingarferli hjá fyrirtæki, markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif 
innleiðing umhverfisstjórnunarkerfis hefði haft á rekstrar- og stjórnunarferla fyrirtækisins. 
Undirbúningur fyrir innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu hófst árið 1995. Rannsóknin 
var framkvæmd með viðtölum sem voru tekin við fimmtán framleiðslustjóra, heimsóknum 
í fyrirtækið og einnig voru allir ferlar skilgreindir. Fram kom að það kom stjórnendum á 
óvart hversu lítinn stuðning frá stjórnvöldum fyrirtækið fékk þrátt fyrir að hafa öðlast 
vottun. 
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Í rannsókn Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur skoðar hún galla við innleiðingarferlið, sem 
höfundur telur hér vera hindrun við innleiðingu. Það kemur fram í niðurstöðum að flestum 
fyrirtækjum fannst engir gallar vera í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi. Annað sem 
var nefnt var að innleiðingarferlið væri langt, flókið og kostnaðarsamt. Nokkrir svarenda 
hökuðu við þáttinn ,,Annað“ og svöruðu því m.a. að gallarnir væru ekki fólgnir í kerfinu 
heldur hjá einstaklinginum sjálfum að skilja, góður undirbúningur þar sem fyrirtækið hefur 
innleitt ISO 9001 og síðasta svarið var að þetta væri dýrt og flókið ferli fyrir smærri 
fyrirtæki (Ásdís Elva Rögnvaldsdóttir, 2007). 
 

4.2.1 Hindranir - greining höfundar 

Höfundur tók saman allar hindranir og setti í töflu ásamt heiti rannsókna sem hindranirnar 
eru tilgreindar í, en samantektina má sjá í heild sinni í viðauka21. Hluta hindrana má sjá hér 
eftirfarandi í töflu 4-3: 

Tafla 4-3 Hindranir, hluti af greiningu höfundar 

Áhrif starfseminnar á umhverfið 

Ávinningur ekki skýr 

Ekki krafa í reglugerðum 

Ekki krafa við útflutning 

Ekki sem forgangur fyrir stjórnendum 

Enginn þrýstingur frá viðskiptavinum 

Flókið ferli 

Kostnaður 

Langt ferli 

Lítil þekking innan fyrirtækis 

Lítill stuðningur frá stjórnvöldum 

Reglugerðir 

Skilgreining umhverfisstefnu 

Skjölun 

Skuldbinding starfsmanna 

Tími 

Túlkun staðalsins 

 

Til þess að auðvelda frekari greiningu þá skipti höfundur hindrunum í sjö flokka sem eru: 
(1) Kostnaður (2) Kröfur og stuðningur (3) Tími (4) Samskipti og þjálfun (5) Skjölun 
(6) Þekking og (7) Annað, en hindranirnar eru byggðar á tíu rannsóknum. 

 

                                                 

21 Viðauki K Ástæður, hindranir og ávinningur samkvæmt fyrri rannsóknum, allur listinn 
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Hluta af greiningu höfundar má sjá í töflu 4-4 og í heild sinni í viðauka22. 

Tafla 4-4 Hluti af greiningu höfundar á hindrunum samkvæmt fyrri rannsóknum 

Hindranir skv. rannsóknum 
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Skjölun         x     

Kostnaður vegna ráðgjafar/úttektar x             

Þjálfun starfsmanna       x       

Kostnaður vegna innri endurskoðunar x             

Samskipti er varðar umhverfismál við verktaka       x       

Þjálfun verktaka        x       

Mótstaða frá starfsmönnum vegna breytinga       x       

Tapaður tíma vegna starfsmanna     x         

Mótstaða frá birgjum vegna lítillar þekkingar á EMS           x   

Uppljóstrun viðkvæmra upplýsinga til þriðja aðila         x     

Skuldbinding starfsmanna       x       

Reglugerðir   x           

Tegund og dýpt þjálfunar       x       

Túlkun staðalsins           x   

Þekking vegna tæknibúnaðar           x   

Almenn umhverfisvitund           x   

Ekki nógu margir möguleikar til endurvinnslu             x 

Áhrif starfseminnar á umhverfið             x 

 

Við greininguna á gögnunum þá setti höfundur fram myndrænt hvernig hindranirnar 
skiptast í flokkana sjö, en það má sjá á mynd 4-3. Tíðni á myndinni merkir fjölda hindrana 
sem var nefnd í hverjum flokki.  

 

 

                                                 

22 Viðauki N Flokkun á ástæðum, hindrunum og ávinning samkvæmt fyrri rannsóknum  
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Mynd 4-3 Hindranir við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt fyrri rannsóknum 

4.3 Ávinningur  

Ákveðinn ávinningur fylgir því að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi. Sem dæmi má nefna 
þá var Ford bílaframleiðslufyrirtækið eitt af fyrstu framleiðslufyrirtækjum sem innleiddi 
umhverfisstjórnunarkerfi og fékk ISO 14001 vottun á því. Fyrirtækið fékk vottunina árið 
1998 í öllum framleiðslufyrirtækjum sínum. Fyrirtækið hefur sýnt fram á að það er hægt að 
spara töluverða fjármuni og einnig draga úr skaðlegum áhrifum á umhverfið með notkun 
umhverfisstjórnunarkerfis í framleiðslu sinni (Wilson, 2001). 
 
Rannsókn (Zutshi & Sohal, 2004) sem var framkvæmd á fyrirtækjum í Ástralíu og á   
Nýja-Sjálandi sýndi fram á að helsti ávinningur af innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfis 
fólst í nokkrum þáttum sem voru meðal annars:  
 

- minni líkur á lögsóknum og sektum  
- minni áhætta í fyrirtækinu (þ.e. varðar heilsu, öryggi og umhverfi)  
- fylgni við reglugerðir  
- aukin viðskiptavild frá viðskiptavinum og samfélaginu  
- uppsetning og stýring á hreinni framleiðslu, 
- betri starfsandi innan fyrirtækisins  
 

Auk þess urðu fyrirtækin vör við ávinning eins og minnkandi sóun í starfseminni og minni 
kostnað í tengslum við hana, minni tiltektarkostnað (e.clean-up cost), yfirburði í markaðs- 
og samkeppnismálum, auðveldara var að uppfylla væntingar viðskiptavina, dregið hafði úr 
alþjóðlegum hömlum og tryggingakostnaður dróst saman.  
 
Rannsókn (Tan, 2005) sem var gerð á meðal fyrirtækja í Malasíu sýndi fram á að helsti 
ávinningur væri: 
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- bætt stjórnun  
- aukið gagnsæi  
- forskot á markaði  
- minnkaður kostnaður  
- innleiðingin dró úr umhverfisáhrifum 
- aukin rannsóknar- og þróunarvinna  
- aukin afköst í rekstri  
- bætt fyrirtækjaímynd  
- bætt vinnustaðamenning  

 
Rannsókn (Poksinska o.fl., 2003) sem framkvæmd var á meðal fyrirtækja í Svíþjóð sýndi 
fram á að helsti ávinningur var í samræmi við niðurstöður þeirra rannsókna sem fjallað var 
um hér á undan. Niðurstöðurnar er vörðuðu ávinning voru einkum bætt fyrirtækjaímynd, 
endurbætur í umhverfismálum, endurbætt tengsl við stjórnvöld og samfélag tengt 
fyrirtækinu. Verklag var endurbætt, viðskiptavinir ánægðari, starfsandi betri, aukin 
markaðshlutdeild, kostnaðarhagræðing, aukinn hagnaður og framleiðni og styttri 
afhendingartími til viðskiptavina. Þá leiddi rannsókn (Mohammed, 2005) sem var gerð í 
Japan í ljós að helsti ávinningur fyrirtækja vegna innleiðingar umhverfisstjórnunarkerfis 
var sambærilegur þeim niðurstöðum sem hér á undan var talið að viðbættu bættum 
samskiptum við hagsmunaaðila og betri stjórnun á rekstrarnauðsynjum fyrirtækis s.s. 
eldsneyti, vatn og pappír. 
  
Ennfremur sýndi rannsókn (Quazi, 1999), sem gerð var á meðal fyrirtækjanna sjö í 
Singapore sem við köllum hér A,B,C,D,E,F og G, fram á að hjá fyrirtæki A sem minnkaði 
notkun á ýmsum skaðlegum efnum sem leiddi einnig til minnkandi losunar, betra ferli fyrir 
mengunarvarnir og sparnaður var nánast jafn tvöfaldri fjárfestingu innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfinu. Stjórnendur hjá fyrirtæki B sögðu að töluverður sparnaður hafi 
átt sér stað. Hjá fyrirtæki C kom sparnaður fram í minni orkunotkun, breytingar á vörum 
og framleiðslu, einnig var endurvinnsla innleidd. Kostnaður dróst saman hjá fyrirtæki D 
vegna minni notkunar á raforku. Hjá fyrirtæki E jókst fyrirtækjaímynd sem varð aftur til 
þess að sala á vörum þess jókst. Þá fann fyrirtæki F fyrir aukinni umhverfisvitund á meðal 
starfsmanna. Hins vegar voru engin gögn til um sparnað hjá fyrirtæki G.  
 
Rannsókn (Zutshi & Sohal, 2005) var gerð á meðal þriggja ástralska fyrirtækja og fór fram 
með viðtölum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var helsti ávinningur 
fyrirtækjanna í tengslum við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi meðal annars aukin 
áætlanagerð, betri nýting rekstrarnauðsynja fyrirtækja, heildræn yfirsýn, samþykki og 
skilningur á meðal starfsmanna, þjálfunaráætlanir, aukin samskipti, sparnaður og jákvæð 
markaðsímynd. Þá sýndi rannsókn (Zeng o.fl., 2005), sem var gerð í Kína, fram á 
sambærilegar niðurstöður, þ.e. bætta fyrirtækjaímynd og aukna nýtingu á 
rekstrarnauðsynjum fyrirtækisins. Auk þess sem niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 
aukna umhverfisvitund í gegnum alla virðiskeðjuna og það voru augljósar framfarir í 
hreinni framleiðslu. Jafnframt kom það fram í rannsókn (Psomas o.fl., 2011), sem var gerð 
á meðal fyrirtækja í Grikklandi, að helsti ávinningur fyrirtækja af innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfis voru betri samskipti við samfélagið og betri staða viðkomandi 
fyrirtækja á markaði.  
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Í rannsókn (Olivier Boiral, 2011) sem var nefnd hér í fyrri kafla þá er vitnað í fræðilega 
hlutanum í fjórar rannsóknir (King, Andrew A.; Lenox Michael J.; Terlaak, 2005) 
(González-Benito & González-Benito, 2008) (Russo, 2009) þar sem fyrirtæki með ISO 
14001 vottun eru rannsökuð. Í rannsókn Boiral (2011) er stuðst við þessar fjórar rannsóknir 
þar sem sagt er að innri ávinningur af innleiðingu staðalsins hafi verið tengdur við marga 
mismunandi rekstrar- og stjórnunarlegar framfarir.  
 
Í rannsókn (Rondinelli & Vastag, 2000) sem fjallað var um í fyrri kafla kom fram í 
niðurstöðum er varðarávinning af umhverfisstjórnunarkerfi fram: 
 

- Umhverfismeðvitund (e. Environmental awareness): Starfsfólk varð meðvitaðra um 
umhverfið í starfi sínu og einnig heima. Starfsfólk varð einnig meðvitaðra um þau lög 
og reglugerðir sem giltu um starfsemi fyrirtækisins og þær kröfur sem fyrirtækið 
þurfti að uppfylla varðandi umhverfismál. Stjórnendur tóku eftir breytingu á 
orðspori fyrirtækisins sem varð betra einkum í ljósi þess að það var fyrsta fyrirtækið 
á svæðinu til þess fá vottun 

- Flokkun úrgangs (e. Waste reduction and recycling efforts of employees): Starfsfólk 
byrjaði að flokka úrgang í vinnunni og heima hjá sér. Starfsfólkið tók upp litaflokkun 
þar sem hver og einn flokkur táknaði ákveðinn úrgangsflokk. 

- Minni úrgangur og aukin flokkun í verksmiðjunni (e. Waste reduction and recycling at 
the plant): Magn úrgangs dróst töluvert saman eftir innleiðingu á umhverfis-
stjórnunarkerfi 

- Stjórnun (e. Management practices): Í innleiðingunni hófst ýmis skráning sem hafði 
ekki verið gerð áður. Það gerði það kleift að vöktun ákveðinna þátta hófst, meðal 
annars var hægt að fylgjast með notkun á rekstrarnauðsynjum fyrirtækisins betur. 
Það skilaði sér aftur í bættri stjórnun 

- Markmið og ávinningur (e. Achieving goals and benefits): Umhverfisstjórnunarkerfi 
gerir kröfur um að stjórnendur setji skýr og mælanleg umhverfismarkmið. Innleiðing 
umhverfisstjórnunarkerfisins hjálpaði fyrirtækinu við að ná þeim markmiðum sem 
það hafði sett sér í umhverfismálum. Einnig eru gerðar kröfur um stöðuga meðvitund 
starfsmanna með þeim hætti að þeir fylgist með hvernig fyrirtækinu gangi að 
uppfylla þau markmið sem sett hafa verið 

- Viðurkenning á margbreytileika umhverfisstjórnunarkerfisins (e. Recognition of EMS 
implementation complexities): Stjórnendur áttuðu sig á því að stöðugar umbætur í 
umhverfismálum eru ferli sem þarf stöðugt að vera að vinna í. Það þarf stöðugt að 
vera að þjálfa starfsfólk í að starfa samkvæmt kerfinu 

 
Í rannsókn Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur kemur fram í niðurstöðum að helsti ávinningur af 
notkun umhverfisstjórnunarkerfis er bætt fyrirtækjaímynd. Einnig voru fleiri atriði nefnd 
eins og: (1) Aukinn hagnaður og lægri rekstrarkostnaður (2) Minni mengun, minni 
orkunotkun (3) Aukin starfsánægja (4) Annað og (5) Aukin ánægja viðskiptavina. Það sem 
féll undir þáttinn annað var að viðmælendur nefndu meðal annars að mun markvissara 
umhverfisstarf væri eftir innleiðinguna, einnig nefndu viðmælendur að kerfið væri ungt og 
því ætti ávinningurinn eftir að koma í ljós og síðasta atriðið var að skýrari upplýsingar 
varðandi umhverfisáhrif og einnig aukin umhverfismeðvitund starfsmanna (Ásdís Elva 
Rögnvaldsdóttir, 2007). 
 
Samkvæmt grein frá árinu 2004 sem byggð er á rannsókn Ragnhildar Helgu Jónsdóttur frá 
árinu 2002 þá kom fram að öll fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókn hennar töldu sig hafa 
fundið fyrir umbótum í rekstri af notkun umhverfisstjórnunarkerfis en stjórnendur 
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fyrirtækjanna fundu hins vegar ekki fyrir umbun á markaðnum (Ragnhildur Helga 
Jónsdóttir, 2004). 
 

4.3.1 Ávinningur – greining höfundar 

Höfundur tók saman allan ávinninga og setti í töflu ásamt heiti rannsókna sem ávinningar 
eru tilgreindar í, en samantektina má sjá í heild sinni í viðauka23. Hluta ávinninga má sjá 
hér eftirfarandi í töflu 4-5: 

Tafla 4-5 Ávinningur, hluti af greiningu höfundar 

Aukið gagnsæi 

Aukin áætlanagerð 

Aukin samskipti 

Aukin umhverfisvitund 

Bætt fyrirtækjaímynd 

Bætt samskipti við hagsmunaaðila, samfélagið 
og stjórnvöld 

Bætt staða á markaði 

Bætt stjórnun 

Bætt vinnustaðamenning 

Dregið úr kostnaði 

Dregið úr umhverfisáhrifum 

Endurbætt verklag 

Endurbætur í umhverfismálum 

Endurvinnsla innleidd 

Fylgni við reglugerðir 

Heildræn yfirsýn 

Markaðs- og samkeppnisforskot 

Markmið og ávinningur 

Markvissara umhverfisstarf 

Minni orkunotkun 

 

Til þess að auðvelda frekari greiningu þá skipti höfundur ávinningunum í þrjá flokka sem 
byggjast á flokkunum sem voru notaðir í kaflanum um ástæður fyrir innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi. Flokkarnir í þessum kafla eru: (1) Markaðsmál, (2) Sparnaður 
og (3) Umbætur í rekstri, en ávinningur er byggður á sautján rannsóknum. 
 
Flokkurinn ,,Sparnaður“ getur einnig þýtt ,,Umbætur í rekstri“, en höfundur ákvað að 
aðgreina þennan flokk og hafa sér vegna þess að í sumum tilfellum er sérstaklega nefnt að 
ávinningur hafi verið minni kostnaður eða sparnaður. Höfundur lítur því á ,,Umbætur í 
rekstri“ sem umbætur sem geta átt sér stað víðsvegar í ferlinu en getur um leið verið 

                                                 

23 Viðauki K Ástæður, hindranir og ávinningur samkvæmt fyrri rannsóknum, allur listinn 
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sparnaður. Höfundur flokkar þau atriði undir ,,Sparnað“ sem eru beinn fjárhagslegur 
ávinningur af notkuninni af kerfinu. 

Hluta af greiningu höfundar má sjá í töflu 4-6 og í heild sinni í viðauka24. 

Tafla 4-6 Hluti af greiningu höfundar á ávinning samkvæmt fyrri rannsóknum 

Ávinningur skv. rannsóknum 

 M
arkað

sm
ál 

 Sp
arn

að
u

r 

 U
m

b
æ

tu
r í re

kstri 

Dregið úr úrgangi     X 

Spara kostnað frá minnkandi sóunar   X   

Minni líkur á lögsóknum og sektum X     

Minni tiltektarkostnaður (e.clean-up cost)   X   

Uppsetning og stýring á hreinni framleiðslu     X 

Mildi í alþjóðlegum hömlum  X     

Minni áhætta er varðar heilsu, öryggi og umhverfi     X 

Minni tryggingakostnaður   X   

Fylgni við reglugerðir X     

Markaðs- og samkeppnisforskot X     

Uppfylla væntingar viðskiptavina X     

Viðskiptavild frá viðskiptavinum og samfélaginu X     

Uppbygging starfsanda innan fyrirtækisins     X 

Bætt stjórnun     X 

Aukið gagnsæi     X 

Forskot á markaði X     

Minnkaður kostnaður   X   

 
Við greininguna á gögnunum þá setti höfundur fram myndrænt hvernig ávinningur skiptist 
í flokkana þrjá, en það má sjá á mynd 4-4. Tíðni á myndinni merkir fjölda ávinninga sem 
var nefnd í hverjum flokki.  

 

                                                 

24 Viðauki N Flokkun á ástæðum, hindrunum og ávinning samkvæmt fyrri rannsóknum  
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Mynd 4-4 Ávinningur af notkun umhverfisstjórnunarkerfis samkvæmt fyrri rannsóknum 

4.4 Samantekt 

Yfir heildina litið þá má sjá ákveðið mynstur í niðurstöðum rannsókna hér að framan, þ.e. 
undir hverjum hluta eru sambærileg atriði sem eiga sér stað í innleiðingarferli á umhverfis-
stjórnunarkerfi og einnig upplifun starfsmanna. Til samantektar er hér að neðangreindu 
helstu atriði fyrir hvern hluta. Eins og nefnt var í upphafi kaflans að þá eru atriðin sem eru 
hér í köflunum á undan mörg og til þess að fá betri sýn þá ákvað höfundur að skipta 
samantektinni upp í innri og ytri þætti. 

Skilgreining höfundar á innri og ytri þáttum er eftirfarandi:  
• Innri þætti skilgreinir höfundur hér sem þau atriði sem eiga sér stað í sjálfri 

starfsemi fyrirtækisins til dæmis má nefna starfsmenn fyrirtækisins  
• Ytri þætti skilgreinir höfundur hér sem utanaðkomandi þætti í starfsemi 

fyrirtækisins til dæmis má nefna viðskiptavini  

Að mati höfundar eiga sum atriðin við bæði innri og ytri þætti. 

Fyrst verður fjallað um innri og ytri ástæður, næst verður fjallað um innri og ytri hindranir 
sem fyrirtæki mættu í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu og síðast verða settar fram 
niðurstöður um innri og ytri ávinning fyrirtækja af innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis.  
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4.4.1 Ástæður 

Hluta af greiningu höfundar á ástæðum í innri og ytri þætti má sjá í töflu 4-7 en í heild 
sinni í viðauka25. 

Tafla 4-7 Hluti af greiningu höfundar, ástæður í innri og ytri þætti 

Ástæður skv. rannsóknum Innri Ytri 

Alþjóðlegar hömlur   X 

Alþjóðlegar hömlur   X 

Auka markaðshlutdeild   X 

Auka samkeppnishæfni   X 

Auka samkeppnisyfirburði   X 

Auka tækifæri á markaðnum   X 

Aukin eftirfylgni mælinga á markmiðum X   

Aukin innlend og alþjóðleg athygli gagnvart frammistöðu í umhverfismálum   X 

Aukin samkeppnishæfni   X 

Aukin tækifæri á árangri X X 

Aukinn árangur á sviði umhverfismála   X 

Ávinningar sem aðrir hafa upplifað   X 

Betri tengsl við stjórnvöld   X 

Bæta markaðsímynd   X 

Bæta umhverfisstjórnun innan fyrirtækis þ.e. varðar heilsu og öryggi X   

Bætt framleiðsla X   

 

Þegar ástæðum hefur verið skipt upp í innri og ytri þætti eins og sjá má á mynd 4-5 þá má 
sjá að ytri þættir voru ráðandi í ákvörðun um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi.  

 

                                                 

25 Viðauki L Innri og ytri þættir samkvæmt fyrri rannsóknum  
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Mynd 4-5 Ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt 
fyrri rannsóknum, innri og ytri þættir 

Þegar innri þættir eru skoðaðir þ.e. þau atriði er snúa að eiginlegum rekstri viðkomandi 
fyrirtækja. Fyrirtæki vilja aukna eftirfylgni með reglubundnum mælingum á markmiðum 
sem fyrirtækjunum hafa verið sett. Innleiðing á hreinni framleiðslu kom fram, stöðugar 
endurbætur, endurbætt stjórnun, endurbætt umhverfissjónarmið innan fyrirtækis, auk þess 
sem það dregur úr rekstrarkostnaði. Í flestum af rannsóknum sem höfundar las þá nefndu 
stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja að þeir væru með innleiðingu á umhverfisstjórnunar-
kerfi að fylgja eftir ákvæðum laga og reglugerða sem stjórnvöld höfðu sett. 

Næst má nefna ytri þætti en þegar þeir eru skoðaðir þá eru ýmsir þættir sem koma til 
skoðunar s.s. þrýstingur frá markaðsaðilum, þ.e. hagsmunaaðilum og/eða samfélaginu. Þá 
skiptir fyrirtækjaímynd út á við máli fyrir fyrirtækin, til að mynda hefur það jákvæð áhrif á 
fyrirtækjaímynd ef þau setja sér umhverfisvæna fyrirtækjastefnu sem er aðgengileg 
almenningi. Ennfremur eru kröfur á alþjóðlegum mörkuðum orðnar þess eðlis að það 
hvetur fyrirtæki til þess að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi og bæta með því samkeppnis-
hæfni sína á þeim mörkuðum.  

4.4.2 Hindranir 

Hluta af greiningu höfundar á hindrunum í innri og ytri þætti má sjá í töflu 4-8 en í heild 
sinni í viðauka26. 

 

 

                                                 

26 Viðauki L Innri og ytri þættir samkvæmt fyrri rannsóknum  
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Tafla 4-8 Hluti af greiningu höfundar, hindranir í innri og ytri þætti 

Hindranir skv. rannsóknum Innri Ytri 

Almenn umhverfisvitund X   

Áhrif starfseminnar á umhverfið X   

Ávinningur ekki skýr X   

Dýrt ferli X   

Einstaklingurinn sjálfur X   

Ekkert X X 

Ekki krafa í reglugerðum   X 

Ekki krafa við útflutning   X 

Ekki nógu margir möguleikar til endurvinnslu   X 

Ekki sem forgangur fyrir stjórnendum X   

Endurskoðun   X 

Enginn þrýstingur frá viðskiptavinum   X 

Flókið ferli X   

Flókið ferli X   

Innri/ytri samskipti X X 

Kostnaðarsamt ferli X   

 

Við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi geta fyrirtæki mætt ýmsum hindrunum. Þegar 
hlutfallið á milli innri og ytri þátta í hindrunum er skoðað þá eru innri þættir ríkjandi við 
innleiðinguna eins og sjá má á mynd 4-6. 

 

 

Mynd 4-6 Hindranir við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt fyrri rannsóknum, innri og ytri 
þættir 
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Þegar innri þættir eru skoðaðir þá sáu starfsmenn ekki þann ávinning sem fólst í því að 
innleiða umhverfisstjórnunarkerfi í ákveðnum tilfellum. Ástæðan var sú að starfsmenn 
höfðu ekki verið upplýstir um markmið með umhverfisstjórnunarkerfi. Þá er skortur á 
þekkingu innan fyrirtækis og skortur á almennri umhverfivitund meðal starfsmanna 
viðkomandi fyrirtækis einnig áberandi hindrun samkvæmt niðurstöðum rannsókna. Fyrir 
mörgum fyrirtækjum virðist staðallinn vera mjög torlesinn og því verður að telja að í því 
felist hindrun þar sem starfsfólk getur ekki skilið og túlkað staðalinn með réttum hætti. 
Einnig er yfirferð kerfis og vöktun og mæling hluti af umhverfisstjórnunarkerfi en þessir 
þættir virtust standa í vegi fyrir innleiðingu hjá ákveðnum hópi fyrirtækja. Mikilvægur 
þáttur í umhverfisstjórnunarkerfinu er skjölun en það virtist vefjast fyrir mörgum þ.e. sá 
mikli tími sem fór í undirbúning innleiðingarinnar og sá kostnaður sem því fylgdi.  

Næst þegar ytri þættir eru skoðaðir í innleiðingarferlinu þá fá fyrirtæki oft til sín utan-
aðkomandi aðila til ráðgjafar, þ.e. þriðja aðila til aðstoðar og það virtist vera hindrun fyrir 
ákveðin fyrirtæki þar í slíku gæti falist uppljóstrum á viðkvæmum gögnum. Í sumum 
tilfellum var lítinn sem engan stuðning að finna og engin hvatning frá stjórnvöldum. 

4.4.3 Ávinningur 

Hluta af greiningu höfundar á ávinning í innri og ytri þætti má sjá í töflu 4-9 en í heild 
sinni í viðauka27. 

Tafla 4-9 Hluti af greiningu höfundar, ávinningur í innri og ytri þætti 

Ávinningur skv. rannsóknum Innri Ytri 

Aukið gagnsæi X   

Aukin afköst í rekstri X   

Aukin ánægja viðskiptavina   X 

Aukin ánægja viðskiptavina    X 

Aukin framleiðni X   

Aukin markaðshlutdeild   X 

Aukin rannsóknar- og þróunarstarfsemi X   

Aukin samskipti X X 

Aukin starfsánægja starfsfólk X   

Aukin umhverfismeðvitund starfsmanna X   

Aukin umhverfisvitund X   

Aukinn hagnaður X   

Aukinn hagnaður og lægri rekstrarkostnaður X   

Áætlanagerð X   

Betra ferli fyrir mengunarvarnir X   

Betri starfsandi X   

 

Eins og fram hefur komið að þá getur ávinningur af umhverfisstjórnunarkerfi verið 
töluverður. Samkvæmt mynd 4-7 þá má sjá að ávinningur einkennist af innri þáttum. 

                                                 

27 Viðauki L Innri og ytri þættir samkvæmt fyrri rannsóknum  
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Mynd 4-7 Ávinningur af notkun umhverfisstjórnunarkerfis samkvæmt fyrri rannsóknum, 
innri og ytri þættir. 

Þegar horft er til innri þátta þá hafði innleiðing umhverfisstjórnunarkerfis jákvæð áhrif á 
starfsmenn og skilaði sér meðal annars í bættu verklagi starfsmanna, bættri 
vinnustaðamenningu, þátttöku og aukins skilnings á meðal starfsmanna og auknum 
samskiptum. Innleiðing umhverfisstjórnunarkerfis hafði í för með sér sparnað í rekstri 
viðkomandi fyrirtækja sem fólst meðal annars í minni orkunotkun, bættri nýtingu 
rekstrarnauðsynja fyrirtækisins, það sparaðist helmingi meira en sem nam kostnaðinum við 
innleiðinguna og minni notkun var á efnum sem eru skaðleg umhverfinu. Rekstur 
fyrirtækja breyttist, þ.e. aukin afköst, bætt stjórnun, jákvæð áhrif á rannsóknir og þróun 
innan fyrirtækisins, endurvinnsla var innleidd, aukin áætlanagerð, augljósar framfarir í 
hreinni framleiðslu, betra ferli fyrir mengunarvarnir, aukin framlegð, aukin framleiðni, 
styttri afgreiðslutími, fylgni við reglugerðir og minni áhætta varðandi heilsu, öryggi og 
umhverfi. 

Næst má skoða ytri þætti en aðilar fyrirtækja nefndu að samkeppnisforskot þeirra hefði 
aukist, aukið gagnsæi, aukin viðskiptavild, bætt fyrirtækjaímynd, aukin ánægja 
viðskiptavina, betri samskipti við samfélagið, betri staða á markaði og bætt samskipti við 
yfirvöld.  

Þegar fyrirtæki hafa hlotið vottun á umhverfisstjórnunarkerfinu sínu þá ætti ekki að horfa á 
það sem endastöð í ferlinu. Frekar ætti að líta á umhverfisstjórnunarkerfi og vottun á því 
sem áframhaldandi verkfæri sem nýtist í rekstrinum. Fyrirtækið á stöðugt að vera að vinna 
að þeim markmiðum sem það hefur sett sér í umhverfismálum. Það skilar sér í ávinningi 
fyrir umhverfið og þjóðfélagið í dag og einnig fyrir komandi kynslóðir (Oliver Boiral & 
Sala, 1998). 

Innri þættir
70%

Ytri þættir
30%

Ávinningur af notkun umhverfisstjórnunarkerfis 
samkvæmt rannsóknum 

innri og ytri þættir
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5 Rannsókn 
Upphaf rannsóknar var 23. ágúst 2011 og lauk með niðurstöðum í formi skýrslu og 
kynningu í nóvember 2012. Eins og áður hefur komið fram að þá skiptist rannsóknin í sex 
stig sem voru: 

1) Upphafið 
2) Tækniþróun  
3) Öflun gagna  
4) Greining á gögnum  
5) Svör við rannsóknarspurningum  
6) Miðlun upplýsinga  

Í eftirfarandi köflum mun höfundur gera skil því á hvað fólst í hverju og einu stigi 
verkefnisins. Sum stig innihalda umfangsmeiri aðgerðir og eru því ítarlegri en önnur og þá 
skipti höfundur þeim niður í smærri hluta til þess að gera þeim betri skil. Höfundur mun 
hins vegar ekki fjalla um hlutann ,,Svör við rannsóknarspurningum“ í þessum kafla en þá 
umfjöllun er að finna í sjötta kafla sem ber heitið ,,Niðurstöður og umræða“. 

5.1 Upphafið  

Frá upphafi hafði höfundur áhuga á að framkvæma rannsókn sem snýr að umhverfis-
stjórnun. Í fyrstu var þó ákveðin óvissa um hvernig rannsókn það yrði. Höfundur byrjaði 
því á því að lesa fjölda af greinum til þess að finna ákveðið viðfangsefni innan 
umhverfisstjórnunar sem höfundi þótti áhugavert. Það sem höfundi þótti áhugavert í þessu 
sambandi var hversu mikið fyrirtæki lögðu á sig í tengslum við slíka innleiðingu og hvaða 
hvatar það væru sem fengju fyrirtæki til þess að ráðast slíkar breytingar. Hugmyndir 
höfundar þróuðust því í þá átt að verða að rannsóknarverkefni um það hverjar væru helstu 
ástæður, hindranir og ávinningur af ákvörðunum og framkvæmd innleiðingar á 
umhverfisstjórnunarkerfi hjá fyrirtækjum. Því næst hófst höfundur handa við að skilgreina 
rannsóknarspurningar sem á endanum skiptist í þrjár spurningar sem eru eftirfarandi: 

• Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

• Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
• Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum? 

Höfundur vill taka það fram að einungis eru þau fyrirtæki skoðuð í þessari rannsókn sem 
hafa ISO 14001 vottun á stjórnkerfi sínu. 

5.2 Tækniþróun 

Tækniþróun rannsóknarinnar skiptist í fimm þætti eins og sjá má á Mynd 5-1 sem voru   
(1) Aðferðafræði (2) Fyrri rannsóknir (3) Hönnun viðtalsramma (4) Viðmælendur 
valdir og (5) Bréf til viðmælenda. Nánar verður fjallað um þættina í köflunum hér á eftir. 
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Mynd 5-1 Tækniþróun  

5.2.1 Aðferðafræði 

Höfundur nálgaðist viðfangsefnið með tilfellisrannsóknum (e.case research in operations 
management). Höfundur leitaði því á veraldarvefnum að greinum sem fjalla um 
tilfellisrannsóknir. Greinarnar sem urðu fyrir valinu eins og fyrr hefur komið fram í fyrri 
köflum eru Effective case research in operations management: a process perspective 
(Stuart o.fl., 2002) og hin síðari ber heitið Case research in operation management(Voss 
o.fl., 2002). Höfundur ákvað að styðjast við aðferðafræði Stuart o.fl. (2002) þar sem sú 
grein gefur aðferðafræðinni góð og ítarleg skil, en höfundur mun einnig styðjast að hluta 
við grein Voss o.fl. (2002) þar sem greinarnar eru oft á sama máli.  

5.2.2 Fyrri rannsóknir 

Þegar höfundur hafði lokið við að skilgreina aðferðafræði rannsóknarinnar hófst leit af 
rannsóknum um sambærilegt viðfangsefni. Við leitina notaðist höfundur við 
veraldarvefinn. Þær leitarvélar sem notast var við var meðal annars Google Scholar28 og 
Gegnir29. Einnig fann höfundur margar áhugaverðar fræðigreinar út frá heimildaskrám 
annarra fræðigreina. Erlendar rannsóknir eru fjölmargar þar sem viðfangsefninu eru gerð 
skil, með misgóðum hætti þó. Höfundur reyndi eftir fremsta magni að leita af rannsóknum 
sem framkvæmdar höfðu verið til dæmis á Norðurlöndum eða Bretlandi. Þegar höfundur 
fann slíkar rannsóknir þá voru sumar þeirra byggðar upp á þann hátt að höfundur gat ekki 
nýtt þær í rannsókn sína, en það útskýrir margar rannsóknir sem höfundur notaði eru frá 
Asíu. 

Þegar höfundur leitaði af íslenskum rannsóknum á sambærilegum efni þá leitaði hann á vef 
Skemmunnar30 og einnig á Google leitarvélinni31 en fann hins vegar einungis fjórar 
                                                 

28 http://scholar.google.is/  
29 http://gegnir.is/F?RN=875198643  
30 http://skemman.is/  
31 http://www.google.is/  

TækniþróunAðferðafræði

Fyrri 
rannsóknir

Hönnun 
viðtalsramma

Viðmælendur 
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Bréf til 
viðmælenda
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rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hérlendis um þetta viðfangsefni. Fyrst má nefna 
B.Sc. verkefni Ásdísar Elvu Rögnvaldsdóttur frá árinu 2007 sem ber heitið 
Umhverfisstjórnun fyrirtækja á Íslandi, kostir og gallar við innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfis, hvati eða tregða til innleiðingar. Í öðru lagi má nefna M.Sc. 
verkefni Ragnhildar Helgu Jónsdóttur frá árinu 2002 sem ber heitið Umhverfisstjórnun, 
umhverfismerki og íslensk fyrirtæki. Í þriðja lagi má nefna M.Sc. verkefni Guðmundu 
Bjargar Þórðardóttur frá árinu frá árinu 2010 sem ber heitið Umhverfisstjórnun á 
Keflavíkurflugvelli: viðhorf og leiðir. Í fjórða lagi má nefna M.Sc. verkefni Guðjóns Inga 
Eggertssonar frá árinu 2003 sem ber heitið Íslensk fyrirtæki og umhverfismál. Könnun á 
framkvæmd og skipulagi umhverfismála hjá fyrirtækjum og viðhorfi stjórnenda til 
umhverfisstjórnunar. Höfundur vill benda á að einungis gat hann lesið verkefni Ásdísar 
Elvu þar sem önnur verkefni eru ekki aðgengileg. Höfundur fann grein sem byggist á 
verkefni Ragnhildar Helgu og gat því lesið sér hana til upplýsingar. 

Í þessum hluta rannsóknarinnar setur höfundur fram sína eigin greiningu á fyrri 
rannsóknum sem höfundur hefur lesið. Niðurstöðu greiningarinnar má lesa í fjórða kafla 
sem ber heitir ,,Fræðileg umfjöllun“. 

5.2.3 Hönnun viðtalsramma 

Hugmyndin var að byggja rannsóknina á viðtölum sem höfundur myndi framkvæma við 
starfsfólk nokkurra íslenskra fyrirtækja sem hafa hlotið faggilda ISO 14001 vottun á 
umhverfisstjórnunarkerfi sínu. Til þess að þróa viðtalsramma og til þess að höfundur kæmi 
betur til með að átta sig á því hverju væri verið að leita eftir þá kynnti höfundur sér 
sambærilegar rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis. Niðurstaða þeirra rannsókna gerði 
höfundi kleift að þróa verkfæri til þess að nota í tækniþróun rannsóknarinnar meðal annars 
hönnun viðtalsrammans. Viðtalsramminn var byggður upp samkvæmt aðferðafræði hálf-
staðlaðra viðtala sem greint var frá í þriðja kafla sem ber heitið ,,Aðferðafræði“. 
Viðtalsramminn var ekki forprófaður en var samþykktur af leiðbeinanda verkefnis þessa en 
viðtalsrammann má finna í viðauka32.  

5.2.4 Viðmælendur valdir 

Þessu næst var komið að því að velja væntanlega viðmælendur, en höfundur ákvað að velja 
fyrirtæki sem hlotið hafa faggilda ISO 14001 vottun. Á heimasíðu Einkaleyfastofu er 
hugtakið faggilding skilgreint, en það byggist á lögum nr. 24/2006, um faggildingu o.fl.33. 
Skilgreining laganna er svohljóðandi: 

Faggilding er formleg viðurkenning þar til bærs stjórnvalds á því að aðili sé hæfur til 
að vinna tiltekin verkefni varðandi samræmismat. Samræmismat er mat á því hvort 
vara, ferli, kerfi eða aðili uppfylli kröfur (Einkaleyfastofan, e.d.) 

Höfundur fékk lista34 hjá BSi á Íslandi ehf. yfir íslensk fyrirtæki sem hafa hlotið faggilda 
ISO 14001 vottun og ákvað í samráði við leiðbeinanda sinn að velja fyrst tvö ólík fyrirtæki 
af þeim lista. Fyrirtækin sem urðu fyrir valinu voru Rio Tinto Alcan og Efla 

                                                 

32 Viðauki D Viðtalsrammi 
33 Lög um faggildingu o.fl. nr.24/2006 (http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006024.html)  
34 Viðauki A Listi yfir fyrirtæki á Íslandi með faggilda ISO 14001 vottun 
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verkfræðistofa. Höfundur sendi bréf35 um viðtal í tölvupósti á gæðastjóra/umhverfisstjóra 
fyrirtækjanna þar sem kom fram kynning á rannsakandanum og rannsókninni sjálfri. Fyrra 
fyrirtækið svaraði fljótt en engin svör bárust því síðara. Því var ákvörðun tekin um að 
senda samskonar beiðni á fleiri fyrirtæki til þess að auka líkur á því að fá viðtal. Sendir 
voru tölvupóstar til Toyota á Íslandi, Ræstingarþjónustunnar, Vífilfells og Jarðborana. Þó 
bárust engin svör fyrst um sinn. Því hafði höfundur samband við Vífilfell símleiðis og 
gæðastjóri samþykkti viðtal. Einnig var haft samband við Eflu verkfræðistofu símleiðis og 
gæðastjóri þeirra svaraði rannsóknarspurningum í gegnum tölvupóst. Þremur vikum eftir 
fyrstu tölvupósta fóru út ítrekunarpóstar, og í framhaldinu svaraði umhverfis- og gæðastjóri 
Toyota á Íslandi og samþykkti viðtal. Alls fengust því gögn/viðtöl frá fjórum fyrirtækjum.  

5.2.5 Bréf til viðmælenda 

Höfundur sendi bréf um viðtal í tölvupósti á gæðastjóra/umhverfisstjóra fyrirtækjanna þar 
sem kom fram kynning á rannsakandanum og rannsókninni sjálfri. Bréfið má sjá í heild 
sinni í viðauka36. Höfundur skrifaði reglulega niður á minnisblað yfir framgangi samskipta 
við væntanlega viðmælendur, en það má sjá á mynd 5-2. 

 

 

                                                 

35 Viðauki B Bréf til viðmælaenda vegna viðtals  
36 Viðauki B Bréf til viðmælenda vegna viðtals  
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Mynd 5-2 Minnisblað vegna samskipta við væntanlega viðmælendur 

 

Rio Tinto Alcan  
• Sendi póst þann15.05.2012 á isal@riotinto.com  
• Fékk svar frá Auði Sveinsdóttur 16.05.2012 þar sem við ákváðum fund 07.06.2012 

kl 10:30. Hún ætlar að taka tvo aðila með sér á fundinn. 
Efla verkfræðistofa 

• Sendi póst þann14.05.2012 á magnus.matthiasson@efla.is 
• Ekkert svar hafði borist, vinnufélagi minn þekkir til fyrirtækisins og hann sendi 

póst á Magnús. Þann 12.06.2012 svaraði hann póstinum með svörum við 
rannsóknarspurningum. 

Rannsakandi ákvað í samráði við leiðbeinanda sinn að senda pósta á fleiri fyrirtæki til þess 
að auka líkur á að fá viðtal. Því var sendur póstur á Toyota Ísland, Ræstingarþjónustuna, 
Vífilfell og Jarðboranir. 

Toyota Ísland og Toyota Kópavogur 

• Sendi póst þann 25.05.2012 á haraldur.stefansson@toyota.is  
• Fékk svar frá Haraldi sama dag þar sem hann benti mér á að hafa samband við 

Sigurjón sem er gæðastjóri ( sigurjon.walthers@toyota.is ) 
• Sendi póst á Sigurjón þann 06.06.2012. 
• Sendi ítrekunarpóst þann 18.06.2012 og fékk svar þar sem Sigurjón samþykkti 

viðtal og við ákváðum að hittast 25.06.2012. 

Ræstingarþjónustan 

• Sendi póst þann 25.05.2012 á thrainn@rth.is  
• Sendi ítrekun 18.06.2012. 

Vífilfell 

• Sendi póst þann 04.06.2012 á petur@vifilfell.is ) 
• Vinnufélagi minn hringdi í Pétur og bað um viðtal, hann samþykkti viðtal þann 

12.06.2012 

Jarðboranir  
• Sendi póst 06.06.2012 á asa@jardboranir.is  
• Sendi ítrekun 18.06.2012 

Ása svaraði 28.06.2012 og sagði að það væri mikið að gera en gæti veitt viðtal aðeins 
seinna þ.e. eftir tvær vikur jafnvel. Ég svaraði 29.6.2012 og sagðist vera komin með 
nægilegan fjölda af fyrirtækjum í bili og þakkaði fyrir. Ég sagðist að ég fengi kannski að 
hafa samband ef mig vantaði fleiri. 
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5.3 Öflun gagna 

Við upphaf rannsóknar hafði höfundur ekki mikla þekkingu á umhverfisstjórnun og ákvað 
því að skipta þessum hluta rannsóknarinnar í tvo þætti sjá mynd 5-3 sem voru                  
(1) Námskeið og (2) Viðtöl framkvæmd. Nánar verður fjallað um þættina í köflunum hér 
á eftir. 

 

Mynd 5-3 Öflun gagna 

 

5.3.1 Námskeið 

Til þess að auka þekkingu sína sótti höfundur þrjú námskeið á rannsóknartímabilinu annars 
vegar hjá Focal og hinsvegar hjá BSi á Íslandi ehf. Námskeiðin heita (1) Innri úttektir     
(2) Innleiðing á umhverfisstjórnunarkerfi og (3) Gerð og skipulagning handbóka. Öll 
námskeiðin snerta að einhverju leyti umhverfisstjórnunarkerfi og því gat höfundur aukið 
við þekkingu á umhverfisstjórnunarkerfi. 

5.3.2 Viðtöl framkvæmd 

Höfundur aflaði gagna hjá starfsmönnun fjögurra íslenskra fyrirtækja, þrenn í formi viðtala 
og eitt í formi tölvupósts. Viðtölin voru framkvæmd í júnímánuði ársins 2012. Með 
framkvæmd viðtala fékk höfundur raunverulega reynslu viðmælanda af 
umhverfisstjórnunarkerfi, og gat því næst greint gögnin til þess að geta borið saman við 
niðurstöður fyrri rannsókna. Höfundur hljóðritaði viðtölin til þess að geta gert endurrit af 
viðtölunum.  

5.4 Greining á gögnum 

Greining á gögnum skiptist í þrjá þætti sjá mynd 5-4 sem voru (1) Endurrit viðtala        
(2) Greining höfundar og (3) Niðurstaða greiningar. Nánar verður fjallað um þættina í 
köflunum hér á eftir. 

 

Öflun 
gagna

Námskeið
Viðtöl 

framkvæmd
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Mynd 5-4 Greining á gögnum 

Höfundur gerði endurrit af viðtölunum þremur en þau má sjá í heild sinni í viðaukum373839. 
Einnig notaði höfundur upplýsingar úr tölvupóstsamskiptum við eitt fyrirtæki en þau 
samskipti má sjá í viðaukum40. 

Við greiningu á gögnum var höfundur að leitast eftir því hvort sjá mætti að niðurstöður úr 
þessari rannsókn væru sambærilegar niðurstöðum úr fyrri rannsóknum sem höfundur hafði 
lesið sér til um og fjallað var um í fræðilega hluta rannsóknarinnar, en í þeim hluta setti 
höfundur einnig fram eigin greiningu á fyrri rannsóknum. Eftir að höfundur hafði lokið við 
að gera endurrit úr viðtölum byrjaði höfundur á því að búa til minnisblað41 til þess að átta 
sig betur á efni viðtalanna, sem sjá má á mynd 5-5. 

                                                 

37 Viðauki E viðtal við Rio Tinto Alcan  
38 Viðauki G Viðtal við Vífilfell 
39 Viðauki H Viðtal við Toyota á Íslandi og Toyota Kópavogi 
40 Viðauki I Upplýsingar frá Eflu verkfræðistofu. 
41 Viðauki J Minnisblað vegna greiningar á niðurstöðum 
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Mynd 5-5 Minnisblað vegna viðtala 

Ástæður 
Rio Tinto Alcan 
- Metnaður hjá yfirstjórn 
- Fyrirtækið vill vera vel upplýst um umhverfismál 
- Hafa verið að fylgjast með umhverfismálum frá upphafi með því að innleiða eftirlit 
Vífilfell 
- Krafa frá móðurfélaginu 
Toyota 
- Huga að umhverfismálum 
- Krafa frá Toyota á alheimsvísu 
Efla verkfræðistofa 
- Vilja vera umhverfisvænt fyrirtæki 
- Eru með starfandi umhverfissvið sem selur ráðgjöf til viðskiptavina 
- Kröfur vegna erlendra viðskipta 
 
Hindranir 
Rio Tinto Alcan 
- Fyrsta fyrirtækið á Íslandi að innleiða kerfið og lítil þekking á þessu innan fyrirtækisins og í 
þjóðfélaginu. Því var enginn stuðningur og skilningur. Það var ekki hvati til staðar í þjóðfélaginu 
þegar kerfið var innleidd 
- Ekki hægt að nálgast lista yfir lagalegar kröfur sem lúta að umhverfismálum 
- Ekkert kerfi í boði sem heldur utan um allar upplýsingar (t.d. frávik,kvartanir,mælikvarðar, 
löggjöf o.s.frv.) sem þarf til að stjóra kerfinu. Þurftu því að búa til sitt eigið kerfi sem hét Frón 
- Krafðist mikillar vinnu að innleiða kerfið, ISAL var frumkvöðull 
 
Vífilfell 
- Nefnir engar hindranir, kerfið var að megninu til staðar, beint framhald af ISO 9001 
 
Toyota á Íslandi og Toyota Kópavogi 
- Hugarfarsbreytingin hjá starfsfólki 
- Húsnæðismál, þegar þeir innleiddu kerfið þá voru þeir á mörgum starfsstöðum 
 
Efla verkfræðistofa 
- Innleiðingin tók langan tíma 
- Að fá starfsfólk til þess að temja sér að vinna samkvæmt kerfinu, finnst það vera oft flókið og 
torvelt að skilja 
- Vandamálið við kerfið er að það er oft mikið stílað inn á þá sem eru sérfræðingar á þessu 
sviði 
- Langtímamarkmið sem þarf að byggja þarf því um umhverfismenningu á meðal starfsmanna, 
þarf oft að minna starfsfólk á kerfið 
Ávinningur 
Rio TintoAlcan  
- Betri stjórnun 
- Mikil minnkun í alls konar losun 
- Skuldbinding að reyna að gera betur 
Vífilfell 
- Aukin umhverfismeðvitund starfsmanna 
- Fann ekki mikið fyrir ávinningi, hugsunin komin 
 
Toyota á Íslandi og Toyota Kópavogi  
- Sannanir fyrir umhverfisáhrifum, auðveldara því að fá starfsleyfi 
- Fjárhagslegur ávinningur 
Efla verkfræðistofa 
- Samkeppnishæfari á markaði 
- Líður betur með að vita að þeir eru að gera hlutina á umhverfisvænan hátt, hvort sem er í 
verkefnum eða í flokkun sorps á vinnustaðnum, reka vistvæna fyrirtækjabíla sem er hluti af 
samgöngustefnu fyrirtækisins, spara orku og aðföng og auðlindir 
- Starfsfólk ber út fagnaðarerindið og lætur gott af sér leiða í umhverfismálum utan vinnutíma 
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Því næst las höfundur í gegnum endurrit viðtala og gerði greiningu sem var í formi 
umfjöllunar, þ.e. hvað fór fram í viðtalinu. Höfundur greinir frá því hér í eftirfarandi 
köflum. 

5.4.1 Rio Tinto Alcan 

Fyrsta viðtalið sem höfundur framkvæmdi var hjá Rio Tinto Alcan þann 7. júní 2012. 
Höfundur ræddi við þrjá aðila hjá fyrirtækinu; Auður Sveinsdóttir sem starfar í Steypuskála 
við gæðastjórnun, Fannar Jónsson sem starfar á tæknisviði við umhverfismál og 
rannsóknarstofu og Guðrún Þóra Magnúsdóttir sem starfar á samskiptaviði við sjálfbærni. 
Viðtalið fór fram í höfuðstöðvum Rio Tinto Alcan í Hafnarfirði og höfundur hitti 
viðmælendur öll á sama fundinum. Fundurinn hófst með tveimur viðmælendum, en þriðji 
viðmælandinn var á fundi en mætti í viðtalið stuttu eftir að það hófst. Höfundur gerði 
endurrit af viðtalinu og má sjá hluta úr því hér á eftirfarandi á mynd 5-6 og einnig má sjá 
það í heild sinni í viðauka42.  

 

Mynd 5-6 Hluti af endurriti úr viðtali við Rio Tinto Alcan 

Viðtalið 

Viðtalið hófst með þeim hætti að höfundur byrjaði á að ræða með almennum hætti um 
umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Meðal þess sem kom fram hjá viðmælendunum var 
að umhverfisstjórnunarkerfi hafi gert fyrirtækinu kleift að fylgjast með hvaða kröfur 
fyrirtækið þarf að uppfylla á næstu árum er varðar umhverfismál og að hægt væri að 
skipuleggja reksturinn með þeim hætti að hægt væri að uppfylla þær kröfur í framtíðinni. 
Auk þess sem kerfið gerði fyrirtækinu kleift að lágmarka losunaráhrif. Viðmælendurnir 
töluðu um að hægt væri að nota umhverfisstjórnunarkerfið til þess að átta sig á því hvaða 
þættir í rekstri fyrirtækisins eru áhrifavaldar á umhverfið og að í því hafi falist mikil 
kortlagning í öllum deildum fyrirtækisins sem var mikil vinna. Ennfremur töluðu þau um 
fram færi mikil vinna og að mikil áhersla væri lögð á umhverfismál hjá fyrirtækinu. Í raun 
væri um að ræða ákveðna hugsjón sem ætti sér rætur allt frá 1968 eða 1969 áður en álverið 
var reist en þá var byrjað var að taka gróðursýni. Í þessum gróðursýnum felast mikil 
verðmæti fyrir fyrirtækið í dag þar sem hægt er að sjá samanburðinn frá upphafi þar sem 
losunin var mikil en í dag er notast við losunarbúnað sem jafnframt hefur dregið úr því 
magni sem losað er. Þannig býr fyrirtækið yfir samanburðarhæfum upplýsingum og hægt 

                                                 

42 Viðauki E viðtal við Rio Tinto Alcan  
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er að bera saman ástandið eins og það var og eins og það er í dag, þ.e. hver áhrifin eru á 
umhverfið. Jafnframt nefndu viðmælendur að breytingin við það að nota 
umhverfisstjórnunarkerfi væri meðal annars að unnið væri skipulega að því að lágmarka 
losunina í framtíðinni. Í stað þess að vera alltaf að horfa á hvað fyrirtækið væri að losa 
hverju sinni, væri frekar reynt horfa til framtíðar og spyrja sig hvers vegna er losunin svona 
mikil þarna og hvort magnið sé það sama í dag. 

Næst ákvað höfundur að hefja spurningar samkvæmt viðtalsrammanum. Um var að ræða 
spurningu varðandi þjálfun og menntun starfsmanna sem komu að innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfisins. Þar nefndu viðmælendurnir að starfsmenn sem komu að 
innleiðingunni voru með menntun af ýmsu tagi; þó aðallega á sviði raunvísinda og 
verkfræði. Viðmælendurnir nefndu að það hefði verið ákvörðun yfirstjórnarinnar að fara 
þessa leið, það hefði ekki verið krafa sem benti þeim á að fara þessa leið. Einnig nefndu 
viðmælendur að það var ekkert fyrirtæki á Íslandi sem var með ISO 14001 vottun. 
Ennfremur nefndu viðmælendurnir að á þeim tíma þegar fyrirtækið hafi innleitt 
umhverfisstjórnunarkerfið hafi ekki verið búið að íslenska staðalinn og því ekki mikil 
þekking til staðar í þjóðfélaginu um þessi mál43. Starfsmenn hafi því þurft mikið til að 
mennta sig sjálfir í þessum málum. Stjórnendur fyrirtækisins réðu inn aðila til þess að 
aðstoða við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfið. Þegar innleiðingin hófst þá horfðu 
stjórnendur mikið á kröfur í löggjöfinni og starfsleyfið. Einnig voru umhverfisþættirnir 
skilgreindir og þeir flokkaðir. Viðmælendur sögðu frá því að fyrst hefðu þeir flokkað 
umhverfisþættina í tvo flokka en úttektaraðilar hefðu sett athugasemdir við það og því 
fjölguðu þeir flokkunum. Viðmælendurnir töluðu um að þegar leið á þá voru 
áhættugreiningar teknar meira inn í.  

Þegar höfundur ræddi um stöðu fyrirtækisins fyrir innleiðinguna þá sögðu viðmælendur 
höfundi frá því hversu mikil umhverfismeðvitundin var fyrir innleiðinguna. Nefndu að árin 
1999-2000 þá hefðu stjórnendur lagt mikla áherslu á að starfsfólkið deili ábyrgðinni. Til 
nánari útskýringar þá sagði einn af viðmælendunum að sem dæmi um hvað starfsfólkið 
gæti gert, að hugsa alltaf um útblástur sérstaklega við kerskálann. Það er mikið á þeirra 
ábyrgð hver árangurinn er í því að draga úr útblæstrinum. Viðmælendurnir töluðu um 
hversu mikil meðvitund starfsfólksins er og nefndu dæmi sem átti sér stað á síðasta ári en 
þá kom úttektaraðili sem gekk inn á fund í kerskála og skildi ekki hvað starfsfólkið var að 
ræða um því það var svo tæknilegt. Þá var starfsfólkið á gólfinu að reyna að finna orsakir 
vandamáls sem átti sér stað þ.e. ristíminn hafði hækkað. Starfsfólkið temur sér hugsunina í 
leik og starfi og vill vera góð fyrirmynd. 

Höfundur spurði viðmælendur hvenær fyrirtækið hafi fengið vottun á umhverfisstjórnunar-
kerfinu og viðmælendur sögðu að það hafi verið árið 1997. Næst spurði höfundur hversu 
margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu og viðmælendur sögðu að þeir séu alls 470. 

Viðmælendur nefndu næst sjálfbærniskýrslu sem inniheldur allar upplýsingar frá árinu 
2011, en græna bókhaldið er hluti af þeirri skýrslu. Viðmælendur og höfundur ræddu í 
stutta stund um græna bókhaldið og viðmælendur töluðu um að úttektir á grænu bókhaldi 
frá fyrirtækjum almennt væri ábótavant, þ.e. það væru engar kröfur gerðar til 
úttektaraðilans sem fer yfir skýrslurnar, þess vegna væru skýrslur frá fyrirtækjum 

                                                 

 



51 

mismunandi. Þeir sögðust vera með Price Waterhouse Coopers sem úttektaraðila á sínum 
skýrslum og væru mjög ánægð með þá. 

Þegar höfundur spurðist fyrir um hverjar hafi verið ástæður fyrir ákvörðun fyrirtækisins um 
innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu þá sögðu viðmælendur þetta hafi verið ákvörðun 
yfirstjórnarinnar sem hefði ríkan metnað á þessu sviði og að fyrirtækið vilji vera vel 
upplýst um umhverfismál. Þegar fyrirtækið hóf störf þá hófst ákveðið eftirlit sem fólst í því 
að taka gróðursýni. Það var til þess að geta borið saman árlega hvaða áhrif starfsemin 
þeirra hefði á umhverfið. Síðan þróaðist eftirlitið og varð meira upp úr 1980. Einnig nefndu 
viðmælendur að ástæður innleiðingarinnar hafi líka verið hugsunin að vilja vera í 
fararbroddi og sjálfsagt verið í beinu framhaldi eftir að hafa innleitt gæðastjórnunarkerfi. 
Viðmælendur nefndu einnig að á þessum tíma hefði verið mikið í umræðunni að slík kerfi 
myndu draga úr kostnaði en það var ekki hugsunin hjá þeim. Þeir nefndu að með 
umhverfisstjórnun væru þeir alltaf með eftirlit með öllu og vissu hvað gerðist í gær og á 
síðasta ári. Þá væri hægt að horfa fram á við og setja sér markmið og hafa betri stýringu. 
Höfundur spurði viðmælendur hvort stjórnendur hefðu þá ekki ákveðið að fara í 
innleiðingu vegna krafa frá utanaðkomandi aðilum. Viðmælendur nefndu þá að ástæður 
hefðu ekki verið kröfur. Í framhaldinu ræddu viðmælendur um ISO 9001 staðalinn hvort 
krafa frá viðskiptavinum hefði verið ástæðan fyrir innleiðingu á þeim staðli. Einn af 
viðmælendunum kom því að að þetta hefði áhrif á ímynd fyrirtækisins. Viðmælendurnir 
sögðu frá því að á sínum tíma þá hefðu þeir verið að biðja fyrirtæki sem voru í viðskiptum 
við þá um umhverfisstefnu eða hvort þau væri með umhverfisstaðal. Þá urðu viðbrögðin 
misjöfn, umhverfismeðvitundin í samfélaginu hefði ekki verið mikil á þeim tíma. 

Næst ræddu höfundur og viðmælendur um hvar höfundur starfaði, en höfundur sagði þeim 
frá því að starf höfundar fælist í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi hjá 
Gámaþjónustunni hf. Höfundur sagði þeim frá ástæðum fyrir því að stjórnendur 
Gámaþjónustunnar hf. ákváðu að fara í innleiðingu en þær væru meðal annars kröfur í 
útboðum.  

Höfundur spurði viðmælendur næst hvort Rio Tinto Alcan hefði verið fyrsta fyrirtækið sem 
innleiddi kerfið. Viðmælendur svöruðu því játandi. Næst kom að því að spyrjast fyrir um 
hindranir sem fyrirtækið mætti við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu. Þegar 
höfundur hlustaði á viðtalið þá komu fram truflanir í tækinu svo höfundur gat ekki greint 
nákvæmlega orð fyrir orð hvað fór fram. Höfundur sendi því tölvupóst til                    
Auðar Sveinsdóttur sem var ein af viðmælendunum. Hér eftirfarandi á mynd 5-7 má sjá 
tölvupóstinn sem höfundur sendi 17.júlí 2012 vegna þessa. Tölvupóstsamskiptin má sjá í 
heild sinni í viðauka44.  

                                                 

44 Viðauki F Upplýsingar frá Rio Tinto Alcan  
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Mynd 5-7 Tölvupóstur til Rio Tinto Alcan vegna tæknilegra örðugleika 

Auður hafði samband við höfund 23.júlí 2012. Í tölvupósti hennar vitnar hún í tölvupóst 
sem hún hafði sent til Guðrúnar Þóru og Fannars vegna þessa. Svarið frá viðmælendum má 
því sjá hér eftirfarandi á mynd 5-8. 

 

Mynd 5-8 Upplýsingar frá Rio Tinto Alcan 

Þegar höfundur greindi upplýsingar úr tölvupóstsamskiptunum þá var samkvæmt 
viðmælendum fyrirtækið ekki aðeins fyrsta fyrirtækið á Íslandi sem réðist í innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi heldur hafi það einnig verið fyrsta félagið innan samtæðu 
móðurfélagsins. Þannig hafi verið lítil þekking til staðar bæði á Íslandi og einnig innan 
móðurfélagsins og því hafi enginn stuðningur verið til staðar við innleiðinguna. Einnig 
nefndu viðmælendur að listi yfir lagalegar kröfur í umhverfismálum hafi ekki verið til 

Sæl Auður, 
Vil þakka ykkur fyrir að hafa veitt mér viðtal um daginn, þetta mun nýtast 
mér vel. 
Þegar ég skrifaði upp viðtalið þá kom í ljós að það hafði komið truflun inn 
á tækið á þeim tímapunkti sem við vorum að ræða hindranir sem 
fyrirtækið mætti við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu, en ég hafði 
punktað niður hjá mér eftirfarandi atriði: 
 
Hindranir: 
- Engin gögn til á þessum tíma t.d. varðandi löggjöf.. s.s. 
heildaryfirlit fyrir umhverfisstjórnun. 
- Lítil þekking til staðar 
- Utanumhald 
- Mikil vinna 
- Vatnar hvatningu frá ríkisstjórn. 
 
Hef áhyggjur af því að það séu einhver atriði sem ég punktaði ekki niður 
sem koma fram á upptökunni en ég get ekki hlustað vegna truflana, eru 
einhver fleiri atriði varðandi hindranir sem þið viljið bæta við? 
 
Bestu kveðjur, 
Áslaug D. Benónýsdóttir 
meistaranemi í Iðnaðarverkfræði 
 

Hindranir: 
- Fyrsta fyrirtækið til að innleiða kerfið á Íslandi og innan 
móðurfélagsins og því lítil þekking til staðar bæði hér heima og hjá 
móðurfélaginu. Við fengum því engan stuðning. 
-  Listi yfir lagalegar kröfur í umhverfismálum var ekki fyrir hendi  
- Ekkert kerfi til að halda utanum öll gögn sem fylgja 
umhverfisstjórnun svo sem frávik, kvartanir, mælikvarðar, löggjöf o.s.frv. 
og var  því kerfi búið til hér innanhúss og hét það Frón. 
- Mjög mikil vinna fylgdi því að innleiða umhverfisstjórnun því í 
raun var ISAL frumkvöðull á því sviði 
- Hvati ekki til staðar til að innleiða umhverfisstjórnun og á þeim 
tíma sem við innleiddum það var þekkingin innanlands mjög  takmörkuð 
og skilningur ekki fyrir hendi. 
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staðar, né heldur kerfi sem gerði fyrirtækinu kleift að halda utan um öll þau gögn sem 
umhverfisstjórnunarkerfið gerir kröfur um. Af þeim sökum bjó fyrirtækið til sitt eigið kerfi 
sem hét Frón. Viðmælendur sögðu frá því að mikil vinna hafi fylgt því að innleiða kerfið 
og ISAL hafi verið frumkvöðull á því sviði hérlendis. Viðmælendurnir töldu einnig að ekki 
hafi verið hvati til staðar á þeim tíma sem fyrirtækið innleiddi kerfið, enda hafi þekkingin 
innanlands verið mjög takmörkuð og því takmarkaður skilningur á verkefninu.  

Þegar höfundur spurðist fyrir um hver væri ávinningurinn af innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfisins þá sögðu viðmælendurnir að ávinningurinn væri betri stjórn á 
þeim þáttum í starfseminni sem hafa áhrif á umhverfið. Viðmælendurnir töluðu um að 
fyrirtækið væri að sjá mikinn árangur. Til að mynda hefði orðið mikil minnkun í losun efna 
sem hefur skaðleg áhrif á umhverfið og fyrirtækið hefur skuldbundið sig til þess að reyna 
að gera betur. Ennfremur nefndu viðmælendur þá staðreynd að fyrirtækið hafi innleitt 
umhverfisstjórnunarkerfi sem styrkir stöðu fyrirtækisins um að fá að halda rekstri áfram 
bæði gagnvart samfélaginu og einnig gagnvart yfirvöldum. 

Viðmælendur vildu koma því á framfæri að fyrirtækinu hafi ekki verið umbunað fyrir það 
sem það hefur verið að gera í gegnum tíðina. Þeir sögðu að þeir hefðu haldið kynningar og 
erindi um þessi málefni í gegnum tíðina. Ennfremur nefndu þeir að umhverfisvitund væri 
mun meiri á meginlandi Evrópu þar sem umhverfisstjórnarkerfi væri mun meira metið og 
að Ísland sé tíu til fimmtán árum á eftir Evrópu í þessum málaflokki45. 

Þegar höfundur spurði hversu langan tíma innleiðingin á umhverfisstjórnunarkerfinu hafi 
verið þá nefndu viðmælendur að það hafi verið tvö ár frá því að ferlið hófst. Í lokin spurði 
höfundur viðmælendur hver vottunaraðilinn hafi verið, viðmælendur sögðu að það hafi 
verið SQS46 en í dag væru þau með DNV47. 

5.4.2 Vífilfell 

Annað viðtalið sem höfundur framkvæmdi var hjá Vífilfelli þann 12. júní 2012. 
Viðmælandinn var Pétur Helgason gæðastjóri Vífilfells. Viðtalið fór fram í höfuðstöðvum 
Vífilfells í Reykjavík. Höfundur gerði endurrit af viðtalinu og má sjá hluta úr því á mynd 
5-9 og einnig má sjá það í heild sinni í viðauka48. 

                                                 

45 Sjá línu 366-399 í Viðauka E Viðtal við Rio Tinto Alcan  
46 Software Quality Systems 
47 Det Norske Veritas 
48

Viðauki G Viðtal við Vífilfell  
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Mynd 5-9 Hluti af endurriti úr viðtali við Vífilfell 

Viðtalið 

Höfundur byrjaði viðtalið með því að spyrja viðmælanda hvort hann hafi verið gæðastjóri 
þegar umhverfisstjórnunarkerfið var innleitt, hann svaraði því játandi. Næst spurði 
höfundur hversu lengi fyrirtækið hefur starfað með umhverfisstjórnunarkerfi, þ.e. hvenær 
fékk fyrirtækið vottun. Viðmælandi sagði að fyrirtækið hefði hlotið vottunina árið 2010. 
Viðmælandi skoðaði vottorðið og sagði að það væri dagsett 2011 en það er af núverandi 
vottunaraðila. Fyrirtækið var með Loyds en viðmælandi sagði að þeir hefðu verið með 
Loyds fyrst vegna þess að Coca cola notar þá, en Vífilfelli fannst þeir vera dýrir 
vottunaraðilar og skiptu yfir í BSi því þeir eru með skrifstofu hér á landi og því einfaldar 
það málin töluvert.  

Í framhaldinu sagði viðmælandi frá því að ástæðan fyrir því að fyrirtækið fór í 
innleiðinguna var þrýstingur frá móðurfyrirtækinu, einnig voru þeir fyrir með vottað 
gæðastjórnunarkerfi og því ákváðu þeir að tvinna kerfin saman í eitt. 

Að sögn viðmælandans fengu þeir VSÓ ráðgjöf til þess aðstoða við innleiðinguna. Fyrst 
voru þeir með coke staðalinn sem er hlýðnistaðall þar sem er verið að vakta ákveðna 
umhverfisþætti, með því voru þeir komnir með ákveðna reynslu í vöktuninni. Viðmælandi 
sagði frá að samkvæmt hlýðnistaðlinum þá er verið að skoða stærð miðað við framleidda 
lítra. Sem dæmi má nefna hversu mikið vatn er verið að framleiða fyrir hvern lítra af drykk 
og borið saman við aðrar verksmiðjur. Einnig nefndi viðmælandi að þeir væru að skoða 
endurvinnsluhlutfallið. Jafnframt sagði viðmælandi að það hefði verið mun einfaldara að 
fara út í innleiðinguna þar sem þeir störfuðu samkvæmt gæðastjórnunarkerfi og höfðu 
reynslu meðal annars í innri úttektum, rýni stjórnenda, skjalastýringu og skráningu. 
Viðmælandi sagði þetta því hafa verið einfalt að fara út í að innleiða 
umhverfisstjórnunarkerfið því rekstrargrundvöllurinn var til staðar í gæðastjórnunarkerfinu 
og því þurfti einungis að byggja ofan á hann. 

Þegar höfundur spurðist fyrir um hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu þá sagði 
viðmælandi að það starfa 215 manns hjá fyrirtækinu, en í Reykjavík starfa um 150-160 
manns en hinn hlutinn er á Akureyri en sá hluti er ekki vottaður. Viðmælandi nefndi í því 
sambandi að þeir væru ekki að framleiða coke fyrir norðan og því hafi ekki verið þörf á 
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innleiðingu þar en viðmælandi reiknar með að þeir fari í slíka innleiðingu með sama hætti 
og í höfuðstöðvunum í Reykjavík. 

Þegar höfundur spurði um þjálfun og menntun starfsmanna sem innleiddu 
umhverfisstjórnunarkerfið þá sagði viðmælandi að þeir hefðu fengið ráðgjöf hjá VSÓ og 
einnig hefðu þeir nýtt sína eigin reynslu eftir að hafa innleitt gæðastjórnunarkerfið. Í 
framhaldinu sagði viðmælandi frá því að þeir hefðu greint mikilvægustu umhverfisþættina 
og sett saman við gæðastjórnunarkerfið. Samkvæmt viðmælenda voru vinnulýsingar 
skrifaðar til þess að uppfylla coke kröfurnar, en vinnulýsingarnar voru til dæmis varðandi 
hvernig ætti að standa að förgun á ákveðnum úrgangsefnum og rusli en það þarf að passa 
vel upp á vörumerkt efni. 

Ennfremur sagði viðmælandi frá kröfu sem Coca cola setur en það er sérstök 
frárennslishreinsistöð, en viðmælandi sagði þetta vera sú athugasemd sem Coke kom síðast 
með þegar þeir voru að framkvæma úttekt vegna Coke staðalsins. Það var verið að leggja 
lokahönd á stöðina þegar höfundur tók viðtalið við viðmælandann. Að sögn viðmælandans 
þá er hreinsistöðin annars stigs hreinsun á meðan frárennslið sem kemur frá borginni fer í 
gegnum fyrsta stigs hreinsun þar sem föstu efnin eru tekin úr og frárennslið síað. Einnig 
bætti viðmælandi því við að í annars stigs hreinsun eins og í hreinsistöðinni þeirra þá er 
verið að lækka uppleyst efni um 95% en krafan er 90% og því er breytt í metangas. 
Viðmælandi lýsti nánar ferlinu49 fyrir höfundi en hann nefndi að hreinsistöðin væri að 
verða tilbúin til sýningar og þar væri sýningarsalur til þess að taka á móti gestum. 

Viðmælandi sagði að þeir þyrftu að skoða sölubílaflotann hvort það væri hægt að skipta 
því út fyrir metanbíla, en það væri ekki möguleiki fyrir flutningabílana, þeir væru stórir og 
þyrftu sitt. 

Næst spurði höfundur hvort þeir væru með framleiðsluna vottaða eða einungis dreifinguna, 
og viðmælandi sagði að þeir væru með allt vottað, alveg frá móttöku að dreifingu og einnig 
viðhald á gosvélum og kælum. Viðmælandi talaði um að þeir þurfi að skila 
umhverfisskýrslu til Coca cola á þriggja mánaða fresti og skýrslan inniheldur allt það sem 
þarf til þess að reikna kolefnisspor af framleiðslu fyrirtækisins, viðmælandi sagði það vera 
næsta skref. Viðmælandi sagði að þeir gætu kolefnisjafnað alla starfssemi sína fyrir utan 
dreifinguna og þá væri ferill vörunnar skoðaður þ.e. vöggu til grafar greind. Viðmælandi 
sagði að Coca cola væru alltaf að reyna að minnka umfangið á flöskunum því umbúðirnar 
væru stór hluti af ferli vörunnar. 

Viðmælandi sagði frá því að fyrir hvern framleiddan lítra væru notaðir fjórir lítrar af vatni, 
en aðrar verksmiðjur eru að nota um tvo til tvo og hálfan lítra af vatni fyrir hvern 
framleiddan lítra. Viðmælandi sagði ástæðuna vera þá að við byggjum við sérstakar 
aðstæður þar sem nóg af vatni en erlendis sé sífellt verið að endurnýta það.  

Næst spurði höfundur um aðrar ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfisins (aðrar en koma fram fyrr í viðtalinu en þar nefndi 
viðmælandinn að krafan hefði komið frá móðurfyrirtækinu). Viðmælandi sagði að það 
væru hvorki birgjar né viðskiptavinir sem færu fram á vottun. Viðmælandi nefndi einnig að 
það væri talsverð vinna í kringum vottunina og sagði að þetta væri sjálfsagt ávinningur 
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fyrir mörg fyrirtæki þar sem birgjar og viðskiptavinir gera kröfur um notkun slíks kerfis. 
Einnig nefndi viðmælandinn að fólk myndi örugglega kaupa coke þrátt fyrir að þeir væru 
ekki með vottun, en ástæðan fyrir innleiðingunni væri helst frá móðurfyrirtækinu sem er 
drifkrafturinn í þessu. Í framhaldinu nefndi viðmælandi að höfundur vissi jafnvel meira um 
hvernig þetta væri almennt hjá íslenskum fyrirtækjum. Höfundur sagði þá viðmælanda frá 
því hvers vegna fyrirtækið sem hún starfar hjá fór í slíka innleiðingu en það var vegna 
krafna í útboðum sem fyrirtækið tekur þátt í. Einnig nefndi höfundur að fyrirtæki væru 
farin að setja kröfur á birgja. Ef þeir ætla að eiga viðskiptum við þau verði þeir að sýna 
fram á slíkt kerfi, en höfundur nefndi gott fordæmi í þessum málum sem er Rio Tinto 
Alcan.  

Þegar höfundur spurði um hindranir sem fyrirtækið mætti við innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfinu, þá sagði viðmælandinn að hugsunin hafi þegar verið til staðar, 
þeir voru komnir ansi langt í bæði að mæla og skilgreina áhrifamikla þætti, mælikvarða og 
markmið. Höfundur leiddi spurninguna áfram með því segja viðmælanda fyrri rannsóknum 
sem hann hefði lesið að starfsfólki finnist innleiðingin vera tímaeyðsla og kostnaðarsöm. 
Viðmælandi sagðist ekki hafa fundið fyrir slíkum hindrunum en nefndi að það væru alltaf 
einhverjar lykkjur í lestinni sem tækju ekki þátt50 

Næst spurði höfundur um ávinning af notkun umhverfisstjórnunarkerfisins og 
viðmælandann sagði að hann gæti ekki nefnt ákveðinn ávinning. Höfundur reyndi að leiða 
viðmælandann áfram með því að spyrja hann hvort meðvitund starfsmanna um 
umhverfismál hefði aukist og viðmælandi svaraði því játandi en sagði að það væri erfitt að 
leggja mat á það því þetta hefði verið komið löngu áður. 

Höfundur spurði viðmælanda hvenær fyrirtækið hefði innleitt coke staðalinn sem hann 
hafði nefnt fyrr í viðtalinu. Viðmælandi sagði að fyrirtækið væri ekki komið með vottun á 
coke umhverfisstaðalinn. Ástæðan var sú að þeir fóru í úttekt árið 2010 og þá féllu þeir, því 
þeir voru ekki með hreinsistöðina sem þeir eru núna að leggja lokahönd á. Í vikunni eftir 
viðtalið, átti fyrirtækið að fara í aðra úttekt vegna coke staðalsins og viðmælandi sagði að 
þeir myndu standast þá úttekt. 

Þegar höfundur spurði um lengd innleiðingarnar þá sagði viðmælandi að það hefði tekið 
um tólf mánuði en bætti því hins vegar við að það væri mjög erfitt að afmarka það sem 
einhvern tíma, því þetta hefði verið hæg hækkun á flugi. 

5.4.3 Toyota 

Þriðja viðtalið sem höfundur framkvæmdi var hjá Toyota þann 25.júní 2012. Viðmælandi 
var Sigurjón Bruno Walthers gæðastjóri Toyota á Íslandi. Viðtalið fór fram í 
höfuðstöðvum Toyota þá í Kópavogi. Höfundur gerði endurrit af viðtalinu og má sjá hluta 
úr því á mynd 5-10 og má sjá það í heild sinni í viðauka51.  
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Mynd 5-10 Hluti af endurriti úr viðtali við Toyota 

 
Viðtalið 

Viðtalið byrjaði þannig að viðmælandi spurði hvort þetta væri meistaraverkefni og 
höfundur sagðist stuttlega frá markmiði rannsóknarinnar og við hvað höfundur starfaði. Því 
næst byrjaði höfundur formlega viðtalið á því að kynna viðmælanda rannsóknarspurningar 
sem höfðu komið fram í tölvupóstinum sem höfundur sendi á fyrirtækin. Höfundur kynnti 
viðmælanda einnig frá uppbyggingu rannsóknarinnar þ.e. hvernig höfundur hafði hugsað 
sér að greina gögnin og setja þau fram.  
 
Þegar höfundur spurði um þjálfun og menntun starfsmanna sem innleiddu 
umhverfisstjórnunarkerfið þá sagði viðmælandinn að þeir hefði fengið utanaðkomandi 
ráðgjöf til að aðstoða sig við innleiðinguna og einnig var nokkrum starfsmönnum innan 
fyrirtækisins úthlutað það verkefni að taka þátt í að innleiða kerfið, en viðmælandi sagði að 
það hefði enginn verið með sérmenntun í þessum málum. Viðmælandi sagði að 
innleiðingin hefði tekið um tvö ár. Innleiðingin hófst í kringum 2004-2005 og vottunin 
fékkst árið 2007 frá BSi á Íslandi. 
 
Þegar höfundur spurði viðmælandann hversu margir starfa hjá fyrirtækinu þá sagði hann að 
það væru tvö félög, annað sem heitir Toyota Ísland og hitt sem heitir TK Bílar sem verður 
Toyota Kauptúni þangað sem þeir eru að flytja. Viðmælandi sagði að hjá TK Bílum starfi 
130 starfsmenn og hjá Toyota á Íslandi 30 starfsmenn. Höfundur spurði viðmælandann 
hvort bæði félögin væru með vottun og viðmælandinn svaraði því játandi þ.e. að þetta væri 
saman vottunin en sem sitthvort fyrirtækið. Höfundur spurði hvort kerfin hefðu verið 
innleidd á sama tíma en viðmælandinn sagði að kerfið hefði verið vottað hjá Toyota á 
Íslandi árið 2007 og Toyota Kópavogi kom inn í sömu vottunina um 2008-2009. Höfundur 
spurði þá hvort þessar spurningar myndu eiga við bæði fyrirtækin og viðmælandinn svaraði 
því játandi. Viðmælandi bætti því við að ástæðan fyrir þessu væri að árið 2007 var þetta 
eitt fyrirtæki en var breytt í tvö fyrirtæki út af kröfum frá Toyota í Evrópu, svo fyrirtækinu 
var skipt í tvennt. Annars vegar bakvinnslu og innri starfssemi sem er í Toyota á Íslandi og 
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hins vegar innflutning, þjónustu, sölu,, bein samskipti við viðskiptavininn og annað slíkt er 
Toyota Kópavogi eða öðru nafni TK bílum sinnir52.  
 
Þegar höfundur spurði viðmælanda út í ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfis hjá fyrirtækinu þá sagði hann að það hefði verið að huga að 
umhverfinu, það hefði verið fyrst og fremst hugsunin. Jafnframt nefndi viðmælandi að 
þetta væri krafa hjá Toyota á alheimsvísu að vera umhverfisvottaðir og að Toyota byggir 
mikið á því að fylgja lagalegum kröfum og gagnsæi. Viðmælandi nefndi að þar sem 
fyrirtækið væri í starfsemi sem hefði skaðleg áhrif á umhverfið þá væri gott að vera með 
umhverfisstjórnunarkerfi því þá er hægt að sýna sannanir fyrir daglegum rekstri og um leið 
væri verið að uppfylla allar kröfur. 
 
Viðmælandi nefndi að fyrirtækið væri með öll öryggisblöð á íslensku. Höfundur spurði því 
viðmælanda hvort fyrirtækið væri með vottun samkvæmt öryggisstaðli en viðmælandi 
svaraði því neitandi en bætti því við að þeir hefðu fengið spurningar frá BSi vegna hvers 
þeir væru ekki með ISO 9001 vottun þ.e. gæðastjórnunarstaðalinn en þeir telja sig ekki 
þurfa þess þar sem kröfurnar frá Toyota eru það miklar að það er verið að krefja þá um 
megnið sem er í ISO 9001 staðlinum.  
 
Næst spurði höfundur viðmælanda út í hindranir sem áttu sér stað í innleiðingarferlinu og 
þá sagði viðmælandinn að þær væru aðallega fólgnar í hugafarsbreytingum hjá 
starfsfólkinu, en sagði að það væri orðið mjög gott í dag, sem dæmi þá hendir enginn rusli 
nema spá í hvert það á að fara. Einnig nefndi viðmælandi að meðvitundin væri orðin það 
mikil hjá starfsfólki að það væri farið að hugsa þetta út frá sínu eigin umhverfi, t.d. 
heimilinu, bílnum o.fl. Sem dæmi þá styrkir Toyota starfsmenn sína í áskrift að 
endurvinnslutunnu, með henni getur starfsfólk flokkað sorp á heimili sínu. Jafnframt 
nefndi viðmælandinn að húsnæðismál hefði verið mikil hindrun, þar sem fyrirtækið var þá 
í fjórtán fasteignum og þegar viðtalið var tekið þá var það í tólf. Viðmælandinn nefndi að 
þeir væru að flytja í tvær fasteignir og því verði mikill munur að halda utan um allt eftir 
flutninginn. 
 
Viðmælandi talaði um að krafan væri að öll fyrirtæki sem starfa undir merki Toyota á 
Íslandi verði orðin umhverfisvottuð fyrir apríl 2015, þetta er krafa sem Toyota í Evrópu 
hefur sett. Viðmælandi sagði að fyrirtækin myndu vinna í samstarfi við Toyota og þar af 
leiðandi vera hluti af þeirra kerfi. 
 
Þegar höfundur spurði viðmælandann um ávinning af umhverfisstjórnunarkerfi þá sagði 
viðmælandi að það hefði kannski ekki verið beint fjárhagslegur ávinningur í byrjun en þeir 
væru kannski að sjá það aðeins núna. Jafnframt sagði hann að öll þau gögn og sannanir 
sem þeir hafa fyrir umhverfisáhrifum hjálpi þeim til dæmis við að fá nýtt starfsleyfi frá 
umhverfisráðuneytinu, á þann hátt að ferlið gengi hraðar fyrir sig. Hann bætti við að þar 
sem fyrirtækið er að koma sér fyrir í Kauptúni þá hafi þeir átt gott samstarf við 
umhverfiseftirlit Kópavogs og Garðabæjar, þar sem þeir hafa leyft þeim að fylgjast með 
alveg frá upphafi eftir að fyrirtækið ákvað að flytja í Kauptúnið. Ennfremur nefndi hann að 
þeir væru að vinna í nýjum tilboðum í fullt af hlutum til dæmis í sorpmálum og þá komi sér 
vel þær skráningar sem þeir hafa gert í fleiri ár. Viðmælandinn nefndi að það vantaði meiri 
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ávinning eins og lækkun skatta eða eitthvað slíkt en það væri ekki eins mikil 
umhverfismeðvitund á Íslandi eins og í Evrópu. 
 
Viðmælandinn sagði frá því að hann væri nýbúinn að vera erlendis hjá Toyota og þar sé 
sjálfbærni orðin vinsæl. Næsta skref og eitt af markmiðum Toyota í umhverfissjónarmiði 
fyrir árið 2012 er að spara vatn. Viðmælandi bætti því við að það ætti hins vegar ekki við 
okkur hér Íslandi og því eigi þeir mjög auðvelt með að uppfylla þau markmið. Jafnframt 
sagði viðmælandinn að þeir væru öfundaðir af þeirri vistvænu orku sem væri til staðar hér 
á landi, þar sem málningarklefarnir væru allir kynntir með díselolíu en nú ætli þeir að 
skipta yfir í heitt vatn, sú breyting mun spara talsverðar upphæðir á hverju ári. 
 
Viðmælandinn vildi einnig koma því að framfæri að það væri mjög mikilvægt hjá Toyota 
að vilja starfa samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi. Þeir geri það til dæmis með því að 
planta einu sinni á ári trjám í svokallaðan Toyota skóg sem er í Brynjudal í Hvalfirði, en 
þangað fara fá starfsmenn að fara og sækja sér jólatré fyrir hver jól. Einnig nefndi 
viðmælandinn að allt starfsfólk starfi eftir svokölluðu ,,Toyota Way“ og helsti þáttur í því 
sé KAISEN sem þýðir stöðugar framfarir.  
 
Höfundur kom með ábendingu til viðmælanda varðandi um að þegar farið væri inn á 
heimasíðu Toyota þá er engin umfjöllun um að fyrirtækið sé með vottað 
umhverfisstjórnunarkerfi. Viðmælandi sagði þá að Toyota væri fyrsta bílaumboðið á 
Íslandi sem eru vottaðir og nýtt slagorð fyrirtækisins er ,,Always a better way“. Markmiðið 
þeirra núna væri að það sé sýnilegra að fyrirtækið sé umhverfisvottað sérstaklega þar sem 
fyrirtækið er á flytja á viðkvæmt svæði í Garðabænum. Viðmælandi bætti því einnig við að 
þeir hefðu einmitt fengið athugasemdir frá viðskiptavinum um að engar upplýsingar væru á 
heimasíðunni um vottunina. 
 
Að lokum sagði viðmælandi að ávinningurinn væri gríðarlegur í langtíma markmiðum, en 
það vantaði gulrót fyrir fyrirtæki til að koma sér á stað í innleiðingu. 

5.4.4 Efla verkfræðistofa 

Höfundur sendi tölvupóst til Magnúsar Matthíassonar gæðastjóra Eflu verkfræðistofu og 
óskaði eftir viðtali en fékk ekki svör varðandi viðtal, en að lokum barst svar með svörum 
við rannsóknarspurningum. Þar sem viðmælandinn svaraði spurningum í tölvupósti þá 
urðu svörin bein og engin umræða myndaðist sem hefði hugsanlega leitt til ítarlegri 
upplýsinga. Höfundur notaði gögn úr tölvupóstsamskiptunum til greiningar. Tölvupóst- 
samskiptin áttu sér stað í júní- og septembermánuði árið 2012. Tölvupóstsamskiptin má sjá 
í heild sinni í viðauka53. Umfjöllunin hér á eftir er því byggð upp í samræmi við 
viðtalsrammann þ.e. í sömu röð og spurningarnar voru í viðtalsrammanum. 

Varðandi þjálfun og menntun starfsfólks sem innleiddi umhverfisstjórnunarkerfið þá sagði 
viðmælandinn að kerfið væri upphaflega innleitt hjá Línuhönnun sem sameinaðist Eflu 
verkfræðistofu. Starfsmaður sem hafði mikla reynslu að baki á þessu viðfangsefni innleiddi 
kerfið ásamt öðrum sem hafði reynslu í innleiðingu gæðastjórnunarkerfis, báðir aðilar voru 
verkfræðimenntaðir. Viðmælandi sagði að innleiðing á umhverfisstjórnunarkerfinu hefði 
tekið rúmt ár og BSi í Bretlandi væri vottunaraðilinn. Starfsmenn fyrirtækisins eru 250 alls. 

                                                 

53 Viðauki I Upplýsingar frá Eflu verkfræðistofu  



60 

Viðmælandi tók það var fram að hann hefði ekki verið gæðastjóri þegar 
umhverfisstjórnunarkerfið var innleitt á sínum tíma. Höfundur fór á heimasíðu 
fyrirtækisins til þess að afla sér upplýsinga um hvenær fyrirtækið hefði fengið vottunina en 
það var árið 2006 (Efla verkfræðistofa, e.d.).              

Viðmælandi sagði að helstu ástæður hefðu verið þær að þeir vildu vera umhverfisvænt 
fyrirtæki og sýna það í verki með því að koma upp vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi. 
Einnig nefndi viðmælandinn að fyrirtækið væri með umhverfissvið og þá væru beinir 
hagsmunir við að selja slíka þjónustu. Ennfremur nefndi viðmælandinn að lykilatriði fyrir 
fyrirtæki sem eru í erlendum viðskiptum og gera tilboð í verk að þau séu með vottað 
umhverfisstjórnunarkerfi. 
 
Þegar viðmælandinn svaraði spurningunum varðandi hindranir sem fyrirtækið mætti við 
innleiðinguna þá nefndi hann að innleiðingin tæki tíma. Einnig nefndi hann að 
starfsmönnum fyndist oft erfitt að temja sér að vinna samkvæmt kerfinu. Ennfremur nefndi 
viðmælandinn að kerfið væri hannað þannig að einungis sérfræðingar geti notað það. 
Jafnframt nefndi viðmælandinn að það þurfi að byggja upp nýja umhverfismenningu innan 
fyrirtækisins og því að gera hlutina einfalda svo starfsmenn ráði við úrvinnsluna hratt og 
örugglega.  
 
Viðmælandi sagði ávinning af umhverfisstjórnunarkerfi væri m.a. sá að fyrirtækið væri 
samkeppnishæfara á markaði og þeim liði betur með að vita að starfsmenn væru að leggja 
sig fram í umhverfismálum. Jafnframt nefndi viðmælandi að starfsfólk léti gott af sér leiða 
í umhverfismálum utan vinnutímans. 
 

5.5 Niðurstaða greiningar 

Niðurstaða greiningar felur í sér samanburð á milli fræðilega hluta rannsóknarinnar og 
niðurstöðu úr rannsókn höfundar. Niðurstaða úr rannsókn höfundar felur einnig í sér 
greiningu höfundar í innri og ytri þætti, en höfundur framkvæmdi það til þess að fá betri 
sýn á niðurstöðum sínum. Skilgreining höfundar á þeim þáttum eru eftirfarandi: 

• Innri þætti skilgreinir höfundur hér sem þau atriði sem eiga sér stað í sjálfri 
starfsemi fyrirtækisins til dæmis má nefna starfsmenn fyrirtækisins eða minni losun á 
ákveðnum efnum 

• Ytri þætti skilgreinir höfundur hér sem utanaðkomandi þætti í starfsemi 
fyrirtækisins til dæmis má nefna viðskiptavini  

Sum atriði eiga að sjálfsögðu við bæði innri og ytri þætti. 

Að auki birtir höfundur niðurstöður úr öðrum spurningum sem lagðar voru fram í 
viðtölunum. 
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5.5.1 Ástæður 

Höfundur flokkaði gögnin úr viðtölum í flokkana fjóra, en greininguna má sjá í töflu 5-1. 
 

Tafla 5-1 Ástæður samkvæmt viðtölum höfundar 

Ástæður skv. Viðtölum 
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Metnaður hjá yfirstjórn       x 

Fyrirtækið vill vera vel upplýst um umhverfismál       x 

Hafa verið að fylgjast með umhverfismálum frá upphafi með því að innleiða eftirlit       x 

Krafa frá móðurfélaginu     x   

Huga að umhverfismálum       x 

Krafa frá Toyota á alheimsvísu     x   

Vilja vera umhverfisvænt fyrirtæki x       

Eru með starfandi umhverfissvið sem selur ráðgjöf til viðskiptavina x       

Kröfur vegna erlendra viðskipta x       

 

Þegar höfundur skoðaði gögnin úr viðtölunum sem voru framkvæmd þá mátti sjá á mynd 
5-11 að það voru umbætur í rekstri sem voru tilgreindar sem helsta ástæða innleiðingar, þar 
á eftir komu markaðsmál og svo þrýstingur frá hagsmunaaðilum. Hins vegar vakti það 
athygli höfundar að flokkurinn ,,Sparnaður“ var ekki nefndur á meðal helstu ástæðna fyrir 
því að fyrirtæki ákveða að ráðast í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi.  
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Mynd 5-11 Ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi, niðurstöður 
úr viðtölum 

5.5.2 Ástæður – innri og ytri þættir 

Gögn höfundar og niðurstöður úr viðtölum höfundar sem eru í töflu 5-2 benda til þess að 
það hafi verið innri þættir sem voru ráðandi þegar kom að því að taka ákvörðun hjá þeim 
fyrirtækjum sem skoðuð voru, eins og sjá má einnig á mynd 5-12. 

Tafla 5-2 Ástæður- innri og ytri þættir, rannsókn höfundar 

Ástæður - rannsókn höfundar 
Innri 
þættir 

Ytri 
þættir 

Metnaður hjá yfirstjórn X   

Fyrirtækið vill vera vel upplýst um umhverfismál X   

Hafa verið að fylgjast með umhverfismálum frá upphafi með því að innleiða 
eftirlit X   

Krafa frá móðurfélaginu X   

Huga að umhverfismálum X   

Krafa frá Toyota á alheimsvísu X   

Vilja vera umhverfisvænt fyrirtæki X   

Eru með starfandi umhverfissvið sem selur ráðgjöf til viðskiptavina X   

Kröfur vegna erlendra viðskipta   X 
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Mynd 5-12 Ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi, innri og ytri 
þættir niðurstöður rannsóknar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innri þættir
89%

Ytri þættir
11%

Ástæður, innri og ytri þættir
Niðurstöður úr viðtölum höfundar
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5.5.3 Hindranir 

Höfundur flokkaði gögnin úr viðtölum í flokkana sjö, en greininguna má sjá í töflu 5-3. 
 

Tafla 5-3 Hindranir samkvæmt viðtölum höfundar 

Hindranir skv. viðtölum 
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Lítil þekking á málefninu innan fyrirtækisins og í þjóðfélaginu. Því 
var enginn stuðningur og skilningur. Það var ekki hvati til staðar í 
þjóðfélaginu þegar kerfið var innleidd   x           

Ekki hægt að nálgast lista yfir lagalegar kröfur sem lúta að 
umhverfismálum   x           

Ekkert kerfi í boði sem heldur í kringum allar upplýsingar (t.d. 
frávik,kvartanir,mælikvarðar, löggjöf o.s.frv.) sem þarf til að stjórna 
kerfinu    x           

Krafðist mikillar vinnu að innleiða kerfið, ISAL var frumkvöðull     x         

Ekkert             x 

Hugarfarsbreytingin hjá starfsfólki       x       

Húsnæðismál, þegar þeir innleiddu kerfið þá voru þeir á mörgum 
starfsstöðum             x 

Innleiðingin tók langan tíma     x         

 Að fá starfsfólk til þess að temja sér að vinna samkvæmt kerfinu, 
finnst það vera oft flókið og torvelt að skilja       x       

 Vandamálið við kerfið er að það er oft mikið stílað inn á þá sem eru 
sérfræðingar á þessu sviði           x   

Langtímamarkmið sem skilar sér í umhverfismenningu á meðal 
starfsmanna, þarf oft að minna starfsfólk á kerfið ath. orðalag       x       

 

Þegar gögn úr viðtölum höfundar eru skoðuð þá má sjá á mynd 5-13 að kröfur og 
stuðningur og samskipti og þjálfun voru helstu hindranir á eftir því kom tími, þekking og 
annað. Flokkarnir kostnaður og skjölun fengu engin atkvæði. Tíðni á myndinni merkir 
fjölda hindrana sem var nefnd í hverjum flokki. 

Það sem er undir flokknum annað er húsnæðismál og einn viðmælandi sem nefndi ekkert. 
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Mynd 5-13 Hindranir við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi, niðurstöður úr viðtölum 

5.5.4 Hindranir – innri og ytri þættir 

Gögn og niðurstöður úr viðtölum höfundar sem eru í töflu 5-4 benda til þess að innri þættir 
voru einnig ráðandi þegar kom að því að taka ákvörðun hjá þeim fyrirtækjum sem skoðuð 
voru, eins og sjá má einnig á mynd 5-14. 

Tafla 5-4 Hindranir- innri og ytri þættir, rannsókn höfundar 

Hindranir - rannsókn höfundar 
Innri 
þættir 

Ytri 
þættir 

Lítil þekking á málefninu innan fyrirtækisins og í þjóðfélaginu X X 

Ekki hægt að nálgast lista yfir lagalegar kröfur sem lúta að umhverfismálum   X 

Ekkert kerfi í boði sem heldur í kringum allar upplýsingar.   X 

Krafðist mikillar vinnu að innleiða kerfið X   

Nefnir engar hindranir, kerfið var að megninu til staðar, beint framhald af ISO 
9001     

Hugarfarsbreytingin hjá starfsfólki X   

Húsnæðismál, þegar þeir innleiddu kerfið þá voru þeir á mörgum starfsstöðum X   

Innleiðingin tók langan tíma X   

Að fá starfsfólk til þess að temja sér að vinna samkvæmt kerfinu, finnst það vera 
oft flókið og torvelt að skilja X   

Vandamálið við kerfið er að það er oft mikið stílað inn á þá sem eru sérfræðingar á 
þessu sviði X X 

Byggja upp umhverfismenningu innanhúss X   
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Mynd 5-14 Hindranir við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi, innri og ytri þætti niðurstöður rannsóknar 

5.5.5 Ávinningur 

Höfundur flokkaði gögnin úr viðtölum í flokkana þrjá, en greininguna má sjá í töflu 5-5. 
 

Tafla 5-5 Ávinningur samkvæmt viðtölum höfundar 

Ávinningur skv. viðtölum 
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Betri stjórnun     x 

Mikil minnkun í alls konar losun     x 

Skuldbinding að reyna að gera betur     x 

Aukin umhverfismeðvitund starfsmanna     x 

Fann ekki mikið fyrir ávinningi, hugsunin komin       

Sannanir fyrir umhverfisáhrifum, auðveldara því að fá starfsleyfi     x 

Fjárhagslegur ávinningur   x   

Samkeppnishæfari á markaði x     

Líður betur með að vita að þeir eru að gera hlutina á umhverfisvænan hátt     x 
Starfsfólk ber út fagnaðarerindið og lætur gott af sér leiða í umhverfismálum utan 
vinnutíma     x 

Þegar gögn úr viðtölum höfundar eru skoðuð og skipt upp í fyrrgreinda flokka eins og sjá 
má á mynd 5-15 þá sést að umbætur í rekstri voru oftast nefnd sem helsti ávinningur af 
notkun umhverfisstjórnunarkerfis og markaðsmál og sparnaður kom þar á eftir. Tíðni á 
myndinni merkir fjölda ávinninga sem var nefnd í hverjum flokki. 

Innri þættir
64%

Ytri þættir
36%

Hindranir, innri og ytri þættir
Niðurstöður úr viðtölum höfundar
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Mynd 5-15 Ávinningur, niðurstöður úr viðtölum 

5.5.6 Ávinningur – innri og ytri þættir 

Gögn og niðurstöður úr viðtölum höfundar sem eru í töflu 5-6 benda til þess að innri þættir 
eru meira ráðandi en ytri þættir sjá má einnig á mynd 5-16. 

Tafla 5-6 Ávinningur- innri og ytri þættir, rannsókn höfundar 

Ávinningur - rannsókn höfundar 
Innri 
þættir 

Ytri 
þættir 

Betri stjórnun X   

Mikil minnkun í allskonar losun X   

Skuldbinding að reyna að gera betur X   

Aukin umhverfismeðvitund starfsmanna X   

Fann ekki mikið fyrir ávinningi, hugsunin komin     

Sannanir fyrir umhverfisáhrifum, auðveldara því að fá starfsleyfi   X 

Fjárhagslegur ávinningur X   

Samkeppnishæfari á markaði   X 

Líður betur með að vita að þeir eru að gera hlutina á umhverfisvænan hátt, hvort 
sem er í verkefnum eða í flokkun sorps á vinnustaðnum, reka vistvæna fyrirtækjabíla 
sem er hluti af samgöngustefnu fyrirtækisins, spara orku og aðföng og auðlindir X   

Starfsfólk ber út fagnaðarerindið og lætur gott af sér leiða í umhverfismálum utan 
vinnutíma X   
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Mynd 5-16 Ávinningur, innri og ytri þætti niðurstöður úr viðtölum 

 

5.5.7 Aðrar spurningar 

Aðrar spurningar sem höfundur lagði fram við framkvæmd viðtala voru eftirfarandi: 

- Hverskonar þjálfun og menntun hafði starfsmaðurinn sem innleiddi kerfið? 
- Hversu lengi hafið þið starfað með umhverfisstjórnunarkerfi? 
- Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu? 
- Hvað tók innleiðingin frá upphafi til vottunar langan tíma? 
- Hvaða vottunaraðili tók út umhverfisstjórnunarkerfið? 

Þessar spurningar voru lagðar fram með það að leiðarljósi að geta séð eitthvað sambærilegt 
með fyrirtækjum sem innleiddu kerfið og við þá þætti sem verið var að rannsaka. Hins 
vegar þá ákvað höfundur að leggja meiri áherslu á ástæður, hindranir og ávinning eins og 
rannsóknin snýst um. Höfundur ákvað samt sem áður að varpa fram niðurstöðum um 
ofangreindar spurningar sem koma hér á eftir: 

5.5.8 Hverskonar þjálfun og menntun hafði starfsmaðurinn sem 
innleiddi kerfið? 

Höfundur hafði áhuga á því að skoða hvers konar þjálfun og menntun starfsmenn sem 
innleiddu kerfið hefðu hlotið. Tilgangurinn var að skoða hvort það væri mynstur á milli 
fyrirtækja um hvers konar starfsfólk innleiddi kerfið. 

Þjálfun og menntun sem nefnd voru í viðtölunum var eins og sjá má í töflu 5-7. 
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Tafla 5-7 Þjálfun og menntun starfsfólks sem innleiddi umhverfisstjórnunarkerfið 

Þjálfun og menntun starfsfólks sem innleiddi 
umhverfisstjórnunarkerfið 

Raunvísindi og verkfræði. 

Utanaðkomandi ráðgjöf og eigin reynsla. 

Utanaðkomandi ráðgjöf. 

Verkfræði 

 

5.5.9 Hversu lengi hafið þið starfað með 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

Höfundur hafði áhuga á því að skoða hversu lengi fyrirtæki hafa starfað með 
umhverfisstjórnunarkerfi. Tilgangurinn með því var að sýna fram á mismunandi langa 
reynslu af notkuninni. Í töflu 5-8 koma fram upplýsingar um svör þeirra fyrirtækja sem 
tóku afstöðu til spurningarinnar um hversu lengi viðkomandi fyrirtæki hafði starfað með 
umhverfisstjórnunarkerfi. Í þessu sambandi er vert að nefna að í einum liðnum í töflunni er 
tvennt nefnt en það er vegna þess að um er að ræða sama fyrirtækið sem innleiddi fyrir 
annað fyrirtækið áður en seinna fyrirtæki gekk inn í sama umhverfisstjórnunarkerfi.  

Tafla 5-8 Fjöldi ára starfað með umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 14001 

Fjöldi ára starfað með 
umhverfisstjórnunarkerfi/ISO 14001 

15 ár 

2 ár 

5 ár (seinna félagið 3-4 ár) 

6ár 

 

5.5.10 Hvað starfa margir hjá fyrirtækinu? 

Höfundur hafði áhuga á því að spyrjast fyrir hversu margir starfsmenn starfa hjá 
viðkomandi fyrirtæki. Tilgangurinn var að sjá hvort það væri mynstur í þeirri niðurstöðu að 
ákveðin stór fyrirtæki innleiði umhverfisstjórnunarkerfi. Þegar höfundur spurði um fjölda 
starfsfólks sem starfa hjá viðkomandi fyrirtæki voru neðangreind svör veitt sem sjá má í 
töflu 5-9: 
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Tafla 5-9 Fjöldi starfsmanna í viðkomandi fyrirtæki 

Fjöldi starfsmanna í viðkomandi fyrirtæki 

470 starfsmenn 

150-160 starfsmenn 

160 starfsmenn 

250 starfsmenn 

 

5.5.11 Hvað tók innleiðingin frá upphafi til vottunar langan 
tíma?  

Þegar höfundur spurði um lengd innleiðingar á umhverfisstjórnunarkerfinu þ.e. frá upphafi 
til vottunar þá svöruðu allir viðmælendur 1-2 ár. Þetta virtist vera misjafnt eftir því hversu 
vel undirbúin fyrirtækin voru áður en ráðist var í innleiðingu. 

5.5.12 Hvaða vottunaraðili tók út umhverfisstjórnunarkerfið? 

Þegar höfundur spurði um vottunaraðila umhverfisstjórnunarkerfis fyrirtækisins þá var eitt 
fyrirtækið sem nefndi SQS en notaði síðar DNV, annað fyrirtæki notaði Loyds en skipti 
síðar yfir í BSi, seinni tvö fyrirtækin svöruðu bæði BSi.  

Vottunaraðilar/úttektaraðilar 

Höfundur aflaði sér jafnframt upplýsinga um starfsemi viðkomandi vottunaraðila, sem má 
sjá hér eftirfarandi: 

SQS Group er leiðandi fyrirtæki sem hefur sérfræðiþekkingu á gæðum stjórnkerfa. 
Fyrirtækið býr yfir 30 ára reynslu (SQS Group, 2012). 

DNV (Det Norske Veritas) er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að vernda líf, eignir og umhverfi. 
Fyrirtækið hóf starfsemi árið 1864 (SQS Group, 2012). 

Lloyd’s Register Group er eitt af leiðandi fyrirtækjum sem sérhæfir sig í mati á 
viðskiptaferlum og vörum sem þarfnast alþjóðlegra vottunar. Fyrirtækið hefur reynslu aftur 
til ársins 1760 (Lloyd’s Register, 2012). 

BSI (British Standards Institution) er leiðandi fyrirtæki sem sérhæfir sig í úttektum og 
vottunum á stjórnkerfum, vöruprófunum og aðstoð við innleiðingu á stjórnkerfum. 
Fyrirtækið hefur reynslu aftur til ársins 1901(BSi á Íslandi ehf., e.d.).  

5.6 Miðlun upplýsinga 

Tilgangur rannsóknarinnar er að miðla upplýsingum og þekkingu. Það hefur verið 
markmið höfundar frá upphafi að vekja athygli á mikilvægi umhverfisstjórnunarkerfa í 
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rekstri fyrirtækja og að vekja athygli á þeim fyrirtækjum sem hafa innleitt slíkt kerfi enda 
má margt læra af þeirri framkvæmd sem þegar hefur átt sér stað hérlendis í þessum 
málaflokki. Höfundur hefur aukið á þekkingu sína með lestri á rannsóknum sem höfðu 
verið framkvæmdar áður á þessu sviði, með heimsóknum til íslenskra fyrirtækja, með því 
að taka námskeið í tengslum við umhverfisstjórnunarkerfi. Auk þess sem það fyrirtæki þar 
sem höfundur starfar nú hjá, er einmitt í því ferli að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi og 
hefur höfundur fengið tækifæri til að koma með beinum hætti að því verkefni. Þekkinguna 
lætur höfundur því frá sér í formi þessarar skýrslu og kynningar. Viðmælendum sem tóku 
þátt í rannsókninni mun einnig bjóðast eintak af skýrslunni. 
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6 Niðurstöður og umræða 
Við upphaf verkefnisins afmarkaði höfundur efnið og skilgreindi rannsóknarspurningar. 
Markmið þessa kafla er að svara þeim álitaefnum sem lagt var af stað með í upphafi. 
Niðurstaða verkefnisins byggist á fræðilegum hluta verkefnisins og viðtölum sem höfundur 
framkvæmdi hjá fyrirtækjum. Þessum kafla er skipt upp eftir rannsóknarspurningum en þar 
kemur fram sú greining sem höfundur framkvæmdi á fræðilega hlutanum og viðtölunum. 
Eins og áður hefur komið fram þá greindi höfundur gögnin niður í ákveðna flokka og til 
þess að fá betri sýn á niðurstöðurnar þá skipti höfundur atriðunum í innri og ytri þætti. 
Skilgreining höfundar á þeim þáttum er eftirfarandi:  

• Innri þættir eru þau atriði sem eiga sér stað í sjálfri starfsemi fyrirtækisins til dæmis 
má nefna starfsmenn fyrirtækisins. 

• Ytri þættir eru utanaðkomandi þættir í starfsemi fyrirtækisins í þessu sambandi má 
til dæmis nefna viðskiptavini. 

Sum atriði telur höfundur eiga við bæði um innri og ytri þætti. 

Í þessum kafla setur höfundur einnig fram huglægt mat sitt á niðurstöðum ásamt umræðu.  

Rannsóknarspurningarnar sem skilgreindar voru í upphafi eru þrjár: 

• Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

• Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
• Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum? 

Höfundur vill taka það fram að einungis voru þau fyrirtæki skoðuð í þessari rannsókn sem 
höfðu ISO 14001 vottun á stjórnkerfi sínu. 

6.1 Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að 
hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

Höfundur flokkaði gögnin til þess að auðvelda greiningu. Þeir flokkar sem höfundur 
skilgreindi voru fjórir eins og komið hefur fram fyrr í rannsókninni, en flokkarnir eru: 

1) Markaðsmál 
2) Sparnaður 
3) Þrýstingur frá hagsmunaaðilum 
4) Umbætur í rekstri 
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Af niðurstöðum greiningar höfundar má ráða að bæði markaðsmál og umbætur í rekstri eru 
helstu ástæður fyrir ákvörðun um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt fyrri 
rannsóknum og rannsókn höfundar. Samkvæmt fyrri rannsóknum þá voru markaðsmál efst 
á lista og þar á eftir kom umbætur í rekstri en munurinn þar á milli var óverulegur. Þegar 
niðurstöður rannsóknar höfundar er skoðuð þá má sjá að flokkurinn umbætur í rekstri er 
efstur á lista og þar á eftir kemur markaðsmál. Höfundur telur að munurinn geti falist í því 
að nokkur fyrirtækjanna sem höfundur tók viðtöl við voru búin að innleiða 
gæðastjórnunarkerfi og því hugsunin til staðar. Þess vegna gæti innleiðingin á 
umhverfisstjórnunarkerfi hafa verið umbótaverkefni í framhaldi og á sama tíma að bæta 
ímynd fyrirtækisins. Hér má einnig velta fyrir sér fyrri rannsóknunum sem höfundur 
skoðaði en aðstæður á mörkuðum í Asíu eru öðruvísi en hér á landi. Ef höfundur hefði 
jafnvel skoðað fleiri rannsóknir sem voru framkvæmdar á fyrritækjum nær til dæmis á 
Norðurlöndum þá væri möguleiki að niðurstaðan hefði verið sú sama og rannsókn 
höfundar hérlendis.  

Flokkurinn þrýstingur frá hagsmunaaðilum lenti í þriðja sæti á báðum stöðum, þ.e. 
samkvæmt fyrri rannsóknum og samkvæmt rannsókn höfundar. Að mati höfundar þá er 
greinilega ekki mikill þrýstingur frá hagsmunaaðilum varðandi innleiðinguna, því mætti 
velta fyrir sér hvort utanaðkomandi meðvitundin sé ekki til staðar gagnvart fyrirtækjunum. 
Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem starfa samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi að allir 
sem koma að starfseminni séu með svipaðan hugsunarhátt varðandi umhverfismálin. 

Flokkurinn sparnaður fékk ekkert atkvæði samkvæmt rannsókn höfundar. Það vakti athygli 
höfundar vegna þess að við frumskoðun verkefnisins þegar höfundur byrjaði að lesa sig til 
almennt um umhverfisstjórnunarkerfi þá fannst honum það áberandi að helsti ávinningur af 
umhverfisstjórnunarkerfi væri almennt talinn sparnaður í rekstri. Þar sem ekki mikil 
reynsla er komin á markaðnum á notkun umhverfisstjórnunarkerfisins, þá telur höfundur að 
það sé ástæðan fyrir því að stjórnendur fyrirtækja horfa ekki á innleiðinguna sem sparnað 
þrátt fyrir að það geti verið sparnaður til lengri tíma litið. Höfundur tók einungis viðtöl við 
þá aðila sem tóku þátt í innleiðingunni en viðtal hefði verið tekið við aðra stjórnendur t.d. 
framkvæmdarstjóra eða fjármálastjóra þá hefði jafnvel fengist önnur sýn á það hversvegna 
stjórnendur ákváðu að leggjast í innleiðingu. Samanburðinn má sjá myndrænt á mynd 6-1. 
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Mynd 6-1 Ástæður, samanburður á fyrri rannsóknum og viðtölum höfundar 

Þegar greiningin um innri og ytri þætti er skoðuð, þá eru samkvæmt fyrri rannsóknum ytri 
þættir ráðandi ástæða en samkvæmt rannsókn höfundar þá eru innri þættir ráðandi ástæða. 
Sú niðurstaða helst í hendur við greininguna hér að framan að samkvæmt fyrri rannsóknum 
eru markaðsmálin ráðandi en samkvæmt rannsókn höfundar umbætur í rekstri. Það má því 
segja að helsti munurinn gæti falist í því að erlendis er samfélagið meðvitaðra um 
umhverfisstjórnun og fyrirtæki sjái því tækifæri í innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi 
markaðslega séð. Þar sem meðvitund fyrirtækja hér á landi er minni má álykta m.v. þessa 
niðurstöðu að fyrirtæki virðast vera innleiða kerfið í því markmiði til betrumbæta 
reksturinn af sínu eigin frumkvæði til þess að hafa betri stjórn á þáttum sem hafa skaðleg 
áhrif á umhverfið. Það má hins vegar sjá að samkvæmt rannsókn og niðurstöðu höfundar 
að markaðsmálin koma næst á eftir umbótum í rekstri. Af því má álykta að mati höfundar 
að fyrirtæki hér á landi sjái jafnvel einhver tækifæri í innleiðingunni. Samanburðinn má sjá 
myndrænt á mynd 6-2. 
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Mynd 6-2 Ástæðum skipt í innri og ytri þætti, samanburður á fyrri rannsóknum og viðtölum höfundar 

6.2 Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í 
innleiðingarferlinu? 

Höfundur flokkaði gögnin til þess að auðvelda greiningu. Þeir flokkar sem höfundur 
skilgreindi voru sjö eins áður hefur komið fram, en flokkarnir eru: 

1) Kostnaður 
2) Kröfur og stuðningur 
3) Tími 
4) Samskipti og þjálfun 
5) Skjölun 
6) Þekking 
7) Annað 

Við greiningu höfundar má sjá að samskipti og þjálfun eru helstu hindranirnar samkvæmt 
fyrri rannsóknum. Samkvæmt rannsókn höfundar að þá var samskipti og þjálfun einnig 
helsta hindrun. Það er því greinilegt að mati höfundar að þau atriði er tengjast 
starfsmönnum er talin mikil hindrun í innleiðingunni. Það væri því mikilvægt að frá 
upphafi ættu stjórnendur að upplýsa og fá starfsmenn með sér í innleiðinguna. Með því 
væru meiri líkur á því að skilningur starfsmanna væri til staðar frá upphafi og því myndu 
stjórnendur mæta minni mótþróa starfsmanna. Höfundur spurði viðmælendur einnig að því 
hver þjálfun og menntun starfsmanna var sem innleiddi kerfið en það sem var nefnt var 
raunvísindi, verkfræði, ráðgjöf og reynsla. Höfundur dregur þá ályktun að þjálfun og 
menntun þeirra starfsmanna sem innleiddi kerfið fái ekki að njóta sín eins vel þegar 
undirbúningur á öðrum starfsmönnum er ábótavant. Því er mikilvægt að leggja áherslu á að 
upplýsa starfsmenn um umhverfismál áður en lagt er að stað í innleiðinguna.  
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Samkvæmt fyrri rannsóknum þá var skjölun í öðru sæti en samkvæmt rannsókn höfundar 
þá fékk skjölun ekkert atkvæði. Höfundur telur að ástæðan fyrir því að skjölun fékk ekkert 
atkvæði sé að mörg fyrirtæki sem hann tók viðtal við voru nú þegar með 
gæðastjórnunarkerfi og því er hugsunin til staðar og því er ekki litið á skjölun sem hindrun. 

Þriðja efst samkvæmt fyrri rannsóknum var kostnaður en það fékk ekkert atkvæði 
samkvæmt rannsókn höfundar. Höfundur telur að ástæðan fyrir því að kostnaður fékk 
ekkert atkvæði er að hérlendis þegar stjórnendur ákveða að fara í slíkar breytingar í 
fyrirtækjunum að þá er ákvörðun tekin og búið er að gera grein fyrir kostnaðinum og því 
ekki litið á það sem hindrun í ferlinu.  

Samkvæmt fyrri rannsóknum þá voru kröfur og stuðningur í fjórða sæti. Samkvæmt 
rannsókn höfundar þá var kröfur og stuðningur í fyrsta sæti sem helsta hindrun við 
innleiðinguna. Því er mikilvægt að mati höfundar að auka meðvitund samfélagsins á 
þessum málum og að þau fyrirtæki sem nú þegar hafa innleitt umhverfisstjórnunarkerfi og 
fengið faggilda vottun á því miðli þekkingu sinni og reynslu. Slíkt myndi skapa fordæmi 
fyrir önnur fyrirtæki á markaðnum og reynsla fyrirtækja af innleiðingu 
umhverfisstjórnunarkerfis gæti haft hvetjandi áhrif á önnur fyrirtæki. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum þá skoruðu þekking og tími minnst. Samkvæmt rannsókn 
höfundar að þá lenti tími í þriðja sæti og þekking í fjórða sæti. Höfundur dregur þá ályktun 
að meðvitundin um lengd innleiðingarferlisins sé ekki til staðar hérlendis og því geta 
stjórnendur talið það sem hindrun. Ein af spurningum sem höfundur lagði fyrir 
viðmælendur var hversu langan tíma innleiðingin tók en allir nefndu á bilinu eitt til tvö ár, 
en það byggðist á því hversu vel fyrirtækin voru undirbúin. Þessi niðurstaða helst því í 
hendur við það sem höfundur nefndi hér áðan að hef önnur fyrirtæki myndu miðla reynslu 
sinni að þá væri ekki litið á tíma sem hindrun í innleiðingarferlinu. Þetta væri frekar 
mikilvæg reynsla sem fyrirtækið væri að afla sér sem myndi nýtast og því væru fyrirtæki á 
sama tíma að sýna samfélagslega ábyrgð.  

Samanburðinn má sjá myndrænt á mynd 6-3. 
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Mynd 6-3 Hindranir, samanburður á fyrri rannsóknum og viðtölum höfundar 

Þegar greiningin um innri og ytri þætti er skoðuð, þá sýna bæði fyrri rannsóknir og 
rannsókn höfundar fram á að það eru innri þættir sem er ráðandi hindrun við innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi. Sú niðurstaða helst í hendur við greininguna hér að framan um 
að samskipti og þjálfun hafi verið ein af helstu hindrunum bæði samkvæmt fyrri 
rannsóknum og samkvæmt rannsókn höfundar. Undir þann flokk eru til að mynda ýmis 
samskipti og þjálfun sem á sér stað í starfsemi fyrirtækja og tengist starfsmönnum. Þessi 
niðurstaða helst í hendur við það sem höfundur talaði um hér á undan. Samanburðinn má 
sjá myndrænt á mynd 6-4. 

 

Mynd 6-4 Hindrunum skipt í innri og ytri þætti, samanburður á fyrri rannsóknum og viðtölum höfundar 
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6.3 Hvaða ávinningi hefur 
umhverfisstjórnunarkerfi skilað 
fyrirtækjunum? 

Höfundur flokkaði gögnin til þess að auðvelda greiningu. Þeir flokkar sem höfundur 
skilgreindi voru þrír eins og áður hefur komið fram, en flokkarnir eru: 

1) Markaðsmál 
2) Sparnaður 
3) Umbætur í rekstri 

Við greininguna höfundar á fyrri rannsóknum þá kom í ljós að umbætur í rekstri var helsti 
ávinningur af notkun umhverfisstjórnunarkerfis. Samkvæmt rannsókn höfundar þá var 
umbætur í rekstri einnig helsti ávinningur. 

Samkvæmt fyrri rannsóknum þá voru markaðsmál í öðru sæti. Samkvæmt rannsókn 
höfundar að þá var markaðsmál einnig í öðru sæti. Að mati höfundar er markaðurinn að 
einhverju leyti svara til baka til fyrirtækja sem hafa innleitt umhverfisstjórnunarkerfi.  

Í þriðja sæti samkvæmt fyrri rannsóknum var sparnaður en það var einnig í öðru til þriðja 
sæti samkvæmt rannsókn höfundar. Hér væri áhugavert að sjá hverju framkvæmdarstjórar 
og/eða fjármálastjórar fyrirtækjanna sem höfundur tók viðtal við hefðu svarað. Höfundur 
spurði viðmælendur um hversu lengi fyrirtækið hefði starfað með umhverfisstjórnunarkerfi 
og viðmælendur svöruðu 2 ár, 5 ár, 6 ár og 15 ár. Höfundur telur því að einungis eitt 
fyrirtæki sjái raunverulegan ávinning sem hefur skilað sér til lengri tíma sem dæmi 
sparnað. Það væri áhugavert að skoða fyrirtæki sem hafa öll starfað með 
umhverfisstjórnunarkerfi í 15-20 ár og bera saman ávinninginn.  

Höfundur dregur þá ályktun að það sé ekki vafamál um að notkun umhverfisstjórnunar-
kerfis leiði til ávinnings í rekstri fyrirtækja. Sá þáttur getur leitt til ávinnings á öðrum 
sviðum er tengjast til dæmis samfélaginu. Það er því mjög erfitt að segja til um það hvort 
það séu einungis umbætur í rekstri sem er teljast til ávinnings og ekkert annað því þetta 
kemur allt heim og saman að lokum þ.e. ef fyrirtæki eru að standa sig vel í starfsemi sinni 
þá hefur það jákvæð áhrif á nærumhverfi þeirra og út í samfélagið. Höfundur vill því enn 
og aftur benda á það sem komið var inn á í svari við rannsóknarspurningu um hindranir við 
innleiðingu að þar sem ávinningurinn sé greinilegur samkvæmt þessum niðurstöðum að þá 
sé mikilvægt að fyrirtæki miðli reynslu sinni til þess að fleiri fyrirtæki taki þá ákvörðun um 
að leggja að stað í slíkt innleiðingarferli. 

Höfundur vill samt sem áður vekja athygli á því að við greiningu á ástæðum þá var 
þátturinn þrýstingur frá hagsmunaaðilum ekki í greiningu á ávinningi. Ástæðan fyrir því er 
sú að höfundi fannst það ekki vera rétt að láta þann þátt fylgja með en þau atriði sem 
fyrirtæki féllu undir þrýsting frá hagsmunaaðilum falla undir flokkinn markaðsmál í 
greiningu um ávinning.  

Samanburðinn má sjá myndrænt á mynd 6-5. 
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Mynd 6-5 Ávinningur, samanburður á fyrri rannsóknum og viðtölum höfundar 

Þegar greiningin um innri og ytri þætti er skoðuð, þá er samkvæmt fyrri rannsóknum og 
rannsókn höfundar innri þættir sem er ráðandi ávinningur. Sú niðurstaða helst í hendur við 
það sem höfundur nefndi hér á undan að umbætur í rekstri er helsti ávinningur af notkun 
umhverfisstjórnunarkerfis en það er innri ávinningur. Samanburðinn má sjá myndrænt á 
mynd 6-6. 

Það er áhugavert að sjá þessa niðurstöðu þar sem samkvæmt fyrri rannsóknum þá var ytri 
þáttur ráðandi þegar ástæða fyrir ákvörðun um innleiðingu var skoðuð. Hér má sjá að innri 
þáttur er ráðandi samkvæmt fyrri rannsóknum. Hér má því velta fyrir sér að í þeim 
tilvikum þegar fyrirtæki hafa tekið ákvörðun um innleiðingu á slíku kerfi vegna ytri 
ástæðna hvort að slíkt komi ekki jafnframt til með að hafa innri ávinning í för með sér.  
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Mynd 6-6 Ávinning skipt í innri og ytri þætti, samanburður á fyrri rannsóknum og viðtölum höfundar 
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7 Lokaorð og frekari rannsóknir 
Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var þríþætt og fólst í eftirfarandi 
rannsóknarspurningum:  

• Hvað verður til þess að fyrirtæki ákveða að hefja innleiðingu á 
umhverfisstjórnunarkerfi? 

• Hvaða hindrunum mæta fyrirtæki í innleiðingarferlinu?  
• Hvaða ávinningi hefur umhverfisstjórnunarkerfi skilað fyrirtækjunum? 

 

Höfundur hefur nú fjallað um framangreindar rannsóknarspurningar. Niðurstaða höfundar 
samkvæmt rannsókn hans hjá íslenskum fyrirtækjum er að ástæður fyrir ákvörðun um 
innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi voru vegna innri áhrifa. Það stangast á við 
niðurstöður úr fyrri rannsóknum. Stjórnendur fyrirtækja virðast því ráðast í innleiðingu 
fyrst og fremst vegna umbótastarfs innandyra og vegna ímyndar fyrirtækisins. Því má 
draga þá ályktun að þrýstingur frá stjórnvöldum og samfélaginu sjálfu sé ekki fyrir hendi, 
þ.e. að engar ytri aðstæður hvetji fyrirtæki til þess að ráðast í slíka innleiðingu. Á 
undanförnum árum hefur verið í boði að kaupa svokallaða „græna“ bíla sem bera lægri 
tolla en venjulegir bílar. Með þessu er reynt að stuðla að því að fólk almennt velti fyrir sér 
þeim áhrifum sem bílar hafa á umhverfið. Þá spyr höfundur sig hvað með fyrirtækin? Jú 
mörg fyrirtæki hafa kosið að kaupa umhverfisvæna bíla og sparað sér einhver útgjöld í því 
sambandi, en hvað með allt annað sem fyrirtækin gera til þess að minnka umhverfisáhrifin. 
Nú til dags eru miklar kröfur um staðlaðar reglur er varða bæði vinnubrögð starfsmanna 
fyrirtækja og starfsemi fyrirtækjanna sjálfra. Reglurnar hafa það að markmiði að draga úr 
umhverfisáhrifum. Það má því draga þá ályktun að í framtíðinni verði auknar kröfur gerðar 
til fyrirtækja um að þau innleiði umhverfisstjórnunarkerfi strax við stofnun eða á fyrstu 
starfsárum sínum.  

Að mati höfundar eru fyrirtæki hérlendis komin langt fram úr stjórnvöldum í þessum 
málum og reynslan hefur sýnt að hérlendis er litla hvatningu að fá frá stjórnvöldum. 
Höfundur telur að ef stjórnvöld myndu markvisst stuðla að og hvetja fyrirtæki til þess að 
innleiða slík stjórnkerfi til dæmis með skattaafslætti eða annarri hvatningu þá myndu 
eflaust mörg fyrirtæki slá til í þessu sambandi. Þessa ályktun styður höfundur meðal annars 
með því hvernig þróun í þessum málaflokki hefur verið hjá fyrirtækjum í Evrópu. Slíkt 
myndi skila auknum ávinningi sem jafnframt yrði sýnilegur fyrir fyrirtæki áður en 
ákvörðun er tekin um innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi. 

Þegar hindranir við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi voru skoðaðar þá voru helstu 
hindranir innan starfsemi viðkomandi fyrirtækja. Það er í samræmi við niðurstöður fyrri 
rannsókna. Höfundur telur að kynningar og upplýsingar til starfsmanna sé mjög 
mikilvægur þáttur strax í upphafi innleiðingar. Með því geta stjórnendur fengið starfsmenn 
í lið með sér við innleiðinguna. Auk þess er líklegt og þeir temji sér þá strax vistvæna 
hugsun við úrlausn verkefna í starfi sínu. Höfundur telur einnig að fyrir almennan 
starfsmann sem ætlar að temja sér þá hugsun sem fylgir umhverfisstjórnunarkerfi þá sé 
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mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja miðli upplýsingum á þann hátt að allir starfsmenn 
skilji þær þ.e. að ekki þurfi sérfræðing til.  

Þegar ávinningur af notkun umhverfisstjórnunarkerfis hjá fyrirtækjunum var skoðaður þá 
voru áhrif innan starfsemi viðkomandi fyrirtækja sem helst réðu för. Er það í samræmi við 
niðurstöðu fyrri rannsókna. Að mati höfundar þá er mikilvægt að fyrirtæki sem hafa 
reynslu af notkun umhverfisstjórnunarkerfis veki athygli á ávinningi sínum við notkun 
kerfisins. Samfélagsleg ábyrgð skiptir líka máli í þessu samhengi þegar fyrirtæki setja sér 
ákveðna stefnu í þessum málum. Með því geta önnur fyrirtæki séð tækifæri í innleiðingu á 
slíku kerfi og hafið undirbúning að innleiðingu. 
 
Höfundur telur einnig vænlegan kost að Samtök Iðnaðarins yrðu með stefnumótun og 
leiðbeiningar sem varða umhverfisstjórnun. Á þann hátt væri hægt að miðla upplýsingum 
til fyrirtækja og þau gætu undirbúið sig betur fyrir innleiðingarferlið.  

Nokkur fyrirtæki hér á landi hafa haft umhverfisstjórnunarkerfi í mörg ár og gætu miðlað 
af reynslu sinni hvernig væri hægt að draga úr mögulegum hindrunum og eigin reynslu og 
ávinningi af notkun umhverfisstjórnunarkerfis. 

Höfundur hefur aflað sér þekkingar við rannsóknina sem á eftir að nýtast honum í starfi 
hans við áframhaldandi innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi hjá Gámaþjónustunni hf. 
Það er mjög gagnlegt fyrir höfund að hafa farið í gegnum þetta rannsóknarferli en með því 
fékk hann raunverulega sýn á málefnið og hve miklar breytingar hafa orðið til batnaðar í 
umhverfismálum á síðustu árum. Með því að fá tækifæri að skoða þetta á þennan hátt þá 
getur höfundur gert sér betur grein fyrir því við hverju er að búast og hvernig má reyna að 
koma í veg fyrir ýmsar helstu hindranir. 

Höfundur telur vera möguleika á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni. Hægt væri að 
rannsaka með hvaða hætti fyrirtæki hafi innleitt umhverfisstjórnunarkerfi, til dæmis með 
því að skoða mismunandi ferli og bera þau saman. Með því móti væri hægt að afla 
upplýsinga um reynslu þeirra fyrirtækja sem hafa reynslu af innleiðingarferlinu og hægt 
væri að koma á framfæri tillögum sem nýst gætu öðrum fyrirtækjum. Í því sambandi væri 
meðal annars hægt að skoða hver upplifun og reynsla starfsmanna væri við innleiðinguna 
og þess sem fylgdi umhverfisstjórnunarkerfinu. 

Höfundur telur einnig vera möguleika á rannsókn þar sem svör viðmælenda væri borin 
saman. Þá væri talað við aðra stjórnendur til dæmis framkvæmdarstjóra, fjármálastjórar 
og/eða almenna starfsmenn og álit þeirra borið saman við reynslu stjórnenda og þeirra sem 
innleiddu kerfið Þá telur höfundur vera möguleika á sambærilegri rannsókn á fyrirtækjum 
sem hafa innleitt gæðastjórnunarkerfi sem er samkvæmt ISO 9001 staðli, þar sem segja má 
að það sé orðið jafnalgengt stjórnkerfi og ISO 14001. 

Það er von höfundar að hvatning fyrir innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi komi í auknu 
mæli frá stjórnvöldum og vitundarvakning í samfélaginu verði á næstu árum. Með því 
eykst umhverfisvitund allra hagsmunaaðila. Slíkt eykur afköst og framleiðni fyrirtækja og 
stuðlar að minni umhverfisáhrifum. Slíkt hefði því jákvæð áhrif á starfsskilyrði fyrirtækja 
og lífsgæði fólks almennt. 
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