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Aðgreining íslenskra raforkusölufyrirtækja: 
Virðisaukning í gegnum samfélagsábyrgð 

fyrirtækja 

Hrafnhildur Árnadóttir 
Friðrik Larsen 

Með breytingum sem gerðar voru á íslenska raforkumarkaðinum við innleiðingu 

tilskipunar Evrópusambandsins í íslensk raforkulög var íslenskum raforkuneytendum í 

fyrsta sinn gert heimilt að velja sér raforkusala (Orkustofnun, 2005). Breytingarnar 

hafa skapað miklar áskoranir fyrir fyrirtækin sem lengi hafa starfað á 

einokunarmarkaði en á sama tíma hafa þeim skapast ýmiskonar tækifæri. Þar sem 

raforkuneytendur hugsa almennt ekki mikið um raforku eða raforkusala í sínu daglega 

lífi og skipta almennt ekki mikið um raforkusölufyrirtæki (Friðrik Larsen 2014), getur 

það reynst fyrirtækjunum sérstaklega erfitt að markaðssetja vörutilboð sín með 

árangursríkum hætti.  

Á samkeppnismörkuðum er það talið grundvallaratriði að vörutilboð fyrirtækja séu 

skýrt aðgreinanleg (Kotler og Armstrong, 2012). Það má því segja að áskorun 

raforkusölufyrirtækjanna felist að miklu leyti í sköpun aðgreiningar sem gæðir 

vörutilboð þeirra auknu virði og skilur á milli vörutilboða samkeppnisaðila.  

Til að gæða vörutilboð auknu virði, hafa fyrirtæki um allan heim í ríkara mæli farið 

að tileinka sér samfélagslega ábyrgð sem leið til að aðgreina vörutilboð sín frá 

vörutilboðum samkeppnisaðila. Því mætti segja að samfélagsleg ábyrð sé orðin ein af 

víddum markaðsfræðanna, enda er hún sífellt að verða fyrirferðarmeiri innan þeirra 

(Cravens og Piercy, 2013).  

Markmið þessarar greinar er að svara því hvort aðgreining byggð á 

samfélagsábyrgð fyrirtækja geti aukið virði vörutilboða raforkusölufyrirtækja í hugum 

viðskiptavina.  

Greininni er skipt upp í fimm hluta. Í fyrsta hluta verður íslenska 

raforkumarkaðnum gerð skil. Í öðrum hluta verður fjallað um aðgreiningu vörutilboða 

og í þriðja hluta um samfélagsábyrgð fyrirtækja og hlutverk þess í markaðsfærslu. 

Fjallað er um rannsókn höfundar á viðfangsefninu og niðurstöður rannsóknarinnar í 

fjórða hluta greinarinnar og að lokum setur höfundur fram hugleiðingar sínar í fimmta 

hluta.  

Raforkumarkaðurinn 

Þar sem raforkusala er nú á samkeppnismarkaði geta neytendur valið sér raforkusala 

og skipt um söluaðila eftir hentisemi (Orkustofnun, e.d. -a). Sex raforkusölufyrirtæki 

eru starfandi víðs vegar um Ísland en það eru Orkubú Vestfjarða, Fallorka, Rafveita 

Reyðarfjarðar, HS Orka, Orka Náttúrunnar og Orkusalan (Orkusetur, e.d.).  

Raforkusölufyrirtæki sem lengi hafa starfað á einokunarmörkuðum standa nú á 

dögum frammi fyrir samkeppni um viðskiptavini og þurfa því að hafa meira fyrir því 

að halda í viðskiptavini sína og laða til sín nýja viðskiptavini (Walsh, Groth og 

Wiedmann, 2005). Breytingar á raforkumörkuðum hafa þannig leitt til þess að 

fyrirtækin hafa þurft að endurskilgreina hlutverk sín til virðissköpunar (Hartmann og 

Ibáñez, 2007). Ekki er fyllilega vitað hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á 
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ákvarðanir viðskiptavina raforkusölufyrirtækja um að skipta um söluaðila. 

Rannsóknum ber ekki saman um þá þætti sem gætu haft mest áhrif á kaupákvarðanir 

raforkuneytenda.  Að mati Walsh o.fl. (2005) og Walsh, Dinnie og Wiedmann (2006) á 

ánægja viðskiptavina stærstan þátt í ákvörðunum þeirra um að skipta um 

raforkusölufyrirtæki. Rannsóknir benda þó einnig til þess að raforkuneytendur skipti 

almennt lítið um raforkusölufyrirtæki hvort sem þeir eru mjög ánægðir með viðskiptin 

eða ekki (Wieringa og Verhoef 2007; Lewis, 2002). Raforkuneytendur hugsa almennt 

mjög lítið um raforkuviðskipti í sínu daglega lífi og þá einna helst ef upp kemur 

óánægja (Friðrik Larsen, 2014), auk þess sem raforkuneytendur líta gjarnan á raforku 

sem sjálfgefinn hlut (Paladino og Pandit, 2012). Samkvæmt Wieringa og Verhoef 

(2007) er stór hluti raforkuneytenda haldinn nokkurs konar tregðu (inertia) þegar 

kemur að raforkuviðskiptum, sem gæti skýrt tryggð þeirra við raforkusölufyrirtækin. 

Samkvæmt veforðabók Snöru (e.d.) er tregða skilgreind sem „hneigð til að viðhalda 

óbreyttu ástandi“ eða sem „eiginleiki hluta að halda kyrrstöðu sinni eða jafnri 

hreyfingu í sömu stefnu nema utanaðkomandi kraftar verki á þá“. Hvað veldur þessari 

tregðu raforkuneytenda er ekki fyllilega vitað en samkvæmt Wieringa og Verhoef 

(2007) gæti skýringin verið sú að neytendur hafa ekki almennilega áttað sig á þeim 

breytingum sem orðið hafa við opnun raforkumarkaðarins og að fyrirtækin séu mörg 

hver enn að njóta ávinnings þeirrar þvinguðu tryggðar sem þau nutu á meðan þau 

voru í einokunarstöðu. Neytendur þekki ekki annað en að eiga viðskipti við sama 

fyrirtækið, viti ekki hvaða önnur fyrirtæki standa til boða og að þá skorti hvatningu til 

að leita tilboða eða skipta um fyrirtæki. Samkvæmt White og Yanamandram (2004) 

getur skortur á skynjaðri aðgreiningu (perceived differentiation) á milli fyrirtækja einnig 

útskýrt tregðu neytenda að miklu leyti. 

Þar sem tiltölulega stutt er síðan opnað var fyrir samkeppni í raforkusölu á Íslandi 

er lítil reynsla komin á raforkusölufyrirtækin sem slík og íslenskir raforkuneytendur 

skipta almennt mjög sjaldan um raforkusölufyrirtæki. Margt bendir til þess að 

stjórnendur fyrirtækjanna líti ekki á fyrirtækin sem samkeppnisfyrirtæki og að þeir séu 

ekki orðnir mjög markaðslega þenkjandi enn sem komið er. Fyrirtækin virðast 

ennfremur ekki leggja mikla áherslu á að aðgreina sig hvert frá öðru og svo virðist sem 

raforkuneytendur skynji lítinn sem engan mun á milli raforkusölufyrirtækjanna. 

Fyrirtækin keppa alla jafna við samkeppnisaðila á grundvelli verðs, að minnsta kosti að 

nafninu til, og raforkuneytendur segja gjarnan að verð raforku vegi þyngst þegar 

kemur að vali á milli raforkusölufyrirtækja (Friðrik Larsen, 2014). Á meðan neytendur 

skynja vörutilboð allra raforkusölufyrirtækjanna nákvæmlega eins og upplifa viðskiptin 

sem hrávöruviðskipti (commodity consuption), skiptir það neytendur litlu sem engu máli 

hvaðan varan kemur, ekki síst ef verðmunur á milli fyrirtækjanna er lítill sem enginn 

(Lewis, 2002). Það mætti því segja að ein stærsta áskorun sem íslensk 

raforkusölufyrirtæki standa frammi fyrir sé sú að skapa viðskiptavinum sínum aukið 

virði sem gefur þeim ástæðu til að velja eitt vörutilboð umfram önnur. 

Til að auka virði vörutilboða sinna í hugum afmarkaðra markhópa er 

grundvallaratriði að vörutilboðin séu skýrt aðgreinanleg frá vörutilboðum 

samkeppnisaðila en í aðgreiningunni felst virðið sem gefur neytendum ástæðu til að 

velja eitt vörutilboð umfram annað (Kotler og Armstrong, 2012).  

Aðgreining 

Markmiðið aðgreiningar er að skapa vörutilboði eða vörumerki skýra, aðgreinanlega 

og eftirsóknarverða stöðu í hugum viðskiptavina (Keller, Apéria og Georgson, 2012) 

og skapa því þannig viðbætt virði (Aaker, 2004). Án skynjaðrar aðgreiningar hafa 

neytendur lítið að styðja sig við þegar kemur að því að velja á milli vörutilboða, 

sérstaklega ef verðmunurinn er einnig lítill eða enginn (Kotler og Armstrong, 2012).  
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Raforka flokkast alla jafna sem hrávara þar sem hún hefur fáa eða enga aðgreinandi 

þætti í eðli sínu. Raforkuneytendur skynja almennt litla skuldbindingu í garð vörunnar 

og lítillar þátttöku er krafist af þeirra hálfu í kaupákvörðunarferlinu (Paladino og 

Pandit, 2012). Á mörkuðum þar sem svo gott sem ómögulegt er að aðgreina vöruna 

sjálfa byggt á eiginleikum hennar verður að byggja aðgreininguna á öðrum þáttum 

(McQuinston, 2003). Algengast er að raforkusölufyrirtæki leitist við að aðgreina sig 

byggt á verði og raforkuneytendum þykir verð gjarnan skipta þá mestu máli við val á 

milli raforkusölufyrirtækja (Friðrik Larsen, 2014).   

Þrátt fyrir ríka áherslu á verð til aðgreiningar bæði af hálfu fyrirtækja og 

viðskiptavina bendir ýmislegt til þess að verð hafi ekki eins afgerandi áhrif á 

kaupákvarðanir neytenda þegar kemur að rafmagni. Þrátt fyrir að neytendur bendi alla 

jafna fyrst og fremst á mikilvægi verðs raforkunnar, viti þeir gjarnan ekki hversu mikið 

þeir greiða fyrir raforkuna, né hvaða verð önnur fyrirtæki eru að bjóða til samanburðar 

(Friðrik Larsen, 2014; Kalkmann og Peters, 2002). Raforkusölufyrirtæki hafa auk þess 

ekki mikið svigrúm til að keppa á grundvelli verðs þar sem þau eru háð reglugerðum 

og eftirliti Orkustofnunar hvað varðar verðlagningu raforku (Orkustofnun, e.d. -b). 

Það mætti því auðveldlega draga þá ályktun að sú ríka áhersla sem raforkuneytendur 

og raforkusalar virðast leggja á verðaðgreiningu eigi sér ekki sterkan grundvöll.  

Samkvæmt Hartmann og Ibáñez (2007), getur skynjun viðskiptavina á 

þjónustugæðum raforkusölufyrirtækja haft mikil áhrif á ánægju þeirra og traust í garð 

fyrirtækjanna. Þó verður að hafa í huga að raforkuneytendur virðast upplifa afar lítil 

tengsl í garð í raforkusölufyrirtækja og leiða hugann að þeim við afar fá tilefni 

(Paladino og Pandit 2012; Friðrik Larsen, 2014). Í þeim tilfellum sem neytendur leiða 

hugann helst að fyrirtækjunum er það alla jafna ef upp kemur óánægja, svo sem vegna 

rafmagnsleysis, óhóflega hás rafmagnsreiknings eða þegar þjónusta fyrirtækjanna 

bregst (Paladino og Pandit, 2012). Þar sem neytendur virðast upplifa raforku svo gott 

sem sjálfgefna og leiða hugann afar sjaldan að fyrirtækjunum (Paladino og Pandit, 

2012), mætti leiða að því líkur að framúrskarandi þjónusta skipti neytendur almennt 

ekki svo miklu máli að öllu öðru óbreyttu. Samkvæmt Hoopes, Madsen og Walker 

(2003) er þjónustuaðgreining ein og sér ekki sterkur aðgreiningarþáttur til að byggja á, 

heldur verður slík aðgreining að byggja á samþættingu fleiri þátta svo hún skili 

hámarks árangri. 

Víða erlendis tíðkast það meðal raforkusölufyrirtækja að aðgreina raforku eftir 

uppruna hennar. Hefðbundin raforka úr jarðefnaeldsneyti er talin til vara sem hafa 

lága aðild (low involvement) þar sem neytendur skynja litla skuldbindingu í garð vörunnar 

eða vörumerkisins og lítillar þátttöku er krafist af þeirra hálfu í kaupákvörðunarferlinu 

(Paladino og Pandit, 2012). Aftur á móti eru neytendur taldir hafa sterkari tengingar í 

garð grænnar raforku sem framleidd er úr endurnýjanlegum orkugjöfum og hún 

gjarnan talin með hærri aðild (high involvement) en hefðbundin jarðefnaraforka (Pujari, 

Wright, og Peattie, 2003). Framleiðendur grænnar raforku byggja því aðgreiningu sína 

mjög gjarnan á uppruna raforkunnar enda er sú aðgreiningin talin skapa meira 

persónulegt virði fyrir neytendur (Salmela og Varho, 2006; Vliet, 2003; Bird, 

Wustenhagen og Aabakken, 2002; Hartmann og Ibáñez, 2006; Markard og Truffer, 

2006). 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja er hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms innan 

markaðsfræðanna á undanförnum árum. Hugtakið þykir þó fremur flókið og víðtækt 

sem gerir það að verkum að erfitt hefur reynst að skilgreina það með afgerandi hætti 

(Brunk, 2009). Samkvæmt Festu, sem er miðstöð samfélagsábyrgðar fyrirtækja á 

Íslandi, felst samfélagsábyrgð fyrirtækja í því að: 
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[fyrirtæki] axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. 
Samfélagábyrgð fyrirtækja miðar að jafnvægi þar sem úr verður gagnkvæmur 
ávinningur fyrir samfélagið og fyrirtækin sjálf. Ábyrg félög eru þau sem með 
markvissum hætti skipuleggja starfsemi sína þannig að þau skaði ekki samfélagið 
og umhverfið heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins (Festa, e.d).  

Skilgreiningar á samfélagsábyrgð fyrirtækja fela almennt ekki í sér nákvæmar 

útlistanir á því hvernig fyrirtækjum er ætlað að framkvæma samfélagslega ábyrgð, 

heldur er fyrirtækjum gefið ákveðið svigrúm til að aðlaga stefnuna að sinni starfsemi 

og sínu samfélagi. Samkvæmt Öberseder, Schlegelmilch og Murphy (2013) má tala um 

þrjú stig skuldbindingar við innleiðingu stefnu um samfélagsábyrgð fyrirtækja. Á fyrsta 

stigi eru fyrirtæki sem hafa lágmarks skuldbindingu við stefnuna, hafa tekið hana upp 

vegna ytri þrýstings eða í þeim tilgangi að njóta fjárhagslegs ávinnings. Fyrirtæki á öðru 

stigi innleiða gjarnan samfélagslega ábyrgð til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið en 

skortir þó ýmsar stoðir til að geta sett samfélagsábyrgð í framkvæmd. Á þriðja og efsta 

stigi skuldbindingar eru fyrirtæki sem innleiða samfélagsábyrgð vegna eigin 

sannfæringar eða hugsjónar og leggja mikla áherslu á að framkvæmd stefnunnar hafi 

jákvæð áhrif á samfélagið.  

Þegar fyrirtæki ætlar sér að verða samfélagslega ábyrgt skiptir öllu máli hvernig 

viðskiptavinir og markhópar skynja samfélagslegt frumkvæði þess og hversu mikið 

samræmi er á milli annars vegar samfélagslegs frumkvæðis fyrirtækisins og hins vegar 

kjarnastarfsemi þess. Til að gefa sem bestan árangur skiptir það miklu máli að 

samfélagsleg þátttaka fyrirtækis sé samþætt kjarnastarfsemi fyrirtækisins og að hún 

endurspegli hjarta og sál fyrirtækisins (Becker-Olsen, Cudmore og Hill, 2006; Porter 

og Kramer, 2006; Husted og Allen, 2001). Flestir eru sammála um að slík nálgun sé 

lykillinn að árangri fyrirtækja sem innleiða samfélagslega ábyrgð þar sem hún getur 

hún orðið hluti af virðistilboði fyrirtækisins, ímynd þess og ákvarðanatökum og getur 

orðið grundvöllur aðgreiningar þess frá samkeppnisaðilum (Husted og Allen, 2001; 

Kotler og Lee, 2005; Hoeffler og Keller, 2002).  

Fyrirtæki geta skapað viðskiptavinum sínum virði með því að gæða vörutilboð sín 

tengingu við samfélagslega ábyrgð í hugum þeirra (Husted og Allen, 2008) og 

aðgreining byggð á samfélagslegri ábyrgð getur gert fyrirtækjum kleift að byggja upp 

tilfinningaleg og jafnvel andleg tilfinningatengsl við neytendur (Meyer, 1999). Du o.fl. 

(2007) sýndu fram á að meðal fyrirtækja sem aðgreina sig byggt á samfélagslegri 

ábyrgð, sé ávinningur fyrirtækjanna töluvert meiri en þeirra sem aðgreina sig frekar út 

frá öðrum hefðbundnari þáttum, svo sem gæðum vöru. Samfélagsleg ábyrgð í 

markaðsstarfi getur þannig orðið grundvöllur aðgreiningar vegna þeirra jákvæðu áhrifa 

sem sem hún hefur á ímynd fyrirtækja (Lichtenstein, Drumwright og Braig, 2004).  

Sífellt fleiri eru farnir að líta á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem svar við þörfum 

neytenda og leið til að bæta samkeppnisstöðu sína (Husted og Allen, 2008; Porter og 

Kramer, 2002). Þó að almennt sé því haldið fram að hvaða fyrirtæki sem er geti verið 

samfélagslega ábyrgt, er það þó ekki sjálfgefið að hvaða fyrirtæki sem er geti byggt 

aðgreiningu sína á samfélagslegri ábyrgð (Öberseder o.fl., 2013). Einnig er það langt í 

frá sjálfgefið að samfélagslegt frumkvæði allra fyrirtækja skili þeim ávinningi. Þrátt fyrir 

að fjölmargar rannsóknir bendi til þess að neytendur séu almennt hliðhollari 

fyrirtækjum sem eru samfélagslega ábyrg, benda aðrar rannsóknir til þess að 

samfélagsleg ábyrgð hafi ekki eins mikil áhrif á kauphegðun neytenda í 

raunveruleikanum. Ekki sé alltaf samræmi á milli þess sem fólk segir og þess sem það 

svo gerir (Castaldo, Perrini, Misani og Tencati, 2008; Pomering og Dolnicar, 2009). 

Þar sem skýra afmörkun hugtaksins vantar, getur reynst afar erfitt að draga upp skýra 

mynd af samfélaglegri stefnu fyrirtækja eða mæla árangur hennar fyrir fyrirtæki eða 

ólíka hagaðila þess (McWilliams, Siegel og Wright, 2006).  
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Að mati Husted og Allen (2008) hentar aðgreining byggð á samfélagslegri ábyrgð 

sérstaklega vel fyrirtækjum sem starfa á mörkuðum þar sem frjálsræði hefur verið 

aukið (deregulated markets) og fyrirtækjum sem tengd eru nýtingu náttúruauðlinda í 

hugum neytenda. Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að stefna fyrirtækja um 

samfélagslega ábyrgð geti verið sérstaklega árangursrík fyrir fyrirtæki á mörkuðum þar 

erfitt er að aðgreina fyrirtækin eða vörutilboð þeirra (Husted og Allen, 2008; Fombrun 

og Shanley, 1990; Hull og Rothenberg, 2008). Að því leyti mætti segja að slík 

aðgreining gæti hentað raforkusölufyrirtækjum vel.  

Rannsókn 

Eins og fyrr segir er tilgangur þessarar greinar að svara því hvort aðgreining byggð á 

samfélagsábyrgð fyrirtækja geti aukið virði vörutilboða íslenskra raforkusölufyrirtækja í 

hugum viðskiptavina. Þar sem um mjög huglægt mat er að ræða, taldi höfundur að 

eigindleg aðferð í formi rýnihóparannsóknar væri heppilegasta rannsóknaraðferðin til 

að svara spurningunni. Rýnihóparannsókn var því framkvæmd á tímabilinu janúar til 

mars 2015 þar sem 18 þátttakendur mættu. Stuðst var við spurningaramma sem 

innihélt fremur opnar spurningar sem gáfu tilefni til dýpri umræðu.  

Til að geta svarað spurningunni var rannsókninni skipt niður í þrjá hluta þar sem 

markmið fyrsta hlutans var að kanna almennt viðhorf þátttakenda rannsóknarinnar til 

raforkusölufyrirtækja. Markmið annars hlutans var að kanna hvort þátttakendur 

skynjuðu einhvern mun á milli raforkusölufyrirtækja og hvernig þeir myndu vilja sjá 

þessi fyrirtæki aðgreina sig. Markmið þriðja hlutans var að kanna viðhorf þátttakenda 

til hugtaksins Samfélagsábyrgð fyrirtækja og leita svara við því hvernig aðgreining 

raforkusölufyrirtækja sem byggð væri á samfélagsábyrgð yrði mögulega skynjuð í 

þeirra huga. 

Niðurstöður rannsóknar 

Í kjölfar rannsóknanna voru viðtölin afrituð og úr þeim greind þemu sem skipta má í 

þrjá yfirflokka, (1) almennt viðhorf, (2) aðgreining og (3) samfélagsábyrgð. Verður hér 

í framhaldinu gerð nánari grein fyrir þessum atriðum.  

Almennt viðhorf 

Flestir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu mjög óljósa hugmynd um að 

raforkusölufyrirtæki væru yfir höfuð á samkeppnismarkaði og vitund þeirra um 

raforkusölufyrirtækin og raforkukerfið var almennt mjög lítil. Þrátt fyrir það voru þó 

allir sammála um að mjög einfalt væri að skipta um raforkusölufyrirtæki. Á sama tíma 

og margir gagnrýndu skort á samkeppni og töldu það vera helstu ástæðu þess að 

verðið væri alls staðar eins, voru einnig margir sem gagnrýndu það að samkeppni ríkti 

á markaði með raforku og töldu það ekki við hæfi. Einnig töldu margir að samkeppni 

gæti einfaldlega ekki virkað á íslenska raforkusölumarkaðinum.   
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Aðgreining 

Enginn þátttakandi gat bent á neitt sem aðgreindi fyrirtækin í þeirra huga og flestir 

virtust hafa litlar sem engar tengingar við fyrirtækin í hugum sínum.  

Til að kanna hvers konar aðgreiningu þátttakendur myndu hugsanlega kunna að 

meta voru þeir spurðir hvaða þættir þeir teldu vera mikilvægasta þegar kæmi að vali á 

milli raforkusölufyrirtækja. Þeir þættir sem helst voru nefndir voru; (1) verð, (2) 

þjónusta, (3) uppruni raforku og (4) hegðun. 

Allir þátttakendur nefndu verð sem mikilvægasta þáttinn en voru þó almennt 

sammála um að raforkuverð á Íslandi væri það lágt að það tæki því ekki að skipta um 

söluaðila. Fæstir höfðu þó borið saman verð söluaðila raforku eða leitað tilboða hjá 

öðrum söluaðilum og fæstir vissu hvað þeir væru að greiða fyrir kílóvattstundina. 

Margir þátttakendur sögðust auk þess aldrei skoða rafmagnsreikninginn.  

Á eftir verði voru nokkrir sem nefndu þjónustu sem mikilvægan þátt þegar kæmi 

að vali á milli raforkusölufyrirtækja en fæstir höfðu þó nokkurn tímann þurft að eiga 

samskipti við fyrirtækin eða nýtt sér þá þjónustu sem þeim stæði til boða.  

Uppruni raforku kom nokkuð oft til tals og þátttakendur nefndu það gjarnan sem 

mikilvægan þátt við val á milli raforkufyrirtækja. Einnig var það stundum nefnt að 

raforkufyrirtæki gætu aðgreint sig með því að bjóða upp á raforku eftir uppruna 

hennar. Sumum þótti það þó engu skipta hvaðan orkan kæmi þar sem þetta væri „allt 

saman bara [...] græn orka“. Flestir áttu þó sameiginlegt að hafa lítið íhugað það 

hvaðan raforkan þeirra ætti uppruna eða hvort ein vinnsluaðferð væri umhverfisvænni 

en önnur. 

Hegðun var gjarnan nefnd sem mikilvægur þáttur í hugum þátttakenda þegar kæmi 

að vali á milli raforkufyrirtækja. Ábyrgur rekstur, fjárhagslegt aðhald og gegnsæi voru 

þætti sem nefndir voru í tengslum við hegðun fyrirtækjanna.  

Eftir að rætt hafði verið um ýmsa þætti sem gætu hugsanlega aðgreint fyrirtækin, þá 

sérstaklega uppruna raforku eða hegðun, virtist mikilvægi verðs í hugum þátttakenda 

dofna verulega. Fyrir mörgum sem áður höfðu sagt að verð skipti öllu máli, voru aðrir 

þættir nú farnir að spila stærra hlutverk og verð orðið að hálfgerðu aukaatriði. Í töflu 1. 

má sjá ummæli þátttakenda um mikilvægi verðs við val á milli raforkusölufyrirtækja 

eftir að rætt hafði verið um aðra þætti sem hugsanlega gætu aðgreint fyrirtækin. 

 

Tafla 1. Dæmi um ummæli þátttakenda eftir að rætt hafði verið um aðra 

aðgreiningarþætti 

 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja  

Þátttakendur virust túlka hugtakið Samfélagsábyrgð fyrirtækja á fremur ólíkan hátt. Í 

hugum sumra var hugtakið neikvætt en í hugum annarra var það jákvæðara en flestir 

virtust skilgreina hugtakið fremur þröngt. Sumir þátttakendur efuðust um að fyrirtæki 
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ættu að hugsa um annað en hagnað. Einnig áttu margir erfitt með að sjá fyrir sér að 

samfélagsábyrgð gæti snúist um eitthvað annað en fjárútlát. Margir efuðust um heilindi 

þess sem að baki stæði þegar fyrirtæki gæfu sig út fyrir að vera samfélagslega ábyrg og 

mörgum þótti það skipta miklu máli að fyrirtæki væru samfélagslega ábyrg af því þau 

vildu vera það en ekki af því þau þyrftu að vera það. Öllum þátttakendum þótti það 

almennt ótrúverðugt þegar fyrirtæki gæfu sig út fyrir að vera samfélagslega ábyrg og 

margir tóku undir þá skoðun að samfélagsábyrgð fyrirtækja væri bara partur af 

ímyndarfegrun fyrirtækja.  

Aðspurð hvernig fyrirtæki gætu komið samfélagslegri ábyrgð sinni á framfæri við 

neytendur með trúverðugum hætti, lögðu flestir áherslu á gegnsæi og áþreifanleika og 

að samfélagsleg ábyrgð þeirra yrði að byggja á staðreyndum. Að mati þátttakenda yrði 

að vera einhver raunverulegur og áþreifanlegur munur á milli fyrirtækjanna til að þeir 

myndu íhuga að skipta á þeim forsendum að eitt fyrirtæki væri samfélagslega ábyrgara 

en annað. Þrátt fyrir að skiptar skoðanir væru á hugtakinu, þótti þátttakendum 

almennt mikilvægt að raforkusölufyrirtækin sýndu ábyrgð í rekstri fyrirtækjanna.  

Hegðun fyrirtækja virtist almennt skipta þáttakendurnar miklu máli og væri líkleg til 

að hafa mikil áhrif á viðbrögð þeirra og kauphegðun. Í fyrri rýnihópnum sögðust allir 

þátttakendur vera tilbúnir að skipta um raforkusölufyrirtæki ef þeir tækju eftir því að 

eitt fyrirtæki stæði upp úr hvað varðar ábyrga stjórnun og heiðarleika. Í seinni 

rýnihópnum sögðust allir vera tilbúnir að skipta um raforkufyrirtæki ef þeir kæmust að 

því að þeirra viðskiptafyrirtæki væri að fara óvarlega með fjármagn eða hefði neikvætt 

orðspor. Þeir voru einnig sammála um að það væri líklegra að þeirra núverandi 

viðskiptafyrirtæki gætu fælt þau úr viðskiptum, til dæmis með óábyrgri hegðun eða 

aðhaldsleysi í fjármálum, frekar en að önnur fyrirtæki gætu lokkað þau til sín í viðskipti.  

Umræður og ályktanir 

Í tilfelli íslensku raforkusölufyrirtækjanna virðist alla aðgreiningu skorta og lítil sem 

engin hugrenningatengsl vera til staðar í hugum neytenda. Tryggð þeirra við fyrirtækin 

virtist því á engan hátt byggja á ánægju eða jákvæðum tengingum í garð fyrirtækjanna, 

heldur bendir ýmislegt til þess að tryggðin stafi af vana, tregðu eða vanþekkingu.  

Þátttakendur rannsóknarinnar lögðu upphaflega ríka áherslu á mikilvægi verðs 

þegar kæmi að vali á milli raforkusölufyrirtækja. Sú staðreynd að áhersla 

þátttakendanna á verð dofnaði verulega eftir að farið var að ræða aðra þætti sem 

aðgreint gætu fyrirtækin gefur þó mikilvægar vísbendingar. Svo virðist sem áherslan á 

mikilvægi verðs stafi fyrst og fremst af þeirri einsleitni sem einkennir 

raforkumarkaðinn og skorti á aðgreiningu milli samkeppnisaðila. Þrátt fyrir að allir 

þátttakendur hefðu sagt verð mikilvægasta þáttinn í byrjun rannsóknar, voru lang 

flestir sammála um að rafmagnsreikningar skiptu þá almennt litlu máli og fæstir vissu 

yfir höfuð hvað þeir greiddu fyrir raforkuna. Stjórnendur raforkusölufyrirtækja ættu 

því að fara varlega í að draga ályktanir af áherslu viðskiptavina á verð raforku 

eingöngu. 

Markmið þessarar greinar er að svara þeirri spurningu hvort aðgreining byggð á 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja geti falið í sér aukið virði fyrir viðskiptavini 

raforkusölufyrirtækja. Eins og komið hefur fram er hugtakið afar víðfeðmt og flókið 

og því getur verið erfitt að svara slíkri spurningu afgerandi játandi eða neitandi. 

Þrátt fyrir að þátttakendur þessarar rannsóknar hefðu verið fremur tortryggnir í 

garð hugtaksins Samfélagsábyrgð fyrirtækja þegar það bar á góma, höfðu flestir verið 

sammála um mikilvægi ábyrgrar hegðunar af hálfu fyrirtækjanna áður en minnst var á 

hugtakið. Allir þátttakendur voru sammála um að hegðun fyrirtækja væri sá þáttur sem 

væri líklegastur til að hafa áhrif á kaupákvarðanir þeirra þegar kæmi að 

raforkuviðskiptum. Sú staðreynd bendir vissulega til þess að ábyrg hegðun feli í sér 
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meira virði en góð þjónusta eða verð raforkunnar, sérstaklega ef verðmunurinn er eins 

lítill og raunin er. Þó sýna viðbrögð þátttakenda að það að skella samfélagslega 

ábyrgum stimpli á fyrirtæki skapar viðskiptavinum ekki virði í sjálfu sér. 

Þátttakendurnir lögðu ríka áherslu á að samfélagsleg hegðun fyrirtækja yrði að vera 

áþreifanleg til að hún hefði raunveruleg áhrif á ákvarðanir þeirra og myndi skapa traust 

í hugum þeirra. Viðhorf þátttakendanna var því í miklu samræmi við aðrar rannsóknir 

sem gefa til kynna að samþætting samfélagsábyrgðar að kjarnastarfsemi sé lykillinn að 

árangursríkri aðgreiningu.  

Það er niðurstaða höfundar að aðgreining byggð á samfélagslegri ábyrgð geti aukið 

virði vörutilboða raforkusölufyrirtækjanna í hugum viðskiptavina. Telur höfundur 

jafnframt að slík aðgreining sé líklegri en aðrar hefðbundnari aðgreiningarleiðir til að 

skapa viðbætt virði í hugum þeirra.  

Annmarkar og frekari rannsóknir 

Við mat á niðurstöðum þessarar rannsóknar verður að hafa í huga að úrtak hennar var 

fremur smátt, eða aðeins 18 einstaklingar. Rannsóknin gefur því ekki tilefni til að 

alhæfa um niðurstöður yfir á stærra þýði. Hins vegar getur hún gefið ákveðnar 

vísbendingar og nýst sem grundvöllur að stærri rannsókn. Frekari rannsókna er þörf á 

íslenska raforkusölumarkaðinum og íslenskum raforkuneytendum. Með þessari 

rannsókn var því til að mynda ekki svarað hvaða markhópar yrðu líklegir til að sjá 

aukið virði í aðgreiningu byggðri á samfélagslegri ábyrgð eða hversu stórir og arðbærir 

þeir markhópar hugsanlega eru. Það yrði verðugt rannsóknarefni að greina þá 

markhópa og skoða nánar.  
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