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Útdráttur 

Í víðasta skilningi má skilgreina vistvæna nýsköpun sem nýsköpun sem hefur jákvæð 

áhrif á umhverfið og færir okkur nær sjálfbærni með því að bæta eða setja fram ný ferli, 

venjur, kerfi eða vörur. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvað hefur mótað 

vistvæna nýsköpun í íslenskum sjávariðnaði. Sjónum var beint að Green Marine 

Technology [GMT] hóp Íslenska sjávarklasans. Rannsóknarspurningarnar eru: Hvaða 

hvatar liggja að baki vistvænni nýsköpun hjá þeim fyrirtækjum sem mynda GMT-hóp 

Íslenska sjávarklasans? Hvaða áskorunum hafa fyrirtækin mætt við umhverfisvæna 

nýsköpun og þróun? Hver er upplifun fyrirtækjanna af klasasamstarfinu? Rannsóknin 

byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru viðtöl við fulltrúa níu af tíu 

fyrirtækjum GMT. Niðurstöður gefa til kynna að helsti hvati fyrirtækjanna fyrir vistvænni 

nýsköpun séu markaðstengdir þættir. Í núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi eru sterkir 

fjárhagslegir hvatar fyrir vistvænni nýsköpun. Þau fyrirtæki sem standa að róttækri 

nýsköpun virðast mæta nokkru mótlæti við að koma sinni nýsköpun á framfæri og þyrfti 

sérstaklega að huga að þeim. Upplifun fyrirtækjanna af klasasamstarfinu var almennt 

góð en var þó ólík eftir því hvort fyrirtækin voru staðsett innan eða utan húsnæði 

Íslenska sjávarklasans. 
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1 Inngangur 

Mannkynið stendur frammi fyrir mörgum áskorunum varðandi umhverfið og framtíð 

plánetunnar. Nútíma lífshættir, hvernig við framleiðum og neytum vöru hefur skapað 

álag á auðlindir jarðar. Þetta álag mun einungis aukast samfara því sem íbúum jarðar 

fjölgar og neysla eykst samfara þróun í þriðja heims ríkjum (European Commission, 

2001). Árið 1987 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út skýrsluna Our common future. Í henni er 

varpað ljósi á þær ógnir og áskoranir sem íbúar jarðarinnar standa frammi fyrir á 

komandi árum. Eitt af því sem komið er inn á í skýrslunni er nauðsyn þess að fyrirtæki 

taki mið af breyttum aðstæðum í heiminum og þrói aðferðir og tækni sem hefur ekki 

skaðleg áhrif á umhverfið (United Nations, 1987). Til að geta færst nær sjálfbærni og 

minnkað umhverfisáhrif framleiðslu og neyslu þarf nýsköpun til, svo hægt sé að auka 

árangur og skilvirkni (European Commission, 2001). Lengi vel var talið að bætt 

samkeppnishæfni fyrirtækja og bætt frammistaða á sviði umhverfismála væru 

andstæðir pólar sem þyrfti að finna jafnvægi á milli. Porter og van der Linden (1995) 

settu hins vegar fram þá tilgátu að með reglugerðum, sem snúa að umhverfismálum, sé 

hægt að hvetja fyrirtæki til að taka upp vistvæna nýsköpun. Sú þróun sem verður til í 

gegnum slíka nýsköpun getur verið fyrirtækjum til góða og skapað þeim 

samkeppnisforskot með tímanum. Að mati Porters og van der Linden er það einkum 

tvennt sem kemur til. Annars vegar leiðir bætt nýtni á efnum til minni kostnaðar vegna 

framleiðslu sem hefur jákvæð áhrif á rekstrarstöðu fyrirtækjanna. Hins vegar geti 

strangar reglugerðir á sviði umhverfismála í einu landi leitt til þess að fyrirtæki þar öðlist 

samkeppnisforskot gagnvart fyrirtækjum í löndum sem hafa ekki jafn strangar 

reglugerðir, eða koma seinna fram með þær á sjónarsviðið. Meginrök Porter og van der 

Linden er því að bætt frammistaða á sviði umhverfismála þurfi ekki einungis að vera 

kostnaðaraukandi fyrir fyrirtæki. Góð frammistaða á sviði umhverfismála og bætt 

rekstrarstaða þeirra geti vel farið saman og í gegnum strangar reglugerðir sé hægt að 

örva nýsköpun hjá fyrirtækjum. 

Síðan grein þeirra Porter og van der Linde var skrifuð hafa komið fram á sjónarsviðið 

ýmsar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að aukin framlegð fyrirtækja og minnkuð 

umhverfisáhrif vegna starfsemi þeirra geti vel farið saman (sjá t.d. Dong, Wang, Jin, Qiao 
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og Shi, 2014; Triebswetter og Wackerbauer, 2008). Eftir því sem að takmarkaðar 

auðlindir jarðar skapa aukinn þrýsting á iðnað hafa fræðimenn fært rök fyrir því að 

umhverfissjónarmið sem miði að sjálfbærni muni koma til með að vera stærsti hvatinn 

fyrir nýsköpun á komandi árum (Nidumolu, Prahalad, og Rangaswami, 2009). Vistvæn 

nýsköpun (eco-innovation) er líklegust til að eiga sér stað þar sem takmarkaðar auðlindir 

auka þrýstingin í þá áttina í iðnaði (Huber, 2008). Nú þegar er skortur á ákveðnum 

hráefnum og hækkandi verð á þeim hefur ýtt undir nýskapandi hugsun (Crabbé, Jacobs, 

Van Hoof, Bergmans og Van Acker, 2013). 

Nú þegar er töluvert af rannsóknum á nýsköpun beint að umhverfisþáttum 

(Schiederig, Tietze og Herstatt, 2012). Á Íslandi hefur þetta viðfangsefni þó ekki verið 

mikið skoðað. Rannsókn þessari er ætlað að varpa ljósi á vistvæna nýsköpun á Íslandi og 

hver staða hennar er. Til að auka dýpt niðurstaðanna var ákveðið að best væri að 

afmarka rannsóknina við ákveðinn iðnað innan íslensks atvinnulífs. Sjávarútvegur er einn 

af hornsteinum þess (Þór Sigfússon, Ragnar Árnason og Morrissey, 2013) og þótti hann 

því henta vel. Litið var til Green Marine Technology [GMT], sem er verkefni innan 

Íslenska sjávarklasans. Að verkefninu standa tíu fyrirtæki sem skilgreina þá vöru og 

þjónustu sem þau bjóða upp á sem umhverfisvæna (Íslenski sjávarklasinn, 2013a). Því 

þótti ákjósanlegt að vinna rannsóknina út frá því verkefni.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig vistvænni nýsköpun er háttað hjá 

tæknifyrirtækjum í íslenskum sjávariðnaði. Leitast er við að varpa ljósi á það hvað hefur 

haft áhrif á og mótað hana. Einnig er leitast við að skoða hvaða áhrif klasasamstarfið 

hefur á fyrirtækin og þá þróun sem á sér stað innan þeirra.  

Í rannsókninni var stuðst við aðferðir eigindlegra rannsókna. Af fyrirtækjunum tíu 

sem standa að GMT-verkefninu sáu níu sér fært að taka þátt í rannsókninni. Gagna var 

aflað með viðtölum við fulltrúa fyrirtækjanna. Sjö af viðtölunum voru einstaklingsviðtöl, 

en í tveimur viðtölum var rætt við tvo fulltrúa frá fyrirtækinu. Í viðtölunum var stuðst við 

viðtalsvísi sem rannsakandi þróaði með fyrri rannsóknir á sviðinu til hliðsjónar.  

Með rannsókn þessari er leitast við að afla nýrrar þekkingar á sviði vistvænnar 

nýsköpunar. Þær rannsóknarspurningar sem er ætlað að svara í rannsókninni eru: 

 Hvaða hvatar liggja að baki vistvænni nýsköpun hjá þeim fyrirtækjum sem 
mynda Green Marine Technology hóp Íslenska sjávarklasans? 

 Hvaða áskorunum hafa fyrirtækin mætt við vistvæna nýsköpun og þróun? 

 Hver er upplifun fyrirtækjanna af klasasamstarfinu?  
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Ritgerðin skiptist í sex meginkafla: Inngang, fræðilega umfjöllun, aðferð og 

framkvæmd, niðurstöður, umræður og lokaorð. Að inngangi loknum tekur við fræðileg 

umfjöllun um eðli vistvænnar nýsköpunar og gerð verður grein fyrir niðurstöðum fyrri 

rannsókna á sviðinu. Þriðji kafli ritgerðarinnar snýr að aðferð og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Þar er fjallað um val á aðferð, gagnaöflun, greiningu gagna og 

siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla eru niðurstöður þemagreiningar settar fram. Í fimmta 

kafla rannsóknarinnar eru helstu niðurstöður ræddar og þær settar í samhengi við fyrri 

þekkingu á sviðinu. Í sjötta kafla eru lokaorð höfundar þar sem helsti lærdómur af 

rannsókninni er dreginn saman.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fræðilega umfjöllunin skiptist niður í sex aðalkafla; Vistvæn nýsköpun, tegundir 

vistvænnar nýsköpunar, vistvæn nýsköpun í framleiðslu, áhrifaþættir vistvænnar 

nýsköpunar, gagnrýni á vistvæna nýsköpun og að lokum klasar. Í fyrsta kaflanum er sett 

fram hvernig vistvæn nýsköpun er skilgreind. Næst er farið yfir tegundir vistvænnar 

nýsköpunar. Þar á eftir verður farið yfir hvað mótar og hefur áhrif á hana. Síðan er 

stuttlega farið yfir gagnrýni á vistvæna nýsköpun. Að lokum er fjallað um klasasamstarf.  

2.1 Vistvæn nýsköpun 

Ekki er til nein skilgreining á vistvænni nýsköpun sem er almennt samþykkt. Ýmsar 

skilgreingar hafa því verið settar fram (Reid og Miedzinski, 2008). Samkvæmt 

Evrópuráðinu er vistvæn nýsköpun skilgreind sem hvaða form nýsköpunar sem miðar að 

og tekur skref í átt að sjálfbærri þróun. Þessu markmiði er hægt að ná á tvo vegu. 

Annars vegar með því að minnka umhverfisáhrif. Hins vegar með því að ná fram meiri 

skilvirkni og ábyrgari nýtingu auðlinda. Verkefni í vistvænni nýsköpun miða þannig að 

því að minnka umhverfisáhrif framleiðslu en á sama tíma framleiða vörur sem standast 

kröfur um gæði. Nýsköpun í umhverfisvænum framleiðsluferlum og þjónustu falla hér 

líka undir skilgreininguna (European Commission, 2013). Reid og Miedzinski (2008) 

skilgreina vistvæna nýsköpun sem þróun ferla eða nýrra vara á samkeppnishæfu verði 

sem þjóna þeim tilgangi að uppfylla mannlegar þarfir og bæta lífsgæði. Hinu síðarnefnda 

er náð með því að minnka notkun á náttúruauðlindum, svo sem orku og jarðvegi og 

takmarka losun hættulegra efna.  

Í víðasta skilningi má skilgreina vistvæna nýsköpun sem þá nýsköpun sem hefur 

jákvæð áhrif á umhverfið og færir okkur nær sjálfbærni með því að bæta eða setja fram 

ný ferli, venjur, kerfi eða vörur (Oltra og Saint Jean, 2009). Sem rannsóknarefni byggir 

hún á kenningum nýsköpunar sem og kenningum umhverfisvísinda. Vistvæn nýsköpun 

er því í eðli sínu þverfagleg (Dong, Wang, Jin, Qiao og Shi 2013). Nokkuð hefur verið rætt 

um hvernig best sé að mæla hana (Arnundel og Kemp, 2009) og hafa sumir höfundar 

reynt að setja fram staðlað mælitæki fyrir hana (sjá t.d. Cheng og Shiu, 2012).  
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2.2 Tegundir vistvænnar nýsköpunar 

Rennings, Ziegler, Ankele og Hoffmann (2006) skipti vistvænni nýsköpun niður í þrennt: 

ferlanýsköpun (process innovations), vörunýsköpun (product innovation) og 

skipulagsnýsköpun (organizational innovations). Flokkunin er byggð á viðmiðum OECD 

um almenna nýsköpun. 

Ferlanýsköpun: Vistvæn nýsköpun á sviði ferla breytir því hvernig stofnun eða 

fyrirtæki stjórnar sínum ferlum eða kerfum (Negny, Belaud, Robles, Reyes og Ferrer, 

2012). Ferlanýsköpun miðar að því að draga úr notkun hráefna eða orku við framleiðslu 

vöru eða þjónustu (Rennings o.fl., 2006). Það felur í sér sköpun nýrra vistvænna vara 

eða breytingu á þeim vörum sem fyrir eru. Þannig dregur það úr umhverfislegum 

áhrifum þeirra og lækkar kostnað við framleiðslu (Negny o.fl. 2012). Miðar þetta að því 

að auka hagkvæmni fyrirtækja (Dong o.fl., 2014). 

Vörunýsköpun: Vistvæn nýsköpun á sviði vörunýsköpunar getur bæði falið í sér að 

gæði vöru og þjónustu eru bætt eða að nýjar vörur séu settar fram (Rennings o.fl., 

2006).  

Skipulagsnýsköpun: Vistvæn nýsköpun á sviði skipulags felur í sér nýtt form 

stjórnunar (Rennings o.fl., 2006). Skipulagsnýsköpun vísar til aðlögunar nýrra aðferða 

innan stofnana þegar kemur að viðskiptaháttum, hvernig vinnustaðurinn er skipulagður 

eða ytri samskiptum (OECD, 2005).  

Í öðru verki kemur Rennings einnig inn á vistvæna nýsköpun á sviði 

samfélagsnýsköpunar (social innovation). Dæmi um samfélagslega nýsköpun sem hefur 

jákvæð umhverfisáhrif er t.d. að fólk noti í auknum mæli hjól sem ferðamáta í stað bíla 

(Rennings, 2000). Aðrir höfundar hafa einnig tekið inn vistvæna nýsköpun á sviði 

markaðssetningar (Reid og Miedzinski, 2008). Nýsköpun í markaðsetningu vísar til nýrra 

aðferða við markaðsetningu vöru eða þjónustu. Þetta getur falið í sér breytingu á 

hönnun eða pakkningum. Einnig getur þetta vísað til nýrra aðferða við verðlagningu, 

kynningu eða staðsetningu (OECD, 2005). 

Rashid, Yahya, Shamee, Jabar, Sedek og Halim (2014) flokkuðu vistvæna nýsköpun 

eftir sviði og hvernig birtingarform hennar lýsir sér. Sjá töflu 1. 



14 

Tafla 1. Umhverfisvæn nýsköpun, markmið og lýsing 
 Svið vistvænnar 

nýsköpunar 

Lýsing á vistvænni nýsköpun  

Tæ
kn

i 

 

 

Vörunýsköpun 

 

 

 

 

 

 

Ferlanýsköpun 

Hönnun eða þróun á vöru eða þjónustu sem er ný eða mikið bætt 

þegar kemur að því að minnka umhverfislega áhættu, þegar kemur 

að (i) þeim efnum sem notuð eru til framleiðslu. Þau séu sem 

minnst mengandi. (ii) Þau efni sem eru notuð til framleiðslu noti 

sem minnst af orku og aðföngum (iii) Að sem fæst efni myndi 

vöruna. (iv) Vara sé auðveld til endurvinnslu, endurnotkunar eða 

niðurbrots. 

 

Innleiðing nýrra eða mikið breyttra framleiðsluferla eða vinnulags 

til að minnka umhverfislegt álag þegar kemur að: (i) Minnkandi 

losun hættulegra efna og úrgangs í framleiðsluferlinu. (ii) 

Innleiðing endurvinnslu úrgangs og losunar sem gerir endurnotkun 

mögulega í framleiðsluferlinu. (iii)Minnkun notkunar vatns, 

rafmagns, kola og olíu í framleiðsluferlinu. (iv) Minnkun noktunar 

hráefnis í framleiðsluferlinu. 

Ek
ki

 t
æ

kn
i 

Markaðsnýsköpun 

 

 

Skipulagsnýsköpun 

 

 

 

Stofnananýsköpun 

 

 

Nýjar leiðir samskipta eða markaðsstefnu (4 V – vara, vegsauki, 

vettvangur, verð) svo sem rafræn markaðssetning. 

 

Ný umhverfisstjórnun svo sem umhverfisstjórnunarkerfi og 

umhverfisstefna fyrirtækja 

 

Formleg – ný eða bættur ásetningur, hlutverk eða leiðir til að 

samþætta umhverfishagsmuni, þegar kemur að lagalegum 

ákvæðum, alþjóðlegum samþykktum og sjálfboðnu framlagi 

almennings. 

Óformleg – breyting á félagslegri hegðun og félagslegum gildum 

þegar kemur að skynjun umhverfislegrar vitundar.  

(Rashid, o.fl., 2014, bls 81) 

Cheng, Yang og Sheu (2014) skoðuðu hvaða flokkur vistvænnar nýsköpunar hefði 

mest áhrif á frammistöðu fyrirtækis hvað varðar viðskiptalegan ávinning. Notast var við 

sömu flokkun og Rennings (2000) setti fram, þar sem hann skipti vistvænni nýsköpun í: 

vörunýsköpun, ferlanýsköpun og skipulagsnýsköpun. Í ljós kom að skipulagsnýsköpun 

hafði mest áhrif á frammistöðu fyrirtækja. Hluti af þessum áhrifum má reka til jákvæðra 

áhrifa skipulagsnýsköpunar á ferlanýsköpun, en þó sérstaklega vörunýsköpun. Bendir 

þetta til þess að nauðsynlegt sé að horfa á vistvæna nýsköpun á heildrænan hátt. Að 
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stjórnendur verði að skilja samspilið og samverkunina á milli þessara ólíku þátta til að ná 

sem mestu út úr vistvænni nýsköpun fyrirtækja. 

Charter og Clark (2007) settu fram skilgreiningu á vistvænni nýsköpun út frá því 

hversu stigvaxandi eða róttæk hún er. Aðlöguðu þeir skilgreiningu sína frá verki Stevels 

frá 1997.  

 Stig 1: stigvaxandi (incremental): Stigvaxandi eða smávægileg bæting á 
fyrirliggjandi vöru. 

 Stig 2: endurhönnun eða græn markmið(re-design or green limits): 
Meiriháttar endurhönnun á fyrirliggjandi vörum (en takmarkað hvaða 
endurbótum er hægt að ná fram, út frá því hvað er tæknilega mögulegt). 

 Stig 3: hagnýting eða aðrir vöruvalkostir (funcional or „product alternatives): 
Nýjar heildarhugmyndir að vörum eða þjónustu sem fullnægja sömu hagnýtu 
þörfum og fyrirrennarar þeirra. Dæmi um þetta gæti verið að halda fjarfund í 
staðinn fyrir að ferðast.  

 Stig 4: kerfisbreyting (system): Hönnun fyrir sjálfbært samfélag (Charter og 
Clark, 2007, bls 10). 

Machiba (2010) setti fram ramma utan um vistvæna nýsköpun. Með framsetningu 

hans er leitast við að útskýra vistvæna nýsköpun út frá þremur sviðum: Markmiðum, 

aðferðum við vistvæna nýsköpun og þau áhrif sem hún hefur, sjá mynd númer 1. 

(Machiba, 2010, bls 361) 

Mynd 1. Víddir vistvænnar nýsköpunar 
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Eins og fyrr segir inniheldur ramminn þrjár víddir vistvænnar nýsköpunar; markmið, 

aðferð og áhrif. Markmið vísar til hvað vistvæna nýsköpunin beinist að. Það getur verið á 

sviði; vara, ferla, markaðsaðferða, skipulags og stofnanna. Aðferð vísar til hvernig 

vistvæna nýsköpunin er framkvæmd. Greinir hann fjórar leiðir til þess. Lagfæringar, 

endurhönnun, aðrir valkostir, sköpun. Lagfæring vísar til lítilla vaxandi skrefa í átt að 

bættum ferlum og vörum. Endurhönnun vísar til mikilla breytinga á fyrirliggjandi ferlum, 

skipulagi og/eða vörum. Aðrir kostir felur í sér að kynna þjónustu eða vörur sem uppfylla 

sömu þarfir og aðrar vörur sem eru fyrir. Sköpun vísar til þess að hanna nýja ferla vörur 

og stofnanna skipulag. Áhrif vísar svo til þess hvaða áhrif vistvæn nýsköpun hefur á 

umhverfið (Machiba, 2010).  

2.3 Vistvæn nýsköpun í framleiðslu 

Aðferðir við að gera framleiðslu sjálfbærari hafa þróast með tímanum (OECD, 2009). 

Huber (2008) setti fram yfirlit yfir framleiðsluferli vöru eins og sjá má á mynd númer 2. 

(Huber, 2008, bls 1982) 

Mynd 2. Framleiðslukeðja 

Megininntakið í verki Huber (2008) er að sem mestur ávinningur náist þegar kemur 

að bættri nýtingu auðlinda á upphafsstigum framleiðslu (upstream), þegar verið er að ná 

í hráefni. Því aftar sem farið er í framleiðsluferlið (downstream) því minni árangur næst 

þegar kemur að bættri nýtingu náttúrulegra hráefna.  
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OECD setti fram sex flokka fyrir vistvæna nýsköpun í framleiðslu. Flokkarnir eru: 

Mengunarvarnir og meðhöndlun, hreinni framleiðsla, umhverfisstjórnunarkerfi, 

lífsferilsnálgun, framleiðslukerfi sem myndar lokaða lykkju og vistfræðilegur iðnaður 

(OECD, 2009).  

2.3.1 Mengunarvarnir og meðhöndlun (hreinsitækni) 

Mengunarvarnir og meðhöndlun er oft og tíðum kallað hreinsitækni (end-of-pipe). Ferlið 

má sjá á mynd númer 3. 

(OECD, 2009, bls 24) 

Mynd 3. Mengunarvarnir og meðhöndlun  

Hreinsitækni felur í sér að búnaði er bætt við undir lokaferli framleiðslu, sem ætlað er 

að minnka umhverfislegan skaða hennar. Almennt felur það í sér að minnka eða 

fjarlægja mengun sem verður til í framleiðsluferlinu, á jarðvegi, andrúmslofti eða vatni 

(OECD, 2009). Lausnir sem þessar leysa því aðeins hluta vandans, þar sem þær breyta 

hvorki ferlinu eða kerfinu sem hefur áhrif á umhverfið (Carrillo-Hermosilla, del Río, og 

Könnölä, 2010). Vegna þessa skila þær hvað minnstum ágóða til umhverfisins, þar sem 

þær taka ekki fyrir allt ferli þjónustunnar eða vörunnar (Huber, 2008). Það þýðir þó ekki 

að hreinsitækni sé alslæm. Þegar það tekur langan tíma að breyta framleiðslukerfunum 

þá getur hreinsitækni leyst vandann tímabundið þar til hægt er að vinna að meira 

varanlegri lausn. Þar sem lausnir á sviði hreinsitækni fela í sér aukabúnað fela þær oft í 

sér aukinn kostnað (Carrillo-Hermosilla o.fl., 2010). Vegna þessa líta framleiðslufyrirtæki 

oft svo á að þau skaði samkeppnishæfni þeirra, með því að auka kostnað við framleiðslu 

(Porter og van der Linde, 1995).  
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2.3.2 Hreinni framleiðsla 

Næsti flokkur í vistvænni nýsköpun er hreinni framleiðslu (cleaner production). Ferli þess 

sést á mynd númer 4. 

(OECD, 2009, bls 26) 

Mynd 4. Hreinni framleiðsla 

Hreinni framleiðsla felur í sér að framleiðsluferlið er skoðað í heild sinni og metið 

hvernig megi draga úr úrgangi er fellur til við framleiðslu. Ashford (1994) setti fram 

fimm tegundir aðgerða sem ætlað er að bæta umhverfisáhrif framleiðsluferlis: 

 Bætt hússtjórnun (houskeeping): Starfshættir og viðhald er bætt. Notkun 
hráefna er minnkuð og reynt að hindra tjón á vöru með því að koma í veg fyrir 
skemmdir, leka og svo framvegis.  

 Ferlahagræðing: Notkun hráefna og orku er minnkuð. 

 Staðgengd hráefna: Notuð eru ný umhverfisvænni efni og notkun efna hætt 
sem hafa skaðleg áhrif á umhverfið.  

 Ný tækni í ferlum: Gerir það kleift að draga úr notkun auðlinda, framleiðslu 
úrgangs og losun mengunarefna. 

 Ný vöruhönnun: Miðar er að því að minnka umhverfisleg áhrif. Þar sem efnum 
er skipt út sem eru hættuleg, fyrir önnur umhverfisvænni (Ashford, 1994). 

Í hreinni framleiðslu er farið framar í framleiðsluferlið heldur en gert er í 

mengunarvörnum og reynt er að koma í veg fyrir mengun þar sem hún á upptök sín. 

Hreinni framleiðsla færir fyrirtækin nær vistvænni skilvirkni (eco- efficiency). Umhverfis- 

og efnahagslegur ágóði fyrirtækjanna er meiri heldur en af lausnum á sviði 

mengunarvarna (OECD, 2009). Lausnir sem fela í sér vistvæna skilvirkni fela í sér að 

framleitt er meira af vöru og þjónustu með minni notkun hráefnis. Á þann hátt er dregið 
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úr neikvæðum áhrifum framleiðslu á umhverfið (World Business Council for Sustainable 

Decelopment, 2000). Erfiðara er að koma á hreinni framleiðslu heldur en lausnum á 

sviði mengunarvarna. Stafar það af því að það er flóknara og erfiðara að koma þeim á og 

geta komið upp erfiðleikar við samhæfingu á milli deilda innan fyrirtækisins. Einnig getur 

það spillt fyrir ef skortur er á stuðning frá æðstu stjórnendum innan fyrirtækisins 

(Frondel, Horbach og Rennings, 2007). Til að róttæk nýsköpun geti átt sér stað í hreinni 

framleiðslu þarf fyrirtækið að samhæfa sitt innra umhverfi, deildir og tengslanet þeirra á 

milli á heildrænan hátt. Það er mikilvægt að öll innri svið fyrirtækisins hverfi frá 

fyrirliggjandi aðferðum (Moors, Mulder og Vergragt, 2005). Fyrirtæki virðast í auknu 

mæli vera að fjárfesta í hreinni framleiðslu (Frondel o.fl., 2007).  

2.3.3 Umhverfisstjórnunarkerfi 

Umhverfisstjórnunarkerfi (environmental management system) er ætlað að þróa og 

innleiða stefnu fyrirtækja og stofnana í umhverfismálum (International Standards 

Organization (ISO), 2004). Tilgangur umhverfisstjórnunarkerfa er að stjórna 

umhverfislegri frammistöðu. Þær upplýsingar sem það veitir eiga svo að leiða til þess að 

hægt sé að stjórna og minnka umhverfisleg áhrif framleiðslunnar (OECD, 2009). Rammi 

utan um hefðbundið umhverfisstjórnunarkerfi má sjá á mynd númer 5. 

(OECD, 2009, bls 29) 

Mynd 5. Umhverfisstjórnunarkerfi 

Hægt er að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi á marga ólíka vegu. Tveir algengir 

staðlar eru ISO 14001 og EMAS. ISO 14001, sem þróað er af Alþjóðlegu 

staðlasamtökunum (International Organization for Standardization) á meðan að EMAS 
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(Eco-Management and Audit Scheme) er þróað af Evrópuráðinu. Hægt er að fá vottun á 

fyrir báða staðlanna (OECD, 2009). Sýnt hefur verið fram á að aðlögun ytri staðla innan 

fyrirtækja hefur jákvæð áhrif á umhverfisáhrif þeirra og leiðir til þess að fyrirtæki eru 

frekar með heildræna stefnu í umhverfismálum (Wiengarten, Pagell og Fynes, 2013). 

Umhverfisstjórnunarkerfi hjálpa við að koma upplýsingum betur til skila þegar kemur að 

því að greina hugsanlega sparnaðarmöguleika og eru því mikilvægur drifkraftur á bak við 

vistvæna nýsköpun (Horbach, 2008). 

Umhverfisstjórnunarkerfi gagnast fyrirtækjum og stofnunum við að meta þau 

tækifæri sem eru til aukinnar vistvænnar skilvirkni. Vistvæn skilvirkni (eco-effciencie) er 

stjórnunarstefna sem felur í sér sameiningu hvata fyrirtækja til aukins hagnaðar, auk 

þess að draga úr áhrifum framleiðslu vöru og þjónustu á vistkerfið. Það felur í sér að 

mæta þörfum fólks fyrir vöru eða þjónustu á samkeppnishæfu verði, á sama tíma og 

dregið er úr notkun hráefnis og umhverfisáhrifum framleiðslunnar haldið í lágmarki. Í 

kjarnann snýst þetta um að búa til meira virði með minni aðföngum. Þar sem vistvæn 

skilvirkni krefst breytinga á ferlum og venjum virkar hún sem hvati til breytinga og býr 

því til umhverfi sem rennir stoðum undir nýsköpun. Vistvæn skilvirkni getur verið fyrsta 

skref fyrirtækja í átt að sjálfbærni (World Business Council for Sustainable 

Decelopment[WBCS], 2000). 

Alþjóðaviðskiptaráðið um sjálfbæra þróun (WBCS, 2000) skilgreininir sjö meginatriði 

sem stuðla að vistvænni skilvirkni: 

 Minnkun magns hráefnis  

 Minnkun magns orku 

 Minnkun á dreifingu eitraðra efna 

 Aukinn endurvinnanleiki 

 Hámörkun notkunar endurnýjanlegra auðlinda 

 Aukin ending vara 

 Aukin styrkleiki þjónustu (WBCS, 2000, bls 15) 
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2.3.4 Lífsferilsnálgun 

Lífsferilsnálgun (life cycle thinking) er einning þekkt sem frá vöggu til grafar greining 

(cradle to grave analysis). Hún felur í sér að reynt er draga úr umhverfislegum áhrifum 

og notkun auðlinda, með því að skoða allan lífsferil vöru eða þjónustu. Munurinn á 

lífsferilsnálgun og hreinni framleiðslu er að innan fyrirtækisins er litið út fyrir hefðbundið 

framleiðsluferli fyrirtækisins og skoða er hvernig hráefni eru numin. Einnig hvaða 

umhverfisáhrif varan hefur eftir að notkun hennar er lokið. Þetta sjónarhorn sem leggur 

grunninn að lífsferilsnálgun felur í sér að öll virðiskeðjan er skoðuð og hægt er að vinna 

að forvirkari lausnum í auknum mæli (OECD, 2009). Myndræna framsetningu á 

lífsferilsnálgun má sjá á mynd númer 6. 

(OECD, 2009, bls 31) 

Mynd 6. Lífsferilsnálgun 

Þegar vörur og ferlar eru hannaðir út frá lífsferilsnálgun er sú nálgun kölluð vistvæn 

hönnun (eco-design) (OECD, 2009). Luttropp og Lagerstedt (2006) settu fram hinar tíu 

gylltu reglur sem nota skal við hönnun vöru samkvæmt vistvænni hönnun. Fyrstu þrjár 

reglurnar eiga við áður en varan er tekin í notkun. Reglur fjögur til sjö eiga við meðan á 

notkun stendur og reglur átta til tíu taka mið af því þegar notkun vörunnar er lokið og 

komið er að förgun hennar. 

1. Ekki nota eitruð efni og notað er framleiðslukerfi sem myndar lokaða lykkju fyrir 

nauðsynleg en eitruð efni. 

2. Takmarkið notkun orku og hráefnis í framleiðsluferlinu og í flutningi með betri 

hússtjórn. 
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3. Notið formgerð og gæðaefni til að lágmarka þyngd vöru. Að því gefnu að slíkt hafi 

ekki áhrif á nauðsynlegan sveigjanleika, höggþol eða annað hagnýtt gildi sem þarf 

að ganga fyrir. 

4. Takmarkið neyslu orku og auðlinda á notkunarstigi, sérstaklega fyrir vörur sem 

hafa mikil áhrif á því stigi. 

5. Stuðlið að viðgerðum og uppfærslu, sérstaklega fyrir vörur sem eru háðar kerfi 

(t.d. farsímar og tölvur). 

6. Stuðlið að góðri endingu, sérstaklega fyrir vörur sem hafa mikil umhverfisáhrif 

utan notkunarstigs. 

7. Fjárfestið í betra efni, meðhöndlun yfirborðs eða formgerð til að vernda vöruna 

fyrir óhreinindum, tæringu og sliti. Þannig er stuðlað að minna viðhaldi og lengri 

endingu vöru. 

8. Undirbúið uppfærslu, viðgerðir eða endurvinnslu með því að auka aðgengi, 

merkingar, mát, klofningspunkta og handbækur.  

9. Auðveldið uppfærslu, viðgerðir og endurvinnslu með því að nota fá, einföld, 

endurvinnanleg, óblönduð efni og ekki nota málmblöndur. 

10. Notið eins fáa tengingarþætti og mögulegt er og notið skrúfur, lím, suðuhluta sem 

smella saman og svo framvegis, í samræmi við lífsferilsnálgunina (Luttropp og 

Lagerstedt, 2006, bls 1401). 

2.3.5 Framleiðslukerfi sem myndar lokaða lykkju 

Framleiðslukerfi sem myndar lokaða lykkju (closed-loop production system) hefur einnig 

verið kallað frá vöggu til vöggu (craddle to craddle). Hugtakið frá vöggu til vöggu var 

fyrst sett fram í þeirri merkingu sem það er hér notað af Michael Braungart. Það felur í 

sér að horfið er frá því að horfa á framleiðslu sem línulegt ferli þar sem hráefni er numið 

úr náttúrunni, fer í gegnum framleiðsluferlið og verður að úrgangi. Framleiðslukerfi sem 

myndar lokaða lykkju líkir eftir vistkerfi náttúrunnar. Þar verður úrgangur eins ferils 

hráefni fyrir það næsta. Það felur í sér að allir hlutar í framleiðsluferlinu eru endurunnir, 

endurnotaðir eða notaðir í nýja framleiðslu. Framleiðsluferlið er því lokað og þörf á nýju 
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hráefni er minnkað til muna eða er útilokað (Braungart og McDonough, 2008). Ferlið má 

sjá á mynd númer 7. 

(OECD, 2009, bls 34) 

Mynd 7. Framleiðslukerfi sem myndar lokaða lykkju 

2.3.6 Vistfræðilegur iðnaður 

Vistfræðilegur iðnaður (industrial ecology) er þegar notkun framleiðslukerfis sem 

myndar lokaða lykkju er ekki eingöngu hjá einu fyrirtæki heldur í ákveðnum iðnaði, eða í 

samfélaginu í heild. Líkt og vistkerfi náttúrunnar tengist og myndar heild, þá myndar 

iðnaðurinn og fyrirtæki í honum vistfræðilega keðju, þar sem nýting hráefnis og orku er 

hámörkuð. Úrgangur í einu ferli verður þá að hráefni fyrir það næsta. Hið fullkomna 

vistkerfi iðnaðarins er hugsanlega ómögulegt að ná. Það er þó tilefni til að hvetja 

fyrirtæki að reyna að nálgast það markmið eftir fremsta megni svo hægt sé að viðhalda 

lífskjörum í hinum iðnvædda heimi og þróunarlöndin geti einnig aukið lífskjör sín án þess 

þó að raska vistkerfi jarðarinnar (Frosch og Gallopoulos, 1989). Samantekt á sex flokkum 

OECD um vistvæna nýsköpun má sjá á mynd númer 8.  
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(OECD, 2009, bls 37) 

Mynd 8. Samantekt á flokkum framleiðslu vistvænnar nýsköpunnar 

2.4 Áhrifaþættir vistvænnar nýsköpunar 

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að sjá hvaða þættir hafa áhrif á vistvæna 

nýsköpun (sjá t.d. Horbach, Rammer og Rennings, 2012; Triebswetter og Wackerbauer, 

2008). Reid og Miedzinski (2008) byggðu á fyrri verkum Horbach (2008) og settu fram 

yfirlit yfir áhrifaþætti vistvænnar nýsköpunar líkt og sjá má í töflu 2. 

Tafla 2. Áhrifaþættir vistvænnar nýsköpunnar 

 

Framboð (supply side) 

 Tæknileg (og stjórnunarleg) hæfni. 

 Fjárhagsleg vandamál og einkenni markaðarins. 

 

Eftirspurn (demand side) 

 (Vænt) markaðsþörf. 

 Samfélagsleg vitund er snýr að þörfinni fyrir hreinni 

framleiðslu; umhverfisleg vitund og vilji til 

umhverfislegrar meðvitundar og vilji til að velja 

umhverfisvænar vörur. 
 

 

Stofnanaleg og pólitísk áhrif  

(institutional and political 

influences) 

 Umhverfisstefna (hvatar eða reglugerðir). 

 Fjárhagsleg kerfi (verð á vöru og þjónustu sem eru 

skapaðar af vistvænni nýsköpun). 

 Formgerð stofnana: Pólitísk tækifæri fyrir 

umhverfisvæna hópa, stjórnun upplýsingastreymis, 

tilurð tengslaneta nýsköpunar. 

 Alþjóðlegar samþykktir. 

(Reid og Miedzinski, 2008, bls 34) 
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Eins og sést á töflu númer 2 þá flokka Reid og Miedzinski (2008) áhrifaþætti 

vistvænnar nýsköpunar í þrennt: framboð, eftirspurn og stofnanaleg og pólitísk áhrif.  

Rennings (2000) skoðaði rannsóknir á sviði vistvænnar nýsköpunar og út frá þeim 

setti hann fram líkan sem sýnir þá þætti sem hafa áhrif á hana. Líkanið má sjá á mynd 

númer 9. 

(Rennings, 2000, bls 326) 

Mynd 9. Áhrifaþættir vistvænnar nýsköpunnar 

Rennings komst að þeirri niðurstöðu að þrír þættir hefðu áhrif á vistvæna nýsköpun. Í 

fyrsta lagi væru það þrýstiáhrif sem kæmu frá reglugerðum og lagasetningum sem skilda 

fyrirtæki til að mæta ákveðnum kröfum. Í öðru lagi eru það þrýstiáhrif vegna breytinga á 

hinu tæknilega sviði. Þriðji áhrifaþátturinn eru eftirspurnaráhrif frá markaðinum 

(Rennings, 2000).  
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Horbach o.fl. (2012) settu einnig fram módel fyrir áhrifaþætti vistvænnar 

nýsköpunar. Módelið má sjá á mynd númer 10.  

(Horbach o.fl., 2012, bls 113) 

Mynd 10. Áhrifaþættir vistvænnar nýsköpunnar 

Eins og sjá má á mynd númer 10 þá svipar þetta módel nokkuð til fyrra módels 

Rennings. Í þessu módeli er þó sú breyting að gert er ráð fyrir innri þáttum fyrirtækisins 

sem áhrifaþætti á vistvæna nýsköpun (Horbach o.fl., 2012).  

2.4.1 Reglugerðir 

Sýnt hefur verið fram á að með reglugerðum hins opinbera er hægt að hvetja til 

vistvænnar nýsköpunar (Horbach, 2008). Sá þrýstingur sem hið opinbera framkallar með 

þessu eykur samkeppnishæfni fyrirtækja en fær þau einnig til að draga úr mengun 

(Triebswetter og Wackerbauer, 2008). Reglugerðir hafa því þau áhrif að auka vistvæna 

nýsköpun hjá fyrirtækjum (Horbach, 2008). Sýnt hefur verið fram á að strangar 

opinberar reglugerðir hafa búið til nýja markaði og aukið útflutningstækifæri fyrir 

vistvæna nýsköpun á ákveðnum sviðum. Þegar einn markaður tekur upp vöru sem er til 

komin vegna hennar hefur það smitandi áhrif og markaðir í fleiri löndum opnast í 

framhaldi. Það land sem fyrst ríður á vaðið hefur því ákveðið forskot þegar kemur að 

sölu og útflutningi á vörunni (Beise og Rennings, 2005).  

Því strangari sem reglugerðir eru því meiri verður vistvæn nýsköpun sem snýr að 

þróun umhverfisvænni vara (Kammerer, 2009). Kesidou og Demirel (2012) komust að 

þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn að strangar umhverfisreglugerðir hefðu hvað mest 

áhrif á þau fyrirtæki sem minnst eru nýskapandi og þau sem eru á hinum endanum og 
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eru mest nýskapandi. Með reglugerðum er því ýtt undir vistvæna nýsköpun með því að 

pressa fyrirtæki sem eru neðarlega á skala nýsköpunar og hafa minnstan áhuga á 

umhverfismálum til að fjárfesta í vistvænni nýsköpun. Fyrirtækin sem eru á hinum enda 

skalans bregðast því við til að viðhalda því forskoti sem þau hafa fyrir á sviði 

umhverfisvænni vara og tækni með því að fjárfesta enn frekar í vistvænni nýsköpun. 

Áhrif löggjafar er einnig mismunandi eftir því hvaða svið umhverfisáhrifa er verið að 

skoða. Sýnt hefur verið fram á að reglugerðir hafa mest áhrif á vistvæna nýsköpun er 

snýr að loft-, vatns-, jarðvegs- og hljóðmengun, en hefur hins vegar enginn áhrif á 

orkunotkun og endurvinnslu. Þegar kom t.d. að minnkun orku- og efnisnotkunar 

fyrirtækja var helsti hvatinn vilji til að lækka kostnað vegna kaupa á hráefni. Á þessu 

sviði vógu efnahagslegar ástæður þyngra heldur en reglugerðir (Horbach o.fl, 2012). 

Þegar kemur að því að taka upp vistvæna nýsköpun á sviði hreinnar framleiðslu þá voru 

ástæðurnar einnig fyrst og fremst tengdar markaðnum. Má þar t.d. nefna vilja fyrirtækja 

til að lækka rekstrarkostnað sinn (Frondel o.fl., 2007). Þó ber að hafa í huga að þrátt fyrir 

að efnahagslegur hvati sé til staðar fyrir fyrirtæki að spara efnis- og orkukostnað, þá 

þýðir það ekki endilega að stjórn fyrirtækja átti sig á því (Porter og van der Linde, 1995). 

Með strangari reglugerðum eru hins vegar líklegra að fyrirtæki taki upp vistvæna 

nýsköpun er snýr að mengurarvörnum og meðhöndlun (Demirel og Kesidou, 2011; 

Frondel o.fl., 2007; Horbach o.fl., 2012). López og Montalvo (2015) komust að því að 

vistvæn nýsköpun á sviði efnaiðnaðar hefur í gegnum tíðina, að stórum hluta, verið 

drifin áfram af opinberum reglugerðum. Tæknibreytingar hafa þó einnig haft áhrif en þó 

í minni mæli. 

Samkvæmt Demirel og Kesidou (2011) hreyfa reglugerðir, á sviði umhverfismála, þó 

ekki einungis við vistvænni nýsköpun á sviði mengunarvarna. Þær ýta einnig undir 

rannsóknir og þróun á sviði umhverfisvænni tækni, sem er líkleg til að hafa mikil jákvæð 

áhrif á umhverfið. Reglugerðir virðast því vera mikilvæg hvatning fyrir fyrirtæki til að þau 

fjárfesti í umhverfisvænni tækni og þrói umhverfisvænni aðferðir.  

Aðrir fræðimenn hafa þó haldið því fram að reglugerðir hjálpa ekki til við að ná fram 

þeirri róttæku nýsköpun sem er nauðsynleg til að mæta vaxandi þörfum vistkerfisins 

fyrir umhverfisvænni iðnað. Róttæk nýsköpun á sviði vistvænnar nýsköpunar er ekki 

aðeins nauðsynleg fyrir vistkerfið heldur er hún nauðsynleg til þess að auka 

fjárhagslegan ávinning fyrirtækjanna af henni (Murphy og Gouldson, 2000). Einnig hefur 
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verið bent á nauðsyn þess að herða þurfi umhverfislöggjöf töluvert svo hægt sé að ná 

fram breytingum sem nauðsynlegar eru. Breytingar þurfa að vera alþjóðlegar til að 

hamla því að fyrirtæki, sem stunda iðnað sem hefur mikil áhrif á umhverfi sitt, hafi ekki 

möguleika á að flytja starfsemi sína til þeirra landa þar sem umhverfiskröfur eru minni. 

Sé komið í veg fyrir þennan flutning á milli landa neyðast fyrirtækin til að breyta háttum 

sínum (Ekins, 2010). 

Vistvæn nýsköpun er algeng þar sem kostnaður vegna mengunar er aukinn 

(Brunnermeier og Cohen, 2003). Ekki virðist þó skattlagning sem snýr að umhverfinu 

hvetja til vistvænnar nýsköpunnar (Demirel og Kesidou, 2011). Það sama á við um 

strangt eftirlit opinberra aðila með reglugerðum á sviði umhverfismála (Brunnermeier 

og Cohen, 2003). 

2.4.2 Markaðurinn 

Vistvæn nýsköpun hefur almennt jákvæð áhrif á fjárhagsstöðu fyrirtækja (Przychodzen 

og Przychodzen, 2015). Sér í lagi ef hún viðkemur vörum eða ferlum sem leiða til 

samkeppnisforskots (Chen, Lai, og Wen, 2006). Áætluð aukning í eftirspurn eftir 

umhverfisvænni vörum leiðir til aukningar á vistvænni nýsköpun hjá fyrirtækjum 

(Horbach, 2008). Þrátt fyrir það getur verið erfitt að hrinda henni í framkvæmd. 

Rannsókn meðal frumkvöðla leiddi í ljós að hindranir sem þeir standa frammi fyrir þegar 

kemur að vistvænni nýsköpun sé meðal annars: Óvissa með eftirspurn á markaði, óvissa 

með arðsemi fjárfestinga, skortur á fjármagni í verkefnin og skortur á opinberum 

styrkjum eða fjárhagslegum hvötum (European Commission, 2011). Rannsókn Rehfeld, 

Rennings og Andreas (2007) sýndi fram á að margir þeirra sem þróa umhverfisvænar 

vörur lenda í vandræðum þegar kemur að markaðssetningu hennar. Er það fyrst og 

fremst rakið til hærri verða umhverfisvænni vörutegunda.  

Fyrirtæki eru líklegri til að standa að vistvænni nýsköpun þegar ágóði viðskiptavina af 

vörunni er vel greinanlegur fram yfir hefðbundnar vörur. Einnig standa fyrirtækin þá 

frekar að vistvænni nýsköpun á vörum sem teljast nýjungar á markaði. Það að 

viðskiptavinur hafi merkjanlegan hag, af því að velja vöru sem sköpuð er á vistvænan 

hátt, er því mikilvægur svo fyrirtæki sjá sér hag af því að standa að framleiðslu hennar 

(Kammerer, 2009).  
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Eins og áður hefur komið fram þá spila reglugerðir mikilvægu hlutverki sem hvatar 

fyrir vistvæna nýsköpun. Aðrir þættir sem ýta undir hana er þrýstingur frá neytendum, 

þrýstingur um lækkun kostnaðar og leit fyrirtækja að samkeppnis- eða tæknilegu 

forskoti. Neytendur eru því virkt þrýstiafl og hafa áhrif á vistvæna nýsköpun og virka 

sem hvati á hana (Triebswetter og Wackerbauer, 2008).  

Þegar forstig vistvænnar nýsköpunar var skoðað kom í ljós að helsti hvati fyrir henni 

hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum var viðskiptalegs eðlis. Fyrirtækin væru að leita 

eftir því að afla tekna og fullnægja þörfum viðskiptavina sem vildu umhverfisvænni 

valkost. Vistvæn nýsköpun var því drifin áfram af viðskiptatækifærum og fyrri reynslu 

sem hefur reynst góð (Bocken, Farracho, Bosworth og Kemp, 2014). Rannsókn 

Mondéjar-Jiménez, Segarra-Ona, Peiró-Signes, Payá-Martínez og Sáez-Martínez (2014) á 

spænska bílaiðnaðinum sýndi (a.m.k. fyrir þann iðnað) að fyrirtæki treysta mikið á 

upplýsingar og endurgjöf frá markaðinum á meðan nýsköpun á sér stað. Þetta leiðir til 

þess að þau leggja meiri áherslu á vöru og ferla nýsköpun. 

Vistvæn nýsköpun sem er róttæk í eðli sínu og felur í sér miklar breytingar á 

fyrirliggjandi kerfi getur verið erfitt að koma á. Fyrirliggjandi kerfi getur þá stoppað eða 

verið hindrun sem heftir útbreiðslu hennar (Unruh, 2000). Róttæk nýsköpun á sviði 

vistvænnar nýsköpunar mun heldur ekki ná fram að ganga nema með stuðningi 

almennings og að neytendur kaupi vöruna. Vænta má að aðilar sem fyrir eru á 

markaðinum með ákveðnar vörur, sem eru ekki afurð vistvænnar nýsköpunar, muni 

reyna að vernda hagsmuni sína og skapa hindranir fyrir nýjar umhverfisvænni vörur 

(Ekins, 2010). 

2.4.3 Einkenni fyrirtækisins 

Nokkur munur er á vistvænni nýsköpun fyrirtækja eftir stærð þeirra. Stærri fyrirtæki 

standa framar á sviði umhverfismála og gengur betur að standa að henni heldur en 

smærri fyrirtæki (Dong o.fl., 2013). Fyrirtæki sem standa að vistvænni nýsköpun eru því 

að meðaltali stærri heldur en þau sem gera það ekki. Þetta bendir til þess að eignir og 

fjárhagsleg staða fyrirtækja hafi áhrif þegar ákvörðun er tekin að taka upp vistvæna 

nýsköpun. Stærri fyrirtæki virðist ganga betur að takast á við áhættuna sem henni fylgir. 

Minni fyrirtæki gætu þurft á hvata að halda frá hinu opinbera til að styðja við vistvæna 

nýsköpun hjá sér (Przychodzen og Przychodzen, 2015).  
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Lítil og meðalstór fyrirtæki skortir oft skýra sýn og stefnu í umhverfismálum. Þau sem 

standa að vistvænni nýsköpun upplifa einnig oft skort á aðföngum, svo sem starfsfólki 

og tíma, sem helstu hindrun í því að ná vistfræðilegri skilvirkni og færast nær sjálfbærni 

(Klewitz, Zeyen og Hansen, 2012). Meginhvati fyrir þeim aðgerðum sem lítil og 

meðalstór fyrirtæki taka í átt að vistvænni skilvirkni er til að lækka kostnað. Vegur það 

þyngra en reglugerðir sem fyrirtækin þurfa að mæta í rekstri sínum (Côté, Booth og 

Louis 2006). Tengslastarf (networking) getur gagnast smáfyrirtækjum þegar kemur að 

innleiðingu umhverfisstefnu og getur dregið úr áhættu sem í henni er fólgin (Noci og 

Verganti, 1999). Það að vinna að tengslasamstarfi getur styrkt vistvæna nýsköpun og ýtt 

undir hana. Á þetta bæði við um hefðbundið tengslanet á milli fyrirtækja, en einnig 

tengslasamstarf við þekkingarstofnanir. Hvort tveggja styrkir fyrirtækin í vinnu sinni og 

tilraunum til að ná fram meiri vistfræðilegri skilvirkni (Klewitz o.fl., 2012). Samvinna við 

þekkingarstofnanir getur því hjálpað litlum og meðalstórum fyrirtækjum að yfirvinna 

neikvæð áhrif smæðar sinnar (Bos-Brouwers, 2010). 

Lítil og meðalstór fyrirtæki búa þó einnig yfir ákveðnum styrkleikum sem gerir þeim 

kleift að minnka umhverfisáhrif sín. Það sem styrkir þau er t.d. styttri boðleiðir innan 

fyrirtækisins, nánari samskipti innan þeirra og meiri sveigjanleiki í stjórnun 

viðskiptasambanda (Aragón-Correa, Hurtado-Torres, Sharma og García-Morales, 2008). 

Innleiðing gæðastjórnunarkerfa (Quality Management System) hjá litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum ýtir undir vistvæna nýsköpun hjá þeim. Þetta bendir til þess 

að fyrirtækjum sem er umhugað um gæði séu líklegri til að taka upp vistvæna nýsköpun 

(Cuerva, Triguero-Cano og Córcoles, 2014). Lítil og meðalstór fyrirtæki virðast þó frekar 

koma með stigvaxandi nýsköpun í átt að sjálfbærni (Bos-Brouwers, 2010).  
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Cai og Zhou (2014) settu fram tillögu að módeli sem sýnir hvaða hvatar keyra áfram 

vistvæna nýsköpun og frammistöðu hennar. Sjá mynd númer 11. 

(Cai og Zhou, 2014, bls 240) 

Mynd 11. Hvatar vistvænnar nýsköpunnar  

Þetta módel er töluvert ólíkt því sem Horbach (sjá mynd númer 10) setti fram, þar 

sem það tekur inn styrleika ytra tengslanets og einnig samhæfingargetu fyrirtækisins. 

Hvatar að vistvænni nýsköpun koma bæði frá ytri og innri þáttum fyrirtækisins. Geta 

þeirra til að samhæfa innri og ytri færni hefur svo áhrif á hversu vel þeim tekst upp 

þegar kemur að vistvænni nýsköpun. Einnig sýndi rannsóknin fram á að fyrirtæki með 

skilvirkari ytra tengslanet voru með fleiri verkefni sem snéru að vistvænni nýsköpun (Cai 

og Zhou, 2014). Innri samhæfing fyrirtækja skiptir því máli og skorti hana getur það verið 

hindrun við markaðssetningu umhverfisvænnar vöru (Pujari, Wright og Peattie, 2003; 

Pujari, 2006). 

Í rannsókn sinni greindu Klewitz og Hansen (2014) fyrri rannsóknir þessu tengdu og 

komust að því að flokka mátti viðhorf lítilla og meðalstórra fyrirtækja til umhverfismála 

niður í fimm flokka: Mótstöðu (resistant), viðbrögð (reactive), viðbúin (anticipatory), 

byggð á nýsköpun (innovation-based)og byggð á sjálfbærni (sustainability-rooted).  

 Mótstaða: Fyrirtæki sem tilheyra þessum hópi hunsa ytri þrýsting á 
umhverfishegðun fyrirtækisins, meðal annars í formi reglugerða. 

 Viðbrögð: Þessi hópur fylgir lögum og reglum, en tekur líka tillit til ytri 
hagsmunaðila. Fyrirtækin mæta þeim lögum og reglugerðum sem þau þurfa 
án þess að gera neitt meira en það. Hversu mikið fyrirtækið reynir að koma 
sjálfbærni á inn í sínu fyrirtæki veltur því að öllu leyti á utanaðkomandi 
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reglum. Hvatar að breytingum á vinnuaðferðum í átt að sjálfbærni liggja því 
utan fyrirtækisins en ekki innan þess. Líta þau svo á að aðgerðir í 
umhverfismálum séu kostnaðaraukandi.  

 Viðbúin: Fyrirtæki sem eru viðbúin reyna að vera á undan regluverkinu og sjá 
fyrir breytingar á reglugerðum og hrinda af stað breytingum áður en þær eiga 
sér stað. Að þeirra mati er það kostnaðarlækkandi að takast á við umhverfis- 
og samfélagsleg málefni áður en til afskipta valdhafa komi. Það sem vantar 
upp á hjá þessum fyrirtækjum er endurskipulagning á kjarnastarfsemi sinni, 
svo hún taki mið að sjálfbærni.  

 Byggð á nýsköpun: Þessi fyrirtæki nota nýsköpun til að finna launir á 
vandamálum, samfélagsins og umhverfisins. Telja þau að þetta leiði af sér 
góða stöðu á markaði og á þann hátt aðgreina þau sig frá öðrum aðilum á 
honum. Fyrirtækin eru því að leita að samkeppnisforskoti. 

 Byggð á sjálfbærni: Lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru byggð á sjálfbærni 
byggja á grunni efnahags-, umhverfis- og samfélagslegra þátta. Nýsköpun 
innan þessara fyrirtækja á það til að vera róttækari. Þessi fyrirtæki stuðla að 
útbreiðslu sjálfbærni í nýsköpun á markaði (Klewitz og Hansen, 2014).  

2.4.4 Tæknilegir þættir 

Tæknileg geta á sviði rannsókna og þróunar er mikilvægur þáttur þegar kemur að 

vistvænni nýsköpun (Horbach, 2008). Fræðimenn hafa þó bent á að þrátt fyrir að 

búnaður sé skilvirkari og eyði minni orku þýði það ekki endilega minni mengun eða meiri 

ágóða fyrir umhverfið. Er þetta tilkomið út af svokölluðum endurkastsáhrifum (rebound 

effect) (Herring og Roy, 2007). Þau verða til þegar minni orku er krafist til framleiðslu á 

sama magni af vöru og áður. Þessi breyting getur verið tilkomin vegna þess að 

tækninýjungar gera búnaðinn hagkvæmari þegar kemur að orkuneyslu. Hins vegar 

veldur hagkvæmnin lægra verði sem aftur á móti leiðir til meiri neyslu. Sú aukning sem 

verður í neyslu samfara aukinni hagkvæmni í orkuneyslu er það sem kallað er 

endurkastsáhrif (Berkhout, Muskens og Velthuijsen, 2000).  

2.5 Gagnrýni á vistvæna nýsköpun 

Vistvæn nýsköpun er ekki laus við gagnrýni. Í rannsókn sinni á ítölskum fyrirtækjum, sem 

lögðu áherslu á nýsköpun, komst Marin (2014) að þeirri niðurstöðu að vistvæn 

nýsköpun skilaði fyrirtækjum lítilli sem engri framlegð á meðan að nýsköpun sem hafði 

ekki umhverfisþátt skiluðu mun meira. Reglugerðir sem þvinguðu fyrirtækin til að taka 

upp vistvæna nýsköpun sköðuðu þau, þar sem þær voru á kostnað hefðbundinnar 

nýsköpunar, sem var mun arðvænlegri.  
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2.6 Klasar 

Klasi er heiti yfir stofnanir sem tengjast og fyrirtæki sem vinnan innan sama sviðs og eru 

landfræðilega samanþjöppuð. Margir klasar innihalda einnig ýmsar stofnanir, bæði 

ríkisstofnanir og sjálfstæðar stofnanir. Getur það til dæmis verið háskólastofnanir, 

stofnanir sem sjá um setja staðla og annað þvíumlíkt. Birgjar sem útvega hluti og 

þjónustu teljast einnig til klasa (Porter, 1998). Á mynd númer 12 má sjá hvernig Sölvell, 

Lindqvist og Ketels (2003) flokka upp fimm gerðir þátttakenda í klasasamstarfi.  

(Sölvell o.fl., 2003, bls 18) 

Mynd 12. Þátttakendur í klasasamstarfi 

Klasi samanstendur af aðilum sem eru á sama svæði og í sama iðnaði. Þessir aðilar 

geta verið, eins og mynd númer 12 sýnir: Fjármálastofnanir, aðilar í 

þekkingarsamfélaginu, stofnanir um samstarf, stjórnvöld og fyrirtækin í iðnaðinum 

(Sölvell o.fl, 2003).  
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Evrópuráðið greinir á milli klasa, stofnana um klasasamstarf og tengslaneta líkt og sjá 

má í töflu númer 3 (European Commission, 2012). 

Tafla 3. Aðaleinkenni klasa, klasastofnanna og tenglsanets 

 

Klasar (clusters) 

 

Stofnanir um klasasamstarf 

(cluster organization) 

 

Tengslanet (networking) 

 

Sameiginleg staðsetning 

 

Þátttaka er sjálfvirk 

 

Vettvangur til samstarfs 

 

Meðlimir velja að taka þátt 

 

Umfang meðlima er grund-

vallað af undirliggjandi klasa 

(ákveðið landsvæði eða 

ákveðinn iðnaður) 

 

Víðtæk skilgreind markmið til 

að auka samkeppnishæfni 

klasans segir til um hvaða 

starfsemi fer fram 

 

Vettvangur til samstarfs 

 

Meðlimir velja að taka þátt 

 

Umfang meðlima stjórnast af 

markmiði (áhersla á ákveðinn 

iðnað möguleg, en fer ekki 

endilega saman með svæðis-

bundinni klasamyndun 

 

Oft sértæk markmið sem 

standa að baki samstarfinu 

(European Commission, 2012, bls 175) 

Evrópuráðið skilgreinir klasa sem fyrirtæki og stofnanir sem eru staðsett á sama 

svæði landfræðilega og er í tengdum iðnaði. Samstarf gæti verið til staðar og það gæti 

ekki verið til staðar. Klasasamstarf er hins vegar þegar aðilar í tengdum iðnaði búa til 

umgjörð fyrir samstarf. Tengslanet eru svo fyrirtæki sem eru virk í því að vinna saman að 

ákveðnum verkefnum en eru eða eru ekki innan ákveðins svæðis eða iðnaðar. 

Klasasamstarf er því ákveðin tegund tengslanets. Það felur í sér að fyrirtækin eru 

landfræðilega á ákveðnu svæði (European Commission, 2012).  

Þeir kostir sem klasar hafa fyrir nærumhverfi sitt eru að þeir eru vel samkeppnishæfir 

og þeir laða að sér fjárfestingar og leiða af sér hærri laun og meiri arð. Á alþjóðlegum 

vettvangi er ágóði þeirra sá að til verður meiri sérhæfing sem eykur gæði og lækkar 

kostnað fyrirtækja og þau verða samkeppnishæfari (Potter, 2009). Einnig hefur verið 

sýnt fram á það að þau fyrirtæki sem tilheyra klasa standa að mun meiri nýsköpun 

heldur en þau sem eru í sama iðnaði og eru ekki í klasasamstarfi (Aharonson, Baum og 

Feldman, 2004). 
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Patala, Hämäläinen, Jalkala og Pesonen (2014) fóru yfir verk annarra og greindu 

fjórar tegundir tengslanets fyrirtækja sem standa að vistvænum iðnaði og geta stutt 

fyrirtækin í því að færast nær sjálfbærri þróun.  

 Samhjálpar tengslanet (symbiosis networks) sem felur í sér sameignlega stjórn 
á þeim auðlindum sem flæða í gegnum tengslanet fyrirtækisins. Tilgangurinn 
með þessu er að bæta vistvæna skilvirkni framleiðslu fyrirtækjanna.  

 Sjálfbær byrgðanet (sustainable supply networks) vinna að lífsferilsnálgun (e. 
life cycle management) með því að takmarka umhverfisleg áhrif vara.  

 Tengslanet er byggt í kringum umhverfisleg málefni (environmental issue 
networks). Þau vinna að því að auka vitund um umhverfisleg vandamál í 
gegnum samstarf og vinna að því að minnka eða koma í veg fyrir mengun.  

 Lausnamiðað umhverfisnet (environmental solution networks). Auðlindir og 
færni meðlima tengslanetsins er samhæfð og nýtt til að vinna að vistvænum 
lausnum (Patala o.fl., 2014). 

2.6.1 Íslenski sjávarklasinn 

Íslenskur sjávariðnaður er stór hluti af íslensku efnahagslífi. Hann myndar grunnstoð þar 

sem fyrirtæki byggjast upp og útvíkka starfsemi sína, bæði yfir í annan iðnað og einnig á 

erlenda markaði (Þór Sigfússon, Ragnar Árnason og Morrissey, 2013). Íslenski 

sjávarklasinn, sem stofnaður var 2011, er samstarfsverkefni fyrirtækja í greinum 

tengdum sjávariðnaði (Þór Sigfússon og Ragnar Árnason, 2012). Í dag eiga um 60 

fyrirtæki og stofnanir aðild að klasanum (Íslenski sjávarklasinn, e.d.). Íslenski 

sjávarklasinn skiptist niður í ellefu smærri klasa sem sjá má á mynd númer 13 

(Vilhjálmur Jens Árnason og Þór Sigfússon, 2011). 
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(Íslenski sjávarklasinn, 2013a, bls 2) 

Mynd 13. Innri klasar Íslenska sjávarklasans 

2.6.2 Green Marine Technology 

Einn klasi innan Íslenska sjávarklasans er tæknihópur fyrir vinnslu og veiðar. Hópurinn 

samanstendur af litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem stunda útflutning í miklu 

mæli. Innan þessa innri klasa eru þrjú meginverkefni: Ocean Excellence, Græna 

fiskiskipið og síðast en ekki síst Green Marine Technology (Íslenski sjávarklasinn, 2013a). 

Green Marine Technology [GMT] samanstendur af tíu fyrirtækjum sem vinna að 

vistvænni nýsköpun á sviði tæknilausna. Fyrirtækin tíu sem standa að þessu verkefni 

eru: Marport, 3X Technology, Samey, Dis, Pólar togbúnaður, Naust Marine, Navis, 

Prómens, Thor Ice og Trefjar (Íslenski Sjávarklasinn, 2013b). Vöxtur hefur verið í 

tæknigeira íslenska sjávargeirans og hefur hann verið hlutfallslega meiri heldur en í 

sjávarútvegnum almennt. Áskoranir hafa þó einnig verið til staðar og má þar nefna 



37 

gjaldeyrishöft og skortur á aðgangi að fjármagni. Áskoranirnar komu skýrt í ljós þegar 

Promens, stærsta fyrirtækið í GMT-hópnum (Íslenski sjávarklasinn, 2014) var selt til 

erlendra aðila, eftir að beiðni þeirra um að flytja fjármagn úr landi til fjárfestinga sem 

ætlað var að tryggja áframhaldandi vöxt fyrirtækisins var hafnað (mbl.is, 2015).  
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir aðferð rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. 

Munurinn á megindlegum og eigindlegum aðferðum verður skýrður. Einnig verður 

útskýrð sú aðferð sem notuð var við rannsóknina og eigindleg viðtöl og framkvæmd 

þeirra einnig. Auk þess verður farið yfir hvernig gagna var aflað, hvernig viðtalsvísir var 

uppbyggður og hvernig rannsóknargögnin voru greind. Úrtak rannsóknarinnar er útskýrt 

og þátttakendur kynntir. Að síðustu eru siðferðileg álitamál skoðuð.  

3.1 Rannsóknaraðferðir og val á aðferð 

Rannsókn er í sínum víðasta skilningi leit að nýrri þekkingu á skipulegan hátt. Hún er ferli 

sem felur í sér að þekking á ákveðnu sviði er bætt með ítarlegri könnun (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Rannsóknaraðferðum er gjarnan skipt í tvo breiða flokka. Annars 

vegar megindlegar rannsóknaraðferðir og hins vegar eigindlegar (Yegidis og Weinbach, 

2002). Þessar aðferðir eiga margt sameiginlegt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a) en einnig 

er margt sem skilur þær að. Hvaða rannsóknaraðferð er betri veltur á því hvað það er 

sem verið er að rannsaka. Megindlegar rannsóknir gefa yfirsýn yfir raunheiminn og hægt 

er að álykta um stóran hóp út frá þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Einnig gefa 

megindlegar rannsóknaraðferðir tækifæri á samanburði á gögnum sem eigindlegar 

aðferðir bjóða ekki upp á (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

aftur á móti leita ekki eftir forspárgildi eða orsakasambandi, heldur er miðað að því að 

skoða og skilja hvaða merkingu ákveðið fyrirbrigði hefur, fyrir þá sem tengjast því 

(Merriam, 2009). Í þeim er ekki talið ráðlegt að fara af stað með fyrirframgefnar 

hugmyndir heldur er talið betra að nota gögnin í þeim tilgangi að koma fram með 

kenningar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru því ekki 

miðaðar að því að prófa kenningar og tilgátur (Esterberg, 2002) og þær leitast ekki við 

að alhæfa um þýðið frá úrtakinu. Þær leitast við að skilja hvaða merkingu fólk leggur í 

sína upplifun, reynslu og hvaða augum það lítur heiminn (Merriam, 2009). Þær ganga út 

frá því að raunveruleiki einstaklinga sé misjafn, þar sem við skynjum hann á ólíkan hátt 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknaraðferðir bygga á aðleiðslu. Það 

felur í sér að rannsakandi er ekki með mótaðar kenningar í upphafi rannsóknarferlis 
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heldur mótar kenningu eftir að gögnum hefur verið safnað og þau greind á 

kerfisbundinn hátt (Esterberg, 2002). 

Ef sá hópur sem verið er að skoða er fámennur er oft og tíðum ekki raunhæft að nota 

megindlegar rannsóknaraðferðir og henta þá eigindlegar rannsóknaraðferðir betur 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsókn þessi byggir á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Ræðst það að hluta til vegna þess hversu lítið úrtakið er sem til 

skoðunar var. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað hefur mótað vistvæna 

nýsköpun í íslenskum sjávariðnaði og hvaða áhrif klasasamstarfið hafði á hana. Þar sem 

rannsóknarefnið krafðist þess að kafað væri djúpt í viðfangsefnið þóttu eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henta vel með markmið rannsóknarinnar í huga.  

3.2 Gagnaöflun 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í júlí 2014 og var sumarið nýtt til að afla heimilda 

og frumvinna þær fyrir fræðilega hluta rannsóknarinnar. Í október var haft samband við 

Íslenska sjávarklasann og kannað hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Í 

framhaldi af því var sendur póstur á fulltrúa allra fyrirtækjanna tíu sem mynda GMT-hóp 

Íslenska sjávarklasans. Því næst voru viðtöl bókuð og framkvæmd í kjölfarið. Viðtölin 

voru tekin á tímabilinu 10. nóvember til 8. desember 2014. 

Margar leiðir eru til að safna gögnum í eigindlegum rannsóknaraðferðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Ein af þeim leiðum, sem rannsakendur nota til að safna gögnum 

sem þegar notast er við eigindlegar aðferðir, eru viðtöl (Esterberg, 2002; Merriam, 

2009). Eigindlegum viðtölum er gjarnan skipt upp í þrennt : óstöðluð viðtöl, hálfstöðluð 

viðtöl og fullstöðluð viðtöl. Fullstöðluð viðtöl hafa hvað mesta formfestu. Þau eru 

gjarnan blanda opinna og lokaðra spurninga þar sem ætlast er til að þátttakendur velji 

fyrirfram ákveðna svarkosti. Ekki er rými til að hvika frá fyrirframákveðnu handriti og 

búið er að ákveða uppröðun spurninga og hraða viðtalsins. Á hinum endum eru 

óstöðluð viðtöl sem hafa minnsta formið af þessum þremur tegundum viðtala. Óstöðluð 

viðtöl eru oft framkvæmd í vettvangsrannsóknum og eru sjálfsprotin. Í þeim eru 

spurningar ekki ákveðnar fyrirfram heldur skapast af umhverfi eða hegðun þá stundina. Í 

þeim er mest áhersla lögð á flæði og eiga þau að líkjast sem mest hversdagslegum 

samtölum. Hálfstöðluð viðtöl fara hins vegar bil beggja. Í þeim er rannsakandi með yfirlit 

yfir það sem hann vill fá út úr viðtalinu, en hlustar vel eftir því sem viðmælandi segir og 
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er tilbúinn að fylgja honum eftir. Uppröðun spurninga er sveigjanleg og leggur 

rannsakandi mesta áherslu á að setja sig í spor viðmælanda og skilja hans upplifun 

(Merriam, 2009).  

Í þessari rannsókn var gagna aflað með hálfstöðluðum viðtölum. Unninn var og 

þróaður viðtalsvísir sem myndaði umgjörð fyrir viðtölin.  

3.3 Viðtalsvísir 

Eftir að lokið hafði verið að fara yfir helstu rannsóknir á sviði vistvænnar nýsköpunar var 

settur saman viðtalsvísir út frá markmiðum rannsóknarinnar. Eftir að fyrstu tveimur 

viðtölunum var lokið var farið yfir hann og hann endurbættur. Tvær spurningar voru 

teknar út. Var ástæðan sú að þær virtust ekki leiða af sér af gögn sem þóttu gagnleg til 

greiningar. Að sama skapi var einni spurningu bætt við, þar sem rannsakanda þótti ljóst 

á viðtölunum að hún kæmi inn á svið sem væri mikilvægt fyrir rannsóknina.  

Viðtalsvísinn má sjá í viðauka. 

3.4 Greining gagna 

Þau gögn sem söfnuðust með viðtölunum voru unnin í samræmi við aðferðir 

fyrirbærafræðinnar. Þegar viðtölin voru tekin voru þau einnig hljóðrituð og var hún 

síðan notuð til að afrita viðtölin orðrétt. Eftir að afritun var lokið var hafist handa við að 

greina þemu í viðtölunum. Voru þau tekin og lesin yfir ítrekað og reynt að framkalla það 

sem í fyrirbærafræðinni er kallað frjálst ímyndunarafl. Að því loknu voru þemun 

endurskoðuð og þau sem ekki áttu við voru felld út og önnur samþætt. Að því loknu var 

hafist handa við að túlka niðurstöðurnar og finna tengingu á milli þema. Leitast var eftir 

því að setja sig í spor þátttakenda og draga fram kjarna þess sem þeir ræddu um í 

viðtölunum (Orbe, 1998). 

3.5 Úrtak og þátttakendur 

Í þessari rannsókn var notast við úrtaksaðferð sem kallast heildarúrtak. Í henni er leitast 

eftir þátttöku allra þeirra sem tilheyra þýðinu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þýði er skilgreint sem allir þeir sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Þessi tegund úrtaksaðferðar er eingöngu notuð þegar 

þýði er fámennt og ekki er öruggt að allir þátttakendur geti veitt þær upplýsingar sem 

leitað er eftir (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Green Marine Technology 
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hópur Íslenska sjávarklasans samanstendur af tíu tæknifyrirtækjum sem vinna öll að 

nýsköpun og þróun sem minnkar umhverfisáhrif veiða og vinnslu hjá fyrirtækjum í 

sjávariðnaði. Fyrirtækin sem standa að þessum hópi eru: Dis, 3X Technology, Naust 

marine, Navis, Pólar togbúnaður, Prómens, Samey, Thor Ice, Trefjar og Marport (Íslenski 

Sjávarklasinn, 2013b).  

Það að skoða fyrirtæki sem eru öll innan sama iðnaðar þótti ákjósanlegt til að ná fram 

betri niðurstöðum í rannsóknina. Af þeim tíu fyrirtækjum sem standa að GMT- hópnum 

gátu níu séð sér fært að taka þátt. Hjá sjö af þessum fyrirtækjum mætti einn fulltrúi frá 

fyrirtækinu í viðtalið. Hjá tveimur þeirra mættu tveir viðmælendur.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru allir starfsmenn eða eigendur þeirra fyrirtækja sem 

mynda GMT-hópinn. Þótt ekki sé um viðkvæman hóp að ræða eru alltaf einhver 

siðferðileg atriði sem þarf að hafa í huga. Þátttakendur ræddu um starfsemi fyrirtækja 

sinna og viðskiptaumhverfi þeirra. Það er því lykilatriði, eins og almennt er í eigindlegum 

rannsóknum, að viðmælendur njóti nafnleyndar og ekki sé hægt að rekja svör þeirra. Í 

eigindlegum viðtalsrannsóknum er þó nærri ógerlegt að viðhalda algjörri nafnleynd þar 

sem viðmælandi talar í sinni eigin persónu (Esterberg, 2002). Til að tryggja það að 

trúnaður héldi er ekki greint frá hvaða fyrirtæki hver viðmælandi vinnur fyrir og nöfn 

þeirra eru ekki tilgreind. Í staðinn eru þeim gefnar tölur frá einum og upp í ellefu. 

Viðmælandi eitt er því tilgreindur í textanum sem V1 og þannig fram eftir götunum.  

Í rannsóknum almennt er talið mikilvægt að eigin viðhorf og gildi þess sem 

framkvæmir rannsóknina hafi ekki áhrif á niðurstöðuna. Því er það tekið skýrt fram hér 

að rannsakandi hefur ekki og hefur aldrei haft nein tengsl við íslenskan sjávariðnað. 

Einnig hefur hann ekki þegið neinar greiðslur fyrir vinnslu þessa verkefnis.  
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4 Niðurstöður 

Umfjöllunarefni þessa kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til 

rannsóknarspurninganna sem lagt var upp með. Þrjú yfirþemu sem tengdust 

rannsóknarspurningunum voru greind við vinnslu gagnanna. Þau voru: Vistvæn 

nýsköpun á Íslandi og hvatar fyrir henni, áskoranir við vistvæna nýsköpun og loks 

Íslenski sjávarklasinn og aðrir samstarfsaðilar. Greining gagna er studd með beinum 

tilvitnunum frá viðmælendum. 

4.1 Vistvæn nýsköpun á Íslandi og hvatar fyrir henni 

Þau fyrirtæki sem standa að GMT-verkefni Íslenska sjávarklasans eru mjög ólík. Að sama 

skapi er sú vinna sem er unnin hjá fyrirtækjunum fjölbreytileg, sem og hvernig þau 

standa að vistvænni nýsköpun. Sum fyrirtækin vinna að bættri orkunýtingu, önnur vinna 

að vistvænni veiðum og enn önnur vinna að fullvinnslu og nýtingu aflans, svo nokkur 

dæmi séu tekin. Flest fyrirtækin koma þó að vistvænni nýsköpun á fleiri en einu sviði. 

Það sem fyrirtækin eiga þó sammerkt er að þau nálgast vistvæna nýsköpun á 

heildrænan hátt og nær hún í gegnum öll svið fyrirtækjanna.  

Þemað vistvæn nýsköpun á Íslandi og hvatar fyrir henni skiptist niður í fjögur 

undirþemu: Nýtingu afla og hámörkun gæða, bætt orkunýting, lög og reglugerðir og 

neytendur. 

4.1.1 Nýting afla og hámörkun gæða 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að helsti hvatinn að baki vistvænni 

nýsköpun í íslenskum sjávariðnaði sé efnahagslegs eðlis. Í því umhverfi sem er hér á 

Íslandi í þessum iðnaði, þá einfaldlega borgar það sig fjárhagslega fyrir fyrirtæki að 

leitast eftir vistvænum lausnum. Er það tilkomið vegna þess að góð tenging er á milli 

bættrar nýtingar og aukinna tekna fyrirtækja í sjávariðnaði.  

Viðmælandi 6: En það vill þannig til að þetta hangir oft saman. Varan getur 
fengið hærra verðmæti ef að hún er gerð rétt og það getur verið einfaldlega 
arðsemi í því að nýta resourca betur sem gagnast bæði náttúru og og 
buddunni svo að segja. Þetta fer mjög oft vel saman og hefur gert það hjá 
okkur í sjávarútveginum á Íslandi lengi. 
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Var það mat viðmælenda að miklar breytingar hefðu orðið á vinnslu hér á landi í 

gegnum tíðina. Áður fyrr hafi áherslan verið á að veiða sem mest magn og lítil áhersla 

hafi verið á góða meðhöndlun hráefnis, eða á gæði endanlegrar vöru. Vinnsluaðferðir 

hafi því ekki tekið mið af því að hámarka gæði vörunnar og oft hafi hún liðið fyrir það.  

Viðmælandi 1: … fyrir 30 árum síðan þá var það bara viðkvæðið, þetta er 
bara nógu andskoti gott í rússan eða tjallan eða hvað það var sko. Þó maður 
hefði ekki viljað éta það sjálfur.  

Stærsti hvatinn að breyttri nálgun að mati viðmælenda var breyting á 

veiðstjórnunarkerfinu hér við land. Tilhögun veiðstjórnunarkerfisins sem núna er á 

Íslandi hafi einfaldlega knúið fyrirtæki í sjávariðnaði til að nýta afurðir sínar betur. Áður 

fyrr var áherslan fyrst og fremst á að veiða sem mest magn og koma því á markað. Í dag 

hins vegar er meiri áhersla á að það hráefni sem er aflað sé nýtt sem best og gæði 

afurða séu sem mest. Í því umhverfi sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki búa við eru 

aflaheimildir takmarkaðar og það setur útgerðarfyrirtækjum ákveðin mörk þegar kemur 

að tekjuöflun. Þegar aflaheimildir eru af skornum skammti þá er eina leiðin til að auka 

tekjur af sjávarútvegi að auka verðmæti aflans og nýta sem mest af því sem til fellur við 

vinnslu hans. Takmarkaðar aflaheimildir hafa því skapað þrýsting á þá sem starfa í 

þessum iðnaði, að reyna að fá sem mest fyrir sínar afurðir. Þetta hefur kynnt undir 

sjávariðnaðinum, að vinna að hámörkun gæða og fullvinnslu afurða til að skapa aukin 

verðmæti.  

Viðmælandi 3: Svona öðru allt öðruvísi hugsunarháttur og hérna, kannski 
vorum við neyddir til að fara hugsa eins og menn út af minnkandi kvóta og 
annað. […] menn voru alltaf að hamast við að taka sem mest. Menn vita það 
í dag […] það er ekki lykilatriðið. Lykilatriðið er að aflinn sé verðmætur. Og 
það er gríðarlegur munur á verðmæti á fisk héðan eða fisk frá Ameríku sem 
er veiddur í Alaska. Þú veist þetta er gæðin, það er himinn og haf á milli.  

Viðmælendur bentu einnig á að horft væri á aflann öðrum augum nú en áður. Áður 

fyrr var mest horft til flakanna af fiskinum og lítið spáð í að nýta annað sem féll til við 

vinnsluna. Í dag var það upplifun margra viðmælenda að þær aukaafurðir sem áður var 

hent séu nú að verða verðmætari en flökin af fiskinum. Það sé því mikil 

verðmætasköpun fólgin í því að vinna fiskinn að fullu og sterkur efnahagslegur hvati fyrir 

því.  
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Viðmælandi 1: Ég persónulega er alveg sannfærður um það að þegar fram 
líða stundir þá verður úrgangurinn úr fisknum, hann verður meira virði 
heldur en flökin. 

Aðrir viðmælendur tóku í sama streng.  

Viðmælandi 10: Einhvers staðar sá ég frétt þar sem að einn fimm kílóa 
þorskur gæti skilað 950 þúsund króna verðmæti ef allt væri nýtt og 
hámarkað eins og er núna sko. Roðið tekið í þessa plástra sem verið er að 
framleiða og selja á áttatíu dollara stykkið. Þannig að fiskurinn er að verða, 
eða það stefnir í það að […] það verði minni verðmæti í því heldur en þessu 
sem var hent fyrir tiltölulega fáum árum. 

Það var því mál manna að það færi vel saman hér á Íslandi að vinna að 

umhverfisvænum lausnum og bæta rekstrarstöðu fyrirtækjanna. Það borgaði sig 

einfaldlega að vera umhverfisvænn hér á Íslandi.  

Viðmælandi 6: […] mjög margt af því af því sem við sjáum í íslenskum 
sjávarútvegi, þá fer þetta ótrúlega oft saman að hérna, það borgar sig að 
vera umhverfisvænn. 

Allt þetta hefur leitt til þess að sjávarútvegur hér á landi stendur mjög framarlega 

þegar kemur að nýtingu, geymslu og hámörkun gæða afurða.  

Viðmælandi 1: þegar menn horfa sem sagt á sjávarútveginn er alveg klárt 
mál að Íslendingar eru ennþá mörgum skrefum framar heldur en aðrir hvað 
þetta varðar […] bæði í hvað varðar geymslu fisksins og eins bara nýtingu og 
annað.  

Einn viðmælandi benti á athyglisverðan punkt varðandi nýtingu aukaafurða og 

vistvæna nýsköpun. Kostnaður við vinnslu aukaafurða verður að vera lægri en verð 

þeirra á markaði. Með vistvænni nýsköpun væri hægt að lækka kostnað vinnslu og þar 

með gera það arðvænlegt að nýta aukaafurðir sem annars væri hent.  

Viðmælandi 6: Ég á hérna hráefni sem ég myndi annars henda. Ég vil nýta 
það til þess að búa til úr því verðmæti. Ég veit að einhverjir eru tilbúnir að 
borga fyrir það dollar ef mér tekst að fara þessa keðju og vinna það yfir í 
[lokaafurð]. Þá segir þú, en sko kostnaðurinn við að komast þangað talinn í 
launakostnaði, orkukostnaði, húsnæðiskostnaði, hann þarf að vera undir 
söluverðinu. Þar kemur [vistvæna nýsköpunin] inn og [hún] verður stundum 
til þess að hérna, hreinlega það að nýta jaðarvöru […] og gera úr þeim 
verðmæti er einungis mögulegt ef að [vistvæna nýsköpunin] er til staðar.  

Það er því ljóst að krafan um aukin verðmæti úr aflanum hefur knúið fram miklar 

breytingar í því viðskiptaumhverfi sem er í kringum íslenskan sjávarútveg. Hún hefur 
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orðið að drifafli til að knýja fram vistvæna nýsköpun í þessum geira. Svo sterk er þessi 

krafa að í tveimur af viðtölunum sögðu viðmælendur að þessi krafa um hámörkun gæða 

væri grundvöllurinn fyrir rekstri þeirra. Litu þeir svo á að það væri hlutverk og forsenda 

rekstrar þeirra að auka verðmæti aflans.  

Viðmælandi 4: Núna er það orðið þannig við veiðum ekki það mikið að við 
viljum hámarka verðmæti hvers kílós og þess vegna viltu fara eins vel með 
þetta hvert einasta kíló. Við í rauninni græðum á því, lifum á því að, á þessari 
kröfu að hámarka varðveislu gæða.  

Viðmælandi 6: […]það er vinnan okkar að að hjálpa mönnum að fara þessa 
leið. Það liggur við að maður fari alveg í hina áttina og segi, þetta er ekki 
ágóði þetta er forsendan fyrir tilvistinni. […] þetta er ástæðan fyrir því að við 
eigum tilverurétt, af því að við erum í því að gera þetta. Að bæta skilvirkni 
nýtingu og orkunotkun. Þannig að það er bara okkar lifibrauð. 

Nokkrir viðmælendur bentu á að þær forsendur sem eru fyrir nýtingu og hámörkun 

verðmætis afla hér á landi séu ekki nauðsynlega til staðar hjá öðrum strandríkjum. Að 

þeir innbyggðu hvatar sem eru til staðar hér á landi og stuðla að vistvænni veiðum eru 

ekki sjálfsagðir eða til staðar hjá öðrum þar sem stjórnun fiskveiða er með öðrum hætti.  

Viðmælandi 6: […] en það hefur klárlega haft mjög góð áhrif á getu Íslands til 
þess að bæta nýtingu á hráefninu, minnka umhverfisfótsporið og vera 
skilvirk í því að búa til matvöru með lágmarksfótspori, gæða matvöru. […] og 
það er gott til þess að auka framleiðni án þess að gera það á kostnað 
umhverfisins sem er mjög víða vandamál á mörgum stöðum enda menn með 
ranga hvata í kerfinu sem að hafa slæm umhverfisáhrif eins og við sjáum 
víða í Evrópu frá brottkasti á smáfiski og ýmislegt annað er mjög slæmt. 
Smáfiskur er fínt prótín en þú hendir því frá vegna þess að kerfið refsar þér 
fyrir að koma með það í land.  

Tveir viðmælendur tóku veiðar Norðmanna í Barentshafi sem dæmi um veiðar sem 

eru ekki hagkvæmar þegar kemur að hámörkun gæða og minnkun umhverfisáhrifa. Einn 

helsti munurinn þarna á milli var sá að hér á Íslandi eru veiðar og vinnsla á sömu hendi, 

á meðan að það er aðskilið í Noregi. Það veldur því að vinnslugeta í landi hefur ekki verið 

næg í kjölfar aukningar á þorski í Barentshafi. Því sé gripið til þess ráðs að heilfrysta 

fiskinn um borð og flytja hann svo til vinnslu í Kína. Þar er fiskurinn þýddur, unninn og 

svo frystur á ný áður en hann er sendur til baka á markað í Evrópu. 

Viðmælandi 6: Hvað fóru margir lítrar af olíu í að drösla [fisknum] þarna 
hringinn í kringum hnöttinn til að finna ódýrara vinnuafl og frysta og þýða 
hann og uppþýða hann fram og til baka. Þetta er náttúrulega bara, þetta er 
bara rugl. Þarna er alveg gríðarlega stórt fótspor komið á fiskinn. 
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Á Íslandi hefur hins vegar markaðurinn meira um það að segja hvenær sé veitt og 

hvað mikið. Þetta leiði af sér að veiðar dreifist frekar yfir árið. Veiðiréttarhafar útvega þá 

fiskinn í því magni og formi sem markaðurinn óskar eftir og á þeim tíma sem hann óskar 

eftir honum.  

Viðmælandi 10: Þetta byggist líka á markaðnum. Þeir eru að selja fiskinn, þá 
ertu að skaffa eins og þeir vilja á þeim tíma sem þeir vilja og þá verða þeir 
náttúrulega að planleggja hvernig þeir fiska og hvað þeir gera við fiskinn og 
hvernig þeir verka hann til þess að uppfylla kröfur markaðarins. Það er orðið 
voða mikið lykilatriði í dag sem ekki var fyrir 40-50 árum síðan. 

Einn viðmælandi benti á að hvað svo sem pólitískum ákvörðunum líður um breytingar 

á fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga, þá væri mikilvægt að sá efnahagslegi hvati sem er 

til staðar og ýtir undir bætta nýtingu afurða og orku glatist ekki. Hvaða breytingar sem 

kunna að verða gerðar á fiskveiðistjórnunarkerfinu í framtíðinni þá er mikilvægt að þær 

séu með þeim hætti að ekki sé kippt fótunum undan þeim forsendum sem til staðar eru 

fyrir góðri nýtingu aflans. 

Viðmælandi 6: Þetta er allt mjög jákvætt til þess að hérna, minnka fótsporið 
og auka arðsemina. Þannig að burtséð frá því hvað mönnum finnst um 
kvótakerfið þá eru alveg sláandi dæmi um það að þessi samtenging að veiðar 
og vinnsla séu á sömu hendi er að hafa mjög jákvæð áhrif á 
umhverfisfótsporið og framleiðnina í geiranum.  

4.1.2 Bætt orkunýting 

Fyrirtækin í GMT koma að vistvænni nýsköpun á fleiri vegu og má þar nefna orkunýtingu 

við veiðar og vinnslu. Þegar kemur að þessari tegund af vistvænni nýsköpun þá er 

hvatinn fyrir henni einnig að stærstum hluta efnahagslegur.  

Viðmælandi 11: […] við erum ekkert að auglýsa það sem einhver sko, 
sérstaklega græna leið en það er samt, það fer bara alveg saman þegar við 
erum að gera [verkefna]lýsinguna þá er þessi hugsun alveg út í gegn að það 
að nýta orkuna, og með búnað og öll hönnun sko [miðar] að því að hámarka 
orkunýtinguna. 

Ef hægt er að minnka orkueyðslu að einhverjum hluta þá getur það munað mjög 

miklu hvað varðar kostnað, yfir lengri tímabil. Það er því einfaldlega fyrirtækjunum í hag 

að nýta orkusparandi lausnir til að halda kostnaði sínum niðri og auka arð fyrirtækjanna.  

Viðmælandi 11: […] manni heyrist líka að útgerðarmenn eru farnir að hugsa í 
þessar áttir […] grænt þýðir minni orka eða ef við náum að minnka orku eða 
auka orkunýtingu […] bara kemur beint í pyngjuna. 
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Þegar kemur að orkunotkun verður að taka tillit til þess að verð á eldsneyti hefur 

hækkað síðastliðin ár. Þessi kostnaðarþáttur hefur því vegið þyngra hjá útgerðum 

síðustu ár. Þetta hefur gert lausnir sem leiða af sér bætta orkunýtingu fýsilegri til 

notkunar í sjávarútvegi.  

Viðmælandi 2: Ef við förum kannski dýpra ofan í það þá er við hönnun á 
bátunum og þeim kerfum sem eru um borð í bátunum […] auðvitað eru 
menn að hugsa um umhverfismál en ekki síður að hérna, verð á eldsneyti í 
dag er náttúrulega rokið upp þannig að menn þurfa að hugsa það ofboðslega 
vel að orkunýtni sé sem allra best. 

Var það mat margra viðmælenda að aukinn kostnaður eldsneytis hafi aukið áhuga 

fyrirtækja á orkusparandi lausnum. Það væri því aukin eftirspurn eftir hagnýtum 

lausnum þegar kemur að bættri orkunýtingu. Þegar viðtölin í þessari rannsókn voru 

framkvæmd síðla árs 2014 hafði verð á olíu lækkað töluvert um tíma. Það var þó mat 

viðmælenda sem ræddu þetta að þessi lækkun væri einungis tímabundin. Verð á 

eldsneyti kæmi til með að hækka aftur í framtíðinni og verða hátt. Einnig töldu þeir að 

aðilar á markaði væru á sömu skoðun. 

Viðmælandi 3: Mikið lagt upp í, ekki bara með okkar búnaði heldur öðrum 
búnaði, allavega tilraunastarfsemi að minnka olíukostnað sem allra allra 
mest. […] þó núna tímabundið hefur olíuverð ekki verið svona lágt í langan 
langan tíma en það er bara tímabundið. Menn vita allir að olían á bara eftir 
að hækka. 

Þó að þetta væri jákvætt fyrir fyrirtækin að nýta sér orkusparandi hönnun og þróun, 

þá var það ekki aðalástæða fyrir sölu vörunnar. Það væru margir aðrir þættir sem 

fyrirtæki í leit að vöru horfðu einnig til. Það að varan væri orkusparandi og nýtti orku vel 

félli einfaldlega inn í heildarmyndina af vörunni sem viðskiptavinurinn væri að leita eftir. 

Það að hönnun væri orkusparandi gat þó verið kornið sem fyllti mælinn. Það gat verið 

ástæðan fyrir því að viðkomandi viðskiptavinur kysi viðkomandi lausn umfram aðrar sem 

biðust á markaði.  

Viðmælandi 2: […] ég held það alla vega í þessum geira hjá okkur, að fara að 
einblína á það, ég held að það sé ekki klókt markaðsmál. Ég held hins vegar 
að það sé mjög, sé bara jákvæð svona undirstrikun á öðru.  

4.1.3 Neytendur 

Vistvæn nýsköpun hjá fyrirtækjunum í GMT kom einnig fram í nýsköpun og þróun, sem 

stuðlaði að vistvænni veiðum sem hafði í för með sér minna rask fyrir náttúruna. Höfðu 
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nokkrir viðmælendur orð á því að það væri sífellt meiri krafa frá neytendum að veiðar 

væru vistvænar. Það væri krafa þeirra að veiðar færu fram í sátt og samlyndi við 

vistkerfið. Eftir því sem eftirspurn eftir vistvænum vörum yrði meiri yrðu fyrirtæki í 

auknum mæli að nýta sér vistvæna nýsköpun og þróun til að mæta þessum kröfum 

markaðarins.  

Viðmælandi 4: En ég held bara að almennt sé sko, bara umræðan í í 
heiminum bara er þannig að fyrirtæki komist ekki hjá því að taka einhvern 
veginn þátt í öllum þessum breytingum. […] en það er okkur neytendum að 
þakka í rauninni. Við erum farnir að ráða miklu meira heldur en við gerðum 
fyrir 30 árum síðan. 

Hvað varðar kröfuna um vistvæna vinnslu og veiðar, þá töldu viðmælendur að hún 

myndi eingöngu koma til með að aukast í framtíðinni. Áhrif neytenda sem þrýstihóps 

kæmi til með að verða meiri og krafa þeirra væri að veiðar væru vistvænar. Í auknum 

mæli myndu því fyrirtæki sjá sér hag í því að vinna að lausnum sem stuðluðu að 

vistvænum veiðum.  

Viðmælandi 10: þetta er bara, helst bara allt í hendur, þetta er vaxandi áhugi 
hjá almenningi, vaxandi þrýstingur á fyrirtækin og fyrirtækin bara sjá sér hag 
í því að fylgja þessu eftir bæði varðandi krónur í kassann og svo eins að fá 
fleiri verkefni. 

4.1.4 Lög og reglugerðir 

Annar hvati fyrir vistvænni nýsköpun eru lög og reglugerðir sem ætlað er að þrýsta á 

fyrirtæki að takmarka áhrif starfsemi sinnar á umhverfið. Hér á Íslandi setur 

fiskveiðistjórnunarkerfið ákveðnar takmarkanir á nýtingu auðlinda hafsins. Sem slíkt 

hefur það nýst vel til þess að hvetja til vistvænna veiða og vinnslu. Hafa ber þó í huga að 

stór hluti viðskipta fyrirtækjanna í GMT er erlendis, svo hér er ekki einungis verið að tala 

um reglugerðir sem eru í gildi á íslensku hafsvæði. Fyrirtækin voru meðvituð um þær 

kröfur sem vörur þeirra þurftu að uppfylla en þrátt fyrir það var það ekki upplifun 

rannsakanda að það væri mikill hvati fyrir vistvænni nýsköpun og þróun. Frekar en að 

vera þrýstiafl, þá var þetta einfaldlega einn þáttur af þeim heildarkröfum sem fyrirtækin 

þurftu að uppfylla. Einnig fylgdust þau vel með hugsanlegum yfirvofandi breytingum. 

Viðmælandi 7: Það væri mjög langsótt að fara tala um að það sé einhver 
markmið [að vera umhverfisvænn] hjá hönnuðum […] en aftur á móti það 
sem markaðurinn kallar eftir. Það er ákveðin hagræðing og hagræðing leiðir 
okkur í þá átt. Síðan náttúrulega verðum við að fylgja öllum reglum sem 
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kveðið er á um. […] við afhendum ekki [vöru] sem er umhverfisspillandi og 
við vitum að verður til vandræða, hvort sem það er núna eða í framtíðinni. 

Ef niðurstöður þessa kafla eru dregnar saman, þá er það ljóst að það er mikill 

efnahagslegur hvati í umhverfinu hér á Íslandi til að standa að vistvænni nýsköpun og 

þróun. Fyrirtækin nálguðust hana á heildrænan hátt og náði hún í gegnum flest, ef ekki 

allt það sem fyrirtækin tóku sér fyrir hendur. Svo náttúruleg er sú hugsun að nýta betur 

og vernda að margir hugsuðu lítið út í það og töldu það einfaldlega eðlilegan þátt í sinni 

stafsemi. Vistvæn nýsköpun virðist því ekki vera hluti af starfsemi fyrirtækjanna heldur 

kjarni hennar. Það var mat margra viðmælenda að sú vinna sem hefur átt sér stað í að 

bæta nýtingu og auka gæði hafi skilað íslenskum vörum forskoti á markaði.  

Viðmælandi 6: íslensk vara fær gott verð á markaði hvort sem það er 
saltfiskur eða önnur vara. Af því að við erum með lágt umhverfisfótspor og 
við eigum að halda áfram að lækka það vegna þess að það kemur til með að 
gefa okkur forskot á markaði.  

4.2 Áskoranir við vistvæna nýsköpun 

Fyrirtækin í GMT- verkefninu mættu ýmsum áskorunum í vinnu sinni að vistvænni 

nýsköpun og þróun. Voru þær áskoranir ólíkar eftir fyrirtækjum og eftir því á hvaða 

sviðum þau störfuðu. 

Þemað áskoranir við vistvæna nýsköpun skiptist í þrjú undirþemu: Kostir og gallar 

hins íslenska umhverfis, aðrar áskoranir og róttæk vistvæn nýsköpun samanborið við 

stigvaxandi vistvæna nýsköpun. 

4.2.1 Kostir og gallar hins íslenska umhverfis 

Hið íslenska umhverfi hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækjanna. Eitt 

af því sem nær allir viðmælendur voru sammála um var að markaðurinn hér á Íslandi 

væri lítill. Það að vera með fyrirtæki staðsett á markaðssvæði sem væri svona lítið fæli í 

sér ákveðnar áskoranir sem fyrirtækin þyrftu að mæta.  

Viðmælandi 2: Íslenskur markaður er auðvitað bara lítill […] markaðurinn 
sem við störfum á er bara þess eðlis að þetta er ofboðslega mikið sérlausna 
markaður sko. Þannig að það er bara sjaldan um það að ræða að menn geti 
til dæmis borið þetta saman við einhverja bílaframleiðslu þar sem að bara 
búið er til eitthvert módel og svo er bara framleitt alveg í löngum bunum 
sama varan. Þannig að ég lít svo á að við séum nánast í bara endalausri 
vöruþróun frá degi til dags. 
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Auk þess að vera lítið markaðssvæði, þá var kostnaður vegna aðflutningsvara og 

hráefnis hár. Til að fyrirtækin gætu staðið sterkum fótum og tekist á við hefðbundnar 

sveiflur í efnahagslífinu, þá var þeim nauðsynlegt að stækka markaðssvæði sitt og sækja 

á erlenda markaði. Mátu sumir viðmælendur að allt að 90% af þeirra viðskiptum væri 

erlendis.  

Viðmælandi 9: Markaðurinn er, það er náttúrlega nauðsynlegt að vera 
sterkur á heimamarkaði en markaðsvæðið er fyrir utan Ísland.  

Þó að það feli í sér ákveðnar áskoranir að heimamarkaður sé lítill þá sáu viðmælendur 

einnig mikla kosti við að vera staðsettir hér á landi. Einn viðmælandi benti á að það væri 

gott að hér væri sterkur og framsækinn heimamarkaður, þó að hann væri kannski í 

smærra lagi. Það gæfi sprotafyrirtækjum tækifæri til að koma sér af stað og ná 

viðspyrnu. Taldi hann að erfitt væri fyrir fyrirtæki að fóta sig þegar ekki væri 

heimamarkaður til staðar og erfitt að koma þeim á legginn.  

Viðmælandi 3: […] ástæðan fyrir því að svona mikið af flottum 
tæknifyrirtækjum á Íslandi er í sjávarútvegi. Út af því að það er akkúrat 
stærsti parturinn þar sem við erum með heimamarkað í. Við erum ekki stórir 
í mörgu öðru […] en okkar heimamarkaður er sterkur og til að ná þróun í 
einhverju þá þarftu að vera með sterkan heimamarkað.  

Annar kostur við að vera á Íslandi töldu fyrirtækin vera þá jákvæðu ímynd sem 

íslenskur sjávarútvegur hefur. Litið væri svo á erlendis að hér á Íslandi væri 

sjávarútvegurinn vel rekinn og fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi í fremstu röð. Það væri 

því borið mikið traust til fyrirtækja hér. Þetta hjálpaði til við að ljá fyrirtækjum sem 

störfuðu hér á landi ákveðin trúverðugleika og auðveldaði þeim að markaðsetja sig 

erlendis.  

Viðmælandi 3: Ísland er dálítið hátt skrifað á alþjóðamarkaði í 
tæknifyrirtækjum. Út af það kemur góður búnaður, og í dag erum við bara á 
sambærulegu verði við aðra sko. 

Annar kostur við að vera á Íslandi er nálægðin sem verður til í svo litlu samfélagi. 

Vegna þess hvað Ísland er lítið markaðssvæði þá höfðu margir viðmælenda gott aðgengi 

að skipstjórum og útvegsmönnum. Þetta leiddi til þess að auðvelt var að fá álit þeirra á 

þróuninni og þeir væru mjög viljugir að taka þátt í henni.  

Viðmælandi 9: Eitt í því að vera á Íslandi er að, mikilvægur kostur við 
nálægðina við skipstjóra og útgerðarmenn, það er mjög stór kostur. Það er 
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það er mjög stutt í þá […] það er auðvelt að sækja aðstoð þeirra, það auðvelt 
að sækja ráð til þeirra. Það er sama og við höfum gert í þróun á okkar [vöru]. 
Við erum að sýna mönnum þetta og aðallega skipstjórum þegar við erum að 
vinna í þessu. Þeir koma með athugasemdir og margir eru tilbúnir að prufa.  

En nálægðin var ekki aðeins góð heldur gat hún einnig verið krefjandi. Á litlum 

markaði sem þessum er samkeppni milli fyrirtækja oft og tíðum hörð. Þessi harða 

samkeppni leiðir af sér væringar á milli fyrirtækja og vantraust þeirra á milli.  

Viðmælandi 8: Það er talað um að nálægðin sé svo góð og annað, nálægðin 
er líka slæm, þú veist á Íslandi. Í sambandi við sko allir þekkja alla, það er líka 
neikvætt sko þú veist, rýgur og innbyrgðis samkeppni […] þrífst alveg 
rosalega í þessu umhverfi líka. 

Eitt af því sem viðmælendur komu inn á var skortur á styrkjum til þróunar hér á landi. 

Töldu þeir aðgang að styrkjum hér á landi vera takmarkaðan og erfitt að nálgast þá. 

Þetta gerði þeim oft erfitt fyrir að vinna að róttækri þróun vara sinna.  

Viðmælandi 7: Það eina sem vantar er eiginlega meiri svona, fleiri styrki eða 
meiri aðkomu að styrkjum til þess að fá svona meira dínamík í þessa vinnu 
sem við erum að vinna.  

Viðmælandi 2: Við höfum eiginlega ekki, kannski alls ekki verið beita okkur 
mikið í því að sækja í styrki […]oft eru þetta það litlir styrkir að manni finnst 
[…] fjárhæðirnar sem að, eru fáanlegar út úr því, þær fara nánast bara í sjálft 
sig. […] þegar menn eru að leita að styrkjum þá þarf að skila inn skýrsluvinnu 
um verkefnin og svo framvegis og það kostar helling að búa til skýrslur sem 
dæmi.  

Bent var á að það gæti verið góð fjárfesting að styrkja starfsemi sem þessa þar sem 

aukin velgengni þeirra myndi mynd skapa gjaldeyristekjur fyrir heimamarkað. 

Fjármunum væri vel varið að styðja við bakið á fyrirtækjum sem væru að vinna að 

aukinni þróun og vinnslu. Í sumum tilvikum voru fyrirtækin farin út fyrir sinn upphaflega 

markað í sjávarútvegi og farin að selja sínar lausnir til aðila í öðrum greinum. 

Viðmælandi 1: […] hvað þetta mundi þýða fyrir útflutningsverðmætin. Ef að 
þú getur verið að, ef þú ert kominn með lausn fyrir [ákveðin vinnsla] í 
heiminum, hverslags gífurlegar tekjur það væru. En menn sjá þetta ekki 
svona. 

4.2.2 Aðrar áskoranir 

Þær áskoranir sem þessi fyrirtæki mættu voru einnig ekki síst tæknilegs eðlis. Sú 

nýsköpun og þróun sem þeir unnu að var margslungin og tæknileg. Markmiðið var því 

ekki síst að ná fram því sem vörunni var ætlað að gera og yfirstíga þær tæknilegu 
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hindranir sem urðu á veg fyrirtækisins. Ein hliðin á þessu máli var að iðnaðurinn stendur 

frammi fyrir því, að mati nokkurra viðmælenda, að skortur er á tæknimenntuðu fólki á 

Íslandi. Það hefði ekki átt sér stað mikil nýliðun í tæknigreinum og gæti það orðið 

vandamál í framtíðinni og heft vöxt innan greinarinnar. 

Viðmælandi 3: Við erum að lenda í miklum vandræðum með tæknifólk. Það 
þarf að einbeita sér og setja kraft í að fá fleiri í tæknimenntun. 

Viðmælandi 10: […] af því að þú varst að tala um þekkingu í landinu að þá, 
það vantar núna að ungt fólk beini augum sínum að þessum, að þessu námi 
[…] okkur vantar nýja menn. 

Ein af þeim áskorunum sem sumir viðmælenda stóðu frammi fyrir var að þeirra vara 

var einungis einn þáttur í stærri heild. Til þess að vistvæn nýsköpun þeirra nýttist að 

fullu þurfti hún að passa við aðra hluta framleiðslukeðjunnar. Þetta gat leitt til þess að 

varan þeirra nýttist ekki eins vel og hún hefði annars getað gert. 

Til að umhverfisvæni þáttur nýsköpunarinnar myndi gagnast og þjóna sínu hlutverki 

lögðu margir viðmælenda áherslu á að nauðsynlegt væri að horfa á heildarmyndina 

þegar kæmi að framleiðsluferlinu. 

Viðmælandi 10: Það er meira sem hangir á spýtunni […] við erum að tala um 
að nota sem minnst af olíu við að fiska og svo er landað á Ísafirði og svo 
fiskurinn keyrður til Reykjavíkur svo aftur til Skagafjarðar eða eitthvað […] 
þetta er náttúrulega bara bull sko. Menn verða bara að átta sig á því að þeir 
eru að taka sko allt ferlið til þess að fá endanlega góða nýtningu út úr þessu. 
Þá er ekki nóg að við séum hérna að basla. 

Einn viðmælandi benti á í þessu samhengi hversu nauðsynlegt það væri að hafa 

aðgang að hreinni orku. Fyrirtækið hefði fyrir nokkru ákveðið að keyra hluta af 

framleiðslu sinni á rafmagni. Eins og staðan væri á raforkumarkaði núna gætu þeir hins 

vegar ekki alltaf treyst á að hafa aðgang að raforku til sinnar framleiðslu. Þetta leiddi til 

þess að varastöð væri til taks sem keyrð væri með olíu þegar þeir hefðu ekki nægilegan 

aðgang að raforku. 

Viðmælandi 4: Það er til dæmis ein hindrun sem að […] að hérna nú eru 
fiskmjölsverksmiðjurnar allar farnar að rafvæðast, það þarf að flytja 
rafmagnið í þetta sko. Það er, það er önnur svona tæknileg hindrun. Það er 
gott og blessað að allir vilja nota rafmagn en það þarf að flytja það líka.  

Annað vandamál sem fyrirtækin stóðu frammi fyrir var að viðskiptavinir þeirra væru 

ekki alltaf tilbúnir að ganga jafn langt og mögulegt væri í þeim vistvænu lausnum sem 
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fyrirtækin buðu upp á. Ástæður þess voru mismunandi og spilaði þar inn í áhugi 

mögulegra viðskiptavina, sá kostnaður sem þeir stæðu frammi fyrir og hvernig þeir 

mætu þann ágóða sem hlytist. Hafa ber í huga að markaðssvæði fyrirtækja GMT er að 

stórum hluta erlendis og mjög breytilegt er eftir mörkuðum hversu langt á veg vistvænn 

hugsunarháttur er kominn. 

Viðmælandi 6: Vandamálið er alltaf ákveðinn ballans. Sko við viljum 
náttúrulega ýta mönnum lengra og þeir taka einhver skref, þetta er kannski 
alltaf svolítið spurning um það að þetta er kannski áskorun fyrir iðnaðinn í 
heild og þetta kemur svona í ákveðnum skrefum. Augljóslega er þetta þannig 
að það geta verið […] verkefni í því að minnka orkunotkun og svo framvegis 
sem að hafa ríkan umhverfisþátt. Menn eru meta umhverfis value en hafa 
kannski ekki ennþá nægilega ríkan peningalegan þátt til þess að menn séu 
tilbúnir að taka skrefið […] challengið er að finna þennan punkt og selja 
mönnum hvaða punkt þú átt að vera á. 

Það má að lokum segja að þær áskoranir sem fyrirtækin mættu við vistvæna 

nýsköpun hafi verið flóknar og margbreytilegar. Fyrirtækin þurfa að taka mið af 

markaðsaðstæðum á hverjum tíma. Á sama tíma og unnið var að bættri nýtingu 

auðlinda og orku.  

Viðmælandi 10: Það má líklega segja að mesta áskorunin er þessi bara 
samfellda, samfelldu breytingar. Það er við þurfum bara að fylgjast með 
öllum breytingum hvort sem það eru reglugerðarbreytingar eða breytingar á 
verðum á olíu, eða framboð á olíu, og framboð á öðrum orkugjöfum […] 
þannig að maður geti alltaf komið með þann pakka sem er bestur í hvað og 
þá sinnið […] Þannig það er bara að vera á tánum og fylgjast með. Það er 
áskorunin. Til þess einmitt að geta náð þessu endatakmarkið að vera með 
sem besta nýtni á öllum hlutum. 

4.2.3 Róttæk vistvæn nýsköpun samanborið við stigvaxandi vistvæna 
nýsköpun 

Þegar skoðaðar voru þær áskoranir sem fyrirtæki GMT stóðu frammi fyrir, þá kom í ljós 

nokkuð mikill munur á milli þeirra fyrirtækja sem stóðu að róttækri nýsköpun og þeirra 

sem stóðu að stigvaxandi nýsköpun. Þeir sem unnu að stigvaxandi nýsköpun upplifðu 

jákvæð áhrif nýsköpunar og þróunar. Vistvæn nýsköpun þeirra hafði í för með sér 

jákvæðar breytingar hjá viðskiptavinum þeirra, sem fólst í bættri nýtingu afurða, orku 

eða viðskiptatækifæra. Fyrirtæki sem unnu að róttækri nýsköpun mættu ýmsum 

áskorunum og hindrunum sem hin fyrirtækin mættu ekki.  
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Rannsakandi greindi að þrjú fyrirtækja GMT stæðu að róttækri nýsköpun. Í þessari 

rannsókn verður notast við skilgreiningu (Dahlin og Behrens, 2005) sem segir að ef um 

róttæka nýsköpun er að ræða á sviði tækni, þá feli hún í sér að hún sé: 

 ný (novel)  

 einstök (unique)  

 hefur áhrif á tækni í framtíðinni (has impact on future technology), (Dahlin og 
Behrens, 2005). 

Fyrirtæki sem unnu að stigvaxandi nýsköpun upplifðu jákvæð áhrif á stöðu sína á 

markaði. Hins vegar upplifðu fyrirtæki sem unnu að róttækri nýsköpun meiri óvissu og 

áttu í erfiðleikum með að koma vöru sinni á markað.  

Viðmælandi 7: Svo er náttúrulega mikið af fólki sem trúir þessu ekki. Vill bara 
sjá hvað kemur út úr fyrstu tilraunum og framleiðslulotum […] skiljanlega 
vegna þess að þetta er alveg nýtt og þetta er algjör bylting. Þetta er ekki 
bara ein lítil breyting.  

Viðmælandi 3: […] það voru fáir sem trúðu á þetta. Menn voru að blóta 
þessu. Þetta var erfitt til að byrja með. Menn héldu áfram að þróa þetta, 
búnir að vera þróa þetta í öll þessi ár og bæta.  

Eins og sjá má þurftu fyrirtæki er vinna að róttækri nýsköpun að takast á við 

vantraust gagnvart vörum sínum. Oft og tíðum höfðu önnur fyrirtæki búin að reyna að 

gera svipaða hluti áður, með misjöfnum árangri. Þetta leiddi af sér slæma reynslu 

viðskiptavina af þeirri lausn sem fyrirtækin voru að vinna að og slæmt orðspor hennar á 

markaði. Þetta varð til þess að hugsanlegir viðskiptavinir voru oft og tíðum fullir 

efasemda þegar kom að því að prófa eða fjárfesta í lausninni. Þrátt fyrir að tæknilegar 

breytingar hefðu orðið miklar síðan upprunalega lausnin var kynnt. 

Viðmælandi 1: En menn voru búnir að reyna þetta áður með öðrum efnum 
og það er líka partur af þessari tregðu vegna þess að menn, menn höfðu 
rekið sig á.  

Annað sem hafði áhrif á traust til þeirrar vöru sem fyrirtækin voru að þróa var 

hvernig öðrum aðilum sem höfðu fylgt þeim inn á þennan nýja markað vegnaði. Þrátt 

fyrir að eiga í samkeppni við þessa aðila var það skoðun að minnsta kosti eins 

viðmælanda að það væri ekki gott ef þróun hjá þeim gengi illa. Það leiddi af sér slæmt 

orðspor á hinni nýju vöru og þjónustu og yki aftur vantraust á markaði gagnvart þeirri 

lausn sem fyrirtækið bauð upp á.  
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Viðmælandi 3: […] það eina sem getur komið okkur illa er að hinum gangi 
illa. Það kemur okkur ekkert vel sko […] þess vegna viljum við ekki, þó að við 
séum ekkert ánægðir með samkeppnisaðilina þá má þeim ekki heldur ganga 
illa. 

Eitt þeirra þriggja fyrirtækja hjá GMT, hvers vistvæna nýsköpun var róttæk, hafði sett 

vöru sína á markað undir lok síðustu aldar. Viðmælandi fyrirtækisins mat það sem svo 

að nú fyrst væri varan að öðlast traust á markaði. Oft hefði það verið freistandi fyrir þá 

sem leiddu fyrirtækið að breyta yfir í „gamla mátann“. En nú, öllum þessum árum síðar, 

er loks komin upp sú staða að varan hefur unnið sér trausta stöðu á markaði. Mat hann 

það svo að nú væri einnig ljóst að hin nýja aðferð væri komin til að vera og að hægt og 

bítandi yrði hún ráðandi á markaði. 

Viðmælandi 3: Það var alveg alltaf verið markmiðið að fara ekki út í [gömlu 
vöruna]. Þeir voru miklu stærri markaður. En það var bara tekinn sá póll í 
hæðina að við ætluðum að vera í [nýju vörunni], engu öðru. Það hafa verið 
skiptar skoðanir um það innan fyrirtækisins í mörg ár, en það hefur náð að 
halda […] þetta er svona ákveðið prinsipp sem að, sem betur fer við höfum 
náð að halda halda út. Nú er það farið að skila sér […] þetta fer í eina átt, 
þetta fer aldrei til baka skilurðu, þetta fer aldrei til baka í [gömlu vöruna]. 

Af þeim þremur fyrirtækjum GMT sem vinna að róttækri nýsköpun hafa tvö þeirra 

þróað lausnir sínar nýlega. Litu þau svo á að ágóði þeirra af þessari nýsköpun væri mjög 

óviss. Það væri margt sem þau þyrftu að yfirstíga til að tryggja stöðu sinnar vöru á 

markaði. Einn viðmælandi benti á að þrátt fyrir að sú lausn sem hans fyrirtæki byði nú 

upp á hefði ýmsa kosti fram yfir það sem fyrir væri á markaði, þýddi það ekki endilega 

að hans vara myndi hafa vinningin á endanum. 

Viðmælandi 1: Þetta er svo oft tilviljunum háð. Þetta er eins og þegar að 
beta [max] og VHS komu upp, þá var VHS tekið fram yfir beta þrátt fyrir að 
beta væri miklu betra. Það getur alveg eins orðið með þetta hérna að það 
verði undir í þessari samkeppni. Þó að það sé miklu betra. 

Eitt af því sem fyrirtæki sem stóðu að róttækri nýsköpun þurftu stundum að takast á 

við voru varnaraðgerðir þeirra sem fyrir voru á markaði. Þessi róttæka nýsköpun fól oft í 

sér breytingar sem gerðu ákveðna orkugjafa eða framleiðsluþætti óþarfa. Þetta leiddi til 

þess að þeir sem höfðu tekjur af því að útvega viðkomandi orku eða framleiðsluþátt sáu 

hag sinn í því að reyna að hefta framgang hinnar nýju vöru á markaði. Tvö af þremur 

fyrirtækjum höfðu upplifað þetta. 



56 

Viðmælandi 1: Þó við séum með [fjölmörg] kerfi í gangi og þau hafi öllsömul 
sýnt fram á frábæra niðurstöður og auðveldað mönnum verulega í 
vinnslunni, þá er samt sem áður sko eru, ja í fyrsta lagi þá náttúrulega erum 
við að stíga á tær stórra fyrirtækja sem eru að selja mikið af [sami 
vöruflokkur] og ekkert af þeim vill raunverulega að það verði samdráttur í 
því. Vegna þess að við erum að, með þeirri lausn sem við erum með þá 
verður [hráefna]noktun […] að minnsta kosti 20 prósent eða já 20% minni 
heldur en er í dag. Og það eru miklir peningar. 

4.3 Íslenski sjávarklasinn og aðrir samstarfsaðilar 

Öll þau fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókninni eru partur af starfsemi Íslenska 

sjávarklasans. Í þessu þema er tekið fyrir upplifun þeirra af þátttöku sinni í 

klasasamstarfinu. Þetta þema skiptist í þrjú undirþemu: jákvæð áhrif klasans; væntingar 

til klasans og aðrir samstarfsaðilar. 

4.3.1 Jákvæð áhrif klasans 

Viðmælendur voru almennt sammála að það væri gott að vera partur af Íslenska 

sjávarklasanum. Upplifun viðmælenda var almennt góð af því samstarfi. Nokkur munur 

var þó á milli viðmælenda hversu tengda þeir upplifðu sig klasanum. Eitt af því sem að 

vakti athygli rannsakanda að almennt var nokkuð mikill munur á upplifun þátttakenda 

eftir því hvort þeir voru með bækistöðvar innan húsnæðis Íslenska sjávarklasans eða 

utan þess. Þau fyrirtæki sem voru utan húsnæðisins virtust almennt líta svo á að 

velgengni í klasanum væri langtímaverkefni og ósanngjarnt væri að gera kröfu um 

árangur meðan samstarfið væri þetta ungt. 

Viðmælandi 2: Það er enn sem komið er, kannski ekki haft nein mikil áhrif, 
við kannski bara, höfum bara vonir til þess til lengri tíma. Við vorum heldur 
kannski ekkert að búast við því að það að fara í sjávarklasann […] yrði 
einhver gjörbylting á einni nóttu.  

Fyrirtæki sem voru innan húsnæðis klasans virtust hins vegar almennt upplifa sig sem 

meiri hluta af honum og voru ánægðari með samstarfið.  

Viðmælandi 11: [upplifunin] er frábær alveg að því leyti til að við erum svona 
í hringiðu, svona tæknifyrirtækja og nýsköpunar. 

Athygli vekur að þetta var ekki einungis upplifun fyrirtækja sem voru innan húsnæðis 

klasans heldur var þetta einnig upplifun margra þeirra sem voru með bækistöðvar utan 

húsnæðis hans. 
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Viðmælandi 2: Og þessi fyrirtæki sem eru þarna með stað, skrifstofur inni í 
klasanum, þau eru með miklu, ja enn meiri nánd hvert við annað. Við erum 
auðvitað ekki þannig. Við sækjum þá fundi sem að, sem að hérna menn boða 
til. 

Fyrirtæki sem staðsett eru innan klasans eru þegar farin að upplifa jákvæð áhrif 

samstarfsins. Þegar hugsanlegir viðskiptavinir koma í heimsókn til eins fyrirtækis þá er 

óskrifuð regla að þeir eru kynntir fyrir öðrum fyrirtækjum klasans sem þeir eiga 

hugsanlega samleið með. Þetta leiddi af sér aukin viðskipti og bætt tengslanet. 

Viðmælandi 8: […] mjög góð áhrif. Eins og með [viðskiptatækifæri] það er 
bara, ég væri ekkert í því núna ef það hefði ekki verið, einn maður komið í 
heimsókn til fyrirtækis sem var hérna og svo var verið að labba með hann 
meðfram og við fórum að spjalla saman og þá sagði ég honum hvað ég gæti 
gert varðandi [vöruna] og þá sagði hann heyrðu það er rosa þörf hjá okkur 
fyrir þetta. […] það kom bara mjög gott út úr þessu. Þannig að það er, bara 
við getum rakið það beint til klasans og samstarfsins.  

Að vera í húsnæði klasans og innan um önnur tæknifyrirtæki skapar frjóan jarðveg 

fyrir nýsköpun og þróun. Vikulega hittist fólk og ræddi það sem það var að gera hverju 

sinni.  

Viðmælandi 1: Það eru að koma alls konar nýjar hugmyndir upp í, bara í 
gegnum klasann. Það er verið að virkja fólk sem að hefur haft hugmyndir […] 
eins og kollagen og fleiri vöruþróun sem hefði hugsanlega ekki orðið til nema 
fyrir það, fyrir þá umræðu sem hefur raunverulega sprottið í gegnum og í 
kringum klasann.  

Allt þetta leiddi svo af sér umhverfi sköpunar þar sem ólíkar hugmyndir urðu kveikjan 

að frekari nýsköpun og þróun meðal þessara fyrirtækja.  

Viðmælandi 11: Margt að gerjast í sprotafyrirtækjum þó það sé ekki eitthvað 
sem snertir ekki okkur, ekki beint sko, þá er þetta samt suðupottur 
hugmynda og, og menn eru að kasta á milli sín svona hugmyndum. 

Það voru margir kostir við klasasamstarfið sem fyrirtækin upplifðu almennt hvort sem 

þau voru staðsett innan húsnæðis klasans eða ekki. Einn af þeim kostum sem þau sáu 

við klasasamstarfið var áhrif þess á ímynd sjávariðnaðarins í heild. Upplifðu 

þátttakendur það sem svo að starf sjávarklasans væri að ljá sjávariðnaðinum mun 

nútímalegri og jákvæðari ímynd heldur en hann hefði haft hingað til.  

Viðmælandi 10: Þegar við segjum „ja við erum nú þarna í sama húsnæði og 
sjávarklasinn og erum svona að vinna með“, „nú eruð þið þar já“ […] þá er 
það jákvætt um leið sko, og maður finnur það og það er bara mjög gott fyrir 
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móralinn í fyrirtækinu að manni finnist maður vera hluti af einhverju sem að 
allir sem hafa í sinni ímynd að sé á leiðinni upp og sé að gera góða hluti. 

Kosti þessa mátu menn á ýmsa vegu. Töldu menn að þetta leiddi almennt af sér 

jákvæðara viðhorf til fyrirtækjanna og sjávariðnaðarins í heild sinni. Einnig leiddi þetta af 

sér að auðveldara yrði í framtíðinni að laða til sín hæfileikaríkt fólk til að vinna í 

iðnaðinum. 

Viðmælandi 7: […] betri ímynd sem þessi iðnaður hefur […] því meira verður 
af menntuðu fólki sem sækir í iðnaðinn og það hjálpar okkur. 

Annað sem var jákvætt við starf klasans var sú tenging sem myndaðist á milli 

fyrirtækjanna. Það bæði ýtti undir traust sem auðveldaði allt samstarf þeirra á milli. 

Fyrirtækin skyldu einnig betur hvað önnur fyrirtæki í klasanum væru að vinna að og 

leiddi það af sér samvinnu og tækifæri sem annars kynnu að hafa farið forgörðum.  

Viðmælandi 7: Það má segja að klasinn er mjög hvetjandi umhverfi. Og í 
mörgum tilfellum þá tekst klasanum að draga saman tæknifyrirtæki sem 
hafa verið mjög tortryggin að vilja samvinnu. 

Einnig töldu þátttakendur að klasasamstarfið styrkti fyrirtækin á mörkuðum að því 

leyti að þau gátu nú betur boðið upp á heildarlausnir fyrir viðskiptavini sína. Mátu þau 

það sem svo að það væri einn af stærstu kostum klasans, þar sem krafan um 

heildarlausnir væri rík meðal viðskiptavina. 

Viðmælandi 1: Þetta er líka, má segja, gríðarlegt tækifæri […] fyrir þessi 
fyrirtæki að vinna saman að heildarlausnum fyrir iðnaðinn. Hvar sem er í 
heiminum. 

Á heildina litið er óhætt að segja að upplifun þátttakenda af klasasamstarfinu hafi 

verið jákvæð og þeir ánægðir með það.  

4.3.2 Væntingar til klasans 

Þegar kom að væntingum til klasans var ýmislegt sem þátttakendur ræddu. Eitt af því 

sem þeir horfa vonaraugum til er að hann renni stoðum undir að þau fyrirtæki sem 

honum tilheyra geti markaðssett heildarlausnir fyrir hugsanlega viðskiptavini. Litu 

margir þátttakendur svo á að það væri eitthvað sem myndi styrkja fyrirtækin í leit sinni 

að nýjum viðskiptavinum. 
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Viðmælandi 1: Þetta er oft þannig að stór fyrirtæki vilja ekki vera að versla 
við marga. Þeir vilja geta komið og keypt bara einn, bara mig vantar bara eitt 
frystihús sem á að vinna þetta mikið magn af fiski per dag. Þannig að ég held 
að það svona partur af því að geta verið í svona að þú […] þú átt betur kost á 
því að komast á framfæri.  

Eins og áður hefur verið komið inn á þá er markaðurinn á Íslandi mjög hvetjandi 

þegar kemur að vistvænni nýsköpun. Það er þó ekki þar með sagt að ekki sé hægt að 

taka skrefið lengra. Nokkrir viðmælendur bentu á það vandamál að íslenskar afurðir sem 

eru vel unnar út frá vistfræðilegum sjónarmiðum eru ekki auðkenndar á neinn hátt sem 

aðgreinir þær frá öðrum vörum sem að bera mun stærra umhverfisleg fótspor. 

Viðmælandi 2: En þetta Green marine verkefni […] það er eiginlega til þess 
að búa til svona sameiganlega regnhlíf kringum þessa aðila. Að þeir geti 
kannski svona, veit ekki, búið sér til stimpil sem er sameiginlegur um að 
þessi fyrirtæki séu þessi „græna grúppa“ eða svoleiðis […] en sé kannski ekki 
hver í sínu horni. […] Að þá séu þeir bara að undirstrika það að þessir aðilar 
sem eru í þessum hópi þeir séu að hérna, einbeita sér að þannig starfsemi að 
hún sé eins orkusparandi og umhverfisvæn og frekast verður. 

Aðrir tóku í sama streng og bentu á þörfina fyrir vottun og rekjanleika fiskvara. Mæta 

þyrfti aukinni kröfu neytenda um vöru sem væri veidd og unnin á umhverfisvænan hátt 

með því að gera vörur sem uppfylla þau skilyrði sýnilegri.  

Viðmælandi 7: […] tæknin gerir það að verkum […] að sá sem kaupir fisk í 
einhverjum stórmarkaði út í heimi, að hann fær bara 100% rekjanleika á því 
hvað þessi, nákvæmlega þetta fiskflak var veitt og hvaða bát það var veitt og 
hvernig sá bátur er […] það bara hlýtur að vera jákvætt. 

Litu margir svo á að klasasamstarfið gæti verið kveikjan að aukinni vinnu á þessu sviði 

við að búa til vottunarkerfi sem gæti styrkt endanlega vöru á markaði. Er þetta 

sérstaklega mikilvægt þegar hugað er að vörum sem ekki eru unnar af sömu kostgæfni. 

Þær geta haft neikvæð áhrif á verðþróun á markaði og sett pressu á íslenska aðila að 

lækka verð á sínum vörum til að keppa við vörur sem hafa mun stærra umhverfislegt 

fótspor og búa ekki yfir sömu gæðum og hin íslenska vara.  

Viðmælandi 8: það er alls staðar orðið þrýst á íslenskan fisk vegna þess að 
norski fiskurinn er kominn inn, og það er tvífrystur fiskur […] fiskurinn er 
veiddur í Barentshafi alveg á fullu, frystur, […] , farið með hann til Kína. Hvað 
heldur að þetta sé að eyða. Þar er þetta unnið […]tvífrystur fiskur kemur inn 
á Evrópumarkað svo er farið að þrýsta niður verðið hjá Íslendingum á ferska 
fiskinum 
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Verkefnið sem lægi fyrir væri því hvernig væri best að byggja upp vottunarkerfi sem 

kæmi því til skila hversu umhverfisvæn varan væri til að senda skýrari skilaboð út á 

markað. 

Viðmælandi 6: En hvernig komum við því betur til skila hversu lágt fótsporið 
er á endamarkað. Ég meina ef þú kaupir þvottavél í dag þá er alltaf á 
þvottavélinn einhver svona límmíði sem stendur á ABC og einhver einkunn 
fyrir þessa þvottavél sko. Hvað hún er umhverfisvæn eða hvað hún er að fá í 
rating í orkusparnað. Ef þú kaupir þér hjólbarða í dag þá getur þú fengið að 
nákvæmlega, sko hvort að þetta séu hjólbarðar sem spara eldsneyti, sem 
minnkar rykmengun, sem að hafa þessa eiginleika eða hina. Þannig að […] 
skilaboðin til neytenda […] eru mjög skýr og berast alla leið. Þau eru ekki 
komin í matvöruna ennþá. Þegar þú kaupir út í búð pakka af ýsubitum, þá er 
ekkert ABC á því sko. 

Með vottunarkerfi væri hægt að senda skýrari skilaboð til neytenda sem hafa sífellt 

meiri áhrif á markaði. Með því að auðkenna vörunar sem vistvænar myndi það ýta undir 

eftirspurn og auka framþróun og nýsköpun á sviðinu.  

Viðmælandi 7: En það sem þú sérð ef þú ferð í Tesco til dæmis og kaupir fisk 
þá stendur á miðanum […] það sem kallast á ensku co2 footprint. Það er 
bara samantekt af öllum kílómetrunum í flug og tíminn í hérna, í veiðitúr og 
orka sem þurfti til þess að kæla og orkan sem þurfti að flytja fiskinn […] 
þannig að viðskiptavinum er gert kleift að bera þetta saman […] Ég held að 
þetta sé ákveðin þróun sem er hafin og það er bara, með rekjanleika og betri 
tækni í greininni þá verður hægt að efla þessar upplýsingar.  

Þó að þörfin fyrir vottunarkerfi sem þetta sé rík, þá er ekki þar með sagt að það sé 

hlaupið að því að koma því á laggirnar. Einn viðmælandi útskýrði hversu flókið það liti út 

frá sínum bæjardyrum. Sú tækni sem hann býður upp á gerir mönnum kleift að nýta 

aukaafurðir sem annars yrði hent. Það þyrfti því á einhvern hátt að vega og meta 

umhverfislegan kostnað þess að fullnýta ekki afurðina á móti umhverfislegum kostnaði 

við að nýta afurðina ekki til fulls.  

4.3.3 Aðrir samstarfsaðilar 

Auk þess að vera í klasasamstarfinu þá voru fyrirtækin einnig í samstarfi við hina ýmsu 

aðila, eins og gefur að skilja. Má þar t.d. nefna umboðsmenn, undirverktaka og ýmsa 

aðila tengda sjávariðnaðinum. Athygli vakti að nokkur fyrirtækjanna töldu sína nánustu 

samstarfsaðila vera viðskiptavini sína. Mátu þeir það sem svo að innsýn viðskiptavina 

inn í þá vöru sem boðið er upp á sé ómetanleg. 
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Viðmælandi 4: Við vinnum í raun bara beint með okkar viðskiptavinum […] 
oft á tíðum sko eru praktískustu sérfræðingarnir, þá er að finna hjá 
kaupendunum okkar […] þess vegna er mjög mikilvægt að vinna með þeim 
líka sko. Þeir sjá eitthvað sem við sjáum ekki endilega. 

Þau fyrirtæki sem þurftu vinnu sinnar vegna að meta gæði og geymsluþol afurða 

höfðu átt í töluverðu samstarfi við Matís. Lýstu þau yfir mikilli ánægju með samstarfið. 

Viðmælandi 5: Mjög gott, mjög gott samstarf við matís með þá þætti. 

Aðrir samstarfsaðilar sem voru nefndir var Háskóli Íslands en nokkur fyrirtæki GMT 

hafa átt í samstarfi við þá á einhverjum tímapunkti. Samstarf við háskólastofnanir virtist 

þó ekki vera mikið.  
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða vistvæna nýsköpun í íslenskum sjávariðnaði 

og hvaða hvatar liggja að baki hennar. Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum 

svarað og niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við fræðilega umfjöllun. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

 Hvað hefur mótað vistvæna nýsköpun hjá þeim fyrirtækjum sem mynda 
Green Marine Technology hóp Íslenska sjávarklasans? 

 Hvaða áskorunum hafa fyrirtækin mætt við umhverfisvæna nýsköpun og 
þróun? 

 Hver er upplifun fyrirtækjanna af klasasamstarfinu? 

Í lok kaflans er farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar og settar fram tillögur að 

frekari rannsóknum.  

5.1 Vistvæn nýsköpun á Íslandi og hvatar fyrir henni 

Eitt af því athyglisverðasta við niðurstöður þessarar rannsóknar er að hve miklu leyti 

vistvæn nýsköpun hefur verið drifin áfram af aðstæðum á markaði. Upprunleg tilgáta 

Porters og van der Linden var að fyrirtæki gætu aukið hagnað sinn og áunnið sér 

samkeppnisforskot með því að vinna að umhverfisvænum lausnum. Til þess að koma 

fyrirtækjum af stað í þessa þróun þyrfti hins vegar að koma til reglugerðir frá hinu 

opinbera (Porter og van der Linde, 1995) . Síðan Porter og van der Linden settu fram 

þessa tilgátu hafa margar rannsóknir miðað að því að kanna hvaða áhrif reglugerðir hafi 

á vistvæna nýsköpun og hvort þær örvi hana hjá fyrirtækjum. (sjá t.d. Horbach o.fl., 

2012; Kesidou og Demirel, 2012; Triebswetter og Wackerbauer, 2008).  

Hér á landi virðast reglugerðir ekki vera mikill hvati fyrir vistvæna nýsköpun. Það 

fiskveiðistjórnunarkerfi sem nú er við lýði setur takmarkanir á hversu mikið af 

auðlindum sjávar er hægt að sækja. Áður fyrr var áherslan aðallega lögð á að sækja sem 

mestan afla og lítið var hugsað um fullnýtingu, gæði aflans eða aðstæður á markaði. 

Takmarkanir fiskveiðistjórnunarkerfisins leiða til þess að sjávarútvegsfyrirtæki leita nýrra 

leiða til að auka tekjur sínar, með því að auka verðmæti aflans sem þau sækja. Þetta 

hefur leitt af sér þróun sem einkennist af því að unnið er að hámörkun gæða og nýtingu 
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sem flestra afurða sem til falla. Hér á landi er því sterk tenging á milli þess að vera 

umhverfisvænn og að vera með góða rekstrarlega afkomu. Fyrirtækin í GMT sérhæfa sig 

í lausnum sem gera vinnslu hagkvæmari, endingu vara betri og betri nýtingu afurða. 

Hefur lagaleg umgjörð íslensks sjávarútvegs skapað eftirspurn eftir þeim lausnum. Þess 

utan virðast reglugerðir ekki vera mikill hvati fyrir vistvænni nýsköpun hér á landi. 

Fyrirtæki eru þó vel meðvituð um reglugerðir er snúa að umhverfisþáttum og fylgjast vel 

með fyrirhuguðum breytingum á þeim.  

Marin (2014) gagnrýndi það að lagasetningar sem ætlað var að hvetja fyrirtæki til að 

standa að vistvænni nýsköpun væru að skaða fyrirtækin fjárhagslega þar sem þau þyrftu 

að gefa upp á bátinn arðbærari nýsköpun sem væri ekki umhverfisvæn. Þessi gagnrýni 

Marin á illa við fyrirtækin í Green Marine hópnum. Eins og áður hefur komið fram, þá 

eru helsti hvati vistvænni nýsköpunar í sjávariðnaðinum hér við land ekki í formi 

reglugerða. Markaður fyrir vistvæna nýsköpun í sjávariðnaði er mun meira í ætt við 

niðurstöður Bocken o.fl. (2014) sem sýndu að helsti hvatinn að vistvænni nýsköpun væri 

viðskiptalegs eðlis. Fyrirtæki velja að taka þátt í vistvænni nýsköpun af því að það felur í 

sér viðskiptatækifæri.  

Aukin krafa neytenda um vistvænni vörur virðist vera hvati fyrir vistvænni nýsköpun í 

sjávarútvegi og telja viðmælendur að áhrif neytenda sem þrýstiafl komi eingöngu til 

með að aukast. Er þetta athyglisvert þegar horft er til röksemda Kammerer (2009) að 

neytendur velji frekar vöru sem er sköpuð með vistvænum hætti ef ávinningurinn er 

auðmerkjanlegur. Það að skapa einhvers konar vottunarkerfi fyrir íslenskar vörur og 

afurðir sem auðkennir þær sem vistvænni kost gæti því verið lykilatriði til að ýta undir 

frekari þróun á sviði vistvænnar nýsköpunar. 

Það sem Reid og Miedzinski (2008) kalla eftirspurnarþætti og Rennings (2000) og 

Horbach o.fl. (2012) nefna markaðsþætti virðist því vera áhrifamesti mótunarþáttur 

vistvænnar nýsköpunar í íslenskum sjávariðnaði.  

Hvað varðar bætta orkunýtingu virðist Ísland ekki skera sig úr að einhverju leyti á því 

sviði. Sýnt hefur verið fram á að vistvæn nýsköpun er að minnsta kosti að hluta til drifin 

áfram af vilja fyrirtækja til að draga úr kostnaði rekstrar síns (Triebswetter og 

Wackerbauer, 2008). Í ljósi þess að olíuverð er hátt, og virðist ætla að vera það áfram, 

þá er hvati fyrir nýsköpun á sviði bættrar orkunýtingar virkur áhrifaþáttur í vistvænni 

nýsköpun í íslenskum sjávariðnaði.  
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5.2 Áskoranir við vistvæna nýsköpun  

Athyglisverður er sá skýri munur sem er á milli vistvænnar nýsköpunar sem er róttæk og 

þeirrar sem er stigvaxandi. Þau fyrirtæki sem stóðu að stigvaxandi vistvænni nýsköpun 

upplifðu almennt jákvæð áhrif hennar. Þau fyrirtæki sem stóðu að róttækri, vistvænni 

nýsköpun mættu meira andstreymi. Var það einkum vegna óvissu um hvernig 

markaðurinn myndi bregðast við vistvænu nýsköpuninni og varnaraðgerðum þeirra sem 

höfðu hagsmuna að gæta. Er þetta í samræmi við varnarorð Ekins (2010) um að vænta 

mætti varnaraðgerða þeirra aðila sem fyrir eru á markaði sem eiga á hættu að missa 

spón úr aski sínum.  

Er þetta áhyggjuefni ef tekið er mið af því að róttæk nýsköpun er nauðsynleg, til þess 

bæði að auka fjárhagslegan ávinning fyrirtækjanna, en einnig til að ná þeim breytingum 

sem eru nauðsynlegar til að mæta þörfum vistkerfisins fyrir vistvænni þróun (Murphy og 

Gouldson, 2000). Virðist það vera upplifun þeirra sem taka þátt í GMT-verkefninu að 

kröfur neytenda um að vörur séu vistvænar séu ríkar og eru að aukast ef eitthvað er. 

Þetta bendir til bjartsýni varðandi hugsanlegt brautargengi vistvænna afurða á markaði. 

Það hlýtur því að teljast áhyggjuefni að róttæk nýsköpun, sem gegnir mikilvægu 

hlutverki, virðist eiga erfitt uppdráttar. Eftir liggur spurningin, hvernig má styðja við þau 

fyrirtæki sem standa að róttækri, vistvænni nýsköpun og hjálpa þeim að ná brautargengi 

á markaði?  

5.3 Íslenski sjávarklasinn og aðrir samstarfsaðilar 

Eitt af því sem var athyglisvert var að þátttakendur virtust almennt upplifa jákvæð áhrif 

af klasasamstarfinu, en þó var munur á milli þeirra fyrirtækja sem staðsett voru innan 

klasans og utan hans. Þau fyrirtæki sem voru staðsett innan húsnæðis klasans virtust 

almennt upplifa jákvæðari áhrif af samstarfinu. Spurning er hvort það sé vegna þess að 

samstarfið hjá fyrirtækjunum sem staðsett eru í húsnæði klasans sé nánara. Eða vegna 

þess að þau fyrirtæki sem eru utan húsnæðisins séu á einhvern hátt ólík þeim sem eru 

innan hans. Ein hugsanleg skýring gæti verið sú að þau fyrirtæki sem eru utan hans séu 

stærri. Eða á einhvern hátt komin lengra á veg í sínu ferli, heldur en fyrirtækin sem eru 

innan húsnæðisins og þarfir þeirra því hugsanlega aðrar. Það er hins vegar ljóst að 

þátttakendur bera væntingar til þess að klasasamstarfið muni skila sér, bæði fyrir 

fyrirtækin og iðnaðinn í heild. Klasasamstarfið ljáir sjávariðnaðinum nútímalegri mynd 
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og laðar að hæft starfsfólk. Það virðist því á heildina litið styrkja fyrirtækin í sinni 

nýsköpun og renna styrkari stoðum undir starfsemi þeirra. 

5.4 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru nokkrar. Fyrir það fyrsta afmarkast þær við 

ákveðinn iðnað hér á landi. Eftir stendur því spurningin, hvernig vistvænni nýsköpun sé 

háttað í öðrum atvinnugreinum á Íslandi? Er þetta tilefni til frekari rannsókna.  

Eins og komið hefur fram í þessu verki virðast aðstæður til vistvænnar nýsköpunar í 

íslenskum sjávariðnaði sérstaklega góðar. Það er því ekki annað hægt en að velta fyrir 

sér hvort það sé einsdæmi fyrir sjávariðnaðinn að vistvæn nýsköpun sé komin þetta 

langt á veg. Í rannsókn þar sem könnuð yrði útbreiðsla vistvænnar nýsköpunar, eftir 

mismunandi iðnaði og hversu langt á veg hún væri komin myndi sýna fram á hvort 

sjávariðnaðurinn á Íslandi sé einsdæmi. Eða hvort fyrirtæki í öðrum iðnaði séu að vinna 

að vistvænni nýsköpun á sama hátt.  

Önnur takmörkun sem er á þessari rannsókn er að af þeim tíu fyrirtækjum sem 

mynda GMT- hópinn, þá gat eitt fyrirtækið ekki tekið þátt í rannsókninni. Þau fyrirtæki 

sem mynda þennan hóp eru mjög ólík og starfa á ólíkum sviðum. Það var því erfitt að 

meta hvort mettun var komin í rannsóknina eða hvort fyrirtækið sem tók ekki þátt hefði 

komið með nýja sýn á viðfangsefnið. Þrátt fyrir það verður að segjast að það teljist góð 

þátttaka að níu af tíu fyrirtækjum skyldu sjá sér fært að taka þátt.  

Þessi rannsókn studdist við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Hún leitaðist við að skoða 

þá hvata sem liggja að baki vistvænni nýsköpun hjá tæknifyrirtækjum í íslenskum 

sjávariðnaði. Það sem ekki var gert var að sú starfsemi sem á sér stað hjá fyrirtækjunum 

var ekki flokkuð eftir tegundum framleiðslu sem settir voru fram í fræðilegu yfirliti þessa 

verks. Hvar fyrirtækin standa varðandi flokkun á þeirri vistvænu nýsköpun sem þau 

standa að er því ekki á hreinu. Gæti það gefið tilefni til frekari rannsókna.  
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6 Lokaorð  

Í hinu íslenska umhverfi sem þessi fyrirtæki starfa í er hvatinn að vinna að vistvænni 

nýsköpun mikill. Íslenskur sjávarútvegur er einnig stór hluti af íslensku atvinnulífi og 

gegnir mikilvægu hlutverki innan hans (Þór Sigfússon, Ragnar Árnason og Morrissey, 

2013). Hvað sem verður í framtíðinni um fiskveiðistjórnunarkerfið hér á landi, þá er 

mikilvægt að þeim hvötum sem eru í núverandi kerfi til að vinna að góðri nýtingu og 

umhverfisvænni vinnslu sé ekki eytt. Með því væri fótunum kippt undan þessum iðnaði 

og verið væri að hafa áhrif á viðkvæma vistkeðju vaxtar og þróunar í þessum iðnaði. Það 

gæti haft í för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir sjávariðnaðinn, útflutningstekjur og 

atvinnulífið í landinu.  
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8 Viðauki 

Viðtalsvísir 

 Almennar upplýsingar um fyrirtækið 

 Ástæður þess að fyrirtækið ákvað að fara í vistsköpun 

 Í hverju felst vistsköpunin  

 Hvaða breytingar hefur þetta haft í för með sér fyrir fyrirtækið 

 Þær áskoranir sem fyrirtækið hefur mætt við koma á vistsköpun 

 Upplifun fyrirtækjanna af klasasamstarfinu  

 Samstarf með öðrum aðilum 

 Viðskiptaumhverfið á Íslandi og áhrif þess.  

 Ágóði af vistsköpuninni 

 Framtíðarsýn fyrirtækisins í umhverfismálum 

 


