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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ETCS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í Umhverfis- og 

auðlindafræði frá Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Lára 

Jóhannsdóttir, lektor í Umhverfis- og auðlindafræði við Viðskiptafræðideild. 

Umhverfismál hafa verið mér hugleikin um langan tíma bæði í starfi og persónulega. Í 

störfum mínum hef ég verið svo lánsöm að fá að vinna við verkefni sem tengjast því að 

innleiða aðgerðir/verkefni til að draga úr umhverfisáhrifum bæði hjá sveitarfélagi og í 

núverandi starfi mínu hjá Umhverfisstofnun. Því var ekki langt að sækja áhuga minn á að 

rannsaka hversu vel slík verkefni gagnast hinu opinbera. 

Mig langar fyrst og fremst að þakka Umhverfisstofnun fyrir að gefa mér rými til að 

vinna ritgerðina, án þess hefði ég tæplega lokið ritgerðinni á þessum tíma. Ég vil líka 

þakka tengiliðum Grænna skrefa fyrir að svara spurningakönnuninni og starfsfólki 

Umhverfisstofnunar fyrir hvatningu í gegnum ferlið. 

Fjölskyldan mín á einnig miklar þakkir skyldar en án mömmu og pabba, 

tengdamömmu, systkina minna og fjölskyldna sem pössuðu fyrir mig börnin og studdu 

mig án afláts, hefði þessi vegferð verið lengri og erfiðari. Maðurinn minn hann Elfar 

Fannar Guðjónsson, var svo lánsamur að vera mikið fjarverandi vegna vinnu á meðan 

skrifin stóðu yfir. Í staðinn veitti hann mér andlegan stuðning, hvatningu, tilsögn, aðstoð 

og yfirlestur sem var ómetanlegt. 

Að síðustu en ekki síst þakka ég leiðbeinanda mínum, henni Láru Jóhannsdóttur, fyrir 

mjög góða leiðsögn, yfirlestur og aðstoð í gegnum þetta ferli.   
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Útdráttur 

Um mjög langt skeið hefur maðurinn nýtt auðlindir jarðarinnar sér til framdráttar og 

mengað um leið vötn, sjó, andrúmsloft og ofnýtt auðlindir. Síðustu áratugi hefur þó 

umræða um umhverfis- og samfélagsmál aukist og nú er svo komið að flestir eru 

sammála um að við þurfum að minnka álag okkar á náttúruna.  

Samfélagsábyrgð er hugtak sem tengist sjálfbærri þróun og verður hlutverk 

ríkisstofnana skoðað í ljósi þess, ásamt því að skoða hvaða hvatar og ávinningur liggja að 

baki því að ríkisstofnanir og fyrirtæki vinni að umhverfismálum. Skoðuð verða nokkur 

verkefni sem ríkisstofnanir geta tekið þátt í til að draga úr umhverfisáhrifum sínum en 

Græn skref í ríkisrekstri er eitt þeirra.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort og þá hver ávinningur verkefnisins Græn 

skref í ríkisrekstri er hjá ríkisstofnunum. Rannsóknin var gerð samkvæmt megindlegri 

aðferðafræði, en gagna var aflað með spurningakönnun sem send var til tengiliða hjá 

stofnunum sem eru þátttakendur í verkefninu. Niðurstöður voru skýrðar með lýsandi 

tölfræði og að síðustu bornar saman við fræðin um samfélagsábyrgð, ávinning og hvata.  

Rannsóknin er mikilvæg að því leyti að Græn skref í ríkisrekstri er fyrsta verkefni 

sinnar tegundar fyrir ríkisstofnanir á Íslandi og rannsóknin sem slík er því fyrsta 

rannsóknin sem gerð er á ávinningi verkefnis sem hvatt er til að allar ríkisstofnanir 

innleiði. Auk þess verður fjallað um hlutverk ríkisstofnana í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar, en lítið hefur verið gert af því á Íslandi. Niðurstöðurnar verður hægt að 

nýta til ákvörðunar um framtíð verkefnisins og þær geta gefið vísbendingar um árangur 

annarra sambærilegra verkefna. Helstu niðurstöðurnar voru þær að  þátttakendur telja 

ávinning vera af verkefninu sér í lagi í formi bættrar ímyndar og fjárhagslegs ávinnings. 

Einnig mátti sjá vísbendingar um ávinning í formi þess að starfsmenn og yfirmenn eru 

áhugasamari um umhverfismál og vinna jafnvel áfram að þeim á heimilum sínum. 

 

Lykilorð: Samfélagsábyrgð, umhverfismál, ríkisstofnanir, Græn skref í ríkisrekstri. 
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Abstract 

For a long time now, mankind has exploited earth‘s natural resources for economic 

gain in an unsustainable manner with the associated environmental costs, such as 

polluting waters, oceans, atmosphere and overharvesting resources. Nevertheless, 

discussions an actions to reduce environmental and social impact.  

Corporate social responsibility is a concept tied to sustainable development and the 

role of governmental agencies will be analyzed in light of that. The incentives and gains 

of governmental agencies and companies from working on environmental issues will be 

investigated. A number of opportunities are available to governmental agencies in 

Iceland to lessen the environmental impact of their operation and these will be 

researched further, including the project Green steps in governance.  

The goal of this research is to determine if and what the gain of the project Green 

steps in governance is for governmental agencies. The research is a quantitative 

analysis, where data was gathered through a survey sent to participants in the project. 

Results are analyzed through descriptive statistics and then compared to established 

literature on corporate social responsibility, gains, and incentives.  

This research is important due to the fact that the project Green steps in governance 

is the only project of its kind for Icelandic governmental agencies, and the research is 

also the first on the gains of this type of project. In addition, little research has been 

done on the role of social responsibility in governmental agencies, and will be discussed 

in this research. 

The results can be utilized to determine the future of the project and can give clues 

on the success of other similar projects. The main results are that participants believe 

the main gains of the project are a more positive outwards image of the agency and 

financial benefits. Additionally, the results indicate that employees and managers 

become more environmentally conscious. 

Keywords: Corporate social responsibility, environmental issues, public administration, 

Green steps in governance. 
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1 Inngangur 

Neikvæðra áhrifa frá manninum á jörðina gætir um allan heim og hefur sá málaflokkur 

umhverfis og samfélagsmála trauðla fengið þá athygli sem hann hefur þarfnast 

undanfarin áratugi. Það endurspeglast í loftslagsbreytingum, mengun andrúmslofts og 

sjávar, ofnýtingu auðlinda, breytinga og eyðingar á búsvæðum dýra, ofnýtingu á vatni og 

svo má lengi telja (Hoffman, 2000). Árið 1987 kom út skýrslan „Our common Future“ en 

þar var sjálfbær þróun í fyrsta skipti skilgreind og hljóðar svo „þróun sem fullnægir 

þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja 

sínum þörfum,“ (UN World Commission on Environment and Development, 1987, bls, 

16). Hugtakið sjálfbær þróun er útskýrð þannig að framtíð okkar byggi á þremur 

grunnstoðum sem séu efnahagur, umhverfismál og samfélag en til að ná fram sjálfbærni 

og þar af leiðandi að við göngum ekki of hart á auðlindir sérhvers þessara þátta, þá þurfi 

að vera jafnvægi á milli þeirra (UN World Commission on Environment and 

Development, 1987). 

Á þennan hátt tengist samfélagsábyrgð fyrirtækja við umhverfismál og við viðfangsefni 

þessa verkefnis.  

Samfélagsábyrgð er þrengra hugtak þar sem einblínt er á fyrirtæki og áhrif þeirra á 

umhverfi sitt. Samfélagsábyrgð snýst um að fyrirtæki taki ábyrgð á þeim áhrifum sem 

þau hafa á umhverfis sitt og vinni að því að bæta hag sinna hagsmunaaðila til að mynda 

starfsmanna, samfélags og umhverfis (International Organization for Standardization, 

2010 og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011).  

Það að fyrirtæki vinni að samfélagsábyrgð snýst að miklu leyti um að í því þurfi að 

felast einhver ávinningur fyrir fyrirtækið og í því sambandi er oft minnst á fjárhagslegan 

ávinning en einnig starfsánægju, umhverfi, ímynd og fleira sem á endanum bætir 

samkeppnisstöðu, rekstrarumhverfi og fjárhagslega stöðu fyrirtækis (Weber, 2008 og 

Zutshi og Sohal, 2004).  

Á Íslandi eru um 16.600 opinberir starfsmenn sem sinna ýmsum störfum, svo sem 

hjúkrunarstörfum, löggæslu, eftirliti, stjórnun, kennslu, umönnun, umsýslu, 

öryggismálum og samgöngum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). Opinberar 
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stofnanir geta rétt eins og einkarekin fyrirtæki valdið umtalsverðum umhverfisáhrifum 

með starfsemi sinni, og má í því sambandi nefna orkufyrirtæki. Svo eru aðrar opinberar 

stofnanir sem sinna að mestu skrifstofuvinnu sem einnig hefur áhrif á umhverfið en með 

öðrum hætti. Dæmi um það eru til dæmis innkaup á vörum og þjónustu fyrir 

ríkisstofnanir á Íslandi. Opinber innkaup eru talin vera um 150 milljarðar á ári og hefur 

hið opinbera því mikinn áhrifamátt þegar kemur að því að stuðla að umhverfisvænum 

innkaupum (Stýrihópur um vistvæn innkaup, e.d.-a). Því er ljóst að opinberi geirinn 

getur haft mikil áhrif á það hvernig opinber innkaup, útboð og rammasamningar við 

þjónustuaðila og birgja þróast. Ekki má heldur vanmeta þau áhrif sem starfsmenn geta 

haft á innleiðingu umhverfismála hjá ríkinu með því að sýna stuðning eða aðstoða við 

innleiðingu.  

Til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum vegna reksturs opinberra stofnana og 

til að auka umhverfisvitund starfsmanna þeirra, var verkefnið Græn skref í ríkisrekstri 

sett á laggirnar í nóvember 2014. Verkefnið samanstendur af fimm Grænum skrefum, í 

hverju þeirra eru fyrirfram skilgreindar aðgerðir sem ríkisstofnanir innleiða (Stýrihópur 

um vistvæn innkaup, e.d.-a) 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu sýna fram á að þátttakendur telja ávinning vera 

af verkefninu í formi bættrar ímyndar og fjárhagslegs ávinning. Ennfremur má sjá 

ávinning í formi þess að starfsmenn og yfirmenn eru áhugasamari um umhverfismál og 

vinna jafnvel áfram að þeim á heimilum sínum.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara eru fjórar:  

 Hver er ávinningur af verkefninu Græn skref í ríkisrekstri og í hverju felst hann? 

 Hver er munurinn á ávinningi að mati starfsmanna Umhverfisstofnunar og 

annarra stofnana? 

 Hvers vegna taka ríkisstofnanir þátt í verkefnum tengdum samfélagsábyrgð? 

 Hverjar eru helstu hindranir opinberra stofnana við þátttöku í verkefnum 

tengdum samfélagsábyrgð? 
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1.2 Mikilvægi rannsóknar og frumleiki 

Verkefnið Græn skref í ríkisrekstri er eina verkefni sinnar tegundar á Íslandi þar sem 

leitast er við að aðstoða ríkisstofnanir við að innleiða aðgerðir sem draga úr 

umhverfisáhrifum af starfsemi þeirra. Verkefnið er sett upp með þeim hætti að allar 

stofnanir eiga að geta innleitt það hvort sem um er að ræða stórar stofnanir með mikið 

bolmagn eða litlar stofnanir sem hafa kannski ekki sömu tök á að vinna að nýjum 

verkefnum. Þar sem um tilraunaverkefni er að ræða sem sett var á laggirnar síðla árs 

2014, þá er nauðsynlegt að meta ávinning til að réttlæta frekari innleiðingu og þróun. 

Þar af leiðandi er mikilvægt að komast að því hvort og þá hvaða ávinning þátttakendur 

telja vera af verkefninu og ef niðurstöður eru jákvæðar að færa rök fyrir framhaldi 

verkefnisins. Fræðilegt gildi ritgerðarinnar felst í því að þetta er fyrsta rannsóknin sem 

gerð hefur verið á tengslum ávinnings og umhverfisstarfs opinberra stofnana á Íslandi. 

Einnig eru skoðuð tengsl hvata og umhverfisstjórnunar og hvaða þættir það eru með 

hliðsjón af Grænum skrefum í ríkisrekstri sem gagnast opinberum stofnunum við 

umhverfisstarf. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um samfélagsábyrgð fyrirtækja, hugtakið og þróun þess. 

Einnig verður farið inn á tengingar samfélagsábyrgðar við opinberar stofnanir og hvert 

hlutverk þeirra er þegar kemur að því að innleiða samfélagsábyrgð. Í þriðja kafla er 

fjallað um þá þætti sem hvetja fyrirtæki til að vinna að samfélagsábyrgð. Í fjórða kafla 

verður fjallað um þann ávinning sem hlotist getur af innleiðingu samfélagsábyrgðar í 

rekstur fyrirtækja og stofnana og hvaða ávinning fyrirtæki telja helst verða til þegar 

unnið er að samfélagsábyrgð. Til að tengja saman innleiðingu samfélagsábyrgðar við 

verkefnið Grænu skrefin, verður umhverfisstjórnun og þau verkfæri sem ríkisstofnanir 

geta nýtt sér við að innleiða og stýra umhverfis- og samfélagsmálum skoðuð í kafla 5. Í 

sjötta kafla er  verkefninu Græn skref í ríkisrekstri lýst og komið inn á verkfærið grænt 

bókhald sem er sjálfstætt verkefni en tengist Grænum skrefum sterkum böndum. Í kafla 

sjö er aðferðarfræði rannsóknar lýst og áttundi kafli fjallar um samantekt niðurstaða 

sem og greiningu á þeim. Í níunda kaflanum er samantekt umræðna og niðurstaðna 

með hliðsjón af fræðilegri umfjöllun um samfélagsábyrgð, hvata, ávinning og 

umhverfisstjórnun. 
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2 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um hugtakið samfélagsábyrgð fyrirtækja sem og 

tengsl hugtaksins við rekstur fyrirtækja og opinberra stofnana. Þá verður skoðað hvernig 

hugtakið samfélagsábyrgð á við hjá opinberum stofnunum og hvort slíkar áherslur eigi 

að vera valkvæðar stofnunum. Þá verður einnig skoðað hvernig staða 

samfélagsábyrgðar er á Íslandi og að lokum farið yfir helstu gagnrýni sem fram hefur 

komið um raunverulega virkni samfélagsábyrgðar.  

2.1 Almennt um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Frá því að iðnbyltingin hófst á síðari hluta 18. aldar hafa menn litið á náttúruna og 

umhverfið sem óþrjótandi auðlind af efnum fyrir hvers konar framleiðslu og nýtingu. Um 

langt skeið var talið að náttúran gæti tekið við öllum úrgangi og mengun án þess að bera 

skaða af. Sú sýn hefur verið að breytast og þrýstingur á fyrirtæki um að draga úr 

umhverfisáhrifum, frá stjórnvöldum, almenningi og öðrum hefur aukist (Hoffman, 

2000).  

Þrýst er á fyrirtæki að axla meiri ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á umhverfi og 

samfélag en þau hafa hingað til gert og að þau geri það án þess að vera lagalega skyldug 

til þess (Robins, 2005). Ljóst er að fyrirtæki eru áhrifamikil og þessi áhrif geta þau annað 

hvort notað til að vera beinir gerendur með aðgerðum sínum í átt að sjálfbærari 

samfélags eða orðið afar stór hindrun þegar kemur að samfélagsábyrgð (González og 

Martinez, 2004).  

International Institute for Sustainable Development1 (e.d.) segir samfélagsábyrgð 

ganga út á það að fyrirtæki geti ekki lengur starfað eins og einangraðir aðilar á 

markaðinum heldur verði þau að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Með 

samfélagsábyrgð er fyrirtækjum ætlað að leggja meiri áherslu á að gera sér grein fyrir 

áhrifunum sem þau hafa á umhverfi og samfélag og stuðla þar með að aukinni ábyrgð 

meðal hinna ýmsu hagsmunaaðila. Porter og Kramer (2006) hafa svipaðar áherslur og 

segja að fyrirtæki þarfnist samfélagsins eins og samfélög þarfnist fyrirtækja. Því ætti ekki 

                                                      
1 International Institute for Sustainable Development eru óháð félagasamtök sem leitast við að veita 

hagnýtar lausnir sem samþætta umhverfis- samfélagsmál við efnahagslega þróun.  
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að líta á samfélög og fyrirtæki sem andstæða póla heldur virkja þá þætti sem þau eiga 

sameiginlega til að innleiða samfélagsábyrgð með sem bestum hætti. Porter og Kramer 

(2006) nefna einnig að til þess að starfsfólk sé ánægt og sinni störfum sínum vel þurfi 

það að hafa aðgang að menntun, heilsugæslu og að gætt sé að jafnræði og 

öryggismálum. Þá þurfa neytendur að vera vissir um að varan sem þeir neyta sé örugg 

og góð sem dregur síðan að fleiri neytendur. Einnig hefur skilvirk nýting auðlinda í för 

með sér meiri framleiðni fyrir minni tilkostnað (Porter og Kramer, 2006).  

 Samkvæmt Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) á samfélagsábyrgð við 

um öll fyrirtæki og tekur á fjölmörgum þáttum eins og mannréttindum, réttindum 

starfsmanna, þar með talið jafnrétti kynja, þjálfun, heilsu o.fl. Einnig falla undir þessar 

áherslur umhverfismál, svo sem loftslagsbreytingar, auðlindanýting og líffræðileg 

fjölbreytni og samfélagsmál eins og barátta gegn spillingu, þátttaka samfélags og þarfir 

neytenda. 

2.2 Þróun samfélagsábyrgðar og skilgreiningar 

Í samantekt Carroll (1999) um þróun samfélagsábyrgðar kemur fram að umræða um 

samfélagsábyrgð fyrirtækja hafi hafist upp úr 1930, en að ákveðin þáttaskil hafi orðið 

árið 1953 þegar Howard R. Bowen gaf út bók sína Social Responsibilities of the 

Businessman. Bowen setti sennilega fram fyrstu skilgreiningu samfélagsábyrgðar en hún 

var á þessa leið: „samfélagsábyrgð fyrirtækja snýst um skyldur manna í viðskiptalífi að 

skilgreina stefnu, taka ákvarðanir eða starfa innan gilda og markmiða samfélagsins í 

heild“ (heimild í Carroll, 1999, bls. 270). Bowen sagði einnig að samfélagsábyrgð 

fyrirtækja sé engin töfralausn en ætti að vera leiðbeinandi fyrir fyrirtæki, enda hafi 

fyrirtæki mikil völd og áhrif og að athafnir þeirra snerti líf borgara á margan hátt 

(heimild í Carroll, 1999).   

Frá því að Bowen gaf út bók sína árið 1953 hafa fjölmargir fræðimenn skilgreint og 

rannsakað samfélagsábyrgð fyrirtækja. Nefna má sem dæmi Frederick (1960) og Davis 

(1960). Frederick (1960) talar um þær þjóðfélagslegu breytingar sem urðu í kjölfar 

efnahagskreppunnar árið 1920. Viðskiptalíf efldist og á sama tíma voru reglur í 

viðskiptalífinu rýmkaðar til að hefta ekki athafnafrelsi fyrirtækjanna. Frederick (1960) 

lýsti samfélagsábyrgum kaupsýslumanni sem aðila sem á að sjá til þess að fyrirtækið 

starfi með þeim hætti að það uppfylli væntingar almennings. Enn fremur nefndi 
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Frederick (1960) að framleiðsla og dreifing á vöru ætti að vera með þeim hætti að hún 

auki samfélagslega og efnahagslega velferð. 

Keith Davis (1960) skilgreindi samfélagsábyrgð þannig að þegar hún væri stunduð þá 

innifela ákvarðanir og athafnir kaupsýslumanna meira en bara fjárhagslega afkomu 

fyrirtækja. Davis sagði einnig að kaupsýslumenn eða þeir sem fara með völd í 

fyrirtækjum hafi mikil félagsleg áhrif (e. social power) og að athafnir þeirra, völd og orð 

geti haft áhrif á samfélögin. Hann hélt því einnig fram að ef kaupsýslumenn sinna ekki 

siðferðilegri skyldu sinni til jafns við völdin sem þeir hafa þá muni smám saman koma til 

þess að t.d. stjórnvöld grípi inní og skyldi fyrirtæki til að vinna að samfélagsábyrgð með 

því að setja fram lagalegar þvinganir eða skyldur á fyrirtæki.  

Á síðasta ársfjórðungi 20. aldarinnar fóru fyrirtæki að nýta sér það að geta flutt 

framleiðslu sína til þróunarlanda eða kaupa aðföng frá þróunarlöndum fyrir mun lægri 

kostnað en í heimalandi. Slíkir viðskiptahættir hafa verið gagnrýndir þar sem mögulegt 

lægra verð til neytenda og meiri hagnaður til fyrirtækisins, hefur leitt af sér 

barnaþrælkun, lág laun fyrir starfsfólk, langa vinnudaga á meðan engin verkalýðsfélög 

standa vörð um réttindi starfsmanna og óheilnæmar vinnuaðstæður (Liubicic, 1998).  

Í menningu Japana hafa fyrirtæki verið álitin hluti af samfélaginu og beri þar af 

leiðandi ábyrgð gagnvart því. Á níunda áratugnum breyttist sú sýn þegar upp komstu um 

ýmis spillingarmál tengdum fyrirtækjum. Starfsfólk var ekki lengur með trygga vinnu 

vegna atvinnuástands, starfsumhverfið ýtti undir langa vinnudaga og álag sem síðan 

leiddi af sér aukna sjálfsmorðstíðni. Slíkir atburðir stuðluðu að því að japönsk fyrirtæki 

og ríkisstjórnin hafa frá aldamótum unnið að endurskilgreiningu á samfélagsábyrgð. 

Stjórnvöld, samtök fyrirtækja og háskólar hafa sérstaklega hvatt til þess að unnið sé að 

samfélagsábyrgð. Aukin hnattvæðing, milliríkjaverslun og samskipti og samvinna við 

önnur ríki hefur líka haft áhrif á þróun samfélagsábyrgðar í Japan (Fukukava  Moon, 

2004). 

Að mati Carroll (1999) var farið að leggja áherslu á að innleiða samfélagsábyrgð um 

1990 á grundvelli fyrri skilgreininga og rannsókna á viðfangsefninu. Hann spáði því að 

uppúr árinu 2000 yrði aukin áhersla á að mæla árangur samfélagslegrar ábyrgðar. 

Bretland var fyrsta ríkið til að skipa ráðherra með ábyrgð á samfélagsábyrgð og samhliða 
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því voru ýmis verkfæri þróuð og viðurkenningar veittar fyrirtækjum fyrir góðan árangur 

á sviði samfélagsábyrgðar (Idowu, 2009).  

Evrópusambandið hefur verið mjög sýnilegt í aðgerðum við að innleiða 

samfélagsábyrgð frá um 1990. Fyrstu formlegu skrefin voru tekin árið 1996 þegar CSR 

Europe2 var stofnað. Þá jókst umræða um samfélagsábyrgð til muna og á 

leiðtogafundinum í Lissabon árið 2000 var samþykkt að stefna ætti að sjálfbærari 

hagvexti (CSR Europe, e.d.). Þetta varð til þess að árið 2001 var gefin út grænbók3 um 

samfélagsábyrgð fyrirtækja. Í grænbókinni kemur fram að það að vera samfélagslega 

ábyrgt fyrirtæki feli í sér ganga lengra en lög og reglur segja til um og fjárfesta í 

mannauði, umhverfinu og eiga meðal annars í góðum samskiptum við hagsmunaaðila. 

Fyrirtæki eigi þó ekki að nota samfélagsábyrgð í stað laga og reglna í þeim löndum þar 

sem löggjöf er veik, heldur er samfélagsábyrgð fyrst og fremst ætluð til að byggja ofan á 

fyrirliggjandi lagaramma innan hvers lands. Einnig kemur fram að fyrirtæki geti haft enn 

meiri áhrif með því að óska eftir því að allir aðilar í virðiskeðju þeirra séu líka 

samfélagslega ábyrgir, því umhverfisáhrif fyrirtækja séu í raun hnattræn 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2001). 

Árið 2002 var fyrsta stefna Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um 

samfélagsábyrgð fyrirtækja samþykkt, en stefnan átti að auka gagnsæi og samræmingu 

á hugmyndafræðinni (CSR Europe, e.d.). Í stefnunni kemur fram að það sé hlutverk 

Evrópusambandsins að aðstoða fyrirtæki við að vinna að samfélagsábyrgð og að 

sambandið eigi að útbúa verkfæri og leiðbeiningar til að tryggja jafnræði. Í skýrslunni 

voru lagðar fram ákveðnar meginreglur til að ná þessu fram. Áhersla var lögð á að 

Evrópusambandið sjálft, (það er stjórnsýslan) innleiddi samfélagsábyrgð sem og önnur 

ríki sambandsins og opinberar stofnanir í hverju landi fyrir sig (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2002).  

Árið 2006 var stefna um samfélagsábyrgð endurnýjuð og þá lögð aukin áhersla á 

hlutverk fyrirtækja, enda fyrirtækin lykilaðilar í innleiðingu samfélagsábyrgðar. Einnig 

                                                      
2 CSR Europe er helsta Evrópska fyrirtækjanetið fyrir samfélagsábyrgð 

3 Grænbók (e. green paper) eru skýrslur frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þar sem fram eru 

settar ýmsar hugmyndir um tiltekið efni og í þeim gefst einnig einstaklingum og samtökum að setja fram 

sínar hugmyndir.   
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ákvað framkvæmdastjórnin að styðja við verkefnið European Alliance on CSR sem 

fyrirtæki innan sambandsins stóðu að og var markmiðið að samtökin yrðu eins konar 

regnhlífasamtök fyrir aðila sem vilja vinna að samfélagsábyrgð (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2006).  

Í kjölfar efnahagshrunsins árin 2008-2009 kölluðu Evrópuráðið og Evrópuþingið eftir 

því að stefnan yrði uppfærð, en meginástæða þess var að neytendur og aðrir 

hagsmunaaðilar höfðu misst traust sitt á fyrirtækjum. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins réðst í kjölfarið í vinnu við að búa til lagalegt umhverfi sem myndi 

hvetja til sjálfbærs vaxtar hjá fyrirtækjum, ábyrgrar viðskiptahegðunar og 

atvinnuþróunar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) bendir á að fyrirtæki 

séu mikilvægur hlekkur í því að draga úr atvinnuleysi og því að stuðla að betra og 

heildstæðara samfélagi.  

Framkvæmdastjórnin (2011) setti auk þess fram nýja skilgreiningu á hugtakinu 

samfélagsábyrgð fyrirtækja „ábyrgð fyrirtækja fyrir áhrifum þeirra á samfélag“4 (bls 6). 

Til þess að ná því fram þurfi fyrirtæki að bera virðingu fyrir lögum og samningum milli 

aðila. Fyrirtæki þurfi einnig að hafa til taks ferli sem stuðla að innleiðingu á öllum þeim 

þáttum sem snúa að samfélagsábyrgð s.s. samfélags,- umhverfis- og siðferðilega þætti, 

mannréttindi og neytendavernd og gera slíkt í samstarfi við hagsmunaaðila sína. Þá eru 

markmiðin með innleiðingu samfélagsábyrgðar tvíþætt: 

 Hámarka sameiginlegt virði fyrir eigendur/fjárfesta, aðra hagsmunaaðila og 
samfélagið í heild; og  

 Koma auga á, koma í veg fyrir og draga úr mögulegum neikvæðum áhrifum á 
m.a. mannréttindi, umhverfismál og siðferðislega þætti (Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, 2011, bls. 6).  

Árið 2015 hélt Evrópusambandið málþing um samfélagsábyrgð fyrirtækja sem 450 

einstaklingar frá ýmsum geirum atvinnulífsins og hagsmunaaðilar sóttu. Niðurstöður 

þingsins voru þær að lokatakmarkið ætti að vera að öll fyrirtæki vinni að 

samfélagsábyrgð án íhlutunar stjórnvalda eða annarra, en að svo stöddu ætti 

Evrópusambandið áfram að sjá um að taka saman hugmyndir og upplýsingar og miðla 

þeim áfram. Ný stefna um samfélagsábyrgð ætti jafnframt að þróast í samræmi við 

                                                      
4 The responsibility of enterprises for their impacts on society (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2011, bls. 6). 
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alþjóðleg markmið og leiðbeiningar. Að síðustu kom fram að fyrirtækin eru ánægð með 

þau stjórntæki sem Evrópusambandið hefur innleitt til að stuðla að jafnræði meðal 

fyrirtækja en gæta ætti þess að þau verði ekki íþyngjandi fyrirtækjum 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2015). 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) telur enn mikla vinnu eftir, en árið 

2011 höfðu aðeins 15 af 27 löndum í Evrópusambandinu sett sér stefnu til að stuðla að 

samfélagsábyrgð fyrirtækja. Þrátt fyrir það hefur fyrirtækjum sem sinna 

samfélagsábyrgð fjölgað mjög, sér í lagi frá árinu 2006 þegar verkefnið European 

Alliance for CSR var sett á laggirnar. Þá má nefna að þátttakendur í verkefninu United 

Nations Global Compact (UN Global Compact) voru 600 árið 2006 (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2011) en í dag eru um 9.500 virkir þátttakendur en 22.400 skráðir 

aðilar (UN Global Compact, e.d.-a). Þátttakendum í EMAS (Environmental Management 

and Audit Scheme) fjölgaði úr 3.300 í 4.600 fram til ársins 2011. Þátttakendur í The 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) voru aðeins 69 árið 2006 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011) og eru orðnir 1.900 í dag (BSCI, e.d.). 

Samkvæmt samantektarskýrslu sem gefin var út árið 2014 af Evrópusambandinu þá hafa 

öll aðildarríkin hafið vinnu við að innleiða og stuðla að samfélagsábyrgð en eru mislangt 

komin (European Commission, 2014). 

Árið 2010 gáfu alþjóðlegu staðlasamtökin, (International Organization for 

Standardization, ISO) út ISO 26000 staðalinn um samfélagsábyrgð. Í staðlinum skilgreina 

þau samfélagsábyrgð sem:  

Ábyrgð fyrirtækis á þeim áhrifum sem ákvarðanir þess og starfsemi hafa á 
samfélag og umhverfi sem öxluð er með gegnsærri og siðferðilegri háttsemi sem:  

• stuðlar að sjálfbærri þróun, þar með talið heilsufari og velferð samfélagsins; 

• tekur mið af væntingum hagsmunaaðila; 

• fylgir gildandi lögum og samræmist alþjóðlega viðtekinni háttsemi; 

• hefur verið innleidd innan fyrirtækisins og viðhöfð í öllum samskiptum þess 
   (International Organization for Standardization, 2010, bls 3).   

Hvað varðar samfélagslegar áherslur þá einbeittu fyrirtækin sér framan af, að því að 

draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfseminni. Eftir aldamótin fóru fyrirtæki að 

leggja meiri áherslu á félagsleg málefni sem kom til vegna ýmissa hneykslismála svo sem 

fjármálamisferla, græðgi og spillingar meðal fyrirtækja. Í því samhengi má nefna 

orkufyrirtækið Enron frá Bandaríkjunum. Þessi þróun varð þess valdandi að fyrirtæki sáu 
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sig knúin til að vinna að samfélagsábyrgð (Claydon, 2011). Nýlegt dæmi um hneykslismál 

vegna brota fyrirtækis er svindl Volkswagen bílaframleiðandans, en framleiðandinn 

hafði sett ólöglegan hugbúnað til að svindla á  útblástursprófunum í ákveðnar tegundir 

dísel bíla. Þetta skaðaði ímynd og orðspor fyrirtækisins, hrun varð á sölu Volkswagen 

bíla í Bandaríkjunum og tap varð á rekstrinum árið 2015 í fyrsta sinn í 15 ár (Ritstjórn 

Kjarnans, 2015). Fljótlega eftir að upp komst um svindlið sendi fyrirtækið frá sér 

yfirlýsingu þess efnis að þeim þætti leitt að hafa misboðið trausti viðskiptavina sinna og 

muni taka á sig allan kostnað af þeim aðgerðum sem ráðast þurfi í vegna þessa (Hekla, 

2015).  

2.3 Samfélagsábyrgð í opinberri stjórnsýslu 

Eins og fram hefur komið hefur hlutverk stjórnvalda varðandi samfélagsábyrgð fyrst og 

fremst falist í því að veita leiðbeiningar og hvatningu til fyrirtækja um þátttöku og 

innleiðingu. Fyrsti vísir að alþjóðlegu samstarfi ríkja um vernd umhverfisins varð til árið 

1972 á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Stokkhólmi en yfirskrift 

ráðstefnunnar var  verndun umhverfis mannsins. Á ráðstefnunni var lögð áhersla á að 

vinna sameiginlega að því að vernda umhverfið. Í kjölfarið kom út skýrslan Aðeins ein 

jörð og í henni voru settar fram 26 meginreglur sem þjóðir heims áttu að vinna eftir 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1972). Árið 1987 kom síðan út skýrsla Sameinuðu Þjóðanna Our 

common future sem setti tóninn fyrir frekari vinnu við að vakta og viðhalda siðferðilegri 

hegðun fyrirtækja. Skýrslan beindi athygli að hnignandi stöðu umhverfisins og lagði 

áherslu á að hægt væri að ná efnahagslegum vexti en viðhalda samt sem áður 

umhverfis- og samfélagslegum gæðum. Eins og kom fram í innganginum var hugtakið 

sjálfbær þróun í fyrsta skipti sett þar fram sem og skilgreiningin á því, sjá kafla 1 (UN 

World Commission on Environment and Development, 1987). Í kjölfarið voru haldnar 

alþjóðlegar ráðstefnur s.s. heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í 

Ríó de Janeiró árið 1992, í Jóhannesarborg árið 2002 og svo aftur í Ríó árið 2012. Á 

þessum ráðstefnum gerðu ríki með sér samkomulag um að vinna að sjálfbærri þróun 

(Sameinuðu þjóðirnar, e.d.-a). Í kjölfarið hefur alþjóðasamfélagið samþykkt marga 

alþjóðasáttmála og lög s.s. Dagskrá 21, lög um lífræðilega fjölbreytni, lög um bann við 

flutningi spilliefna milli landa, Loftslagssamninginn, Kyoto-bókunina og fleiri 

skuldbindingar sem alþjóðasamfélagið ætlar að framfylgja (Claydon, 2011). 
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Stefnur ríkja varðandi samfélagslega ábyrgð eru afar mismunandi en eiga oftar en 

ekki það sameiginlegt að reyna að upplýsa og hvetja fyrirtæki til að vinna að 

samfélagslegri hegðun (European Sustainable Development Network, e.d.). Í yfirlýsingu 

frá ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (2002) um sjálfbæra þróun kemur fram að þörf sé á 

því að fyrirtæki innleiði fyrirtækjaábyrgð en jafnframt þurfi til þess gagnsætt og stöðugt 

lagalegt umhverfi sem stjórnvöld þurfi að veita. Þar sem það er talið árangursríkara að 

fyrirtæki hafi val um það hvort þau vinni að samfélagsábyrgð eða ekki, hafa flest 

stjórnvöld lagt áherslu á svokölluð leiðbeinandi lög eða reglur sem hvetja til ákveðinnar 

hegðunar fremur en að leggja á boð og bönn (Moon, 2004).  

Upphaf samfélagsábyrgðar má rekja til mismunandi þátta og aðstæðna hjá ýmsum 

löndum. Til dæmi má nefna að vinna að samfélagsábyrgð hófst af fullri alvöru í 

Bandaríkjunum um 1990 eftir mikla gagnrýni á íþyngjandi lögum um umhverfismál 

(Hoffman, 2000). Í Bretlandi voru það aftur á móti efnahagslegir erfiðleikar og félagsleg 

vandamál í kring um 1990 sem ýttu undir þróun og innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar 

(Moon, 2004). Samfélagsábyrgð á sér enn lengri sögu í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og 

Hollandi sem tengist þróun á velferðarsamfélagi landanna (Albareda, Lozano og Ysa, 

2007). Evrópusambandið hóf síðan vinnu við samfélagsábyrgð af fullum þunga um 2000 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2001, 2002, 2006, 2011), en af þeim sökum er 

samfélagsábyrgð að ná fótfestu í öllum löndum Evrópusambandsins (Steurer, 2010). 

Í rannsókn Albareda o.fl. (2007) á innleiðingu samfélagsábyrgðar hjá 15 löndum innan 

Evrópusambandsins kom fram að löndin nota mismunandi aðferðir eða stjórntæki til að 

innleiða samfélagsábyrgð. Niðurstöður Albareda o.fl. (2007) voru að öll löndin eiga það 

sameiginlegt að hafa sett fram einhvers konar ramma eða stefnu fyrir fyrirtæki á sviði 

samfélagsábyrgðar sem ætluð er til að hvetja þau til aðgerða og taka mið af. Þó nokkur 

dæmi eru einnig um að stjórnvöld sett sér eigin stefnu í þessum málaflokki til að sýna 

gott fordæmi. Einnig var áberandi að stjórnvöld hafi settu sér stefnu um samskipti við 

íbúa og síðan að leggja áherslu á að hvetja til þess að fyrirtæki, opinberir aðilar og íbúar 

vinni sameiginlega að samfélagsábyrgð (Albareda o.fl., 2007). Albareda o.fl. (2007) tala 

um mikilvægi þess að stjórnvöld finni leiðir til að leiðbeina fyrirtækjum og hvetja til að 

taka upp samfélagsábyrgð. Út frá niðurstöðum sínum gátu Albareda o.fl. (2007) skipt 
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löndunum 15 niður í flokka eftir því hvað einkenndi vinnu þeirra við samfélagsábyrgð, 

sjá töflu 1.  

Tafla 1: Einkenni vinnu við samfélagsábyrgð hjá 15 löndum ESB (Albareda o.fl., 2007, bls. 398- 404). 

Líkan Einkenni Lönd 

Samvinna                         
(e. partnership) 

Vel þróuð velferðarríki, bæði fyrirtæki 
og hið opinbera, samtaka í að auka 
vinnu við samfélagsábyrgð. 

Danmörk, Finnland, Holland, 
Svíþjóð 

Fyrirtæki í samfélaginu   
(e. business in the 
community) 

Hið opinbera hvetur til 
samfélagsábyrgðar og setur fram 
leiðbeinandi lög fyrir fyrirtæki til að 
styðjast við eða vinna eftir 

Írland, Bretland 

Sjálfbærni og 
borgaravitund                  
(e. sustainability and 
citizenship) 

Löng hefð fyrir áherslum á sjálfbærni og 
slíkar stefnur uppfærðar 
 
Frekar útfært í lagalegu regluverki 

Þýskaland, Austurríki, Belgía, 
Lúxemborg 
 
Frakkland 

Umræðuhópar            
(e. agora) 

Unnið saman í samráðshópum með 
öllum aðilum að sameiginlegri 
niðurstöðu 

Ítalía, Spánn, Grikkland, 
Portúgal 

Stjórnvöld nokkurra ríkja í Evrópu hafa gengið lengra en að setja einungis fram 

stefnur og hvatningu til fyrirtækja um þátttöku. Nefna má að Svíþjóð notar efnahagslega 

hvata sem felast í því að fyrirtæki fá aðeins að fjárfesta erlendis hafi þau skrifað undir 

sáttmála um að vinna gegn spillingu (Steurer, 2010). Frönsk stjórnvöld settu lög árið 

2001 sem skylda fyrirtæki sem skráð eru í kauphöllum að skila inn ársskýrslum sem 

innihalda einnig upplýsingar um samfélag- og umhverfi eða að skila inn sérstökum 

skýrslum um samfélagsábyrgð. Fylgst er með fjárhagslegum upplýsingum í ársskýrslum 

þessara fyrirtækja, en ekki upplýsingum um samfélag eða umhverfismál sem fyrirtækin 

gefa upp (Steurer, 2010).  

Í grein Holgaard og Herreborg (heimild í Steurer, 2010) kemur fram að svipaðar reglur 

gilda í Svíþjóð, Hollandi, Danmörku og Spáni. Þrátt fyrir þó nokkra umræðu um ókosti 

þess að ekkert eftirlits sé haft með upplýsingum um samfélagsábyrgð sem fyrirtæki gefa 

upp, þá hefur engin þjóð vilja setja stífari reglur um slíkt.  Einhver ríki hafa þó reynt að 

hvetja fyrirtæki, með því að veita viðurkenningu fyrir vel unnar skýrslur um 

samfélagsábyrgð, gefið út leiðbeiningar um gerð þeirra og haldið ráðstefnur um efnið. 

Ýmis stjórnvöld hafa þó gengið lengra og lögfest skyldur fyrirtækja varðandi 

samfélagsábyrgð  og má þá nefna stjórnvöld Belgíu sem hafa sett lög sem banna 

fjárfestum að fjárfesta í fyrirtækjum sem koma að gerð jarðsprengja og klasasprengja, 
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auk þess sem stjórnvöld birta lista yfir þessi fyrirtæki og bannað er að fjárfesta í þeim. 

Lítið eftirlit er þó haft með framkvæmd laganna (Steurer, 2010).  

Árið 1996 breyttu bresk stjórnvöld reglum um lífeyrissjóði á þann veg að þeir verði að 

taka mið af félagslegum, siðferðilegum og umhverfislegum þáttum í fjárfestingum sínum 

frá og með árinu 2000 (Moon, 2004). Sænsk stjórnvöld settu svipaðar reglur árið 2000, 

en þær setja skyldu á sænska lífeyrissjóði um að gefa upp fyrirætlanir sínar í umhverfis- 

og samfélagsmálum í fjárfestingaráætlunum sínum. Þá hafa hollensk stjórnvöld veitt 

skattaafslætti til þeirra sem lána og fjárfesta í grænum fjárfestingum s.s. vindmillum 

(Steurer, 2010). Eins og Steurer (2010) nefnir þá eru líka leiðir fyrir stjórnvöld sjálf og 

opinberar stofnanir að sýna gott fordæmi og hafa áhrif á framboð og vöruúrval með t.d. 

innkaupum sínum. Hið opinbera getur sett ákveðin viðmið og kröfur inn í 

útboðssamninga sína um umhverfisvottaða vöru og þjónustu. Þannig getur hið opinbera 

haft áhrif á framboð og eftirspurn eftir vörum sem eru betri fyrir umhverfi- og samfélag 

(Steurer, 2010).  

2.3.1 Hlutverk stjórnvalda við samfélagsábyrgð 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja eins og hún hefur verið sett fram snýst um að fyrirtæki taki 

ábyrgð á neikvæðum áhrifum sínum í stærra samhengi, að þau geri meira fyrir 

samfélagið en lagalegar skyldur kveða á um (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

2011). Þá er spurningin hvert hlutverk stjórnvalda gagnvart samfélagsábyrgð er. 

Að mati Porter og Kramer (2007) þá er mikilvægt að stjórnvöld komi að því að stýra 

samfélagsábyrgð með lögum og góðri stjórnsýslu, með því eru annars vegar neytendur 

og hins vegar fyrirtæki í samkeppni vernduð. Stjórntæki sem hið opinbera getur beitt 

eru margskonar og geta haft mismikil og margbreytileg áhrif. Samkvæmt Albareda o.fl. 

(2007) er litið  á þróun samfélagsábyrgðar með tvenns konar hætti. Annars vegar þannig 

að fyrirtæki vinni að samfélagsábyrgð sér til hagsbóta og virki þá sem hvati á opinberar 

stofnanir til að gera slíkt hið sama. Hins vegar að hvati til samfélagsábyrgðar komi frá 

hinu opinbera og hvetji fyrirtæki til að gera úrbætur í sínum málum. Lauesen (2011) 

telur að fyrirtæki, sem eru að hluta til opinber og að hluta til einkarekin, beri enn meiri 

ábyrgð á því að vinna að samfélagsábyrgð og eigi ásamt öðrum ríkisstofnunum að vera 

fyrirmynd annarra hvað þennan málaflokk snertir (Lauesen, 2011). Samkvæmt Steurer 
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(2010) eru fimm ástæður fyrir því að stjórnvöld eru jákvæð gagnvart samfélagsábyrgð 

og vilja stuðla að því fyrirtæki vinni að henni; 

 Fyrirtæki ganga lengra í því að hugsa vel um samfélag og umhverfi án þess að 
stjórnvöld þurfi að setja lög og reglur og bæta jafnvel samskipti við önnur lönd, 
þróunaraðstoð og þróun samfélagsins 

 Samfélagsábyrgð er álitin æskileg viðbót við núgildandi regluverk og fyrirtæki eru 
líklegri til að vera móttækilegri fyrir leiðbeinandi reglum frá stjórnvöldum sem 
gefur fyrirtækjum tækifæri á að þróa sjálf stefnu sem uppfyllir kröfur ólíkra 
hagsmunaaðila 

 Stjórnvöld leggja meiri áherslu á að skilgreina rammann sem fyrirtækin starfa 
innan án þess að þurfa að setja í lög hvernig ná skuli markmiðum  

 Stjórnvöld eru að færast meira í átt til samstarfs og samvinnu við aðila fremur en 
að beita stjórnvaldsskipunum  

 Samfélagsábyrgð fyrirtækja gerir það að verkum að tengsl stjórnvalda, samfélags 
og fyrirtækja breytast og að hluti ábyrgðar stjórnvalda færist yfir til fyrirtækja 
(Steurer, 2010, bls. 1-2 ). 

Aaronson og Reeves (2002) veltu fyrir sér af hverju samfélagsábyrgð fyrirtækja nýtur 

meiri fylgis í Evrópu en Bandaríkjunum. Telja þau ástæðuna vera að evrópsk fyrirtæki 

kjósa frekar að hafa góða lagalega umgjörð og aðhald frá stjórnvöldum og eru frekar 

tilbúin til að vinna með stjórnvöldum en bandarísk fyrirtæki. Aaronson og Reeves (2002) 

telja að það sé líklega vegna þess að evrópsk fyrirtæki eru vanari stífari lagaramma og 

því liggi mögulega beinar við að taka þetta aukaskref sem samfélagsábyrgð er. Matten 

og Moon (2008) aftur á móti segja að vegna þess að evrópsk fyrirtæki búa við meiri 

reglur þá séu þau í raun ekki að taka þátt og vinna sjálfviljug að samfélagsábyrgð heldur 

eru það lög og reglugerðir í samfélaginu sem ýta fyrirtækinu í þá átt. Niðurstöður 

rannsóknar Albareda o.fl (2007) bentu til að almennt lögðu öll Evrópuríkin 15 sem 

rannsökuð voru mesta áherslu á stefnumótun hvað varðar tengsl stjórnvalda og 

fyrirtækja. Mörg ríkjanna vinna sjálf að verkefnum sem auka eiga samfélagsábyrgð innan 

stjórnsýslunnar og mörg þeirra hafa sett sér stefnur um samfélagsábyrgð. Þá töldu 

Albareda o.fl. (2007) að mikilvægt væri að hvert ríki og fyrirtæki sníði samfélagsábyrgð 

að eigin þörfum og menningu og að engin ein rétt leið sé varðandi innleiðingu á 

samfélagsábyrgð.    

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) metur það sem svo að stjórnvöld eigi 

að styðja við fyrirtæki með ýmsum opinberum stjórntækjum sem fyrirtæki geta 

sjálfviljug tekið þátt í. Aftur á móti ætti aðeins að setja reglugerðir þar sem það er 
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nauðsynlegt, til dæmis um gagnsæi og fyrirtækjaábyrgð. Stjórnvöld geta einnig haft 

frumkvæði að því að búa til markaðshvata sem hvetja til ábyrgrar hegðunar fyrirtækja. 

Fyrirtækin sjálf eiga að sjá um þróun og innleiðingu samfélagsábyrgðar eftir því sem við 

á hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Framkvæmdastjórnin (2011) bendir þó á að fyrirtæki 

kunni vel að meta að til séu einhverjar meginreglur og leiðbeiningar sem þau geta farið 

eftir og til að auka jafnræði. Það eru samskonar niðurstöður og Aaronson og Reeves 

(2002) komust að og var fjallað um hér fyrir ofan. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins segir jafnframt að það sé hlutverk neytenda, haghafa, fjárfesta og 

fjölmiðla að beita þrýstingi, koma auga á það sem þarfnast lagfæringa og jafnvel 

aðstoða fyrirtæki við úrbætur. Hlutverk stjórnvalda sé að vinna að og sýna gott fordæmi 

við samfélagsábyrgð (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011).  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) hefur sett fram nokkur atriði sem þau 

telja nauðsynlegt að vinna að til að hvetja fyrirtæki til að vinna að samfélagsábyrgð;  

 Búa til nálgun fyrir alla hagsmunaaðila sem tekur tillit til sjónarmiða fyrirtækja 
sem og hagsmunaaðila sem ekki tengjast fyrirtækjum og aðildarríkjum 

 Skýra betur til hvers er ætlast af fyrirtækjum og að skilgreining 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á samfélagsábyrgð verði uppfærð í takt 
við nýjustu áherslur 

 Búa til umbun fyrir ábyrga samfélagshegðun í viðskiptum, fjárfestingum og 
innkaupum 

 Aðlaga verkferla til að mæta kröfum reglugerða og stefnu fyrirtækisins á sviði 
samfélagsábyrgðar 

 Takast þarf á við gagnsæi fyrirtækja á samfélagslegum og umhverfislegum málum 

 Gefa þurfi aukinn gaum að mannréttindum 

 Útbúa umhverfi í reglugerðum sem ýtir undir að fyrirtæki taka sjálfviljug þátt í 
samfélagsábyrgð (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011, bls. 5) 

2.3.2 Samfélagsábyrgð sem valkvætt verkefni 

Samkvæmt Krukowzki (2011) virðist sem svo, vegna eiginleika opinberra stofnana, að 

gert sé ráð fyrir því að þær séu samfélagsábyrgar þar sem þær eru skyldugar til að 

þjónusta íbúa sína og fara eftir lögum og reglum. Krukowski (2011) setti fram líkan  

byggt á rannsóknum Carroll (1994) (mynd 1). Carroll lýsir mikilvægi ólíkra þátta í 

starfsemi fyrirtækja og samkvæmt því er efnahagslegi þátturinn mikilvægastur, síðan 

lagaleg ábyrgð, þá siðferðileg ábyrgð og að lokum borgaraleg ábyrgð. Krukowzki (2011) 

aftur á móti sá fyrir sér að skýra mætti ábyrgð opinberra stofnana með svipuðum hætti 
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en þá með því að snúa þáttunum á hvolf og gera þannig ábyrgð gagnvart borgurum 

mikilvægasta hlekkinn. Neðst í líkaninu er því ábyrgð gagnvart borgurum en fyrsta skylda 

opinberra stofnana ætti alltaf að vera að þjónusta þá. Næsta stig er lagaleg ábyrgð 

opinberra stofnana sem setur þeim skyldur á hendur. Siðferðileg ábyrgð er þriðja þrepið 

sem lítur að starfsmönnum hins opinbera að þeir fylgi siðferðilegum reglum sem settar 

eru í hverri stétt fyrir sig. Efst í pýramídanum er ábyrgð stofnana fyrir því að skila 

fjárhagslegum hagnaði eða starfa innan fjárlaga (Krukowzski, 2011).  

 
Mynd 1: Þríhyrningur samfélagsábyrgðar hjá opinberum stofnunum (vinstra megin) 
(Krukowsky, 2011, bls. 55) og þríhyrningur samfélagsábyrgðar hjá fyrirtækjum (hægra 
megin) (Carroll, 1994, bls. 5-25). 

 González og Martinez (2004) velta því upp hvort fyrirtæki eigi að vinna að 

samfélagsábyrgð af frjálsum vilja eða að vera skyldug til þess. Þeir sem eru fylgjandi því 

að fyrirtæki finni sjálf hjá sér þörf til að vinna að þessum málaflokki telja að það muni 

leiða til meiri ávinnings fyrir fyrirtæki og samfélag. Til lengri tíma sé það til hagsbóta fyrir 

fyrirtæki að huga að gagnkvæmum ávinningi af samfélagsábyrgð. Þeir sem huga fremur 

að hag fyrirtækisins sjá jafnframt ávinning í samfélagsábyrgð en þá með þeim hætti að 

fyrirtækið hafi frekar aðgang að fjármagni, stýri áhættu betur og auðlindum sem leiðir af 

sér meiri skilvirkni. Einnig kemur fram hjá Gonzáles og Martinez (2004) að það geti gefið 

fyrirtækjunum ákveðið markaðsforskot á svæðum þar sem neytendur meta slíkt.  

González og Martinez (2004) segja þá sem aðhyllast þá sýn að stjórnvöld setji reglur 

eða þvinganir á fyrirtæki telji nauðsynlegt að slíkar reglur séu alþjóðlegar enda séu 

vandamál sem að okkur steðja í dag hnattræn og því mikilvægt að settar verði 

samræmdar reglur. Í grein González og Martinez (2004) er vísað í þróunaráætlun 

Sameinuðu þjóðanna (United Nations Development Programme) þar sem fram kemur 

að fjölþjóðleg fyrirtæki séu of mikilvæg og hafi of mikil áhrif til að geta valið sér eigin 
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áherslur. Þá segja þeir einnig að samfélagsmál ættu að vera skilgreind sem 

almannaréttur (e. public good) og ættu þess vegna að heyra undir lagalegan ramma 

stjórnvalda. Það hvort að fyrirtæki taki tillit til samfélags- og umhverfismála í starfsemi 

sinni ætti því ekki að vera valfrjáls ákvörðun þeirra heldur stjórnvalda að tryggja að 

fyrirtæki vinni gegn neikvæðum áhrifum sínum á samfélag og umhverfi (González og 

Martinez, 2004).  

Í grein Steurer (2010) kemur fram að sýn breskra stjórnvalda á samfélagsábyrgð sé sú 

að stjórnvöld ættu að vera til staðar fyrir fyrirtæki með því að búa til ramma sem hvetur 

fyrirtæki til að vinna að samfélagsábyrgð t.d. með hagrænum hvötum og leiðbeinandi 

lagasetningum. Stjórnvöld eiga jafnframt að setja lög sem tryggja umhverfisvernd, 

heilsuvernd, öryggismál og réttindi starfsmanna svo fátt eitt sé nefnt svo að valkvæð 

samfélagsábyrgð virki sem skyldi. Samkvæmt Hoffman (2000) þurfa öll fyrirtæki í 

ákveðnum geirum að vera samtaka varðandi áherslur á sviði samfélagsmála. Hann 

bendir á að einstaka fyrirtæki geti svert heila iðngrein og skemmt fyrir þeim fyrirtækjum 

sem standa sig vel. Þá hafa margir geirar unnið að því að samþykkja eigin sáttmála til að 

fylgja eftir og þar með aukið áherslu sína á umhverfis- og samfélagsmál. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2002) hefur lagt áherslu á að 

samfélagsábyrgð eigi að vera valfrjáls og ef samfélagsábyrgð yrði sett í lög myndi það 

draga úr frumkvæði og sköpun meðal fyrirtækjanna og skapa ágreining um 

forgangsröðun hjá fyrirtækjum eftir því hvar þau eru staðsett í heiminum. 

Framkvæmdastjórnin (2002) segir einnig að stéttarfélög og íbúasamtök hafa þó gert 

athugasemd við þetta því valkvæðar kröfur á fyrirtæki munu ekki vernda starfsfólk og 

réttindi íbúa. Þá nefndu samtökin að erfitt sé að treysta á að fyrirtækin séu í raun að 

vinna að samfélagsábyrgð ef þau fá að setja sinn eigin ramma og reglur. 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2002). 

2.4 Samfélagsábyrgð á Íslandi 

Íslenska ríkið hefur ekki mótað sér sérstaka stefnu um samfélagsábyrgð fyrirtækja, en 

fylgir þó flestum alþjóðareglum er varða umhverfismál, mannréttindi og lagaumgjörð 

fyrir fyrirtæki. Íslensk fyrirtæki hafa því að mestu leyti sjálf haft frumkvæði að því að 

innleiða samfélagsábyrgð. 
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Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð var stofnuð árið 2011 af sex íslenskum 

fyrirtækjum, þ.e. Símanum, Landsbankanum, Landsvirkjun, Rio Tinto Alcan, Íslandsbanka 

og Össuri. Markmið Festu er að „stuðla að vitundarvakningu um samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, hvetja til rannsókna á samfélagslegri ábyrgð og leita aðferða til að innleiða 

hana“ (Festa, e.d.). Fjöldi aðildarfyrirtækja voru, í ágúst 2016, 81 talsins (Festa, e.d.).  

Sem lið í því að axla ábyrgð á hlut fyrirtækja í loftslagsbreytingum, gerðu fyrirtæki 

innan Festu og Reykjavíkurborg með sér samkomulag um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og magni úrgangs og ætla þannig að hvetja önnur fyrirtæki til 

þess að sýna frumkvæði og ábyrgð gagnvart umhverfi og samfélagi (Reykjavíkurborg, 

e.d.-a; Festa, e.d.). Formleg undirritun yfirlýsingar um loftslagsmál var gerð þann 16. 

nóvember 2015, en fleiri fyrirtæki en einungis þátttakendur í Festu eða 104 fyrirtæki 

skrifuðu undir og skuldbundu sig þar með til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif vegna starfsemi sinnar. Í yfirlýsingunni kom fram 

að sveitarfélög og fyrirtæki verða sífellt mikilvægari í baráttunni gegn 

loftslagsbreytingum. Fyrirtæki sem undirrituðu þessa yfirlýsingu settu sér þrjú markmið 

(Reykjavíkurborg, e.d.-a; Festa, e.d.): 

 Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

 Minnka myndun úrgangs 

 Mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta 
(Reykjavíkurborg, e.d.-a, Yfirlýsing um loftslagsmál, málsgrein 2). 

Yfirlýsing þessi var afhent í París á 21. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 

(COP21). Eins og sjá má eru markmiðin mjög almenn en hugsunin með verkefninu er að 

hvert fyrirtæki setji sér eigin markmið, birti stöðu sína um loftslagsmál fyrir 30. júní 2016 

og vinni síðan sjálf að eigin aðgerðum en geti til þess notað upplýsingar og verkfæri s.s. 

vefgátt með samræmdum mælikvörðum þar sem fyrirtæki geta sett inn eigin 

upplýsingar um stöðu mála (Festa, e.d.). Ekki kemur fram á vefsíðu Festu eða 

Reykjavíkurborgar hvort fyrirtækin hafi gert slíkt. Aftur á móti má sjá á vefsíðu Isavia 

markmið sem fyrirtækið hefur sett sér í umhverfismálum (Isavia, e.d.). Á vefsíðu 

Landsvirkjunar hafa verið birtar nokkuð ítarlegar upplýsingar um markmið sem 

fyrirtækið hefur sett sér í umhverfis- og samfélagsmálum ásamt aðgerðum sem 

fyrirtækið hefur framkvæmt eða það sem stendur til (Landsvirkjun, e.d.). Einnig má 

nefna að frá 2004 hefur Landsvirkjun unnið að því að mæla og fylgjast með 45 



 

20 

sjálfbærnivísum á Austurlandi í tengslum við byggingu og rekstur Kárahnjúkavirkjunar og 

álversins á Reyðarfirði (Austurbrú, e.d.). Verkefnið er langtímarannsókn til að minnsta 

kosti 20 ára og er afar umfangsmikið. Vísarnir sem fylgst er með og tengjast 

umhverfismálum eru til dæmis rennsli fossa, skerðing víðerna, rykmistur og hreindýr. 

Varðandi samfélagsmál er fylgst með ánægju starfsfólks, samfélagslegri virkni 

starfsfólks, gæði skóla og atvinnuleysi. Mælikvarðar á sviði efnahagsmála eru t.d. 

ferðaþjónusta og fjárhagsstaða sveitarfélaga (Austurbrú, e.d.). Fyrirtækjum með 

starfsleyfi ber lagaleg skylda að skila grænu bókhaldi til þess aðila sem starfsleyfið er 

gefið út af. Reglugerð um grænt bókhald nr 851/2002 gefur þó ekki nákvæm fyrirmæli 

um hverju eigi að skila.  

2.4.1 Íslenskar rannsóknir á sviði samfélagsábyrgðar 

Þó nokkur aukning virðist vera á íslenskum rannsóknum á sviði samfélagsábyrgðar 

fyrirtækja og sérstaklega má greina þá aukningu í kjölfar fjármálahrunsins. Þó var ekki 

hægt að sjá í safni námsritgerða og rannsóknarrita (Skemman) nema eina rannsókn um 

samfélagsábyrgð og opinberar stofnanir. Sú rannsókn var grunnnámsritgerð unnin af  

Gná Guðjónsdóttur (2015) og beindist að því að skoða stöðu samfélagsábyrgðar innan 

íslenskra stofnana. Viðtöl voru tekin við sex forstöðumenn ríkisstofnana og leiddu þau í 

ljós að stofnanirnar voru allar að vinna að ýmsum verkefnum sem falla undir 

samfélagsábyrgð, án þess þó að vera með markvissa innleiðingu í gangi eða meðvituð 

um hverju slík stefna getur skilað stofnuninni. Gná (2015) komst einnig að því að 

samfélagsábyrgð getur einnig aðstoðað opinberar stofnanir við að greina ytri og innri 

áhrif af starfsemi sinni með verkfærum á borð við GRI sjálfbærniskýrslur og ISO 26000 

staðalinn. Þannig geti stofnanir fylgst með áhrifum sínum og unnið að úrbótum sé þess 

þörf (Gná Guðjónsdóttur (2015). 

Hér verða skoðaðar nokkrar rannsóknir um samfélagsábyrgð sem tengjast 

rannsóknarefni þessa verkefnis að öðru leyti þ.e. samfélagsábyrgð, ávinningur og hvatar. 

Hrafnhildar Árnadóttir (2015) rannsakaði hvort það geti skipt máli í vali neytenda á 

raforkusölufyrirtækjum hvort þau vinni að samfélagsábyrgð. Rannsóknin var byggð á 

þátttöku 18 einstaklinga í rýnihóparannsókn og niðurstaðan sýndi að orðspor fyrirtækis, 

skuldbinding við samfélagsábyrgð, framkvæmd og miðlun stefnunnar ásamt því hvaða 
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hvati liggur að baki innleiðingu hennar getur skipt máli við val neytenda á 

raforkusölufyrirtækjum. 

Í rannsókn Geirþrúðar Maríu Kjartansdóttur (2015) var skoðað hverjir væri helstu 

hvatar fyrirtækja þegar kæmi að því að leggja áherslu á samfélagsábyrgð og 

umhverfismál og hverjir þeirra geta helst ýtt undir frekari framgang aðgerða á þessu 

sviði. Rannsóknin tók til ráðgjafa sem starfa á sviði samfélagsábyrgðar og/eða 

umhverfismála hjá ráðgjafafyrirtækjum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að alls 

ellefu hvatar voru taldir hafa áhrif á fyrirtæki til að vinna að þessum málaflokki. Þá kom 

einnig í ljós að helstu hvatarnir liggja í lagasetningum og framgöngu hins opinbera við að 

setja leikreglurnar og sýna gott fordæmi (Geirþrúður María Kjartansdóttir, 2015).  

Harpa Dís Jónsdóttir (2009) skoðaði í meistararitgerð sinni hvort íslensk fyrirtæki 

væru almennt samfélagslega ábyrg, hvort þau hafi sett sér stefnu á sviði 

samfélagsábyrgðar og hver ávinningur þess væri. Einnig skoðaði hún hver framtíð 

samfélagslegrar ábyrgðar væri, hverjir helstu þrýstihóparnir eru og hvort von væri á 

áherslubreytingum varðandi málaflokkinn. Framkvæmd var símakönnun en alls svöruðu 

53 af 80 fyrirtækjum í úrtaki. Harpa Dís Jónsdóttir (2009) komst að því að meirihluti 

svarenda taldi að samfélagsábyrgð skili frekar eða mjög miklum ávinningi og þá helst í 

ímynd, aukinni tryggð viðskiptavina og tilvonandi starfsmanna. Aðeins 6% svarenda 

töldu fyrirtækið verða meira aðlaðandi sem fjárfestingakostur. Flestir svarendur sögðu 

samfélagsábyrgð hafa mikil áhrif á starfsmenn, viðhorf almennings, orðspor og að laða 

að hæft starfsfólk. Um 40% töldu samfélagslega ábyrgð geta stuðlað að fjárhagslegri 

hagræðingu (Harpa Dís Jónsdóttir, 2009). 

Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir (2014) unnu 

rannsókn þar sem þau skoðuðu hverjar helstu ástæður fyrirtækja væru fyrir því að vinna 

að samfélagsábyrgð, hvern þau telja vera ávinning af slíku verkefni, hvaða þætti er mest 

lögð áhersla á og hverjar eru helstu hindranir fyrir því að fyrirtæki vinni að 

samfélagsábyrgð. Spurningalisti var sendur á fyrirtækin 29 sem þá voru aðilar að Festu 

og bárust svör frá 16 þeirra. Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára 

Jóhannsdóttir (2014) komust að því að ástæður þess að fyrirtækin unnu að 

samfélagsábyrgð voru; til þess að laða að hæft starfsfólk, aukin arðsemi og vegna þeirra 

gilda sem fyrirtækin standa fyrir. Þegar skoðað var hvaða ávinning fyrirtæki telja vera af 
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verkefninu þá fólst hann helst í bættri ímynd, fjárhagslegum ávinningi og að verkefnið 

hafi jákvæð áhrif á starfsfólk og fyrirtækið í heild. Helstu hindranir voru skortur á tíma, 

erfiðleikar við að fá starfsfólk til að taka þátt, fyrirtækjamenning og skortur á stuðningi 

við innleiðingu frá stjórnvöldum og stofnunum (Snjólfur Ólafsson, Brynhildur 

Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014). Rannsókn þessi er einna líkust þeirri sem 

þessi ritgerð fjallar um og verða niðurstöður hennar því bornar saman við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Þess má einnig geta að fyrirtækjum þótti mikil hvatning og 

stuðningur liggja í verkefninu Festu sem gefur ákveðna hugmynd um að fyrirtæki og/eða 

stofnanir eiga erfitt með að vinna ein að slíkum verkefnum án stuðnings frá ytra 

umhverfi sínu.  

Fleiri rannsóknir hafa verið unnar um samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi en engin 

þeirra hefur tekið á málefninu út frá opinberum aðilum önnur en rannsókn Gná 

Guðjónsdóttur.  

2.5 Gagnrýni á samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Allt frá því að hugmyndir um ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélaginu fóru að þróast hafa 

gagnrýnisraddir verið háværar. Meðal þeirra fyrstu sem töluðu á móti samfélagsábyrgð 

fyrirtækja var Friedman (1970) sem sagði samfélagsábyrgð fyrirtækja fælist einungis í 

því að auka hagnað og færði þrenn rök fyrir því: að aðeins manneskjur geta verið 

siðferðilega ábyrgar fyrir gjörðum sínum, eina ábyrgð yfirmanna sé að starfa í þágu 

hluthafa og samfélagsmál eru á ábyrgð stjórnvalda en ekki fyrirtækja (heimild í Claydon, 

2011).  

Ekki eru menn sammála um að vinna að samfélagsábyrgð skili einvörðungu 

jákvæðum ávinningi en Vilke (2011) telur að ávinningur af verkfærum og aðferðum við 

innleiðingu á samfélagsábyrgð sé oft og tíðum ekki nægilega greinanlegur eða ekki 

auðvelt að mæla. Einnig eigi fyrirtæki erfitt með að setja tíma og fjármagn í slíka vinnu 

og að innleiðing hjá litlum og meðalstórum fyrirtæki geti verið erfið þar sem þau skortir 

getu eða reynslu til að innleiða samfélagsábyrgð.  

Stór fyrirtæki geta líka verið þægileg skotmörk fyrir aðgerðasinna til að vekja athygli á 

málefnum s.s. útbreiðslu sjúkdóma í þróunarríkjum eða ofnýtingu auðlinda. Fyrirtækjum 

er því oft kennt um það sem illa fer, jafnvel þó að þáttur þeirra sé afar smár eða jafnvel 

enginn (Porter og Kramer, 2007). 
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Steurer (2010) bendir á að fyrirtæki geti bætt upp skort á gagnsæi og birtingu gagna 

um samfélagsábyrgð með því að notast við skýrslur um samfélagsábyrgð, með vottunum 

og með virkari þátttöku hagsmunaaðila. Þá segja Porter og Kramer (2007) að erfitt sé 

bæði fyrir fyrirtæki og aðra sem taka saman skýrslur um samfélagsábyrgð að vera viss 

um hvað sé rétt og hvort tölur séu samanburðarhæfar. Hvert fyrirtæki ákveður sjálft 

hvernig það skilar tölunum og þó að það sé að aukast að stjórnvöld geri kröfu um að 

fyrirtæki skili árlega slíkum gögnum þá séu engar kröfur um form á slíkum gangaskilum.  

2.6 Samantekt 

Í kaflanum hér að ofan hefur verið farið yfir helstu skilgreiningar á tilteknum hugtökum 

og fjallað um þau í sögulegu samhengi. Einnig var fjallað meðal annars um hvert 

hlutverk ríkisvaldsins er þegar kemur að samfélagsábyrgð. Flestir virðast telja það fyrst 

og fremst felast í því að vera leiðandi aðili í útfærslu á innleiðingu samfélagsábyrgðar 

fyrir fyrirtæki og setja ramma um hvernig hún eigi að vera. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins setur þó fram þá stefnu að opinberar stofnanir innan sambandsins 

eigi einnig að innleiða samfélagsábyrgð. Ýmis verkefni og samtök hafa farið af stað og 

verið stofnuð í kringum samfélagsábyrgð með það markmið að auka samstarf og létta 

fyrirtækjum að nálgast leiðbeiningar og reglugerðir um innleiðingu samfélagsábyrgðar. 

Grænu skrefin falla nokkuð vel að þeim áherslum sem komið hafa fram. Þó þannig 

frábrugðið að það er verkefni á vegum stjórnvalda fyrir ríkisstofnanir. Allar upplýsingar 

og gátlistar um Grænu skrefin eru öllum opin svo fyrirtæki geta vel nýtt sér það sem þar 

kemur fram.  
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3 Hvatar sem stuðla að samfélags- og umhverfisábyrgð 

Einn af stóru málaflokkum samfélagsábyrgðar eru umhverfismál. Áhrif á umhverfi vegna 

framleiðslu, samgangna, innkaupa, úrgangs, neyslu og annarra athafna mannsins má 

gæta hvarvetna og verða því í forgrunni í  þessum kafla. Skoðað verður hvað það er sem 

hvetur fyrirtæki og stofnanir til að vinna að samfélagsábyrgð og umhverfismálum. Að 

síðustu verður sérstaklega fjallað um hvata í skýringu Hoffmans (2000). 

3.1 Hvatar sem stuðla að innleiðingu á samfélagsábyrgð og 
umhverfismálum 

Samkvæmt Hoffman (2000) hugsa fyrirtæki fyrst og fremst um fjárhagslega afkomu sína. 

Því verða að vera sterkir hvatar fyrir því að fyrirtæki setji fjármagn og tíma í að vinna að 

samfélags- og umhverfismálum. Í skýrslunni Our common future (UN World Commission 

on Environment and Development, 1987) kemur fram að sterkur efnahagur fyrirtækja sé 

forsenda þess að hægt sé að viðhalda heilbrigðu umhverfi. Jafnframt þurfi að vera 

jafnvægi á milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar (efnahagur, samfélag og umhverfi) til 

að stuðla að heilbrigðu samfélagi.  

Á vefsíðu Evrópusambandsins (European Commission, e.d.) er talið upp hvers vegna 

samfélagsábyrgð sé mikilvæg fyrir fyrirtæki, fyrir hagkerfi sambandsins og fyrir 

samfélagið. Fyrir fyrirtækin eru nefnd atriði eins lækkun á kostnaði, aðgangur að 

fjármagni, nýsköpun og áhættustýring. Helsti kostur samfélagsábyrgðar fyrir hagkerfið 

er að fyrirtækin þrífast betur og til lengri tíma sem stuðlar að sjálfbærari hagkerfi hjá 

sambandinu. Samfélagið nýtur þess einnig að hagkerfið verður stöðugra og að 

samfélagsábyrgð stuðlar að meiri samheldni í samfélaginu (European Commission, e.d.). 

Samkvæmt Global Environmental Management Initiative (GEMI)5 (1999) geta hvatar 

virkað bæði neikvætt og jákvætt en lagaleg ákvæði geta t.d. virkað íþyngjandi á fyrirtæki 

en einnig sem hvati til að þróa ný tæki og aðferðir. Í könnun sem samtökin gerðu árið 

1999 voru stór alþjóðleg og meðalstór fyrirtæki spurð hvaða hvatar væru líklegastir til 

                                                      
5 GEMI eru alþjóðleg samtök sem vinna að umhverfis- og samfélagsmálum og þátttakendur deila 

verkfærum, upplýsingum og reynslu sín á milli. 
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að fá fyrirtækin til að vinna sjálfviljug að umhverfismálum. Veigamestu atriðin voru 

eftirfarandi: 

 Stærð fyrirtækjanna veldur því að þau eru misviðkvæm fyrir breytingum á 
skattaumhverfi og hversu auðvelt það er að ná í fjármagn 

 Að geta brugðist hratt við breytingum á markaði skiptir miklu máli t.d. fyrir 
fyrirtæki í tæknigeiranum 

 Umfang reglugerða hefur mikil áhrif á þau fyrirtæki sem framleiða vörur sem 
háðar eru reglum s.s. efni, skordýraeitur og lyf 

 Þar sem umfang alþjóðlegs reksturs er mikill getur það hjálpað fyrirtækjum að 
reglur á heimamarkaði séu eins eða svipaðar og á alþjóðlegum mörkuðum 
(GEMI, 1999). 

Hvatar eru ýmis konar, og töluvert margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða 

hvatar liggja að baki því að fyrirtæki leggi áherslu á samfélagsábyrgð (Hoffman, 2000; 

Lára Jóhannsdóttir, 2015; Lozano, 2015 o.fl.). Hoffman (2000) setti fram í bók sinni 

Competitive Environmental Strategy: A Guide to the Changing Business Landscape 

skiptingu á hvötum í innri og ytri hvata. Ytri hvatar eru utanaðkomandi hvatar sem 

þrýsta á aðgerðir af hálfu fyrirtækja. Innri hvatar eru aftur á móti aðgerðir sem drifnar 

eru áfram af fyrirtækinu af þeirra eigin frumkvæði (Hoffman, 2000). Á mynd nr. 2 má sjá 

skiptingu á hvötunum í fjóra meginþætti; þvingandi hvatar, (lög og reglur og alþjóðlegar 

reglur), aðföng og auðlindir, samfélag og markað. Á myndinni má einnig sjá aðra 

undirliggjandi þætti innan samfélagsins sem hvetja til samfélagslegrar ábyrgðar 

fyrirtækja, þ.e. neytendur, skólasamfélagið og náttúruverndarsamtök. Þessum hvötum 

verður gerð betur skil hér á eftir. 
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Mynd 2: Hvatalíkan Hoffman (Hoffman, 2000, bls. 29) staðfært á íslensku af 
Geirþrúði Maríu Kjartansdóttur (2015) og breytt af höfundi. 

Lára Jóhannsdóttir (2012) gerði rannsókn meðal starfsmanna norrænna 

vátryggingafélaga um það hvaða hvatar stjórnendur og sérfræðingar töldu helst hafa 

áhrif á rekstur félaga. Niðurstöðurnar bentu til að stærri fyrirtæki voru bæði drifin áfram 

af innri og ytri hvötum meðan ytri hvatar höfðu meiri áhrif á þau minni. Í töflu 2 má sjá 

þá hvata sem viðmælendur nefndu í viðtölum. 

Tafla 2: Helstu hvatar fyrir samfélagsábyrgð vátryggingafélaga (Lára Jóhannsdóttir, 2012). 

Niðurstöður Lozano (2015) eru nokkuð áþekkar niðurstöðum Láru en hann 

rannsakaði helstu hvata stórra fyrirtækja til að tileinka sér samfélagsábyrgð. 

Niðurstöður gáfu til kynna að stór fyrirtæki eru líklegri til að bregðast frekar við ytri 

hvötum en þeim innri. Fleiri ytri hvatar voru nefndir en margir þátttakendur nefndu 

sömu innri hvatana. Að mati Lozano (2015) getur það gefið til kynna að innri hvatar 

Innri hvatar Lítil og meðal stór félög Stór félög 

Fjárhagslegur X X 
Siðferðilegur  X 
Eignarhald  X 

Ytri hvatar   

Markaður  X 
Samfélag  X 
Hóp þrýstingur  X 
Lög og reglur X  
Fjárhagslegur X  
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virðist hafa meira vægi meðal þátttakenda þó að ytri hvatarnir séu mögulega þeir hvatar 

sem hafa meiri áhrif. Hvatarnir sem oftast voru nefndir í rannsókn hans má sjá í töflu 3. 

Tafla 3: Hvatar greindir af yfirmönnum í stórum fyrirtækjum (Lozano, 2015, bls. 41) 

3.1.1 Innlend lög og reglugerðir 

Margir telja nauðsynlegt að til séu lög og reglugerðir um fyrirtæki hvað varðar 

umhverfismál því annars munu þau ekki sjá hag í því að gæta hagsmuna náttúrunnar. 

Hoffman (2000) greinir frá því að í Bandaríkjunum upp úr 1970, hafi fjöldi laga og reglna 

á sviði umhverfismála verið samþykkt og einkenndust þá hvatar af þvingunum af hálfu 

hins opinbera (e. command and control) sér í lagi við að beita viðurlögum við brotum á 

reglum. Um miðjan 9. áratuginn var fyrirtækjum til dæmis gert að gefa upp árlegt magn 

af yfir 600 tegundum eiturefna. Til að koma til móts við athugasemdir um of íþyngjandi 

reglur setti Umhverfisstofnun Bandaríkjanna á fót ýmis verkefni sem fyrirtæki gátu 

sjálfviljug tekið þátt í, t.d. að draga úr losun eiturefna og notast við umhverfisvænni 

lýsingu (Hoffman, 2000).  

Á 10. áratugnum þróuðust reglurnar meira í átt að markaðshvötum þ.e. að fyrirtæki 

gátu keypt mengunarleyfi, fengið greidd skilagjöld og aðrir þættir sem voru til þess 

gerðir að hvetja fyrirtæki til að draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið (Hoffman, 

2000). Samkvæmt GEMI (1999) brugðust mörg fyrirtæki við þessum hvötum með því að 

fjárfesta í mengunarvörnum, þróa umhverfisstjórnunarkerfi og ráða til sín starfsfólk sem 

sér um umhverfismál hjá fyrirtækinu og lagalega eftirfylgni. Þetta form af hvötum varð 

til þess að miklar úrbætur hafi orðið sérstaklega hvað varðar loft- og vatnsgæði og 

meðferð spilliefna (GEMI, 1999). 

Innri hvatar Fjöldi skipta sem hvati var nefndur 

Frumkvæði stjórnenda 10 
Fjárhagslegir 7 
Varúðarreglan 4 
Menning innan fyrirtækisins 4 
Siðferðileg skylda  3 
Áhættufælni 3 

Ytri hvatar  

Kröfur viðskiptavina og væntingar 6 
Lög og reglur 5 
Aukinn áhugi/meðvitund samfélagsins 3 

  



 

29 

Á Íslandi hefur EES-samningurinn haft mikil áhrif á íslenskan umhverfisrétt. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið áætlar að um 75% löggjafar Evrópusambandsins í 

umhverfismálum hafi verið innleidd í íslenskan rétt í gegnum EES (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti, e.d.-a). Árið 2011 vann hópur á vegum Forsætisráðuneytisins 

umfangsmikla skýrslu um eflingu græna hagkerfisins. Aðgerðaáætlunin sem henni fylgdi 

átti að miða að því „að gera Ísland fremst meðal jafningja á alþjóðavettvangi á 

innleiðingu á grænu hagkerfi. Þar átti að leggja áherslu á menntun til sjálfbærni, hreina 

náttúru, sjálfbæran orkubúskap og nýsköpun“ (Þingskjal 1020, 2011-2012). Svo vitað sé 

hefur aðeins eitt verkefni verið unnið samkvæmt aðgerðaáætluninni og er það verkefnið 

Græn skref í ríkisrekstri en tillaga nr. 15 segir:  

Alþingi, öll ráðuneyti og allar stofnanir ráðuneyta taki upp markvisst 
umhverfisstarf til að bæta nýtingu og draga úr sóun og öðrum neikvæðum 
áhrifum á umhverfið, bæði beinum og óbeinum, með hliðsjón af 
staðlinum ISO 14001. Liður í þessu þarf að vera átak í sjálfbærnimennt 
innan ríkisstofnana, með sérstakri áherslu á forystuhlutverk slíkra 
stofnana á sviði sjálfbærrar þróunar og með hliðsjón af markmiðum 
Áratugar Sameinuðu þjóðanna um menntun til sjálfbærrar þróunar 
(Forsætisráðuneyti, 2013, bls. 14).  

3.1.2 Alþjóðlegar reglur 

Áhrif einnar þjóðar í umhverfismálum getur gætt um allan heim og því hafa verið settar 

alþjóðalegar reglur um fyrirtæki sem virka eiga sem hvatar á þau að huga betur að 

umhverfis- og samfélagsábyrgð sinni. Þá má nefna losun gróðurhúsalofttegunda, 

plastmengun í hafi, mengun í ám, regnvatni og hafi. Sama á við um samfélagsleg málefni 

er varða t.d. vinnuaðstæður og réttindi fólks en þá geta alþjóðlegar reglur stýrt 

viðskiptum þannig að latt sé til óæskilegrar hegðunar og viðskipta sem samræmast ekki 

vestrænu gildismati. Ríki heims eru mislangt komin í innleiðingu samfélagslegrar 

ábyrgðar og í mörgum tilfellum eru menning og venjur með þeim hætti að oft er 

nauðsynlegt að setja alþjóðlegar reglur sem öll lönd þurfa að fara eftir. Þá eru til 

alþjóðlegir samningar eins og Basel-samningurinn um bann við flutningi spilliefna milli 

landa, CITES- samningurinn um alþjóðaverslun með tegundir í útrýmingarhættu og 

loftslagssamningurinn (Kyoto-bókunin). Alþjóðlegu staðlasamtökin falla einnig undir 

þennan flokk sem alþjóðlegur vottunaraðili en fyrirtækjum og stofnunum er þó í 

sjálfsvald sett hvort þau innleiði slík kerfi (Hoffman, 2000). Í kjölfar undirritunar á 

Parísarsamkomulaginu svokallaða (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2016) gaf 
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ríkisstjórn Íslands út sóknaráætlun í loftslagsmálum sem inniheldur sextán verkefni 

Töluverður hluti þessara verkefna mun falla á opinbera aðila s.s. verkefni um bætt 

bókhald og spár um losun og kolefnisbindingar, verkefni um aðlögun að 

loftslagsbreytingum, kolefnisjöfnun í ríkisrekstri og endurheimt votlendis (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti, e.d.-b). Ekki er hægt að sjá að aðgerðirnar í sóknaráætluninni leggi 

íþyngjandi kröfur eða breytingar á fyrirtæki með beinum hætti. 

3.1.3 Aðföng og auðlindir  

Samkvæmt Hoffman (2000) ræðst umhverfi fyrirtækja ekki einungis af lögum og reglum 

heldur getur rekstrarlegt umhverfi haft mikil áhrif á afkomu þeirra. Auðlindir fyrirtækja 

eru ekki einungis frá náttúrunni heldur felast einnig í fjármagni, mannauði, þekkingu og 

fleiri þáttum sem hafa áhrif á rekstur þeirra. Þá eru það þættir eins og birgjar, 

hagsmunaaðilar, viðskiptavinir og fjárfestar, samkeppni á markaði, og samfélagslegur 

þrýstingur sem hafa áhrif á nýtingu fyrirtækja á auðlindum sínum. Þá má nefna að 

neytendur og birgjar geta haft mikil áhrif á framleiðslu, með því að setja kröfur um að 

nýting auðlinda, framleiðsla og förgun sé með sem umhverfisvænustum hætti (Hoffman, 

2000).  

Hoffman (2000) bendir á að almennt hefur verið talið að greiða þurfi hærra verð fyrir 

umhverfisvænni vörur, en reynsla fyrirtækja hefur þvert á móti verið sú að þau geta 

lækkað vöruverð, vegna þess að framleiðsla umhverfisvænni vara skilar sér oft og tíðum 

í betri samningum við hagsmunaaðila, bættri ímynd og orðspori og í kjölfarið breyttri 

samkeppnisstöðu. Þá nefnir Hoffman (2000) að aðilar tengdir fyrirtækjum á markaði hafi 

einnig verið farnir að leggja meiri þrýsting á fyrirtæki um aukna umhverfis- og 

samfélagslega ábyrgð. Þá hafi meðal annars vátryggingafélög í Bandaríkjunum aukið 

kröfu um umhverfislega ábyrgð fyrirtækja vegna mengunar og annarra óhappa sem 

verða þegar fyrirtæki gera ekki nógu góðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir slys. 

Hoffman (2000) nefnir einnig að lánastofnanir og fjárfestar geti haft áhrif með því að 

lána frekar fjármagn til aðila eða fjárfesta sem sýna umhverfis- og samfélagslega ábyrgð  

(Hoffman, 2000). 
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3.1.4 Markaðshvatar 

Síðan á 9. áratugnum hefur umhverfisvitund neytenda aukist jafnt og þétt og í dag eru 

margir sem kjósa að versla umhverfisvæna kosti séu þeir í boði. Óskir og þarfir neytanda 

hafa bein áhrif á vöruþróun framleiðenda og leiðbeinir fyrirtækjum hvert þeim beri að 

stefna. Samkeppni getur haft þau áhrif að fyrirtæki á sama markaði reyna að ná 

samkeppnisforskoti með ýmsum hætti, stundum með því að framleiða umhverfisvænni 

vöru, með samfélagslega ábyrgum hætti (Hoffman, 2000) eða fjárfesta í grænum 

verkefnum (Lára Jóhannsdóttir, 2012).  

Fyrirtæki geta kosið að taka af skarið og vera leiðandi í vöruþróun og 

samfélagsábyrgð eða eftirbátar slíkra fyrirtækja. Neytendur og samkeppnisaðilar hafa 

einnig farið þá leið að stofna samtök sem knýja á um breytingar til góða fyrir neytendur 

og umhverfi. Þessi leið er stundum farin þegar ímynd fyrirtækja á sama markaði er 

neikvæð, jafnvel þó að allir aðilar standi sig vel nema mögulega eitt fyrirtæki. Tilhneiging 

neytenda er oft að setja alla undir sama hatt (Hoffman, 2000). Frétt á mbl.is segir frá því 

að svindl Volkswagen á útblástursprófunum muni hafa áhrif á alla bílaframleiðendur og 

menn velti fyrir sér líkum á því að aðeins séu um Volkswagen að ræða (mbl.is, 2015). 

Ráðgjafar í umhverfismálum geta haft mikil áhrif á þróun mála hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Ráðgjöf í umhverfismálum var í upphafi með áherslu á að aðstoða fyrirtæki 

til að framfylgja lögum og reglum s.s. varðandi mengunarvarnir og slíkt en hefur þróast 

út í almennari ráðgjöf um umhverfismál í heild (Hoffman, 2000).  

3.1.5 Samfélagslegir hvatar 

Samfélagslegir hvatar geta verið margskonar og frá ýmsum aðilum í samfélaginu. Þeir 

geta verið í formi umhverfisverndunarsamtaka sem setja þrýsting á fyrirtæki og 

stofnanir, þá ýmist vegna ákvarðana innan fyrirtækisins eða neikvæðra áhrifa af 

starfssemi (Hoffman, 2000). Umhverfisverndarsamtök eru sennilega eins fjölbreytt og 

þau eru mörg og sérhæfa sig í  mismunandi málefnum. Slík samtök geta haft mikil áhrif á 

stefnu stjórnvalda, á auðlindanotkun fyrirtækja og samskipti en umfram allt geta þau 

haft mikil áhrif á viðhorf og trú almennings (Hoffman, 2000).  

Á Íslandi má nefna Kárahnjúkavirkjun sem eina umdeildustu ákvörðun sem stjórnvöld 

hafa tekið í umhverfismálum og olli hún miklum deilum og mótmælum í nokkur ár 
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(Morgunblaðið, 2003). Þó umhverfisverndarsamtök hafi ekki fengið sínu fram í það 

skipti þá vakti framkvæmdin engu að síður mikla athygli.  

Þá segir Hoffman (2000) að sífellt algengara sé að umhverfisverndarsamtök og 

fyrirtæki vinni saman að ákveðnum málum en fyrirtæki sjá sér hag í því að vinna að 

sameiginlegri lausn, eiga betri samskipti við hagsmunaaðila og bæta upplýsingagjöf. 

Umhverfisverndarsamtök verða þó að gæta þess að þau missi ekki trúverðugleika  sinn í 

slíku samstarfi en trúverðugleika geta þau verndað með því að tengjast fyrirtækjum ekki 

um of, til dæmis með því að leyfa ekki notkun á merki samtakanna eða þiggja greiðslu 

(Hoffman, 2000). Í tilfelli Íslands þá hafa umhverfisverndarsamtök, mótorsportfólk, 

ferðaþjónustan og fleiri aðilar ekki alltaf haft sömu sýn á hvernig nýta eigi íslenska 

náttúru. Þrátt fyrir það hafa þessir hópar þó náð saman um þá hugmynd að stofna eigi 

þjóðgarð um miðhálendið og forðast frekari uppbyggingu á svæðinu. Þar koma saman 

sameiginlegir hagsmunir þessara stundum ólíkra aðila sem allir vilja ósnortið miðhálendi 

(Hálendisverkefnið, e.d.).  

Umhverfisverndarsamtök eru oft í samstarfi við aðra aðila s.s. í heilbrigðismálum, 

önnur félagasamtök, almenning og fleiri (Hoffman, 2000). Þá má benda á að Landvernd 

hefur unnið að samstarfsverkefninu Saman gegn matarsóun (e. Zero waste) með 

samtökunum Vakandi og Kvenfélagasambandi Íslands (Umhverfisstofnun, e.d.).  

Samfélög geta einnig verið öflugur drifkraftur í því að kalla eftir breytingum eða 

aðgerðum á sviði umhverfis,- samfélags- og réttlætismála. Þegar t.d. mengunarmál 

koma upp er samtakamáttur samfélagsins oft mikill og með valdi fjöldans, mótmælum 

og öðrum aðgerðum getur samfélagið haft mikil áhrif til breytinga (Hoffman, 2000). Þá 

segir Hoffman (2000) að tvenns konar samtök verði til í grasrótinni þegar barist er gegn 

framkvæmdum í nærsamfélagi. Í fyrsta lagi nefnir hann umhverfisréttarsamtök (e. 

environmental justice movement). Þau berjast fyrir rétti lágtekjufólks sem neyðist til að 

búa í mikilli nálægð við mengandi iðnað, vegna þess að það hefur ekki kost á því að 

flytja. Í öðru lagi eru það samtök sem kallast ekki í mínum bakgarði (e. not in my 

backyard - NIMBY). Slík samtök gefa íbúum tækifæri til að hafa áhrif á hvaða 

framkvæmdir verða leyfðar í nágrenni þeirra. Þá eru til samtök sem berjast alfarið gegn 

því að ákveðnar framkvæmdir verði hvar sem er á jörðinni, ekki á jörðinni (e. not on 

planet earth - NOPE). Til þess að koma í veg fyrir mótmæli eða til að óska eftir áliti 
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samfélagsins hafa fyrirtæki brugðið á það ráð að leyfa íbúum og hagsmunaaðilum að 

taka þátt á ákvörðunarferlinu og hafa þannig áhrif frá upphafi (Hoffman, 2000).  

Fjölmiðlar gegna að mati Hoffman (2000) mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að 

koma umhverfismálum á framfæri. Umfjöllun í fjölmiðlum getur vakið athygli á 

baráttumálum íbúa og á jákvæðri og neikvæðri umfjöllun um þróun umhverfismála. 

Fjölmiðlar geta líka haft þau áhrif að draga úr umfjöllun um málefni ef þeim þykir þau 

ekki mikilvæg (Hoffman, 2000). Samfélagsmiðlar eins og Facebook og Twitter geta haft 

áhrif en nefna má dæmi þegar íslenskur einstaklingur stofnaði facebookhóp þar sem 

félagsmálaráðherra var hvattur til að bjóða fleiri sýrlenskum flóttamönnum til Íslands. 

Viðbrögð Íslendinga stóðu ekki á sér og fleiri þúsund manns buðu fram aðstoð sína í 

formi húsnæðis, fjármagns, stuðnings, fatnaðar og fleira (Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 

2015).  

Samkvæmt Muralidharan, Dillistone og Shin (2011) hlaut ímynd fyrirtækisins British 

Petrolium mikla álitshnekki þegar olíuborpallurinn Deepwater Horizon sprakk árið 2010. 

Fyrirtæki hafa þó líka leiðir til að draga úr neikvæðri umfjöllun með því að notast einnig 

við fréttir og samfélagsmiðla en það gerði einmitt British Petrolium og deildi 

ákvörðunum og aðgerðum fyrirtækisins, við hreinsun og aðstoð til þeirra sem urðu fyrir 

áhrifum af olíulekanum. 

Að mati Hoffmans (2000) hafa dómstólar einnig áhrif á það hvernig fyrirtæki þróast. Í 

þau skipti sem dómstólar dæma fyrirtækjum að greiða skaðabætur vegna 

umhverfisslysa eða þegar almenningur verður fyrir heilsutjóni af völdum starfsemi 

fyrirtækis, þá hefur það áhrif á önnur fyrirtæki sem yfirfara ferlana sína og sjá til þess að 

slíkt gerist ekki hjá þeim.  

Skóla- og fræðasamfélagið skiptir sífellt meira máli þegar kemur að því að þróa og 

bjóða uppá nám í umhverfisfræðum sem síðan getur haft áhrif á markmið og þróun 

umhverfismála hjá fyrirtækjum. Auk þess hafa rannsóknir og vitneskja á 

umhverfismálum aukist og fagtímaritum fjölgað (Hoffman, 2000).  

Trúmál hafa einnig áhrif á þróun umhverfismála. Um langt skeið var það talinn réttur 

manna að nýta sér auðlindir jarðar takmarkalaust. Sífellt meiri þrýstingur er þó innan 

trúarsamfélaga um að maðurinn eigi að bera virðingu fyrir umhverfi sínu (Hoffman, 

2000). Þá hefur Frans páfi gefið út sitt annað páfabréf þar sem hann hvetur mannkynið 
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til að grípa til markvissra aðgerða gegn loftslagsbreytingum (Vatíkanið, 2015) en 

áhrifasvið páfans er afar mikið. Bréfið var sent til allra biskupa kaþólsku kirkjunnar, 

5.000 talsins, og til 400.000 kaþólskra presta sem dreifa áttu bréfinu til sóknarbarna 

sinna um allan heim, er telja um 1,2 milljarð (Stefán Gíslason, 2015a). Áhrifa bréfsins og 

áhersla páfa á loftslagsmálum gætir víða, en eftir útkomu páfabréfsins skrifuðu 300 

rabbínar undir áskorun til fjárfesta sem aðhyllast gyðingatrú um að færa fjárfestingar 

sínar úr kolaorkuverum til umhverfisvænni kosta (Stefán Gíslason, 2015b).  

3.2 Samantekt 

Eins og kemur hér fram í kaflanum þá er hvötum oft skipt í ytri og innri hvata eftir því 

hvaða aðilar eða þættir það eru sem þrýsta á fyrirtæki um að vinna að samfélagsábyrgð. 

Hvatar geta verið margskonar og verið mismunandi eftir því hvaða fyrirtæki á í hlut svo 

sem fjárhagslegir, ímynd, auðlindir, gott starfsfólk og samfélagið. Fjárhagslegur 

ávinningur þess að innleiða umhverfismál er að verða æ sýnilegri og veigameiri hvati á 

fyrirtæki að taka á samfélags og umhverfismálum. Sami hvati ætti því í raun að eiga við 

um opinberar stofnanir sem þurfa sífellt að gæta aðhalds í fjármálum. Einnig skiptir 

opinberar stofnanir miklu máli að ímynd þeirra sé traust svo samfélagið treysti þeim 

fyrir mikilvægum verkefnum fyrir þeirra hönd. Verkefnið Grænu skrefin getur aðstoðað 

opinberar stofnanir á þessari braut. 
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4 Ávinningur af því að sinna samfélagsábyrgð 

Þegar rætt er um ávinning fyrirtækja af samfélagsábyrgð er verið að skoða hvað 

fyrirtæki og aðrir fá til baka fyrir að nýta sér tíma, aðföng og jafnvel fjármagn til að vinna 

að samfélagslegri ábyrgð með einhverjum hætti. Í þessum kafla verða fræði á bak við 

ávinning af samfélagsábyrgð skoðuð og í hverju þessi ávinningur felst.  

4.1 Almennt um ávinning 

Ávinningur af vinnu við samfélagslega ábyrgð getur verið margskonar og haft áhrif á 

afkomu fyrirtækja. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) nefnir nokkur atriði 

sem geta orðið betri með tilkomu samfélagsábyrgðar, til dæmis að stýra áhættu s.s. 

varðandi birgja, framfylgd laga og stýring á efnum til framleiðslu. Einnig getur ávinningur 

legið í fjárhagslegum sparnaði, mannauðsstjórnun, betra aðgengi að fjármagni, betri 

tengslum við viðskiptavini og tækniþróun. Í sömu heimild kemur fram að 

samfélagsábyrgð krefst þess af fyrirtækjum að tengsl séu viðhöfð við innri og ytri 

hagsmunaaðila svo þau séu betur í stakk búin til að þróa og breyta starfsemi sinni í takt 

við kröfur samfélags og markaðar. Þá ætti að líta á samfélagsábyrgð sem verkfæri fyrir 

fyrirtæki að verða leiðandi í þróun á nýjum mörkuðum og tækifærum. Með því að leggja 

áherslu á samfélagsábyrgð geta fyrirtæki skapað viðskiptamódel byggt á sjálfbærni, 

minnkað starfsmannaveltu og aukið traust gagnvart viðskiptavinum og samfélagi 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011). Í grænbókinni frá árinu 2002 kemur 

auk þess fram að ávinningur fyrir fyrirtækin liggi einnig í umhverfisvænni tækni og 

viðskiptaháttum sem aftur hefur áhrif á samkeppnishæfni því áhersla á samfélagslega 

þætti, svo sem þjálfun og starfsaðstæður getur aukið hagsæld fyrirtækja 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2002). 

Hoffman (2000) sagði að tenging sé á milli þess að fyrirtæki vinni að verndun 

umhverfisins og samkeppnishæfni þeirra. Til að skýra þessi tengsl er oft vísað í 

kenningarnar um a) gagnkvæman ávinning (e. win- win perspective), þar sem bæði 

umhverfi og fyrirtæki hagnast og b) einhliða ávinning (e. win- lose perspective), þar sem 

annað hvort umhverfismál eða ávinningur fyrirtækis þurfa undan að láta (mynd 3). 

Hoffman sagði einnig að þessi kenning væri of einföld og tengja þyrfti málamiðlanir og 
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stefnumarkandi ákvarðanir, sem áhrif hafa á vinnu fyrirtækja við umhverfismál, við 

kenninguna (Hoffman, 2000). 

 

Mynd 3: Kenningarnar um gagnkvæman ávinning (vinstra megin) og einhliða 
ávinning (hægra megin) (Hoffman, 2000, bls 7 og 5) staðfært yfir á íslensku af 
Geirþrúði Maríu Kjartansdóttur, 2015. 

Weber (2008) tók saman niðurstöður úr rannsóknum á efnahagslegum ávinningi 

fyrirtækja og komst þar að því að ávinningur skiptist aðallega í fimm þætti:  

 Jákvæð áhrif á ímynd og orðspor sem verður til út frá þeim skilaboðum sem 
fyrirtækið sendir frá sér og reynslu viðskiptavina. Ímynd getur breyst 
skyndilega en orðspor þurfa fyrirtæki að byggja upp á löngum tíma. 

 Jákvæð áhrif á hvatningu til starfsmanna, starfsmannaveltu og nýliðun. Hér 
getur bætt orðspor haft áhrif eða bætt starfsumhverfi. Vinna að 
samfélagsábyrgð getur haft áhrif á áhuga fólks á því að vinna hjá fyrirtækjum.  

 Fjárhagslegur sparnaður getur orðið til vegna annarrar efnanotkunar, 
tímasparnaður verður í samskiptum við hagsmunaaðila, og fyrirtæki geta átt 
auðveldar með að fá fjármagn.  

 Hagnaður eykst með aukinni sölu og markaðshlutdeild. Hagnaður getur aukist 
óbeint vegna betri ímyndar eða beint vegna vöru- eða markaðsþróunar með 
áherslu á samfélagsábyrgð. 

 Samfélagsábyrgð getur dregið úr áhættu með því að fyrirtæki ná að forðast 
neikvæða umfjöllun eða að fólk sniðgangi vörur þeirra (Weber, 2008, bls. 248- 
250).  

Í rannsókn Snjólfs Ólafssonar o.fl. (2014) kom fram að fyrirtæki sem eru þátttakendur 

í Festu á Íslandi telja helsta ávinning þess að vinna að samfélagsábyrgð vera 

fjárhagslegan ávinning, ímynd og hæft og stolt starfsfólk.  

4.2 Beinn og óbeinn ávinningur 

Í grænbókinni (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2002) kemur fram að hægt sé 

að skipta efnahagslegum ávinningi í tvennt. Annars vegar er um að ræða beinan 
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ávinning eins og í samábyrgð starfsmanna og afkastameiri og skilvirkari nýtingu 

auðlinda. Hins vegar er komið inn á óbeinu áhrifin sem felast í auknum áhuga frá 

neytendum og fjárfestum á fyrirtækinu vegna vinnu við samfélagsábyrgð 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2001). Í grein Weber (2008) er efnahaglegum 

ávinningi einnig skipt í tvo flokka, beinan og óbeinan fjárhagslegan ávinning. Beinn 

fjárhagslegur ávinningur (e. monetary benefits),  felur í sér beinan hagnað og að hægt sé 

að mæla fjárhagslegan ávinning. Hinn flokkurinn er óbeinn fjárhagslegur ávinningur (e. 

non-monetary benefits) sem erfitt er að mæla í tölum en hefur áhrif á samkeppnishæfni 

og velgengni fyrirtækis.  

Hvað varðar beinan fjárhagslegan ávinning segja Molina-Azorín, Claver-Cortés, López-

Gamero og Tarí (2009) að fjárhagslegur ávinningur geti orðið hjá fyrirtækjum þar sem 

yfirmenn hætta að einblína á kostnaðinn t.a.m. við  að draga úr mengun en þeir ættu 

frekar að skoða tækifærin sem liggja í ónýttum auðlindum og betri vörum til 

viðskiptavina. Porter og Kramer (2007) benda á að fyrirtækið DuPont hafi sparað miklar 

fjárhæðir með því að draga úr orkunotkun í kjölfar þess að gera skynsamar breytingar á 

starfsemi sinni. Einnig hafi fyrirtækið McDonalds dregið úr sorpmagni um 30% með því 

að draga úr og breyta umbúðanotkun. Margolis og Walsh (2003) tóku saman 

niðurstöður 127 rannsókna á tengslum á milli vinnu við samfélagsábyrgð og fjárhagslegs 

ávinnings. Niðurstöður sýndu jákvæð tengsl á milli þessara þátta. Þegar fyrirtæki vinna 

að samfélagsábyrgð leiði það til fjárhagslegs ávinnings með einhverjum hætti.  

Í doktors rannsókn Láru Jóhannsdóttur (2012) var sýnt fram á að starfsmenn í stórum 

vátryggingafyrirtækjum tengdu umhverfismál við fjárhagslegan ávinning til lengri tíma 

litið. Þá kom fram að aðgerðir til að draga úr umhverfismálum eins og pappírslaus 

skrifstofa, betri orkustýring, færri viðskiptaferðalög o.fl. voru auðveldar aðgerðir til að 

draga úr kostnaði. Einnig voru nefndir grænir fjárfestingakostir sem arðbærir kostir. Í 

rannsókn Láru Jóhannsdóttur (2012) kom einnig fram að starfsmenn töldu fyrirtæki geta 

náð samkeppnisforskoti með því að bjóða uppá vöru eða þjónustu tengda 

umhverfismálum. Sum vátryggingafélögin hafi því boðið lægri tryggingar á 

umhverfisvæn ökutæki, boðið uppá umhverfismerktar vátryggingar og 

vátryggingafélögin sjálf geta fengið slíka vottun. Einnig var nauðsynlegt að þeirra mati 

að taka þátt í samfélagsábyrgð fyrir trúverðugleika fyrirtækisins. Þá hafa 
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vátryggingafélög boðið bændum uppá endurvinnslutryggingar. Ákveðið fyrirtæki sækir 

þá til þeirra allan úrgang, þeim að kostnaðarlausu. Þannig hafa fleiri tonn af málmum, 

olíu og ýmsum spilliefnum verið safnað frá bændum. Allir hvatarnir sem komu fram í 

rannsókn Láru eru þeir sömu og hjá Hoffman (2000) nema að stærri vátryggingafélögin 

fundu fyrir hópþrýstingi innan geirans.  

Sem dæmi um óbeinan ávinning má nefna verkefni tengd samfélagsábyrgð sem 

vátryggingafélög vinna að, en í doktorsrannsókn Láru Jóhannsdóttur (2012) er sagt frá 

því að nokkur vátryggingafélög hafa gert samning við fyrirtækið Græna framtíð um 

meðhöndlun raftækjaúrgangs sem félögin þurfa að taka til sín. Græn framtíð sér síðan 

um endurnýtingu eða endurvinnslu. Óbeinn ávinningur getur verið margskonar og líka 

falist í þeirri vinnu sem fyrirtækin leggja á sig til að breyta vinnuumhverfi sínu. Þá má 

nefna að vátryggingafélögin í rannsókn Láru Jóhannsdóttur (2012) hafa einnig þrýst á 

breytingar hjá stjórnvöldum eða sveitarfélögum til að mynda með 

reglugerðabreytingum sem auðveldar þeirra vinnu og þrýstir á viðhald og lagfæringar á 

innviðum svo sem að holræsakerfum sé viðhaldið til að koma í veg fyrir tjón hjá fólki. Þá 

hafa önnur vátryggingafélög frekar kosið að fara í samstarf við stjórnvöld um aðgerðir 

(Lára Jóhannsdóttir, 2012).  

Þátttakendur í rannsókn Zutshi og Sohal (2004) sögðu að fjárhagslegur ávinningur af 

innleiðingu umhverfisverkefna sem tengist innleiðingu ISO 14001 vottunar hafi birst í 

formi bættrar ímyndar, betra starfsumhverfis og betri starfsanda. Jafnframt kom fram 

að erfitt sé að leggja fjárhagslegt mat á ávinning vegna þess hve huglægir þessir þættir 

eru. Einnig voru þátttakendur spurðir um annan ávinning af verkefninu og flestir 

svöruðu að dregið hefði úr áhættu í starfsumhverfi, næst flestir svöruðu að framfylgd 

laga hefði aukist og þriðju flestu svörin voru að ávinningur væri vernd gegn sektum, 

lögsóknum og gjöldum vegna lagamála.  

Árið 2015 gerði stýrihópur um vistæn innkaup (e.d.-b) könnun meðal forstöðumanna 

ríkisstofnana þar sem forstöðumenn voru spurðir út í það hver mesti ávinningurinn væri 

af því að vinna umhverfisstarf. Flestir (26%) svöruðu að bætt umhverfisvitund og vilji 

væri helsti ávinningurinn og 25% svöruðu að mesti ávinningurinn fælist í aukinni 

starfsánægju og bættri heilsu (Stýrihópur um vistvæn innkaup. e.d.-b).  
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Rannsókn sem unnin var af Morf, Schumacher og Vitell (1999) benti einnig til að 

jákvæð fylgni sé á milli samfélagsábyrgðar og ímyndar fyrirtækis auk þjónustugæða og 

viðskiptavildar. Með því að skilja þarfir viðskiptavina og veita þeim góða þjónustu eru 

viðskiptavinir líklegri til að koma aftur. Góð ímynd sem fólk getur treyst, eykur líkur á að 

fólk komi aftur og auðveldara verður fyrir fyrirtæki að stækka markaðshlutdeild sína.  

International Institute for Sustainable Development (e.d.) nefnir nokkra þætti sem 

falið geta í sér ávinning fyrir samfélag og íbúa þess vinni fyrirtæki að þeim, svo sem  

þátttaka fyrirtækja í menntun, framboði starfa, framleiðslu á heilnæmari vörum og 

gjöfum til góðgerðafélaga. Hvað varðar ávinning fyrir umhverfið má nefna aukna 

flokkun, endingarbetri vörur, meiri notkun á endurnýjanlegum auðlindum og 

samþættingu umhverfisstjórnunar við viðskiptahætti. Allt eru þetta þættir sem erfitt er 

að mæla í krónum talið og því talinn vera óbeinn ávinningur.  

4.3 Samantekt 

Ávinningur fyrirtækja af því að vinna að samfélagsábyrgð getur verið margskonar og er 

tíundaður hér fyrir ofan. Að mörgu leyti má yfirfæra þessi fræði yfir á opinberar 

stofnanir svo sem varðandi ímynd, starfsumhverfi, traust, starfsmannaveltu og 

fjárhagslegan ávinning. Samskipti við hagsmunaaðila eru einnig afar mikilvægur þáttur 

fyrir opinberar stofnanir og að traust og samvinna sé á milli stofnana og á milli þeirra 

sem þær þjónusta. Verkefni eins og Grænu skrefin sem snúa að því að bæta ímynd, 

upplýsa starfsmenn, draga úr umhverfisáhrifum, auka fjárhagslegan ávinning og bæta 

starfsumhverfi geta verið opinberum stofnunum til framdráttar hvað varðar traust og 

stuðning frá samfélagi. 
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5 Stjórntæki á sviði samfélagsábyrgðar og umhverfisstjórnunar 

Í þessum kafla verður farið yfir umhverfisstjórnun, hvað er stjórnun umhverfisáhrifa og 

stuttlega farið yfir sögulegt yfirlit þeirrar þróunar. Þá verða skoðuð nokkur verkefni og 

sáttmálar sem fyrirtæki og opinberar stofnanir geta verið þátttakendur í, ætli þau að 

vinna að umhverfis- og samfélagsmálum. Eingöngu verður fjallað um verkfæri sem 

íslenskar ríkisstofnanir geta nýtt sér, þar sem það tengist umfjöllunarefni 

rannsóknarinnar. 

5.1 Mikilvægi stjórntækja við að stýra umhverfisáhrifum 

Samkvæmt Stuart (2000) má lýsa umhverfisstjórnun þannig að fyrirtæki og stofnanir 

setja sér markmið, skipulag, verkferla og ákveða umhverfisvísa sem síðan er fylgst með. 

Með slíku fyrirkomulagi er hægt að fylgjast með því hvort fyrirtæki og stofnanir nái 

markmiðum sínum og að þau geti brugðist við séu þau ekki að ná þeim. 

Umhverfisstjórnun er skipulögð leið til að draga úr umhverfisáhrifum vegna starfsemi 

fyrirtækja og stofnana. Yfirleitt er hægt að sníða kerfin að þörfum fyrirtækja og 

stofnana, og byggja á og aðlaga að verkferlum og stefnum sem þegar eru til staðar. 

Umhverfisstjórnunarkerfi taka vanalega mið af fyrirliggjandi lögum og reglum. Einnig 

kemur fram í grein Stuart (2000) að umhverfisstjórnunarkerfi séu oft góð leið til að 

koma þeim skilaboðum á framfæri að viðkomandi er að vinna í að draga úr 

umhverfisáhrifum. Til að sinna umhverfisstjórnun þarf starfsfólk að hafa tíma til að sinna 

verkefninu og yfirstjórn að sýna stuðning í verki (Stuart, 2000).  

Berry og Rondinelli (1998) lýsa í grein sinni þróun þess að fyrirtæki fóru að vinna að 

umhverfisstjórnun til að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

vegna eigin starfsemi. Þeir segja að þessari þróun megi í meginatriðum skipta í þrjú 

tímabil.  

Á milli 1960 og 1970 hafi fyrirtæki aðeins unnið að umhverfismálum þegar eitthvað 

kom uppá og bregðast þurfti við (Berry og Rondinelli, 1998). Til að bregðast við slíku 

aðgerðaleysi af hálfu fyrirtækja var Bandaríska Umhverfisstofnun (EPA) sett á laggirnar 

árið 1970 og lög um vatns- og loftgæði (e. the Clean Air Act og the Clean Water Act) 
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samþykkt árið 1970 og 1972. Þessi lagasetning markar tímamót í sögu umhverfismála í 

Bandaríkjunum.  

Fljótlega varð ljóst að þörf var á frekari lagaramma þegar hið svokallaða „Love 

Canal6“ málið kom upp og umhverfisslysið í Bhopal, Indlandi7. Voru þá samþykkt lög sem 

gerðu kröfu um viðbrögð við umhverfisvá, ábyrgð vegna umhverfisslysa og bætur. 

Lögum og reglum fjölgaði ört á þessum tíma og má þá sjá að viðbrögð fyrirtækjanna milli 

1980 og 1990 voru að reyna eftir fremsta megni að draga úr kostnaði vegna lagalegra 

skylda (Stuart, 2000). 

Eftir 1990 sáu fyrirtæki sér hag í því að koma í veg fyrir umhverfisslys og óhöpp með 

því að notast við fyrirbyggjandi aðferðir eins og gæða- og umhverfisstjórnun. Mörg 

fyrirtæki hafi síðan uppgötvað það að vinna að umhverfismálum gat dregið úr kostnaði 

svo sem vegna sorphirðu, og að áhersla á umhverfismál ýti frekar undir tækniþróun og 

nýjungar við framleiðslu og þróun á umhverfisvænum vörum (Berry og Rondinelli, 

1998). Að sögn Berry og Rondinelli (1998) varð mörgum ljóst, upp úr 1990, að til þess að 

takast á við flókin umhverfisvandamál eins og eyðingu ósonlagsins og loftslagsbreytingar 

þurfi annars konar og heildrænar aðferðir en einungis lagasetningar. Jókst því áhugi á 

umhverfisstjórnunarkerfum (Stuart, 2000) og mörg fyrirtæki fóru sjálfviljug að fylgjast 

með, skrá neikvæð umhverfisáhrif og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Með því 

að setja upp innri endurskoðun og eftirlit með ýmsum umhverfisþáttum innan 

fyrirtækisins hafi menn komist að því að mögulega hafi þeir verið að sóa verðmætum 

(Berry og Rondinelli, 1998). Berry og Rondinelli (1998) komust einnig að því að um leið 

og fyrirtæki fóru að skrá betur og fylgjast með frammistöðu sinni á sviði umhverfismála, 

hversu mikilvægt það var fyrir fyrirtækin að upplýsa og segja frá gangi mála fyrir 

starfsmenn, hagsmunaaðila og fyrir ímynd fyrirtækisins.  

                                                      
6 Um árabil var landsvæði kallað Love Canal notað sem losunarstaður fyrir ýmis konar spilliefni. Síðar 

voru byggðir skólar og íbúðarhúsnæði á losunarsvæðinu. Upp komst um þetta þegar spilliefnin fóru að 

valda ýmiskonar neikvæðum heilsufarsáhrifum á íbúa. Að lokum voru íbúarnir fluttir á brott (Hoffman, 

2000). 

7 Þekkt sem eitt versta iðnaðarslys í heiminum. Hættulegar gastegundir láku úr efnaverksmiðju í 

Bhopal á Indlandi í desember 1984 og ollu því að yfir 3.800 manns létust samstundis og fjölmargir 

slösuðust (Hoffman, 2000). 
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Samkvæmt Lundberg o.fl. (2009) hefur verið mikil aukning á því að fyrirtæki meti og 

taki saman gögn um umhverfisþætti. Ýmsar ástæður eru fyrir því svo sem þrýstingur frá 

hagsmunaðilum, til að auka skilvirkni og samkeppnishæfni, fyrir ímynd fyrirtækisins og í 

markaðssetningu. Þróun samantektar gagna um umhverfisþætti hjá hinu opinbera hafi 

verið mun hægari, þrátt fyrir áherslur sjálfbærarar þróunar. Ein af ástæðum þessa telja 

Lundberg o.fl. (2009) vera skort á verkfærum fyrir hið opinbera til að taka saman gögn 

um umhverfisþætti.  

Í rannsókn Zutshi og Sohal (2004) voru starfsmenn spurðir af hverju fyrirtækið ákvað 

að innleiða umhverfisstjórnunarkerfi. Flestir svöruðu til að bæta ímynd fyrirtækisins, 

næst flestir sögðu það vera til að finna út hvar má gera betur og þriðja mikilvægasta 

ástæðan var að uppfylla þágildandi reglugerðir. Þátttakendur voru einnig spurðir að því 

hver væri ábyrgur fyrir innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfisins, en í ljós kom að í 68% 

tilfella voru það yfirmenn eða millistjórnendur sem gefur til kynna mikilvægi verkefnisins 

innan fyrirtækjanna. 

5.1.1 Sjálfbær þróun- Dagskrá 21 

Í skýrslunni „Our common future“ var fyrsti vísirinn að vinnu að sjálfbærri þróun hjá 

ríkjum og sveitarfélögum heimsins settur fram (UN World Commission on Environment 

and Development, 1987). Árið 1992 var haldin fyrsta heimsráðstefna Sameinuðu 

þjóðanna í Ríó í Brasilíu um umhverfi og þróun. Stefnumótun ráðstefnunnar var sett 

fram í framkvæmdaráætlun eða Dagskrá 21 (Agenda 21) fyrir heiminn allan. Dagskrá 21 

er yfirgripsmikil áætlun um sjálfbæra þróun á heimsvísu. Í Dagskrá 21 er tekið á þáttum 

sem ógna heimsbyggðinni og komið með úrlausnir við þeim. Þættirnir snúa að 

ríkisstjórnum, sveitarstjórnum, almenningi og fyrirtækjum (Sameinuðu þjóðirnar, 1992). 

Samskonar heimsráðstefnur hafa verið haldnar tvisvar síðan, árið 2002 í Jóhannesarborg 

og ári 2012 í Ríó (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.-b) eins og áður hefur komið fram.  

Árið 2002 gáfu íslensk stjórnvöld í fyrsta sinn út eigin stefnumörkun um sjálfbæra 

þróun, en skýrslunni Velferð til framtíðar var ætlað að vera leiðbeinandi fyrir þá 

umræðu sem fara átti fram (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2002). Skýrslan hefur 

verið endurskoðuð á fjögurra ára fresti í tengslum við umhverfisþing sem haldið er 

annað hvert ár. Síðasta skýrslan náði yfir tímabilið 2010-2013. Skýrslunni er skipt í fjóra 
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kafla sem fjalla um 1) heilbrigt og öruggt umhverfi, 2) sjálfbæra nýtingu auðlinda, 3) 

vernd náttúru og 4) hnattræn viðfangsefni (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2010). 

5.1.2 ISO 26000 leiðbeiningastaðall um samfélagsábyrgð 

Árið 2010 gáfu Alþjóðlegu staðlasamtökin út leiðbeiningastaðal um samfélagsábyrgð 

fyrir fyrirtæki og stofnanir (ISO 26000). Markmið staðalsins er að aðstoða fyrirtæki og 

stofnanir við að vinna að sjálfbærri þróun og byggja samfélagsábyrgð upp á grunni eigin 

starfsemi. Vegna þess að ISO 26000 er leiðbeiningastaðall, því geta fyrirtæki og stofnanir 

sem nýta sér staðalinn ekki sóst eftir því að fá vottun. Staðallinn á að henta öllum 

fyrirtækjum og stofnunum sama hver stærð þeirra er (International Organization for 

Standardization, 2010) 

Staðallinn veitir leiðbeiningar um meginreglur samfélagsábyrgðar, hvað getur talist til 

samfélagsábyrgðar innan stofnunarinnar/fyrirtækis og hvernig fyrirtæki eiga að 

samþætta samfélagsábyrgð fyrirtækinu. Einnig veitir hann leiðbeiningar varðandi það 

hvernig á að hvetja hagsmunaaðila til þátttöku í samfélagsábyrgð. Staðallinn 

samanstendur af sjö meginþáttum. Þeir eru umhverfismál, stjórnun 

fyrirtækis/stofnunar, mannauður og vinnuumhverfi, sanngjarnir starfshættir, 

neytendamál, samfélagsþátttaka og mannréttindi (International Organization for 

Standardization, 2010).  

Á mynd 4 má sjá tengsl milli fyrirtækja, hagsmunaaðila og samfélags þegar kemur að 

því að fyrirtæki ætla að vinna að samfélagsábyrgð. Í staðlinum kemur fram að fyrirtæki 

eigi að gera sér grein fyrir áhrifum sínum á samfélag, að sama skapi eiga þau að vera 

meðvituð um væntingar samfélagsins til fyrirtækja um ábyrga hegðun. Fyrirtæki eiga 

einnig að bera kennsl á hina ýmsu hagsmunaaðila sem tengjast þeim. Einnig þurfa 

fyrirtæki að gera sér grein fyrir mismunandi þörfum og áherslum hagsmunaaðila og 

samfélags og að þær fara ekki alltaf saman (International Organization for 

Standardization, 2010). 
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Mynd 4: Tengsl milli fyrirtækja, hagsmunaaðila og samfélags (International 
Organization for Standardization, 2010, bls. 15) 

5.1.3 ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðall 

ISO 14001 er alþjóðlegur umhverfisvottunarstaðall sem kom fyrst út árið 1996. Að 

staðlinum standa ýmis ríki og aðilar sem koma að þróun hans og bera sérstakar 

tækninefndir ábyrgð á því að semja staðalinn eða að uppfæra hann. Staðlarnir eru 

uppfærðir þegar þörf þykir en svo breytingar á stöðlum verði gildar þurfa 75% meðlima í 

staðlasamtökunum að samþykkja útgáfu og breytingar á staðlinum sem tækninefndin 

leggur til (Staðlaráð Íslands, 2004; The British Standards Institution, e.d.). 

Umhverfisvottunarstaðallinn 14001 er hugsaður sem verkfæri fyrir fyrirtæki og 

stofnanir til að vinna með heildrænum hætti að umhverfismálum. Markmið hans er að 

fyrirtæki dragi úr umhverfis- og mengunaráhrifum vegna starfseminnar. Staðallinn setur 

fram kröfur sem fyrirtæki og stofnanir taka mið af þegar þau þróa stefnu og markmið í 

samræmi við lagalegar kröfur. Einnig þegar ákveða þarf hverjir séu þýðingarmestu 

umhverfisþættirnir sem tengjast viðkomandi starfsemi. Staðallinn gerir því ráð fyrir 

skuldbindingu starfsmanna og yfirstjórnar í að setja markmið, fylgja þeim eftir, búa til 

verkferla og bregðast við ef eitthvað fer úrskeiðis (Staðlaráð Íslands, 2004; The British 

Standards Institution, e.d.). Mynd 5. sýnir þann verkferil sem staðallinn byggir á. Fyrsta 

skrefið felur í sér að setja fram skipulag til að ná markmiðum umhverfisstefnu. Í öðru 

skrefinu felst að innleiða þessa ferla og vinnu. Þriðja skrefið fjallar um að fylgjast þurfi 

með markmiðum, hvort þeim sé náð, mæla og segja frá niðurstöðunum. Í fjórða skrefinu 

felast stöðugar umbætur (International Organization for Standardization, 2004).  
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Mynd 5: Líkan að umhverfisstjórnunarkerfinu ISO 14001 
(Staðlaráð Íslands, 2004, bls. 9) 

5.1.4 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð (UN Global Compact, e.d.-b) 

byggir á 10 meginreglum sem er skipt í fjóra flokka: 

Mannréttindi 

1. Fyrirtæki eiga að styðja við og virða alþjóðlegar reglur um mannréttindi 

2. Gæta þess að vera ekki þátttakendur í brotum á þeim reglum 

Vinnumarkaðsmál 

3. Fyrirtæki eiga að virða félagafrelsi og viðurkenna rétt á kjarasamningum 

4. Koma í veg fyrir nauðungarvinnu 

5. Koma í veg fyrir barnaþrælkun 

6. Afnema misrétti í ráðningu og störfum 

Umhverfi 

7. Fyrirtæki ættu að styðja við varúðarregluna gagnvart umhverfismálum 

8. Vinna að verkefnum sem stuðla að aukinni ábyrgð fyrirtækis gagnvart 
umhverfismálum 

9. Stuðla að þróun og útbreiðslu á umhverfisvænni tækni 

Spilling 

10. Fyrirtæki ættu að vinna gegn spillingu í öllum sínum formum s.s. mútum 
og fjárkúgun (UN Global Compact, e.d.-b). 

Fyrirtæki sem skrifa undir sáttmálann skuldbinda sig til að framfylgja þessum reglum og 

skila árlegum skýrslum þess efnis. Sáttmálinn hentar fyrirtækjum af öllum stærðum og 

gerðum og markmið hans er að þróa sjálfbært heimshagkerfi. Sameinuðu þjóðirnar sjá 
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fyrir sér að það geti gerst með því að fyrirtæki fari eftir leiðbeiningum meginreglnanna 

10 og vinni síðan að aðgerðum byggðum á grunni þeirra (UN Clobal Compact, e.d.-b). 

5.1.5 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative (GRI) (e.d.) eru sjálfstæð alþjóðleg samtök, stofnuð árið 1997, 

sem aðstoða fyrirtæki, stofnanir og aðra við að mæla og koma á framfæri 

umhverfislegum, samfélags- og efnahagslegum áhrifum sem starfsemi þeirra veldur. 

Samtökin bjóða uppá leiðbeiningar og aðferðir til að mæla ýmis konar þætti sem snúa 

að sjálfbærni innan fyrirtækja t.d. umhverfisþætti, mannréttindi og spillingu. Að sögn 

GRI er skýrslugerðin ætluð öllum fyrirtækjum og stofnunum í heiminum, sama af hvaða 

stærð þau eru. Markmið GRI er að fyrirtæki og stofnanir taki saman tölur og gögn um 

hina ýmsu þætti í eigin starfsemi sem snúa að sjálfbærni og geti í kjölfarið sett sér 

markmið um breytingar. Þá er einnig auðveldara að fylgjast með tölulegum breytingum 

og fyrirtæki og stofnanir geta frekar gripið inn í ef þarf (Global Reporting Initiative, e.d.).   

Í þingsályktun um eflingu græna hagkerfisins (þingskjal 1020, 2011- 2012) voru sett 

fram markmið um að 80% ársskýrslna ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja ættu að vera sett 

fram í samræmi við GRI leiðbeiningar. Þetta markmið hefur ekki náð fram að ganga. 

5.1.6 Grænfáninn 

Ríkisreknar stofnanir eins og framhaldsskólar (lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla) og 

háskólar (lög nr. 63/2006 um háskóla) hafa kost á því að taka þátt í alþjóðlega 

verkefninu Skólar á grænni grein en markmið verkefnisins er að aðstoða skóla við að 

styrkja umhverfisvitund, umhverfismennt og sjálfbærni innan skólanna. Skólarnir þurfa 

að fara í gegnum sjö skref og standist þeir kröfurnar fá þeir viðurkenningu Grænfánans 

og fá að flagga honum í tvö ár (Landvernd, e.d.). Skrefin sjö eru eftirfarandi: 

 Setja á fót umhverfisnefnd 

 Meta stöðu umhverfismála 

 Vinna áætlun um aðgerðir og markmið 

 Vinna að eftirliti og endurmati 

 Verkefnavinna fyrir nemendur sem tengjast bæði aðalnámskrá og þemunum sem 
unnið er með 

 Samvinna við aðrar stofnanir 

 Vinna umhverfissáttmála sem lýsa á stefnu skólans í umhverfismennt og 
sjálfbærni (Landvernd, e.d.). 
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Skólarnir geta síðan sótt um að fá endurnýjun fánans. Landvernd gerðist aðili að 

Foundation for Environmental Education (FEE), en það eru alþjóðleg samtök um 

sjálfbæra menntun árið 2000. Landvernd varð þá um leið sá aðili á Íslandi sem stýrir 

verkefnum FEE hér á landi. Vorið 2002 voru fyrstu þrír Grænfánarnir afhentir til 

grunnskóla á Íslandi og í júlí 2016 var fjöldi þátttakenda í verkefninu 226 (Landvernd, 

e.d.). 

5.2 Samantekt 

Í kaflanum er sögulegt yfirlit yfir þróun umhverfisstjórnunarkerfa og samantekt gagna 

um umhverfismál. Farið er yfir örfá umhverfisstjórnunarkerfi og verkefni sem 

ríkisstofnanir geta innleitt eða tekið þátt í svo sem ISO vottanir og GRI skýrsluskil. 

Verkefnið Græn skref í ríkisrekstri fellur vel að þeirri skilgreiningu sem Stuart (2000) 

lagði fram og var fjallað um hér fyrir framan, sem skipulögð leið fyrir ríkisstofnanir til að 

draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum vegna eigin starfsemi. Í rannsókn Berry og 

Rondinelli (1998) kom fram að mörg fyrirtæki hafi farið að setja upp ýmis konar innri 

endurskoðun og eftirlit. Bæði til að takast á við lagalegar breytingar og aukna umfjöllun 

um umhverfismál. Grænu skrefin setja einnig fram þá kröfu að stofnanir setji upp 

verkferla og skrái niður umhverfisáhrif sín með Grænu bókhaldi. 
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6 Græn skref í ríkisrekstri 

Verkefnið Græn skref í ríkisrekstri var sett á laggirnar til þess að aðstoða ríkisstofnanir 

við að vinna markvisst að umhverfismálum. Verkefnið er á vegum stýrihóps um vistvæn 

innkaup, en í hópnum sitja fulltrúar frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (formennska), 

Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Umhverfisstofnun, Ríkiskaupum, Landsspítala, 

Fjármála- og efnahagsráðuneyti og Sambandi íslenskra sveitarfélaga (Stýrihópur um 

vistvæn innkaup, e.d.-a). Í stefnu ríkisins um vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur eru 

sett markmið sem kveða á um að: 

 Starfsfólk og stjórnendur stofnana hafi þekkingu á grænum rekstri og kunnáttu í 
að beita hjálpartækjum til að lágmarka umhverfisáhrif með einföldum og 
skilvirkum aðferðum sem eru að mestu sameiginlegar og eiga almennt við um 
allar stofnanir. 

 Stofnanir noti grænt bókhald eða sjálfbærnivísa til að meta frammistöðu í 
umhverfismálum, upplýsingum sé safnað og miðlað (Stýrihópur um vistvæn 
innkaup, 2013, bls. 6). 

Með hliðsjón af þessum markmiðum fór hópurinn að skoða hvaða verkfæri væri 

hægt að nota og ákveðið var að leita samstarfs við Reykjavíkurborg og aðlaga verkefnið 

þeirra, Græn skref Reykjavíkurborgar, þannig að það hentaði ríkisstofnunum. Hópurinn 

ásamt ráðgjafastofunni Alta og átta ríkisstofnunum unnu að því að aðlaga verkefnið að 

ríkisstofnunum. Í nóvember 2014 hófst verkefnið formlega og af því tilefni fengu þrjár 

ríkisstofnanir fyrsta Græna skrefið. Það voru Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

Landmælingar Íslands og Skipulagsstofnun (Björgvin Valdimarsson, munnleg heimild, 15. 

ágúst, 2016). Grænu skrefin snúast um að efla vistvænan rekstur ríkisins með 

kerfisbundnum hætti. Þau eru sett upp í formi hvatakerfis, stofnanir innleiða ýmsar 

aðgerðir sem snúa að þeim þáttum sem hafa sem mest umhverfisáhrif í rekstrinum s.s. 

úrgangi, innkaupum, hiti- og rafmagn, eldsneyti o.fl. Grænu skrefin eru fimm talsins og 

þegar stofnanir eru búnar að innleiða 90% aðgerða innan tiltekins skrefs er gerð úttekt 

af starfsmanni Umhverfisstofnunar og stofnunin fær viðurkenningu fyrir skrefið sem 

tekið er.  

Verkefnið er ríkisstofnunum að kostnaðarlausu og veitir starfsmaður verkefnisins hjá 

Umhverfisstofnun, ráðgjöf og aðstoðar stofnanir óski þær þess. Í júlí 2016 voru 30 
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stofnanir, með yfir 60 starfsstöðvar skráðar og 43 þeirra hafa lokið fyrsta Græna skrefinu 

(Græn skref í ríkisrekstri, e.d.). Hver starfsstöð innleiðir sjálf skrefin, en er það gert svo 

starfsstöðin hafi ábyrgðaraðila sem getur innleitt, stýrt og upplýst starfsmenn um 

verkefnið. Aðstæður á hverri starfsstöð geta verið um margt ólíkar og því er mikilvægt 

að hver þeirra geti innleitt verkefnið á eigin forsendum og á eigin hraða. Þá hefur það 

reynst vel að hver starfsstöð eigi kost á því að fá viðurkenningu fyrir starfs sitt en það er 

líklegra að starfsfólk finni þannig til meiri tengsla og ábyrgðar gagnvart verkefninu 

heldur en ef það væri einungis innleitt af aðalskrifstofu (Elva Rakel Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 27. júlí 2016).  

Á vefsíðu Grænna skrefa má sjá öll þau gögn sem opinberar stofnanir nýta til 

verkefnisins, gátlistar, leiðbeiningar og aðrar upplýsingar (Græn skref í ríkisrekstri, e.d.). 

Árið 2013 og 2015 lagði stýrihópur um vistvæn innkaup (e.d.-b) tvær kannanir fyrir 

forstöðumenn ríkisstofnana og ráðuneyta um vistvæn innkaup og umhverfisvænan 

rekstur. Helstu niðurstöður könnunarinnar frá 2013 voru þær að forstöðumenn kölluðu 

eftir fræðslu og einföldum verkefnum til að hjálpa þeim að vinna að umhverfisvænni 

rekstri. Í kjölfarið var því vinna að verkefninu Grænum skrefum hafin. Nokkur breyting 

varð síðan á svörun milli kannanna en 2015 voru helstu niðurstöður þær að almennt 

hefur umhverfisstarf hjá stofnunum aukist. Þá má nefna að 42% stofnana bjóða 

starfsmönnum uppá samgöngusamninga en aðeins 15% árið 2013. Fleiri ríkisstofnanir 

en áður flokka úrgang og hafa sett sér umhverfisstefnu og markmið þar að lútandi. Þá 

voru forstöðumenn spurðir út í það hver mesti ávinningurinn væri af því að vinna 

umhverfisstarf og flestir 13 af 51 þátttakanda (26%) svöruðu að umhverfisvitund og vilji 

til að vinna að umhverfismálum hafi aukist og 25% svöruðu að mesti ávinningurinn 

fælist í aukinni starfsánægju og bættri heilsu (Stýrihópur um vistvæn innkaup. e.d.-b).  

6.1 Grænt bókhald fyrir ríkisstofnanir 

Í Grænum skrefum er gert ráð fyrir að ríkisstofnanir vinni og skili grænu bókhaldi en það 

er verkfæri sem stofnanir geta nýtt sér við að mæla umhverfisáhrif vegna starfseminnar, 

sett sér markmið og unnið að umbótum. Verkfærið er því mikilvægur hluti af Grænum 

skrefum. Grænt bókhald fyrir ríkisstofnanir hefur verið starfrækt síðan árið 2011. Græna 

bókhaldið er skilgreint sem efnisbókhald sem stofnanir fylla inn í tölur um orku,- 

pappírs,- eldsneytis- og efnanotkun auk gagna um hlutfall umhverfisvottaðra vara og 



 

51 

magn úrgangs. Meginmarkmið verkefnisins er að ríkisstofnanir fái betri yfirsýn yfir þessa 

ákveðnu rekstrarþætti og geti þannig greint tækifæri til að draga úr umhverfisáhrifum 

vegna starfseminnar (Stýrihópur um vistvæn innkaup, e.d.-c).  

Ríkisstofnanir á Íslandi eru um 160 talsins með um 16.600 starfsmenn (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2016) en aðeins lítill hluti stofnana hefur séð sér ávinning í að halda 

og skila grænu bókhaldi. Á mynd 6. er hægt að sjá fjölda þeirra ríkisstofnana sem skilað 

hafa grænu bókhaldi frá og með árinu 2011. Þess má þó geta að stofnanir geta skilað inn 

grænu bókhaldi hvenær sem er yfir árið og fengið aðstoð við það svo skil fyrir árið 2015 

eru ekki enn að fullu sýnileg. Þrátt fyrir að hlutfall stofnana sem skila grænu bókhaldi sé 

lágt þá náðu skilin árið 2014 yfir 44% af starfsmönnum ríkisins, vegna þess hve 

fjölmennar margar þessar stofnanir eru s.s. Háskóli Íslands, Landspítalinn, ÁTVR og fleiri. 

Þó að enn sem komið er séu færri stofnanir búnar að skila grænu bókhaldi fyrir árið 

2015 en 2014, þá er hlutfall þessa árs komið í 54% vegna þess að nýjar og fjölmennar 

stofnanir s.s. sjúkrahúsið á Akureyri, Menntaskólinn við Sund og Hamrahlíð eru að skila 

inn gögnum (Elva Rakel Jónsdóttir, munnleg heimild, 12. maí, 2016).  

 

Mynd 6: Fjöldi stofnana sem skila grænu bókhaldi fyrir ríkisrekstur (Stýrihópur um vistvæn 
innkaup, e.d.-c) 

Vegna samlegðaráhrifa græns bókhalds og Grænna skrefa í ríkisrekstri var gerður 

samstarfssamningur milli Umhverfis- og auðlindaráðuneytis og Umhverfisstofnunar um 

rekstur og þróun verkefnanna til áranna 2015 og 2016. Ekki hefur verið tekin ákvörðun 

um framhald samningsins í lok þess tíma (Björgvin Valdimarsson, munnleg heimild, 15. 

ágúst, 2016).  
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6.2 Samantekt 

Grænu skrefin og græna bókhaldið tengjast sterkum böndum en eins og fram kemur 

snúa Grænu skrefin að því að stofnanir innleiða ýmsar aðgerðir sem draga eiga úr 

umhverfisáhrifum vegna starfseminnar. Græna bókhaldið er aftur á móti notað til að 

skrá og fylgjast með ákveðnum umhverfisþáttum sem Grænu skrefin hafa áhrif á. Þannig 

vinna þessi tvö verkefni saman að því að auðvelda opinberum stofnunum til að innleiða, 

fylgjast með, skrá og setja sér markmið varðandi umhverfismál.  
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7 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem beitt var í rannsókninni. Notuð var 

megindleg aðferðafræði. Rafrænn spurningalisti var sendur á tengiliði stofnana sem eru 

þátttakendur í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri. Hér verður gerð grein fyrir 

mælitækinu, þátttakendum og framkvæmd rannsóknarinnar.  

7.1 Mælitækið 

Mælitækið var í formi spurningalista sem saminn var af höfundi. Spurningalistann má sjá 

í viðauka 1. Við rannsóknina höfðu ekki fundist spurningakannanir sem svipaði til þess 

sem hér var útbúinn og því var spurningalistinn að mestu leyti frumsaminn, enda 

kannski einsdæmi að ríki bjóði stofnunum uppá sambærilegt stjórntæki við að draga úr 

umhverfisáhrifum vegna ríkisrekstrar. Leitað var fanga víða við smíði spurningalistans. 

Notast var við bækur um tölfræði (Neuman, 2006). Þá var spurningalisti Stýrihóps um 

vistvæn innkaup (e.d.-b) skoðaður. Upplýsingar voru fengnar frá Hrönn Hrafnsdóttur, 

verkefnisstjóra Grænna skrefa Reykjavíkurborgar og ýmsar fræðigreinar skoðaðar sem 

fjölluðu um ávinning samfélagsábyrgðar og umhverfisstarfs (Hoffman, 2000; Porter og 

Kramer, 2007; Weber, 2008 og Lára Jóhannsdóttir, 2012). Þá var spurningalistinn rýndur 

af starfsmanni á félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Láru Jóhannsdóttur, leiðbeinanda 

og Hrönn Hrafnsdóttur, verkefnisstjóra Grænna skrefa Reykjavíkurborgar. 

Spurningalistinn var forprófaður og sendur til nokkurra starfsmanna 

Umhverfisstofnunar til að tryggja gæði hans. Ýmsar ábendingar komu fram sem nýttar 

voru til að lagfæra spurningalistann. Spurningarnar voru 23 talsins en við úrvinnslu svara 

var einni spurningu sleppt (hvernig fréttir þú af verkefninu). Spurningin tengist ekki 

beint efni rannsóknarinnar en niðurstöðurnar geta verið áhugaverðar fyrir 

Umhverfisstofnun sem stýrir verkefninu. Spurningalistanum var skipt upp í þrjá hluta. 

Fyrsti hlutinn snýr almennt að verkefninu og þátttöku stofnunarinnar, annar hlutinn snýr 

að ávinningi stofnunarinnar af verkefninu og þriðji hlutinn að grænu bókhaldi í 

ríkisrekstri. 
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7.2 Úrtakið 

Spurningalistinn var sendur út á alls 41 tengilið við verkefnið Græn skref í ríkisrekstri. 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) en þá er úrtak valið úr þýði sem ber 

sérstök einkenni (Neuman, 2006). í þessu tilfelli stofnanir sem lokið hafa við að minnsta 

kosti fyrsta Græna skrefið. Spurningalistinn var því sendur á tengiliði sem starfa innan  

þeirra starfsstöðva. Var það gert til að ganga úr skugga um að þátttakendurnir hafi 

nokkuð góða þekkingu á verkefninu, á innleiðingu á umhverfismálum og geti því svarað 

spurningum um það. Þessir tengiliðir eru þeir aðilar hjá stofnunum sem bera ábyrgð á 

innleiðingu Grænna skrefa hjá sinni stofnun og hafa þar af leiðandi mestu þekkinguna á 

verkefninu.  

Úrtakinu var skipt í tvennt og sami spurningalistinn sendur á sitt hvorn hópinn. Fyrri 

hópurinn tiltók tengiliði í Grænum skrefum (alls 34 aðilar) og seinni hópurinn tengiliði 

við verkefnið innan Umhverfisstofnunar (7 aðilar). Í niðurstöðum verða hóparnir 

aðgreindir með því að tala almennt um þátttakendur í verkefninu en vísað sérstaklega til  

starfsmanna Umhverfisstofnunar þegar svörun þeirra er skoðuð. Ástæða þess að 

hópunum er haldið aðgreindum í greiningu gagnanna er að þrátt fyrir að allir þessir 

aðilar hafi sömu reynslu af því að innleiða Grænu skrefin, þá taldi höfundur að í flestum 

tilvikum væri meiri reynsla af umhverfismálum hjá starfsmönnum Umhverfisstofnunar 

en hjá öðrum stofnunum. Auk þess að almennt eru starfsmenn stofnunarinnar mjög 

áhugasamir og virkir í umhverfismálum, bæði í vinnu og einkalífi. Þá taldi höfundur að 

líkur væru á því að svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar myndu skekkja 

niðurstöður könnunarinnar. Af þeim sökum verða niðurstöður beggja kannana skoðaðar 

samhliða og bornar saman. 

7.3 Framkvæmd 

Þegar rýni og forprófun á spurningalistanum lá fyrir var samið kynningarbréf til 

þátttakenda sem sent var í tölvupósti á tengiliðina ásamt tengli á vefsvæði þar sem 

hægt var að svara spurningunum. Spurningakönnunin var sett upp og send úr vefkerfinu 

Qualtrics. Spurningakönnunin var send út 24. maí 2016 og tvær ítrekanir sendar, þann 1. 

júní og svo aftur 7. júní, annars var hún virk og opin til svörunar til 11. júní 2016.  
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7.4 Svörun 

Alls luku 25 af 34 þátttakendum við spurningakönnunina sem gerir 74% svarhlutfall, allir 

tengiliðir Umhverfisstofnunar við verkefnið svöruðu könnuninni, eða 7 manns sem gerir 

100% svarhlutfall. Í heildina svöruðu því 32 af 41 tengilið í Grænu skrefunum könnuninni 

sem gerir í heildina 78% svarhlutfall. 

7.5 Greining gagna 

Megindlegri aðferðafræði var beitt við rannsóknina og lýsandi tölfræði var notuð til að 

setja fram niðurstöður. Lýsandi tölfræði er notuð til að taka saman og lýsa úrtaki eða 

þýði sem rannsakað er. Úrtakið í þessari rannsókn er ekki nægilega stórt til að álykta um 

allt þýðið (Aron, Coups, Aron, 2014; Purdue OWL e.d.). Spurningalistinn samanstóð af 

nokkrum tegundum spurninga. Þar sem einfaldar já og nei spurningar voru, þar voru 

settar fram opnar spurningar þar sem þátttakendum gafst tækifæri til að skýra svör sín 

betur. Nokkrar spurningar voru mikilvægisspurningar þar sem þátttakandinn þurfti að 

raða svarmöguleikum eftir mikilvægi. Hér var þátttakendum ekki boðið að svara án þess 

að taka afstöðu þ.e. með „veit ekki“ en metið var sem svo að þátttakendur gætu metið 

mikilvægi þáttanna án þess að hafa á þeim djúpa þekkingu. Fjölvalsspurningar voru 

notaðar þar sem þátttakendur gátu valið fleiri en einn þátt. Einnig var 6 punkta Likert-

kvarði notaður fyrir spurningar þar sem meta átti viðhorf einstaklinganna. Svarkostirnir 

eru þannig settir upp að þátttakendur geta svarað 1) mjög jákvæð/ur, 2) fremur 

jákvæð/ur, 3) í meðallagi, 4) fremur neikvæð/ur og 5) mjög neikvæð/ur. Þátttakendum 

var alltaf gefinn kostur á að svara einnig með „veit ekki“, ef þeir vildu ekki taka afstöðu 

eða ef þeir töldu sig ekki færa um að svara (Neuman, 2006).  

Greining gagna fór þannig fram að niðurstöður úr spurningakönnununum tveimur 

voru færðar úr forritinu Qualtrics yfir í Microsoft Excel 2013. Í Excel voru niðurstöður úr 

báðum könnununum unnar saman í gröf og töflur. 

7.6 Annmarkar 

Annmarkar á rannsókninni eru vissulega þeir að úrtakið er lítið svo ekki er hægt að 

yfirfæra niðurstöður á allar stofnanir sem eru í Grænum skrefum í ríkisrekstri, en þær 

gefa vísbendingar sem hægt er að styðjast við.  
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Í einni spurningunni er galli (sjá mynd 17) þar vantar inn svarmöguleikann hvorki né 

og höfundur veltir fyrir sér hvort svarendur hafi í raun ætlað að svara hvorki né heldur 

en frekar ólíklegt þar sem það er oft þriðji valmöguleikinn. Höfundur hefði einnig vilja fá 

nákvæmari skýringar á ýmsum atriðum t.d. varðandi fjárhagslegan ávinning og 

starfsánægju, en slíkt hefði mögulega  verið hægt að fá fram með því að spyrja opinna 

spurninga í kjölfarið. Því væri áhugavert að gera eigindlega rannsókn í kjölfarið til að fá 

dýpri skilning á ávinningi að mati svarenda. Svör þátttakenda gefa þó vísbendingar um 

það í hverju þessi ávinningur liggur.  

Höfundur er starfsmaður Umhverfisstofnunar og verkefnisstjóri Grænna skrefa í 

ríkisrekstri sem getur haft áhrif á þessa rannsókn. Mögulega gæti það haft áhrif á 

afstöðu starfsmanna Umhverfisstofnunar og annarra þátttakanda gagnvart einhverjum 

spurninganna að þekkja rannsakanda persónulega. Höfundur var til dæmis mjög 

meðvitaður um að svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar gætu skekkt niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem áherslur stofnunarinnar eru á umhverfismál í hvívetna og 

starfsmenn eru mjög meðvitaðir um umhverfismál. Auk þess hefur stofnunin unnið 

nokkuð lengi að því að innleiða ýmsar aðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifum vegna 

starfseminnar og hafa starfsmenn því nokkuð forskot á aðra hvað það varðar. Höfundur 

ákvað því að skipta úrtakinu í tvennt til að koma í veg fyrir slíka skekkju í svörum. Einnig 

gætu starfsmenn Umhverfisstofnunar átt erfitt með að greina á milli þess sem þeir hafa 

verið að gera í nokkurn tíma og aðgerða tengdum Grænu skrefunum.  

Varðandi þátttakendurna þá ber einnig að geta þess að stofnanir eru misvirkir 

þátttakendur í verkefninu m.a. vegna eðli starfsemi og fjárhagslegrar getu. Einnig getur 

haft áhrif á niðurstöður, hvort og með hvaða hætti stofnunin hefur verið að vinna að 

umhverfismálum áður en þátttaka hófst í verkefninu og þar af leiðandi búin að innleiða 

viss atriði verkefnisins.  
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8 Niðurstöður 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Kaflanum er 

skipt í þrennt og fjallar fyrsti hlutinn um niðurstöður sem snúa almennt að Grænu 

skrefunum og þátttakendum stofnana, annar hlutinn um ávinning af verkefninu og þriðji 

hlutinn að Grænu bókhaldi. 

8.1 Almennt um Grænu skrefin og þátttöku stofnana 

Í þessum hluta er verið að skoða viðhorf þátttakenda til verkefnisins í víðu samhengi.  

Meðal annars eru teknar saman niðurstöður um það hvers vegna stofnanir tóku þátt í 

verkefninu, hvort þátttakendur hafi orðið varir við breytingar í kjölfar innleiðingar og 

hvernig þeir upplifðu stuðning við verkefnið. Útreikningur er miðaður við að 25 

þátttakendur svöruðu könnuninni og 7 starfsmenn Umhverfisstofnunar. 

Þátttakendur voru beðnir um að velja þrjár helstu ástæður þess að stofnunin skráði 

sig í verkefnið og raða þeim í mikilvægisröð, þar sem nr. 1 væri mikilvægasta ástæðan. 

Eins og sjá má á mynd 7 voru tvær ástæður sagðar mikilvægastar hjá þátttakendum en 

flestir 15 (60%) þátttakenda svöruðu að stofnunin hefði tekið þátt vegna áhuga á 

umhverfismálum og til að bæta ímynd stofnunar. Næst algengasta ástæðan var að 

stofnunin væri þegar að vinna að umhverfismálum og vildi bæta þessu verkefnið við, alls 

13 (52%) þátttakenda. Svör starfsmanna Umhverfisstofnunar voru með aðeins öðrum 

hætti en flestir, 6 (86%) sögðu megin ástæðuna vera vegna áhuga en þrjár ástæður 

komu jafnar sem næst mikilvægasta ástæðan; bæta verkefninu við önnur 

umhverfisverkefni, stefna ríkisstjórnarinnar og til að fá viðurkenningu fyrir 

umhverfisstarfið en 2 (29%) völdu þá ástæðu. Einn þátttakandi svaraði í annað: Til að 

gera umhverfismál sýnileg gagnvart starfsfólki (sjá mynd 7).  
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Mynd 7: Ástæður þess að stofnanir stíga Græn skref í ríkisrekstri 

Til að draga fram af hverju einstaklingar eru skráðir tengiliðir eða ábyrgðaraðilar 

verkefnisins þá var lögð fram spurning sem kannaði ástæður þessa. Þá kom í ljós að 

flestir eða 10 (40%) svöruðu því til að yfirmaður hefði falið þeim þetta verkefni. 

Jafnmargir 5 (25%) þátttakendur svöruðu að þeir hefðu boðið sig fram eða hafa áhuga á 

umhverfismálum og séu þess vegna tengiliðir verkefnisins. Í svörum frá starfsmönnum 

Umhverfisstofnunar má sjá að flestir eða 5 (71%) svara því til að þeir séu tengiliðir 

verkefnisins vegna áhuga á umhverfismálum og næst flestir svara 2 (57%) að þau starfi 

við umhverfismál (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8: Ástæður þess að þátttakandi er tengiliður verkefnisins 

Hátt hlutfall þátttakenda, eða 19 (76%) telja að breyting hafa orðið á stofnuninni með 

þátttöku í verkefninu en 4 (16%), svöruðu spurningunni neitandi. Allir 7 starfsmenn 

Umhverfisstofnunar svöruðu spurningunni játandi (sjá mynd 9). 
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Mynd 9: Breyting á starfsemi stofnana í kjölfar Grænna skrefa. 

Til að fá betri skýringu á því hvað það er sem þátttakendur telja hafa breyst, var 

hafður opinn svarmöguleiki við næstu spurningu. Ýmsar ástæður sem tengiliðirnir telja 

markverðastar komu fram og voru lík svör flokkuð saman. Flestir 8 (32%) nefna að hvers 

konar umhverfisvitund hafi aukist og að starfsfólk sé áhugasamara um umhverfismál. 

Næst flestir 5 (20%) minnast á aukna áherslu á flokkun og endurvinnslu. Svör 

starfsmanna Umhverfisstofnunar náðu flest yfir breiðara svið umhverfismála og nefndu 

starfsmennirnir fleiri þætti hver eins og sjá má í töflu 4.  

Tafla 4: Breytingar á starfseminni vegna Grænna skrefa. 

Svör frá þátttakendum Svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar 

Aukin umhverfisvitund Aukin vitund um mikilvægi þess að lágmarka 
neikvæð umhverfisáhrif 

Vakning umhverfið Meiri vakning hjá starfsmönnum um mikilvægi 
umhverfismála 

Það hefur verið mjög ánægjulegt að vera þátttakandi í 
verkefninu, almenn ánægja, allir eru með, aukin vitund 
um umhverfismál innar stofnunar sem utan 

Orkusparnaður, matarsparnaður, ruslsparnaður (allt 
flokkað) 

Meiri áhugi á verndun umhverfisins og meiri vakning 
gagnvart sóun ýmiskonar 

Markvissari fræðsla til starfsmanna um 
umhverfismál. Stefnan skýrari hvað varðar 
umhverfismál í rekstri 

Umhverfisstarfið er sýnilegra en áður Aukin flokkun á sorpi, dregið úr pappírsnotkun, 
dregið úr notkun spilliefna, rafmagnssparnaður 

Meiri umhverfisvitund og flokkun hjá starfsfólki 
stofnunarinnar 

Aukin umhverfisleg ábyrgð 

Starfsfólk farið að hugsa um umhverfismál, flokkun t.d.  

Meiri áhugi starfsmanna almennt  

Flokkun og endurnýting  

Allir áhugasamari um flokkun og þess háttar  
 

Minni pappírseyðsla og rusli fargað á réttan hátt  

Allir eru ötulli í að flokka  

Hugsum betur um endurvinnslu  

Aukinn orkusparnaður, minni sóun á t.d. pappír, 
margfalt minna blandað sorp og ótrúlega mikið magn 
sem fer í hverskonar endurvinnslu 
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Annað  

Betri nýting á ýmsum hlutum  

Höfum sett okkur ítarlegri markmið vegna skrefanna  

Snyrtilegra og gott að hafa þetta aðgengilegt og svo 
eðlilegra bjartari framtíð 

 

 

Þátttakendur gátu einnig svarað því af hverju ekki hafi orðið breyting vegna þátttöku 

í verkefninu, en þá voru tveir sem svara með þeim hætti að stofnunin hafi þegar verið 

að vinna að umhverfismálum fyrir innleiðingu verkefnisins (sjá töflu 5).  

Tafla 5: Ástæður engra breytinga vegna Grænna skrefa. 
Þátttaka í verkefninu er staðfesting á því sem unnið var að áður 

Verkefnið er í anda stefnu stofnunarinnar 

Ekki breyting á starfseminni sem slíkri en mikil breyting á 
hugarfari starfsmanna í garð endurvinnslu og umhverfismála 

Þátttakendur áttu næst að svara eftir því sem átti við hvort forstjóri/stjórn/næsti 

yfirmaður sýndi verkefninu mikinn eða lítinn stuðning. Þar kemur fram að flestir 

þátttakendurnir 12 (48%) svara að forstjóri hafi sýnt verkefninu mikinn stuðning, 11 

(44%) svöruðu að stjórn stofnunar hefði sýnt mikinn stuðning og 8 (32%) sögðu að næsti 

yfirmaður hefði sýnt mikinn stuðning. Sömu svörun má sjá hjá starfsmönnum 

Umhverfisstofnunar þar sem flestir 7 (100%) svara að forstjórinn hafi sýnt mikinn 

stuðning og 5 (20%) að bæði stjórn og næstu yfirmenn hafi sýnt verkefninu mikinn 

stuðning (mynd 10).  

 

 

Þátttakendur voru beðnir að svara því hvort samstarfsfólk hafi sýnt verkefninu mikinn 

eða lítinn stuðning. Hér svöruðu 24 þátttakendur. Niðurstöður voru mjög jákvæðar en 

Mynd 10: Stuðningur yfirmanna á innleiðingu Grænna skrefa. 
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19 (76%) segja samstarfsmenn hafi sýnt verkefninu mjög mikinn eða frekar mikinn 

áhuga. Svör hjá starfsmönnum Umhverfisstofnunar voru mjög jákvæð en 6 (86%) 

svöruðu að áhugi hefði verið mjög eða frekar mikill (sjá mynd 11).  

 

Mynd 11: Stuðningur starfsfólks við innleiðingu Grænna skrefa. 

Flestir þátttakendurnir, 18 (72%) þeirra telja að umhverfisvitund og áhugi stjórnenda 

á umhverfismálum hafi aukist nokkuð mikið eða verulega. Alls 23 þátttakendur svöruðu 

spurningunni. Allir starfsmenn Umhverfisstofnunar svöruðu því til að áhugi hafi aukist 

nokkuð eða verulega mikið (sjá mynd 12). 

 

Mynd 12: Umhverfisvitund og áhugi á umhverfismálum meðal stjórnenda. 

8.2 Ávinningur af Grænum skrefum í ríkisrekstri 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir svörum við spurningum er snúa að ávinningi af 

verkefninu Græn skref í ríkisrekstri. Hér þurftu þátttakendur ekki að hafa nákvæm 

töluleg gögn við spurningu varðandi það hversu mikill eða lítill fjárhagslegur ávinningur 

væri af verkefninu heldur byggðust svör á huglægu mati svarenda. Flestir eða 14 (56%) 
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svöruðu því til að fjárhagslegur ávinningur hefði aukist nokkuð eða verulega mikið. Sex 

(24%) svöruðu að ekkert hafi breyst. Alls 23 þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Starfsmenn Umhverfisstofnunar svöruðu allir að fjárhagslegur ávinningur af verkefninu 

væri verulegur eða nokkuð mikill (sjá mynd 13).  

 

Mynd 13: Fjárhagslegur sparnaður vegna þátttöku í verkefninu. 

Flestir eða 11 (44%) telja að starfsánægja hafi ekkert breyst eftir þátttöku í Grænum 

skrefum en 9 (36%) telja starfsánægju hafa aukist nokkuð eða verulega. Alls 23 

þátttakendur svöruðu spurningunni. Starfsmenn Umhverfisstofnunar telja allir að 

starfsánægja hafi aukist nokkuð eða verulega mikið (sjá mynd 14). 

 

Mynd 14: Starfsánægja í tengslum við aðgerðir Grænna skrefa. 

Flestir þátttakenda, 21 manns (84%) telja ímynd stofnunarinnar hafa orðið heldur eða 

mun jákvæðari eftir innleiðingu á verkefninu. Aðeins tveir aðilar svara því til að þeir viti 

það ekki. Alls 23 þátttakendur svöruðu spurningunni. Tveir (29%) starfsmenn 
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Umhverfisstofnunar telja enga breytingu hafa orðið en 5 (71%) þeirra telja ímyndina 

hafa orðið jákvæðari (sjá mynd 15). 

 

Mynd 15: Ímynd stofnana vegna þátttöku í Grænum skrefum. 

Meirihluti þátttakenda eða 15 (60%) svara því til að þeir séu frekar eða mjög sammála 

því að starfsfólk taki upp vistvænni hætti heima hjá sér eftir að hafa kynnst verkefninu í 

vinnunni. Átta (32%) einstaklingar svara því til að litlar breytingar hafi orðið eða að þeir 

viti það ekki. Alls 23 þátttakendur svöruðu spurningunni. Sex (86%) starfsmenn 

Umhverfisstofnunar svara því til að verkefnið hafi haft þannig áhrif á starfsmenn að þeir 

séu orðnir umhverfisvænni á heimilum sínum líka (sjá mynd 16). 

 

Mynd 16: Grænu skrefin og grænar áherslur á heimilum. 

Varðandi hvort þátttakendum þótti líklegt eða ekki að stofnunin myndi vinna að 

umhverfisverkefnum án þess að vera hluti af Grænum skrefum, svöruðu 14 (56%) 

þátttakendur að þeim þætti það mjög eða frekar líklegt. Sex (24%) töldu það frekar 

ólíklegt. Alls 23 þátttakendur svöruðu spurningunni. Í svörum frá starfsmönnum 



 

64 

Umhverfisstofnunar eru 6 (85%) sem telja stofnunina muni vinna að þessum verkefnum 

þó Grænu skrefin kæmu ekki til. Einum þótti það frekar ólíklegt (sjá mynd 17).  

 

Mynd 17: Nauðsyn Grænna skrefa. 

Flestir þátttakendur í báðum hópum svöruðu að þeir vissu ekki um nein 

umhverfisverkefni sem stofnunin væri að vinna í sem ekki væri hluti af skrefunum. Sjö 

(28%) þátttakendur svöruðu játandi og sama gerðu tveir (28%) starfsmenn 

Umhverfisstofnunar. Alls 23 þátttakendur svöruðu spurningunni. Boðið var upp á að 

setja inn opin svör til að skýra betur hvers konar verkefni það gætu verið (sjá mynd 18).  

 

Mynd 18: Þátttaka stofnana í verkefnum sem ekki eru hluti af því sjálfu. 

Þátttakendum gafst kostur á að svara í opnum spurningum hvaða verkefnum 

stofnunin hefur unnið að sem ekki eru hluti af Grænum skrefum. Ýmis svör komu fram 

s.s. skógrækt, plastpokalaus stofnun, þátttaka í Festu og fleira (sjá töflu 6).  
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Tafla 6: Verkefni stofnana utan Grænna skrefa. 
Svör frá þátttakendum Svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar 

Unnið að plastpokalausri stofnun Hreinsun stranda, matarsóun 

Árleg skógrækt í nokkur ár ISO 14001 

ACA, Festu verkefnið og ISO Já jákvæðara viðhorf til stofnunarinnar 

Aðild að vistbyggðaráði  

T.d. er ruslatínsla í okkar næsta nágrenni  

Grænt bókhald og vistvæn innkaup  

Flokkun  

Þátttakendur fengu tækifæri til að skýra frá hvaða aðgerðum í Grænum skrefum 

þeim fannst helst koma stofnunum að notum. Færri þátttakendur svöruðu þessari 

spurningu eða 19 alls. Ýmis svör komu fram en þó var sorpflokkun og endurvinnsla 

þátttakendum efst í huga. Fimm starfsmenn Umhverfisstofnunar svöruðu þessari 

spurningu og voru svörin með ýmsum hætti en sóun, flokkun og orkusparnaður voru 

þeir þættir sem oftast komu fram (sjá töflu 7). 

Tafla 7: Mikilvægustu aðgerðir Grænna skrefa. 
Svör frá þátttakendum Svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar 

Flokkun og endurvinnsla Ýmislegt 

Flokkun úrgangs og minni pappírsnokun Aukin flokkun úrgangs, rafmagnssparnaður 

Sorpflokkun Maður hugsar meira um flokkunina og hvaða efni 
maður notar 

Sorpflokkun (mjög sýnileg) Draga úr sóun 

Pappírsflokkunin Dregið úr prentun, samgöngusamningar 

Endurvinnsla Orkusparnaður 

Flokkunin  

Skynsamari flokkun úrgangs  

Minna sorp  

Flokkun  

Flokkun og endurvinnsla á plasti og pappa.  

Flokkun  

Nýtni   

Sparnaður á orku og betri nýting á pappír  

Nýtni  

Ýmislegt  

Rafmagnsnotkun sýnilegri  

Aukin fræðsla og umræða  

Að sjá árangurinn tölfræðilega  

Breyting á hugarfari starfsmanna  

Ekkert eitt ákveðið en fjöldi aðgerða hefur ýtt við okkur og 
aðstoðað við að gera enn betur á ýmsum sviðum, s.s. 
samgöngum, innkaupum og viðburðum og fundum 

 

Sparnaðarhugsun  

Á eftir að koma betur í ljós, en það að skapa meðvitund og 
sýna leiðir til að hugsa meira umhverfisvænt í starfsemi er 
mjög mikilvægt en kannski ekki beint mælanlegt 

 

Skoðun umhverfismerkinga, pappírsnotkun og skráning 
Græns bókhalds 

 

Eftirfarandi spurningu áttu þátttakendur að svara eftir mikilvægisröð þ.e. að velja 

þrjú mikilvægustu atriðin og raða þeim þannig að nr. 1 væri mikilvægast. Flestir 

þátttakendurnir eða 15 (60%) sögðu algengustu ástæðuna sem hindri vinnu við Grænu 
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skrefin sé skortur á áhuga starfsfólks, 14 (56%) töldu það vera tímaskort starfsfólks og 

þriðja algengasta ástæðan var skortur á áhuga frá yfirmönnum 11 (44%). Starfsmenn 

Umhverfisstofnunar svöruðu aftur á móti því að tvær ástæður væru algengastar þ.e. 

skortur á áhuga yfirmanns 4 (57%) og skortur á fjármagni. Þrjár ástæður voru næst 

algengastar; skortur á áhuga meðal starfsfólks, tímaskortur starfsfólks og að það vanti 

lagalegar kröfur um að stofnunin eigi að vinna að þessum málaflokki 3 (43%) (sjá mynd 

19). Tveir aðilar svöruðu valmöguleikanum annað og að það sem gæti hindrað vinnu að 

Grænu skrefunum væri skortur á kunnáttu og leti. 

 

Mynd 19: Hindranir við innleiðingu Grænna skrefa. 

8.3 Grænt bókhald í ríkisrekstri 

Í þessum hluta verða niðurstöður varðandi grænt bókhald skoðaðar. Hér svöruðu flestir 

þátttakendurnir, eða 9 (36%) því að stjórnendur stofnunarinnar sjái mjög mikinn eða 

frekar mikinn ávinning af innleiðingu á grænu bókhaldi. Sex (24%) þátttakendur svöruðu 

aftur á móti þannig að stjórnendur sjái ávinning í meðallagi og 6 (24%) svöruðu að þeir 

vissu það ekki. Alls 21 þátttakandi svaraði spurningunni. Svörun frá starfsmönnum 

Umhverfisstofnunar var aftur á móti þannig að þrír þátttakendur (43%) sögðu 

stjórnendur sjá mjög lítinn ávinning af verkefninu en tveir (29%) mjög mikinn (sjá mynd 

20).  
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Mynd 20: Ávinningur af grænu bókhaldi að mati stjórnenda. 

Til þess að fá betri tilfinningu fyrir því hvaða ávinning svarendur telja að stofnunin 

hljóti vegna Grænna skrefa, þá var gefinn kostur á opnum svörum þar sem svarendur  

gátu tilgreint helsta ávinning af þátttöku. Svörin voru margbreytileg en flestir nefna þó 

innkaup á ýmsum vörum til rekstursins. Fjórir (57%) starfsmenn Umhverfisstofnunar 

svöruðu hér, og þrír sögðu helsta ávinninginn felast í sparnaði (sjá töflu 8). 

Tafla 8: Í hverju felst ávinningur af grænu bókhaldi. 
Svör frá þátttakendum Svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar 

Að sjá árangurinn tölfræðilega, bæði fjárhagslegan sparnað og 
umhverfisvæn markmið 

Sparnaður og ímynd 

Að fylgjast betur með innkaupum og fylgjast með orkunotkun Fjárhagslegur sparnaður og betra yfirsýn 

Snar minnkar pappírsnotkun. Sparnaði í rekstri 

Átta sig á stöðunni og setja markmið um árangur í kjölfarið Veit ekki 

Við erum svo nýbyrjuð að ávinningur er varla farinn að skila sér  

Erum bara að hefja grænt bókahald og því hef ég ekki marktæk 
svör 

 

Sjá alla notkun og breytingar á henni  

Við gerum okkur betur grein fyrir keyptu magni og innkaupum og 
sjáum mun milli ára. 

 

Sparnað við innkaup á pappír og kostnað við úrgang  

Minni útprentun endurnýting á pappír  

Sparnaði  

Að hafa samanburð milli ára  

Flestir þátttakendurnir 14 (56%) svöruðu játandi varðandi það hvort stofnunin hafi 

nýtt sér grænt bókhald til að draga úr umhverfisáhrifum. Fimm (20%) svöruðu því til að 

þeir vissu það ekki. Alls 21 þátttakandi svaraði spurningunni. Eins voru fleiri 

þátttakendur af starfsmönnum Umhverfisstofnunar, 5 (71%) þeirra svöruðu játandi og 2 

(29%) svöruðu veit ekki (sjá mynd 21). 
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Mynd 21: Notkun græns bókhalds við að draga úr umhverfisáhrifum. 

Gefinn var kostur á að svara hvernig stofnunin hafi nýtt sér grænt bókhald til að 

draga úr umhverfisáhrifum og þar voru jafnmargir 7 (28%) sem svöruðu því að 

niðurstöður hafi verið nýttar til að hvetja starfsmenn til dáða og til að kynna niðurstöður 

fyrir starfsfólki. Sex (24%) þátttakendur sögðu niðurstöðurnar hafa verið kynntar út á 

við. Alls 15 þátttakendur svöruðu spurningunni.  Svör starfsmanna Umhverfisstofnunar 

var mjög áþekk, þar sem flestir 5 (71%) svara að niðurstöður hafi verið notaðar til að 

hvetja starfsfólk til dáða (sjá mynd 22). Einn svaraði spurningunni annað á þann veg það 

er að ekki sé komin fullnægjandi reynsla til að svara þessari spurningu á fullnægjandi 

hátt.  

 

Mynd 22: Notkun stofnunar á  grænu bókhaldi til að draga úr umhverfisáhrifum. 

Þeim þátttakendum sem svöruðu spurningu um hvort stofnunin hafi nýtt sér Grænt 

bókhald neitandi, var gefinn kostur á að gefa opin svör. Tveir svöruðu neitandi (sjá mynd 

21) og sögðu með áþekkum hætti að stofnunin sé nýlega farin að vinna við grænt 

bókhald og því sé ekki komin reynsla af því.  
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8.4 Samantekt og helstu niðurstöður 

Helstu niðurstöðurnar eru þær að aukin umræða í samfélaginu eða á alþjóðavettvangi 

um umhverfismál er mögulega að skila sér í meiri áhuga hjá stofnunum, yfirmönnum og 

starfsmönnum á umhverfismálum. Samkvæmt svörum 19 (76%) þátttakanda hafa 

Grænu skrefin valdið breytingu á stofnuninni,  allir starfsmenn Umhverfisstofnunar 

svöruðu spurningunni játandi. Þátttakendur töldu einnig að áhugi starfsmanna á 

umhverfismálum hafi aukist í kjölfar verkefnisins eða 19 (76%) þátttakendur. 

Þátttakendur og starfsmenn Umhverfisstofnunar eru sammála um að ávinningur af 

verkefninu sé fjárhagslegs eðlis og í formi bættrar ímyndar. Ekki voru eins jákvæðar 

niðurstöður hvað varðaði hvort starfsánægja hefði aukist en flestir þátttakendurnir 

sögðu hana ekkert hafa breyst en 9 (36%) nokkuð eða verulega. Allir starfsmenn 

Umhverfisstofnunar svöruðu aftur á móti að starfsánægja hefði aukist nokkuð eða 

verulega.  

Ef skoðað er hvort Grænu skrefin hafa áhrif út fyrir stofnanirnar þá svöruðu flestir 

þátttakendurnir 15 (60%), því til að starfsfólk hugi frekar að umhverfismálum á 

heimilum sínum eftir þátttöku í verkefninu og sama niðurstaða 6 (86%) er hjá 

starfsmönnum Umhverfisstofnunar. Þátttakendur 14 (56%) og starfsmenn 

Umhverfisstofnunar 6 (85%) eru vissir um að stofnunin muni vinna að 

umhverfisverkefnum þrátt fyrir Grænu skrefin sem gefur til kynna að viðhorfsbreyting 

eigi sér stað en segir ekki endilega til um nauðsyn verkefnisins Grænna skrefa.  

Þegar niðurstöður varðandi það hvað þátttakendum fannst hindra vinnu við Grænu 

skrefin, umhverfismál eða samfélagsmál, kom í ljós að 15 (60%) þátttakenda sagði að 

áhugi starfsfólks hindraði vinnuna, 14 (56%) töldu það vera tímaskort starfsfólks. 

Starfsmenn Umhverfisstofnunar sögðu flestir að hindranirnar væru tvær, annars vegar 

skortur á áhuga frá yfirmanni 4 (57%) og hins vegar skortur á fjármagni. Svör við þessari 

spurningu er ekki hægt að bera saman við fyrri spurningu um hvort 

yfirmaður/stjórn/forstjóri hafi sýnt verkefninu stuðning. Þar svara þátttakendur 

eingöngu með verkefnið Græn skref í huga en umrædd spurning átti við hindranir í 

víðara samhengi.  

Varðandi græna bókhaldið eru niðurstöður þær að 36% þátttakenda telja að 

stjórnendur sjái mjög eða frekar mikinn ávinning af því, sem er lægra hlutfall en í öðrum 
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spurningum. Þá er mögulegt að þátttakendur þekki ekki eins vel til bókhaldsins og að 

einhver annar innan stofnunarinnar sjái um það. Svör starfsmanna Umhverfisstofnunar 

voru aftur á móti þannig að flestir eða 3 (43%) sögðu að stjórnendur sæju lítinn ávinning 

af bókhaldinu, 2 (29%) mjög mikinn og 2 (29%) veit ekki. Aftur á móti voru jákvæðari 

niðurstöður gagnvart því hvort græna bókhaldið hafi verið nýtt til að draga úr 

umhverfisáhrifum en 14 (56%) þátttakenda sögðu já og 5 (71%) starfsmanna 

Umhverfisstofnunar.  
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9 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort tengiliðir við verkefnið Græn skref í 

ríkisrekstri sjái ávinning af verkefninu. Einnig var skoðað hvaða hvatar liggja að baki því 

að stofnun taki þátt í slíku verkefni. Hvatarnir tengjast ávinningi sterkum böndum og 

þurfa að vera til staðar svo stofnanir finni hjá sér þörf til að takast á við verkefni á borð 

við Grænu skrefin.  

Eins og fram hefur komið voru tengiliðir við Grænu skrefin alls 41 talsins. Hópnum var 

skipt í tvennt: þátttakendur (34) og starfsmenn Umhverfisstofnunar (7) en alls 32 

svöruðu könnuninni sem gefur 78% svarhlutfall. Eins og fram hefur komið þá er helsta 

takmörkun rannsóknarinnar sú að úrtakið var lítið svo ekki er hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á allar stofnanir sem eru í verkefninu. Aftur á móti er kostur þess að 

senda spurningakannanirnar aðeins til þeirra stofnana sem komnar eru með að minnsta 

kosti fyrsta Græna skrefið sá, að þá hafa tengiliðirnir meiri þekkingu á verkefninu og eiga 

auðveldara með að meta ávinning og hvata og hafa einnig tilfinningu fyrir innleiðingunni 

á því og virkni fyrir stofnunina. 

 Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar sem höfundur mun leitast við að 

svara hér á eftir.  

9.1 Ávinningur af verkefninu Græn skref í ríkisrekstri  

Ef enginn ávinningur er af verkefni, til hvers er þá verið að innleiða það? Það er alveg 

ljóst að fólk tekur ekki að sér verkefni sem hafa engan tilgang eða í það minnsta slík 

verkefni verða sjaldan innleidd að fullu. Tilgangurinn með fyrstu 

rannsóknarspurningunni var því að komast að því hvort tengiliðir við Grænu skrefin telja 

ávinning af verkefninu og þá í hverju hann felist. Fyrsta spurningin var svohljóðandi: 

Hver er ávinningurinn af verkefninu Græn skref í ríkisrekstri og í hverju felst hann? 

Einstaklingar komast oft ekki hjá því að eiga samskipti við opinberar stofnanir og geta 

ekki valið á milli stofnana eftir þjónustustigi eða ímynd. Það sem bætt ímynd gerir aftur 

á móti fyrir opinberar stofnanir er að auka á jákvæða umfjöllun í samfélaginu, eykur 

stolt starfsmanna og dregur úr starfsmannaveltu (Weber, 2008) en báðir hóparnir töldu 

Grænu skrefin hafa bætt ímynd stofnunarinnar og völdu bætta ímynd sem eina af 
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ástæðum þess að stofnunin tók þátt í verkefninu sem fellur vel að niðurstöðum Weber, 

(2008), Láru Jóhannsdóttur (2012) og Hörpu Dísar Jónsdóttur (2009).  

Í fræðilegu umfjölluninni var fjallað um beinan og óbeinan ávinning af 

samfélagsábyrgð og kom fram í nokkrum rannsóknum að beinn ávinningur fyrirtækja 

væri í formi fjárhagslegs ávinnings (Molina-Azorín o.fl., 2009; Margolis og Walsh, 2003; 

Porter og Kramer, 2007; Lára Jóhannsdóttir, 2012 og Weber, 2008). Það er í samræmi 

við niðurstöður könnunarinnar þar sem 14 (56%) þátttakendur svöruðu að sparnaður 

hefði aukist mikið eða nokkuð mikið og allir starfsmenn Umhverfisstofnunar svöruðu 

með þeim hætti. Í opinni spurningu um hvaða aðgerðir hefðu komið að mestum notum 

þá voru innkaup rauði þráðurinn í svörunum og betri nýting, sem er í samræmi við 

skýrslu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (2001) þar sem talað er um bætta 

auðlindanýtingu sem ávinning af innleiðingu samfélagsábyrgðar.  

Þá má nefna að óbeinn ávinningur getur falist í því að starfsmenn opinberra stofnana 

breiði út aukna umhverfisvitund og vinni að umhverfismálum heima hjá sér, sem 

niðurstöður könnunarinnar sýna fram á að hefur aukist í kjölfar Grænna skrefa. Þá kom í 

ljós að 17 (82%) þátttakanda svöruðu að umhverfisvitund stjórnenda hefði aukist og allir 

starfsmenn Umhverfisstofnunar svöruðu að umhverfisvitund stjórnenda hefði aukist 

mjög eða frekar mikið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður könnunar 

stýrihóps um vistvæn innkaup (2015) þar sem fram kom að flestir forstöðumennirnir 

(26%) töldu mesta ávinninginn af því að vinna umhverfisstarf felast í aukinni 

umhverfisvitund. 

Rannsóknir Zutshi og Sohal (2004) bentu til þess að aukin starfsánægja væri 

ávinningur af því að vinna að samfélagsábyrgð sem er í samræmi við svör starfsmanna 

Umhverfisstofnunar en allir svöruðu þeir að starfsánægja hefði aukist með tilkomu 

verkefnisins. Aðeins 9 (36%) þátttakenda sögðu að starfsánægja hafi aukist mjög eða 

frekar mikið. Niðurstöður könnunar stýrihóps um vistvæn innkaup (2015) styðja einnig 

þær niðurstöður að vinna að umhverfis- og samfélagsmálum geta aukið starfsánægju en 

næst flestir eða 25% svöruðu að mesti ávinningurinn fælist í aukinni starfsánægju.  
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9.2 Samanburður á ávinningi milli starfsmanna Umhverfisstofnunar og 
þátttakenda 

Eins og fram hefur komið hafði höfundur áhyggjur af því að starfsmenn 

Umhverfisstofnunar myndu mögulega skekkja niðurstöður úr spurningakönnuninni 

vegna þess hve umhverfisvitund er mikil hjá stofnuninni. Önnur rannsóknarspurningin 

snýr þá að því að skoða hvort um mun á hópunum sé að ræða og var eftirfarandi: Hver 

er munurinn á ávinningi að mati starfsmanna Umhverfisstofnunar og annarra stofnana?  

Svar við þessari spurningu er að hluta til það sama og í kafla 9.1. varðandi ávinning. 

Helsti munurinn á svörunum hjá hópunum varðaði starfsánægju en flestir 

þátttakendurnir 11 (44%) sögðu ekkert hafa breyst en 9 (36%) starfsmenn 

Umhverfisstofnunar segja að starfsánægja hafi aukist nokkuð eða verulega. Varðandi 

hvort stjórnendur sjái ávinning af græna bókhaldinu þá voru svörin ekki eins, á meðan 

svörun þátttakenda sýndi að 9 (36%) töldu ávinning mikinn eða frekar mikinn. 

Starfsmenn Umhverfisstofnunar 3 (43%) sögðu að  ávinningur væri frekar lítill, 2 (29%) 

mjög mikill og 2 (29%) vissu það ekki. Að öðru leyti voru svör beggja hópa nokkuð áþekk. 

9.3 Hvatar opinberra stofnana  

Líkt og með ávinning þá er mjög líklegt að einhverjir hvatar liggi að baki því að stofnun 

taki þátt í verkefni eins og Grænu skrefunum, hvort sem það er fjárhagslegur hvati, 

ímynd, lög og reglur eða aðrir. Þriðja rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hvers vegna 

taka ríkisstofnanir þátt í verkefnum tengdum samfélagsábyrgð? 

Niðurstöður beggja hópa eru á þá leið að bæði tengiliðirnir og stofnunin hafi áhuga á 

umhverfismálum. Það fer ekki mikið fyrir fræðilegri umfjöllun um áhuga sem hvata en 

þó má velta fyrir sér hvort aukin samfélagsleg og alþjóðleg umræða (Hoffman, 2000) um 

umhverfis- og samfélagsmál og alþjóðlega samninga á borð við loftslagssamninginn 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2016) hafi ekki þau áhrif að áhugi eykst hjá 

opinberum stofnunum. Hoffman (2000) talar um lagalegan þrýsting en sá þáttur virtist 

ekki vega mikið hjá þátttakendum nema hjá starfsmönnum Umhverfisstofnunar þegar 

þeir minnast á skort á lagalegum þrýstingi sem hindrun við að vinna frekar að samfélags- 

og umhverfismálum.  

Bætt ímynd var bæði þátttakendum og starfsmönnum Umhverfisstofnunar ofarlega í 

huga. Hoffman (2000) talar um að fjölmiðlar séu hluti af þessum hvötum og segja má að 
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þeir tengist ímyndarmálum þar sem flestar stofnanir væntanlega kjósa jákvæða 

umfjöllun. Hér geta einnig þau verkfæri sem Grænu skrefin hafa sér til framdráttar 

(vefsíðan Græn skref og samfélagsmiðillinn Facebook) virkað sem hvati til að taka þátt í 

umhverfismálum og fá jákvæða umfjöllun og bætta ímynd sem ávinning. Í rannsókn Láru 

Jóhannsdóttur (2012) nefna þátttakendur hópþrýsting sem einn af hvötunum til að 

vinna að samfélagsábyrgð. Líkur eru á að með tímanum þegar fleiri stofnanir taka þátt í 

verkefninu, eða jafnvel nú þegar, muni stofnanirnar sjálfar verka sem hvatar á aðrar 

stofnanir að taka þátt. 

 Flestir þátttakendurnir svöruðu spurningunni af hverju viðkomandi væri tengiliður 

með þeim hætti að þeim hefði verið falið að innleiða Grænu skrefin af yfirmanni. Það  

gefur til kynna að stefna stjórnenda skiptir miklu máli fyrir innleiðingu slíkra verkefna 

sem var einn af hvötum sem starfsmenn í rannsókn Lozano (2015) nefndu. 

Hvati til að vinna að samfélagsmálum getur verið fjárhagslegur eins og ávinningur af 

slíkri vinnu (Lára Jóhannsdóttir, 2012; Weber, 2008; Lozano, 2015). Þó að margir úr 

báðum hópum hefðu nefnt að í verkefninu fælist fjárhagslegur ávinningur sem er í 

samræmi við t.d. rannsóknir þá bendir lítið til að stofnanirnar hafi ákveðið að taka þátt í 

verkefninu til þess að draga úr kostnaði. Það er að fjárhagslegur hvati var ekki ástæða 

fyrir þátttöku í verkefninu. Með innleiðingu og í gegnum bætta nýtingu aðfanga og 

sparnaðar í innkaupum felst ávinningur og því liggur tækifæri í að efla kynningu á 

verkefninu frekar þar sem þessir þættir virðast ekki að fullu ljósir. 

9.4 Hindranir opinberra stofnana  

Rauði þráðurinn í þessari ritgerð er að fjölmargir hvatar eru að baki því að fyrirtæki vinni 

að umhverfis- og samfélagsmálum. Einnig eru margar rannsóknir sem sýna fram á að ef 

vel er gert þá geti slík vinna skilað ávinningi fyrir fyrirtæki. Hvað veldur því þá að þessir 

málaflokkar eru ekki ofar í forgangsröðuninni? Fjórða rannsóknarspurningin var 

eftirfarandi: Hverjar eru helstu hindranir opinberra stofnana við þátttöku í verkefnum 

tengdum samfélagsábyrgð ? 

Helstu hindranirnar sem greindar voru úr niðurstöðum þátttakenda var skortur á 

áhuga starfsfólks, 15 (60%), og næst algengast 14 (56%) var tímaskortur starfsfólks og 

síðan 11 (44%) áhugi frá yfirmönnum. Starfsmenn Umhverfisstofnunar svöruðu flestir 4 

(57%) að helstu hindranirnar væru tvær; skortur á áhuga frá yfirmönnum og fjármagn. 
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Þrjár ástæður voru nefndar sem næst algengastar 3 (43%), skortur á áhuga meðal 

starfsfólks, tímaskortur starfsfólks og að það vanti lagalegar kröfur um að stofnunin eigi 

að vinna að þessum málaflokki. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

Snjólfs Ólafsson o.fl. (2014). Einnig komst Stuart (2000) að því að erfitt er að innleiða 

umhverfisstjórnunarkerfi þar sem skortur er á áhuga frá yfirmönnum og þar sem 

starfsmenn fá ekki tíma til að sinna slíkri innleiðingu. 

9.5 Aðrar niðurstöður 

Spurningar hafa vaknað varðandi þá skyldu opinberra stofnana að taka þátt í 

samfélagslegri ábyrgð með sama hætti og fyrirtæki (Lauesen, 2011). Í yfirferð yfir 

fræðigreinar og rannsóknir um efnið þá virðist áhersla ekki vera lögð á að opinberar 

stofnanir sinni þessu málefni. Velta má fyrir sér hvort það sé vegna þess að þegar sé gert 

ráð fyrir að opinberar stofnanir séu samfélagslega ábyrgar vegna stöðu þeirrar í 

samfélaginu. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) hefur fyrst og fremst lagt áherslu á að 

búa til aðstæður og umgjörð fyrir fyrirtæki til að vinna að samfélagsábyrgð án þvingana 

sem er í samræmi við niðurstöður þátttakenda á málþingi Evrópusambandsins (2015) en 

þar segir að fyrirtæki kjósa leiðbeiningar og aðstoð fremur en þvinganir. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2011) hefur þó einnig hvatt eigin stofnanir til 

að vinna að samfélagsábyrgð en að því er virðist lítið annað. Í rannsókn Snjólfs 

Ólafssonar o.fl. (2014) kom fram að fyrirtækjum þótti mikil hvatning og stuðningur liggja 

í Festu sem gefur ákveðna hugmynd um að fyrirtæki og mögulega stofnanir líka kjósa að 

vinna slík verkefni með stuðningi frá öðrum í verkefninu eða jafnvel frá ríkisvaldinu. 

Niðurstöður rannsóknar Geirþrúðar Maríu Kjartansdóttur (2015) sýndu einnig fram á að 

hvatar fyrirtækja til að vinna að samfélagsábyrgð liggja helst í lagaumgjörð og að hið 

opinbera setji leikreglur og sýni gott fordæmi. Í fræðilegu umfjölluninni kom fram að 

íslensk stjórnvöld hafa ekki sett sér sérstaka stefnu um samfélagsábyrgð en rannsóknir 

gefa það til kynna að fyrirtæki virðast kunna vel að meta að fá einhvers konar 

leiðbeiningar frá stjórnvöldum.  

Þó að formlegri vinnu við innleiðingu samfélagsábyrgðar sé ekki fyrir að fara hjá hinu 

opinbera þá sýna niðurstöður Gnár Guðjónsdóttur (2015) að opinberar stofnanir eru 

þrátt fyrir það mikið að vinna að samfélagslegum verkefnum. Opinberum stofnunum er 
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til að mynda ætlað stórt hlutverk í umhverfismálum, samkvæmt sóknaráætlun 

stjórnvalda í loftslagsmálum (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, e.d.-b) þar sem þeim eru 

falin viðamikil verkefni. 

Höfundur hafði áhyggjur af því að svör frá starfsmönnum Umhverfisstofnunar myndu 

skekkja niðurstöður en komið hefur í ljós að þær eru oft ekki svo frábrugnar svörum 

þátttakenda. Niðurstöðurnar koma nokkuð á óvart þar sem höfundur þekkir starfsmenn 

Umhverfisstofnunar persónulega og veit hversu mikla áherslu þau leggja á 

umhverfismál. Gefur þetta ákveðnar vísbendingar um að þátttakendurnir og starfsmenn 

stofnanna séu orðnir mun meðvitaðir og virkari í umhverfismálum en áður, sem er 

gleðiefni og vísbendingar gefa til kynna að verkefnið Græn skref í ríkisrekstri eigi þar 

þátt í.  
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10 Lokaorð 

Ekki er vitað til þess að nokkurt ríki hafi unnið að innleiðingu álíka verkefnis til að stýra 

umhverfismálum og Græn skref í ríkisrekstri. Mikið er til af slíkum verkefnum og 

leiðbeiningum en vel er hægt að ímynda sér að litlar stofnanir með fátt starfsfólk hafi 

litla burði til að innleiða flókin skýrsluskil s.s. GRI eða að taka þátt í alþjóðlegum 

sáttmálum á við UN Global Compact.  

Hagnýtt gildi ritgerðarinnar er að skoða hvort Grænu skrefin séu að skila þeim 

ávinningi sem vonast er til þegar kemur að því að auka umhverfisvitund meðal 

starfsmanna ríkisins og draga úr umhverfisáhrifum vegna starfsemi ríkisstofnana. Einnig 

er mikilvægt að starfsmenn og ríkisstofnanir sýni ábyrgð og gott fordæmi í 

umhverfismálum og verði þannig hvatning til annarra um að gera slíkt hið sama. 

Fræðilegt gildi ritgerðarinnar er að verkefnið sjálft er fyrsta verkefni sinnar tegundar 

fyrir ríkisstofnanir á Íslandi og rannsóknin sem slík er því fyrsta rannsóknin sem gerð er á 

ávinningi verkefnis, sem hvatt er til að allar ríkisstofnanir innleiði. Auk þess hefur lítið 

verið rannsakað um hlutverk samfélagsábyrgðar hjá opinberum stofnunum sem farið er 

inn á í fræðilega hluta ritgerðarinnar.  

Þessi rannsókn gefur vísbendingar um það hvaða hvatar liggja að baki því að 

ríkisstofnanir taka þátt í verkefni á borð við Grænu skrefin og hvaða ávinningi slíkt 

verkefni gæti skilað til stofnana og til samfélagsins alls. Niðurstöðurnar verður hægt að 

nýta til ákvörðunar um framtíð verkefnisins og þær geta einnig gefið vísbendingar um 

árangur annarra sambærilegra verkefna.  

Annmarkar ritgerðarinnar eru fyrst og fremst þeir að úrtakið er lítið svo ekki er hægt 

að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á allar stofnanir í Grænu skrefunum. Höfundur 

hefði einnig vilja fá nákvæmari skýringar á t.d. fjárhagslegum ávinningi og starfsánægju. 

Það hefði mögulega verið hægt að fá fram með því að spyrja opinna spurninga í kjölfarið 

en þó er líklegt að erfitt hefði verið fyrir þátttakendur að skýra frá svo nákvæmum 

svörum í rafrænni spurningakönnun (frekari skýringar á annmörkum er í kafla 7.6). 
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12 Viðauki 1 - Spurningakönnun um ávinning Grænna skrefa 

Spurning 1. Hverjar telur þú vera helstu ástæður þess að stofnunin skráði sig í 
verkefnið? Vinsamlega forgangsraðaðu þremur af eftirtöldum atriðum í mikilvægisröð, 
þar sem 1 þýðir mikilvægasta ástæðan, 2 næst mikilvægasta ástæðan og 3 þriðja 
mikilvægasta ástæðan 

______ Áhugi stofnunarinnar á umhverfismálum (1) 
______ Leið til að bæta ímynd stofnunarinnar (2) 
______ Áhugi hjá mér (tengilið) á umhverfismálum (3) 
______ Við höfum lengi unnið að umhverfismálum og vildum bæta þessu verkefni við (4) 
______ Við vildum fá viðurkenningu fyrir umhverfisstarf okkar (5) 
______ Beiðni frá forstjóra/yfirmanni (6) 
______ Mögulegur fjárhagslegur ávinningur af verkefninu (7) 
______ Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi umhverfismál (8) 
______ Aukin krafa frá íslensku samfélagi um aukna ábyrgð í umhverfismálum (9) 
______ Annað, hvað? (10) 
 

Spurning 2. Hver er helsta ástæða þess að þú ert skráð/ur tengiliður verkefnisins? 

 Ég hef áhuga á umhverfismálum (1) 
 Ég bauð mig fram (2) 
 Enginn annar vildi taka þetta að sér (3) 
 Mér var falið þetta verkefni af yfirmanni (4) 
 Ég starfa við umhverfismál innan stofnunarinnar (5) 
 Ég starfa við rekstrarmál innan stofnunarinnar (6) 
 Annað, hvað? (7) ____________________ 

 

Spurning 3.Telur þú að það hafi orðið breyting á starfsemi stofnunarinnar í kjölfar þess 
að hún tók þátt í verkefninu? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 

 

Spurning 4. Ef já, þá hvernig breyting hefur orðið á starfseminni í kjölfar þátttöku í 
verkefninu?  

 

Spurning 5. Ef nei, af hverju telur þú að ekki hafi orðið breyting á starfseminni í kjölfar 
þátttöku í verkefninu? 
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Spurning 6. Telur þú að forstjóri/stjórn/næsti yfirmaður þinn hafi sýnt innleiðingu 
Grænna skrefa mikinn eða lítinn stuðning á vinnustaðnum? 

 Forstjóri (1) Stjórn (2) Næsti yfirmaður (3) 

Mjög mikinn stuðning (1)       

Frekar mikinn stuðning (2)       

í meðallagi (3)       

Frekar lítinn stuðning (4)       

Mjög lítinn stuðning (5)       

Veit ekki (6)       

Á ekki við (7)       

 

Spurning 7. Telur þú að samstarfsfólk hafi sýnt innleiðingu Grænna skrefa mikinn eða 
lítinn stuðning á vinnustaðnum 

 Mjög mikinn stuðning (1) 
 Frekar mikinn stuðning (2) 
 Í meðallagi (3) 
 Frekra lítinn stuðning (4) 
 Mjög lítinn stuðning (5) 
 Veit ekki (6) 

 

Spurning 8. Hvernig fréttir þú af verkefninu Grænum skrefum í ríkisrekstri? Merktu við 
allt sem við á 

 Af vefsíðu verkefnisins (1) 
 Á vefsíðu Umhverfisstofnunar (2) 
 Á vefsíðu Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (3) 
 Frá samstarfsfólki (5) 
 Frá fjölskyldu eða vinum (6) 
 Á facebook/samskiptamiðlum (7) 
 Frá fjölmiðlum (8) 
 Annað, hvað? (9) ____________________ 

 

Spurningar um ávinning af verkefninu 

Spurning 9. Telur þú að umhverfisvitund og áhugi á umhverfismálum hafi aukist meðal 
stjórnenda stofnunarinnar eða telur þú að dregið hafi úr því? 

 Aukist verulega (1) 
 Aukist nokkuð (2) 
 Hvorki aukist né dregið úr (3) 
 Dregið nokkuð úr (4) 
 Dregið verulega úr (5) 
 Veit ekki (6) 
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Spurning 10. Telur þú að fjárhagslegur sparnaður hafi orðið vegna þátttöku í verkefninu 
(t.d. pappírskaup, kaup á almennri skrifstofu- og neysluvöru s.s. einnota hlutir, hiti og 
rafmagn, eldsneyti, ræsting) eða telur þú að kostnaður hafi aukist vegna þess? 

 Sparnaður hefur aukist verulega (1) 
 Sparnaður hefur aukist nokkuð (2) 
 Hvorki aukist né dregið úr (3) 
 Kostnaður hefur aukist (4) 
 Kostnaður hefur aukist verulega (5) 
 Veit ekki (6) 

 

Spurning 11. Telur þú að starfsánægja starfsfólks hafi aukist í tengslum við aðgerðir 
verkefnisins (s.s. vegna áherslna á að minnka umhverfisáhrif, áherslna á vistvænar 
samgöngur og samgöngusamninga, minni efnanotkunar s.s. hreinsiefna á skrifstofum) 
eða telur þú að dregið hafi úr starfsánægju? 

 Aukist verulega (1) 
 Aukist nokkuð (2) 
 Hvorki aukist né dregið úr (3) 
 Dregið nokkuð úr (4) 
 Dregið verulega úr (5) 
 Veit ekki (6) 

 

Spurning 12. Telur þú að ímynd stofnunarinnar hafi orðið jákvæðari eða neikvæðari 
vegna þátttöku í verkefninu? 

 Mun jákvæðari (1) 
 Heldur jákvæðari (2) 
 Hvorki jákvæðari né neikvæðari (3) 
 Heldur neikvæðari (4) 
 Mun neikvæðari (5) 
 Veit ekki (6) 
 

Spurning 13. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að vinna við Grænu skrefin hafi 
orðið til þess að starfsfólk stofnunarinnar taki upp umhverfisvænni hegðun heima hjá 
sér (t.d. með því að byrja að flokka, kaupa umhverfisvottaðar vörur, nýta betur hluti, 
nota ekki einnota hluti og fleira)? 

 Mjög sammála (1) 
 Frekar sammála (2) 
 Í meðallagi (3) 
 Frekar ósammála (4) 
 Mjög ósammála (5) 
 Veit ekki (6) 

 

Spurning 14. Telur þú líklegt eða ólíklegt að stofnunin hefði innleitt samskonar/svipaðar 
umhverfisaðgerðir ef ekki hefði verið fyrir verkefnið Græn skref í ríkisrekstri? 

 Mjög líklegt (1) 
 Frekar líklegt (2) 
 Frekar ólíklegt (3) 
 Mjög ólíklegt (4) 
 Veit ekki (5) 
 Vil ekki svara (6) 
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Spurning 15. Í framhaldi af þátttöku í Grænu skrefunum, hefur stofnunin tekist á við ný 
verkefni í umhverfismálum sem ekki eru hluti af Grænu skrefunum? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 

 

Spurning 16. Ef já, þá hvaða verkefnum? 

 

Spurning 17. Hvaða aðgerð(ir) í Grænu skrefunum finnst þér hafa komið stofnuninni að 
mestum notum? 

 

Spurning 18. Hvað telur þú hindra vinnu að Grænu skrefunum, eða annarri vinnu að 
umhverfismálum eða samfélagslegum verkefnum? Vinsamlega forgangsraðaðu þremur 
af eftirtöldum atriðum í mikilvægisröð, þar sem 1 þýðir mikilvægasta ástæðan, 2 næst 
mikilvægasta ástæðan og 3 þriðja mikilvægasta ástæðan. 

______ Skortur á áhuga frá yfirmönnum (1) 

______ Skortur á áhuga meðal starfsfólks (2) 

______ Tímaskortur starfsfólks (3) 

______ Stofnunin hefur ekki fjármagn til að vinna að frekari verkefnum á sviði umhverfismála (4) 

______ Vantar lagalegar kröfur um að stofnanir eigi að vinna að þessum málaflokki (5) 

______ Annað, hvað? (6) 

 

Spurningar um Grænt bókhald í ríkisrekstri 

Spurning 19. Telur þú að stjórnendur sjái mikinn eða lítinn ávinning af því að gera Grænt 
bókhald? 

 Mjög mikinn ávinning (1) 
 Frekar mikinn ávinning (2) 
 Í meðallagi (3) 
 Frekar lítinn ávinning (4) 
 Mjög lítinn ávinning (5) 
 Veit ekki (6) 

 

Spurning 20. Ef stofnunin sér ávinning í Grænu bókhaldi í hverju felst hann helst? 

 

Spurning 21. Hefur stofnunin nýtt Grænt bókhald til að minnka umhverfisáhrif 
stofnunarinnar? 

 Já (1) 
 Nei (2) 
 Veit ekki (3) 
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Spurning 22. Ef já, hvernig hefur stofnunin nýtt sér Grænt bókhald til að minnka 
umhverfisáhrif stofnunarinnar? Merktu við allt sem við á 

 Niðurstöður Græns bókhalds hafa verið kynntar starfsfólki (1) 
 Niðurstöður eru kynntar út á við t.d. á vefsíðu stofnunar (2) 
 Niðurstöður úr Grænu bókhaldi hafa verið nýttar til að hvetja starfsmenn áfram til að 

minnka umhverfisáhrif stofnunarinnar (3) 
 Annað, hvað? (4) ____________________ 

 

Spurning 23. Ef nei, af hverju telur þú að stofnunin hafi ekki nýtt sér Grænt bókhald til 
að minnka umhverfisáhrif stofnunarinnar? 

 

 


