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Útdráttur	

Umhverfisvæn	 stefna	 er	 hluti	 af	 samfélagslegri	 ábyrgð	 fyrirtækja	 og	 gegna	 umhverfisvænar	

umbúðir	þar	veigamiklu	hlutverki.	Hjá	fyrirtækjum	sem	framleiða	matvæli	eru	umhverfisvænar	

umbúðir	 oft	 hafðar	 að	 leiðarljósi	 í	 stefnumörkun.	 Umhverfisvænar	 umbúðir	 eru	 jafnframt	

mikilvægur	þáttur	 í	því	að	hrífa	neytendur	og	ekki	síst	sem	tjáskiptamáti	fyrirtækis.	Fyrirtæki	

geta	 komið	 á	 framfæri	 þeirri	 stefnu	 sem	 þau	 hafa	 gagnvart	 umhverfinu	 og	 þannig	 haft	

möguleg	áhrif	á	ákvarðanatöku	neytandans.		

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	kanna	hegðunarlegan	ásetning	og	skýringarmátt	hans	við	

hegðun	 neytenda	 gagnvart	 umhverfisvænum	 matvælaumbúðum.	 Til	 þess	 að	 ná	 þeim	

markmiðum	 setti	 rannsakandi	 fram	módel	 sem	 byggði	 á	 tveimur	 rannsóknum.	 Því	 var	 hluti	

markmiðsins	einnig	að	 leiða	 í	 ljós	hvort	 að	það	módel	nýtist	 á	 Íslandi	og	 virki	 til	 þess	að	ná	

fyrirframgreindum	markmiðum.	Einnig	er	markmið	rannsóknarinnar	að	kanna	hvort	merkingar	

umhverfisvænna	 matvælaumbúða	 séu	 nægilega	 skýrar	 og	 hvort	 neytendur	 þekki	

umhverfisvænar	umbúðir	frá	þeim	hefðbundnu.		

Gerð	var	megindleg	rannsókn	þar	sem	settur	var	 fram	rafrænn	spurningalisti.	Kom	 í	 ljós	 í	

niðurstöðum	að	ekki	hlóðst	á	þær	víddir	sem	vonast	var	eftir	í	þáttagreiningu.	Því	varð	til	nýtt	

módel	 með	 þremur	 víddum	 í	 stað	 fjögurra	 sem	 útskýra	 áttu	 hegðunarlegan	 ásetning.	

Upphaflega	 módelið	 innihélt	 persónulegar	 venjur	 sem	 eina	 vídd,	 sú	 vídd	 datt	 út	 og	

sameinaðist	 öðrum	 víddum.	 Nýja	 og	 uppfærða	 módelið	 innihélt	 þrjár	 víddir	 (viðhorf,	

umhverfishyggju	 og	 vilja	 til	 að	 borga	 aukagjald)	 sem	 útskýra	 áttu	 hegðunarlegan	 ásetning.	

Kom	 í	 ljós	 að	 það	 módel	 hentar	 vel	 til	 þess	 að	 kanna	 hegðunarlegan	 ásetning	 og	 hegðun	

neytenda	 gagnvart	 umhverfisvænum	 matvælaumbúðum.	 Skýringarmáttur	 vídda	 við	

hegðunarlegan	ásetning	 reyndist	góður	og	sama	er	að	segja	um	skýringarmátt	hegðunarlegs	

ásetnings	á	hegðun.	Niðurstöður	leiddu	einnig	í	ljós	að	umbúðamerkingum	væri	ábótavant	þar	

sem	neytendum	fannst	merkingar	umhverfisvænna	umbúða	almennt	ekki	vera	góðar.		
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1	Inngangur		

Í	heiminum	búa	um	sjö	milljarðar	manns	sem	saman	ganga	hratt	á	forða	jarðarinnar.	Sívaxandi	

þörf	 mannsins	 fyrir	 nýtingu	 náttúruauðlinda	 setur	 aukið	 álag	 á	 vistkerfi	 jarðarinnar.	

Umhverfissóun	og	mengun	er	hluti	af	þessu	vandamáli,	en	því	er	til	dæmis	spáð	að	árið	2050	

verði	 meira	 af	 plasti	 í	 sjónum	 heldur	 en	 fiski	 (Sigríður	 Halldórsdóttir,	 2016).	

Umhverfisvandamál	hafa	 fylgt	þróun	mannkyns	og	 jukust	 til	muna	þegar	byrjað	var	að	nota	

jarðefnaeldsneyti	og	aðrar	náttúruauðlindir	 í	miklum	mæli.	Samkvæmt	World	Wide	Fund	for	

Nature	(hér	eftir	WWF)	(2010)	hefur	þörf	jarðarbúa	fyrir	nýtingu	náttúruauðlinda	tvöfaldast	og	

farið	 umfram	 framleiðslugetu	 jarðarinnar.	 Ef	 fram	 heldur	 sem	 horfir	 þyrfti	 nýja	 jörð	 til	 að	

viðhalda	neyslunni	fyrir	árið	2030	(WWF,	2010).	

Meiri	þekking	almennings	á	umhverfinu	hefur	haft	í	för	með	sér	aukna	pressu	á	fyrirtæki	til	

að	 setja	 samfélagslega	 ábyrgð	 inn	 í	 stefnu	 sína.	 Í	 því	 felst	 að	 taka	 ákvarðanir	 sem	 næra,	

vernda,	 bæta	 og	 auka	 velferð	 allra	 hagsmunaaðila	 og	 samfélagsins	 í	 heild	 (Jones,	 2013).	

Umhverfisvæn	 stefna	 er	 hluti	 af	 samfélagslegri	 ábyrgð	 fyrirtækja	 og	 gegna	 umhverfisvænar	

umbúðir	þar	veigamiklu	hlutverki.	Hjá	fyrirtækjum	sem	framleiða	matvæli	eru	umhverfisvænar	

umbúðir	 oft	 hafðar	 að	 leiðarljósi	 í	 stefnumörkun.	 Umhverfisvænar	 umbúðir	 eru	mikilvægur	

þáttur	í	því	að	hrífa	neytendur	og	ekki	síst	sem	tjáskiptamáti	fyrirtækis.	Fyrirtæki	geta	komið	á	

framfæri	 þeirri	 stefnu	 sem	 þau	 hafa	 gagnvart	 umhverfinu	 og	 þannig	 haft	 möguleg	 áhrif	 á	

ákvarðanatöku	neytandans	(Scott	og	Vigar-Ellis,	2014).		

Sjálfbær	þróun	felur	í	sér	að	nýta	náttúruauðlindir	hófsamlega	og	þannig	að	þær	mengi	ekki	

eða	 spilli	 umhverfinu.	 Best	 væri	 ef	 náttúruauðlindirnar	 endurnýjuðu	 sig	 sjálfar,	 væru	

sjálfbærar	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2001).	Með	sjálfbærri	þróun	er	meðal	annars	reynt	að	uppfylla	

þarfir	 mannkynsins	 án	 þess	 að	 ógna	 umhverfinu	 og	 náttúruauðlindum	 í	 leiðinni	 (Coussy,	

Guillard,	Guillaume	og	Gontard,	2013).	Sjálfbæra	þróun	í	heimi	umbúða	væri	hægt	að	tala	um	

sem	 eins	 konar	 hringrænt	 hagkerfi	 þar	 sem	 síðasta	 skrefið	 í	 hringnum	 væri	 endurvinnsla	

umbúðanna	(Kristín	Linda	Árnadóttir,	e.d.)	þar	sem	sóun	umbúðanna	er	breytt	 í	endurheimt	

(Marsh	og	Bugusu,	2007).	

Ajzen	 og	 Fishbein	 (1977)	 settu	 fram	 kenningu	 um	 ástæðu	 fyrir	 aðgerðum	 einstaklinga.	

Kenningin	 er	 byggð	 á	 félagslegri	 sálfræði	 og	 er	 tilgangurinn	 að	 spá	 fyrir	 um	 og	 skilja	

hegðunarlegan	 ásetning	 einstaklinga.	 Samkvæmt	 kenningunni	 hafa	 viðhorf	 og	 samfélagsleg	

gildi	áhrif	á	hegðunarlegan	ásetning	einstaklings	(Ajzen,	1991).	 Í	nokkrum	rannsóknum	hefur	
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kenning	Ajzen	og	Fishbein	 (1977)	um	ástæðu	 fyrir	aðgerðum	verið	notuð	 til	 að	 spá	 fyrir	um	

hegðunarlegan	 ásetning	 neytenda	 á	 umhverfisvænum	 vörum	 (Chen	 og	 Tung,	 2014;	 Choi,	

2016;	Prakash	og	Pathak,	2017).	Jansson	(2011)	talaði	um	hugtakið	persónulegt	gildi,	en	það	

byggir	 á	 kenningu	 Ajzen	 og	 Fishbein	 (1977)	 um	 samfélagsleg	 gildi.	 Þegar	 horft	 er	 á	

samfélagsleg	gildi	út	frá	persónum	verða	til	ný	gildi	sem	kallast	persónuleg	gildi.	Samfélagsleg	

gildi	 stjórna	 því	 hvað	 einstaklingum	 finnst	 rétt	 og	 rangt	 að	 gera	 byggt	 á	 því	 hvernig	 aðrir	 í	

samfélaginu	 hegða	 sér	 og	 hvaða	 lög	 og	 reglur	 gilda	 í	 samfélaginu.	 Persónuleg	 gildi	 lýsa	 því	

betur	hvernig	einstaklingum	finnst	í	raun	og	veru	rétt	að	hegða	sér	(Jansson,	2011).		

Rannsókn	 Prakash	 og	 Pathak	 (2017)	 nýtti	 kenningu	 Ajzen	 og	 Fishbein	 (1977)	 um	 ástæðu	

fyrir	aðgerðum	einstaklinga	til	að	kanna	hegðunarlegan	ásetning	neytenda	í	Indlandi	gagnvart	

umhverfisvænum	umbúðum.	Í	staðinn	fyrir	samfélagsleg	gildi	nýttu	Prakash	og	Pathak	(2017)	

hugtak	 Jansson	 (2011)	 um	 persónuleg	 gildi.	 Módelið	 þeirra	 samanstendur	 því	 af	 fjórum	

víddum;	 viðhorfi,	 persónulegum	 venjum,	 vilja	 til	 að	 borga	 aukagjald	 og	 umhverfishyggju.	

Viðhorf	inniheldur	dóm	á	þá	hegðun	sem	verið	er	að	meta	og	hvort	viðkomandi	sé	tilbúinn	að	

framkvæma	 þá	 hegðun	 (Leonard,	 Graham	 og	 Bonacum,	 2004).	 Umhverfishyggja	 vísar	 til	

þeirrar	athygli	sem	einstaklingar	gefa	umhverfisvandamálum	og	þann	stuðning	sem	þau	leggja	

af	mörkum	til	að	leysa	þessi	vandamál	(Hu,	Parsa	og	Self,	2010).	Vilji	til	að	borga	aukagjald	er	

sá	vilji	sem	neytendur	sýna	til	að	borga	hærra	verð	fyrir	umhverfisvænar	vörur	(Cronin,	Smith,	

Gleim,	 Ramirez	 og	Martinez,	 2011).	 Persónulegar	 venjur	 neytenda	 eru	 þær	 tilfinningar	 sem	

neytandi	 hefur	 og	 valda	 því	 að	 honum	 finnst	 hann	 skuldbundinn	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	

óeigingjarnri	hegðun	(Moser,	2015).	

Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	kanna	skýringarmátt	vídda	við	hegðunarlegan	ásetning	

og	 skýringarmátt	 hegðunarlegs	 ásetnings	 við	 hegðun	 neytenda	 gagnvart	 umhverfisvænum	

matvælaumbúðum.	Til	þess	að	kanna	hegðunarlegan	ásetning	neytenda	mun	þessi	rannsókn	

nýta	fyrirframgreint	módel	sem	Prakash	og	Pathak	(2017)	settu	fram	í	sinni	rannsókn.	Til	þess	

að	kanna	skýringarmátt	hegðunarlegs	ásetnings	og	hegðunar	er	svo	stuðst	við	rannsókn	Choi	

(2016)	sem	framkvæmd	var	meðal	neytenda	í	Suður-Kóreu	og	kannaði	hegðun	þeirra	gagnvart	

umhverfisvænum	 umbúðum.	 Því	 mun	 rannsóknin	 einnig	 leiða	 í	 ljós	 hvort	 það	 módel	 sem	

rannsakandi	setti	saman	nýtist	á	Íslandi	og	virki	til	þess	að	ná	fyrirframgreindum	markmiðum.	

Einnig	 er	 markmið	 rannsóknarinnar	 að	 kanna	 hvort	 merkingar	 umhverfisvænna	
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matvælaumbúða	séu	nægilega	skýrar	og	hvort	neytendur	þekki	umhverfisvænar	umbúðir	frá	

venjulegum.	

Mun	rannsóknin	nýtast	fyrirtækjum	í	matvælaiðnaðinum	til	að	átta	sig	betur	á	því	hvernig	

neytendur	 á	 Íslandi	 hegða	 sér	 þegar	 kemur	 að	 umhverfisvænum	 matvælaumbúðum.	 Sem	

dæmi	um	það	er	hvort	viðhorf	neytenda	endurspegli	ásetning	þeirra	og	hegðun.	Einnig	mun	

hún	 nýtast	 fyrirtækjum	 til	 að	 átta	 sig	 á	 því	 hvort	 víddir	módelsins,	 eins	 og	 vilji	 til	 að	 borga	

aukagjald	 og	 umhverfishyggja,	 ýti	 undir	 kaupásetning.	 Útskýringarmáttur	 hegðunarlegs	

ásetnings	 við	 hegðun	 sýnir	 svo	mikilvægi	 þess	 að	 ásetningur	 neytenda	 sé	 til	 staðar	 svo	 að	

hegðun	 sé	 líkleg	 til	 að	 fylgja	 í	 kjölfarið.	Mun	 rannsóknin	 einnig	 leiða	 í	 ljós	 hvort	merkingar	

umbúða	séu	nógu	góðar	og	hvort	neytendur	þekki	umhverfisvænar	matvælaumbúðir	frá	þeim	

hefðbundnu.	Þær	niðurstöður	geta	nýst	fyrirtækjum	á	marga	vegu	svo	sem	til	að	átta	sig	á	því	

hvort	það	borgi	 sig	að	 leggja	meira	 fé	 í	umbúðamerkingar	og	hvort	það	hugsanlega	 skili	 sér	

tilbaka	með	aukinni	vitund	neytandans	gagnvart	stefnu	fyrirtækisins.	Það	getur	til	dæmis	ýtt	

undir	jákvætt	viðhorf	og	verið	verðmætt	fyrir	fyrirtækið.		

Í	 fræðilega	 hlutanum	 verður	 farið	 yfir	 þau	 hugtök	 sem	 þykja	mikilvæg	 þegar	 verið	 er	 að	

rannsaka	 umhverfisvænar	 matvælaumbúðir.	 Þau	 hugtök	 eru	 samfélagsleg	 ábyrgð,	 sjálfbær	

þróun,	endurvinnsla	og	 flokkun,	en	þau	er	mikilvægt	að	skoða	vel	 til	þess	að	átta	sig	á	hvað	

felst	 í	því	að	vera	umhverfisvænn,	bæði	fyrir	neytendur,	fyrirtæki	og	samfélagið	 í	heild	sinni.	

Farið	verður	yfir	umbúðamerkingar,	hlutverk	og	tilgang.	Síðan	verður	farið	yfir	þær	víddir	sem	

koma	 fyrir	 í	 rannsóknarmódelinu	 og	 svo	 verður	 módelið	 sjálft	 sett	 fram.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	verða	svo	kynntar	og	umræður	fylgja	í	kjölfarið.		
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2	Samfélagsleg	ábyrgð	fyrirtækja		

Samkvæmt	Jones	(2013)	er	samfélagsleg	ábyrgð	skilgreind	sem	skyldur	stjórnenda	til	að	taka	

ákvarðanir	 sem	 næra,	 vernda,	 bæta	 og	 auka	 velferð	 allra	 hagsmunaaðila	 og	 samfélagsins	 í	

heild.	 Fyrirtæki	 hafa	 því	 siðferðislegri	 skyldu	 að	 gegna	 gagnvart	 samfélaginu	 (Jones,	 2013).	

McWilliams	 og	 Siegel	 (2000)	 töluðu	 jafnframt	 um	 samfélagslega	 ábyrgð	 sem	 þær	

samfélagslegu	 aðgerðir	 sem	 fyrirtæki	 framkvæma	 og	 það	 jafnvel	 án	 mikils	 áhuga	

yfirstjórnenda	 fyrirtækisins.	 Í	 þessari	 rannsókn	 er	 samfélagsleg	 ábyrgð	 skilgreind	 sem	 sá	

verknaður	fyrirtækis	umfram	lagalegar	skyldur	með	tilliti	til	starfsmanna,	samfélagsins	og/eða	

umhverfisins	 (Kong,	 2012).	 Samkvæmt	 Kong	 (2012)	 er	 samfélagsleg	 ábyrgð	 ein	 af	 þeim	

stefnum	sem	vaxið	hefur	mikið	síðustu	ár.		

Styrkveitingar	 eru	 dæmi	 um	 aðgerð	 sem	 fyrirtæki	 geta	 nýtt	 sér	 til	 að	 stuðla	 að	

samfélagslegri	 ábyrgð.	 Það	 þarf	 þó	 að	 passa	 að	 rugla	 ekki	 saman	 styrkveitingum	 við	 aðrar	

gerðir	samfélagslegrar	aðstoðar	svo	sem	eins	og	góðgerðarstarfsemi.	Í	góðgerðarstarfsemi	er	

aðalmarkmiðið	að	veita	fé	til	einhvers	í	samfélaginu	og	ekki	endilega	með	það	að	markmiði	að	

fyrirtækið	 hagnist	 á	 því	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt.	 Góðgerðarstarfsemi	 er	 því	 ekki	 hluti	 af	

samfélagslegri	 ábyrgð	 vegna	 þess	 að	 samfélagsleg	 ábyrgð	 felur	 í	 sér	 að	 skoða	 á	 hvaða	 hátt	

fyrirtækið	 getur	 bætt	 samfélagið	og	umhverfið,	með	það	 að	markmiði	 að	 fyrirtækið	hagnist	

einnig	 á	 því	 (Collins,	 1993).	 Dæmi	 um	 það	 er	 styrkveiting	 til	 íþróttafélaga	 sem	 getur	 bætt	

ímynd	og	sölu	fyrirtækisins	til	 lengri	 tíma.	Fyrirtækið	fær	mögulega	auglýsingu	á	búningi	eða	

heimavelli	félagsins	sem	getur	leitt	af	sér	ávinning	til	dæmis	í	formi	aukinnar	sölu.	Aftur	á	móti	

er	góðgerðarstarfsemi	oft	fyrir	luktum	dyrum	þar	sem	ekki	er	vitað	hver	það	var	sem	gaf	fé	í	

ákveðið	málefni	og	því	má	segja	að	fyrirtækið	hagnist	ekki	beint	á	því	(Collins,	1993).		

Meiri	samkeppni	á	matvælamarkaði	hefur	sett	aukna	pressu	á	 fyrirtæki	 til	að	endurskoða	

stefnu	og	ábyrgð	sem	fyrirtækið	hefur	gagnvart	 samfélaginu.	Ósamstöðu	hefur	oft	og	 tíðum	

gætt	 innan	fyrirtækja	þar	sem	ekki	eru	allir	sammála	um	það	hvernig	á	að	snúa	sér	gagnvart	

samfélagslegri	ábyrgð	fyrirtækisins	(Burke	og	Logsdon,	1996).	Í	dag	hafa	þónokkrar	rannsóknir	

sýnt	 fram	 á	 jákvæð	 tengsl	milli	 samfélagslegrar	 ábyrgðar	 og	 hagnaðar	 fyrirtækja	 (Leonidou,	

Katsikeas	og	Morgan,	2013;	Menguc	og	Ozanne,	2005;	Moser,	 2015).	 Einnig	 sýndi	 rannsókn	

Kotler	og	Lee	(2005)	fram	á	að	fyrirtæki	sem	sýna	samfélagslega	ábyrgð	 í	stefnumörkun	hafi	

betra	orðspor	en	þau	sem	gera	það	ekki	og	séu	einnig	líklegri	til	að	halda	í	starfsmenn.	Síðustu	
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ár	 hafa	 mörg	 fyrirtæki	 verið	 viðriðin	 fjármálaskandala	 sem	 hafa	 haft	 slæm	 áhrif	 á	 orðspor	

fyrirtækjanna.	Því	hafa	sum	fyrirtæki	séð	hag	sinn	í	því	að	setja	samfélagslega	ábyrgð	inn	í	sína	

stefnu	til	þess	að	gera	tilraun	til	að	bæta	ímynd	og	orðspor	fyrirtækisins.	Í	matvælaiðnaðinum	

er	til	dæmis	samfélagsleg	ábyrgð	einkar	mikilvæg	vegna	þess	að	hún	getur	haft	í	för	með	sér	

mikinn	ávinning	í	ljósi	þess	hversu	stór	partur	af	slæmum	umhverfisáhrifum	kemur	frá	notkun	

umbúða.	Samkvæmt	rannsókn	Kong	(2012)	á	fyrirtækjum	í	matvælaiðnaðinum	í	Kína	eru	yfir	

75%	 af	 neytendum	 þar	 í	 landi	 þeirrar	 skoðunar	 að	 samfélagsleg	 stefna	 fyrirtækja	 sé	 mjög	

mikilvæg.	 Þessir	 neytendur	 eru	 jafnframt	 55%	 líklegri	 til	 að	 kaupa	 vöru	 sem	 hefur	

samfélagslegan	 ávinning	 og	 eru	 að	 sama	 skapi	 tilbúnir	 að	 borga	 hærra	 verð	 fyrir	 slíka	 vöru	

(Kong,	2012).	
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3	Sjálfbær	þróun,	endurvinnsla	og	flokkun	

Síðustu	 ár	 hefur	 umræðan	 um	mengun	 og	 slæm	áhrif	 ýmissa	 efna	 á	 umhverfið	 orðið	 sífellt	

meiri	(Pino,	Peluso	og	Guido,	2012).	Því	eru	neytendur	í	dag	mun	meðvitaðari	og	margir	hverjir	

einbeittari	í	því	að	stuðla	að	sjálfbærri	þróun	(Moser,	2015).		

Það	 mætti	 segja	 að	 sjálfbær	 þróun	 sé	 þríþætt.	 Í	 fyrsta	 lagi	 að	 stuðla	 að	 því	 að	 ekki	 sé	

óhóflega	gengið	á	forða	náttúrunnar,	til	dæmis	með	því	að	nýta	auðlindirnar	á	hófsaman	hátt	

og	stuðla	að	því	að	þær	endurnýi	sig	sjálfar.	Dæmi	um	það	er	sjálfbært	skógarhögg	þar	sem	

nýjum	trjám	er	plantað	í	hvert	sinn	sem	tré	er	fellt.	Í	öðru	lagi	felur	sjálfbær	þróun	í	sér	að	nýta	

náttúruauðlindir	þannig	að	þær	mengi	ekki	eða	spilli	umhverfinu	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2001).	Í	

þriðja	lagi	er	það	svo	sjálfbær	þróun	í	huga	neytandans.	Með	því	er	átt	við	að	breyta	daglegri	

hegðun	og	að	nýta	það	umhverfisvæna	sem	í	boði	er	hverju	sinni	(Ramayah,	Lee	og	Mohamad,	

2010).	 Með	 sjálfbærri	 þróun	 er	 því	 reynt	 að	 nýta	 það	 sem	 í	 boði	 er	 til	 að	 uppfylla	 þarfir	

mannkynsins	til	skamms	og	langs	tíma.	Íbúar	jarðar	eru	í	dag	rúmlega	sjö	milljarðar	en	verða	

um	níu	milljarðar	 fyrir	 árið	2050	 (Coussy	o.fl.,	 2013).	 Til	þess	að	ýta	undir	 sjálfbæra	þróun	 í	

umbúðabransanum	væri	hægt	að	nota	léttari	umbúðir,	hanna	umbúðirnar	til	að	endast	lengur	

og	endurnýta	umbúðirnar	sjálfar	(Marsh	og	Bugusu,	2007).		

Neytendur	 tengja	 grænan	 lit	 við	 umhverfisvænt,	 vistvænt	 og	 sjálfbært	 (Kim,	 Njite	 og	

Hancer,	 2013).	 Tengt	 því,	 er	mismunur	 á	 verði	 venjulegra	 vara	 og	 umhverfisvænna	 vara	 oft	

kallað	 grænt	 aukagjald	 (Guyader,	 Ottosson	 og	Witell,	 2017).	 Samkvæmt	 Evrópusambandinu	

(2013)	eru	77%	neytenda	tilbúin	að	borga	þetta	græna	aukagjald.	Þrátt	fyrir	það	eru	aðeins	4%	

af	markaðshlutdeildinni	í	matvælaiðnaðinum	umhverfisvænar	vörur,	þar	með	talið	umhverfis-

vænar	 matvælaumbúðir	 (Evrópusambandið,	 2013).	 Markaðshlutdeild	 umhverfisvænna	 vara	

hefur	 jafnframt	 aukist	 til	 mikilla	 muna	 síðustu	 ár	 meðal	 annars	 vegna	 breyttrar	 hegðunar	

neytenda.	 Vegna	 þessarar	 þróunar	 hafa	 neytendur	 tileinkað	 sér	 annars	 konar	 hegðun	 er	

varðar	 kaup	 á	 slíkum	 vörum,	 svokallaða	 græna	 neysluhegðun	 (Seo,	 Ahn,	 Jeong	 og	 Moon,	

2016).	 Með	 því	 að	 stunda	 græna	 neysluhegðun	 getur	 neytandi	 dregið	 úr	 þeim	 neikvæðu	

umhverfisáhrifum	 sem	dagleg	neysla	hefur	 í	 för	með	 sér	 (Leonidou	o.fl.,	 2013).	 Í	 dag	er	 því	

talað	um	að	vera	grænn	og	er	talað	um	að	það	sé	„mainstream“	eða	hlutur	sem	meginþorri	

neytenda	hefur	tileinkað	sér.		

Grænir	neytendur	telja	að	helstu	eiginleikar	vörunnar	eins	og	verð,	 ímynd,	virkni	og	gæði	

séu	 jafn	 mikilvægir	 og	 þeir	 umhverfisvænu	 eiginleikar	 sem	 varan	 hefur	 en	 þrátt	 fyrir	 að	
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neytandi	sé	álitinn	með	grænt	viðhorf	vitum	við	í	dag	að	það	þýðir	ekki	endilega	að	hann	hegði	

sér	svoleiðis,	því	margir	neytendur	eru	grænir	þegar	það	hentar	þeim.	Því	endurspeglar	viðhorf	

neytandans	 ekki	 alltaf	 hegðun	 (Guyader	 o.fl.,	 2017).	 Til	 eru	 þó	 neytendur	 sem	 setja	

umhverfisvæna	 eiginleika	 vörunnar	 ekki	 í	 forgang	 og	 telja	 virkni	 vörunnar	 vega	 þyngra	 eða	

finnst	 verðið	 skipta	meira	máli.	 Einnig	 eru	 til	 neytendur	 sem	einfaldlega	 treysta	 því	 ekki	 að	

varan	sé	umhverfisvæn	(Guyader	o.fl.	2017).	Sem	dæmi	um	það	komust	Sveinn	J.	Sveinsson	og	

Berglind	Dögg	Helgadóttir	(2011)	að	því	að	íslenskir	neytendur	bæru	ekki	nægjanlegt	traust	til	

umhverfisstarfsemi	íslenskra	fyrirtækja.		

Kristín	 Linda	Árnadóttir	 (e.d.),	 framkvæmdastjóri	 Umhverfisstofnunar,	 talaði	 um	 að	 hægt	

væri	að	skilgreina	notkun	umbúða	sem	eins	konar	hringrænt	hagkerfi	eins	og	sjá	má	á	mynd	1.	

Hráefni	 væri	 fundið	 til	 að	 gera	 umbúðirnar,	 hönnun	 ætti	 sér	 síðan	 stað	 og	 framleiðsla	 í	

kjölfarið.	Að	því	 loknu	færi	 fram	dreifing,	neysla	og	umbúðum	síðan	safnað	saman.	Eftir	það	

væru	þær	endurunnar	og	notaðar	aftur.	Þetta	hagkerfi	 væri	 forsenda	þess	að	hægt	væri	 að	

draga	úr	neikvæðum	umhverfisáhrifum.		

Mynd	1.	Hringræna	hagkerfið	(Kristín	Linda	Árnadóttir,	e.d.)	

Síðasta	skref	hringræna	hagkerfisins	er	endurvinnsla	en	endurvinnsla	breytir	stefnu	efna	úr	

sóun	 í	 endurheimt.	 Ólíkt	 endurnýtingu,	 sem	 felur	 í	 sér	 nýtingu	 á	 skilavörum	 í	 upprunalegu	

ástandi,	felur	endurvinnsla	í	sér	að	endurnýta	þessi	efni	í	nýjar	vörur.	Til	að	endurvinnsla	geti	

verið	starfrækt	verður	markaður	fyrir	endurunnar	vörur	og	efni	að	vera	til	staðar.	Það	er	sem	
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dæmi	 hægt	 að	 endurnýta	 ál	 fyrir	matvælaumbúðir	 en	 ekki	 plast.	Hitinn	 sem	notaður	 er	 við	

endurvinnsluferlið	drepur	allar	bakteríur	og	óhreinindi	í	álinu	en	nær	því	ekki	í	plastinu	(Marsh	

og	Bugusu,	2007).	Nauðsynlegt	er	að	endurvinna	skaðleg	efni	svo	þau	endi	ekki	í	náttúrunni	og	

við	 endurvinnslu	 lengist	 líftími	 þeirra	 efna	 sem	 hægt	 er	 að	 endurvinna.	 Endurvinnsla	 er	 því	

mikilvægt	tól	til	að	minnka	umhverfismengun	(Umhverfisstofnun,	e.d.).		

Samkvæmt	rannsókn	Scott	og	Vigar-Ellis	 (2014)	var	konum	í	Suður-Afríku	meira	umhugað	

um	endurvinnslu	umbúða	heldur	en	körlum.	Einnig	því	eldri	sem	neytendur	voru,	því	 líklegri	

voru	þeir	til	að	fara	með	umbúðirnar	 í	endurvinnslu.	Rannsókn	Thøgersen	(1999)	á	dönskum	

neytendum	 leiddi	 í	 ljós	 að	 79%	 svarenda	 töldu	 að	 besta	 leiðin	 til	 að	 sporna	 gegn	 slæmum	

umhverfisáhrifum	væri	með	því	að	endurvinna.		

Á	síðustu	árum	hefur	flokkun	úrgangs	færst	mikið	í	vöxt	og	hafa	sveitarfélög	og	einkaaðilar	

gert	flokkun	mun	aðgengilegri.	 Í	Reykjavík	sem	og	annars	staðar	er	hægt	að	flokka	pappír	og	

plast	 frá	 blönduðum	 úrgangi	 og	 hafa	 grenndar-	 og	 endurvinnslustöðvar	 boðið	 upp	 á	 enn	

frekari	 flokkun	 (Reykjavíkurborg,	 2016).	 Samkvæmt	 Reykjavíkurborg	 (2016)	 er	 gríðarlega	

mikilvægt	 út	 frá	 umhverfis-	 og	 hagkvæmnissjónarmiðum	 að	 draga	 úr	 myndun	 úrgangs,	 til	

dæmis	með	því	að	hætta	notkun	á	einnota	burðarpokum	eða	nýta	umhverfisvænar	umbúðir.	

Hægt	er	að	sjá	hvað	það	var	 sem	fór	 í	 ruslið	 í	Reykjavík	árið	2015	á	mynd	2.	Með	samstarfi	

framleiðenda,	hönnuða,	verslana	og	þjónustustofnana	væri	hægt	að	ná	fram	verðmætum	sem	

gætu	 verið	 gríðarleg	 til	 lengri	 tíma	 (Reykjavíkurborg,	 2016).	 Sorpa	 hefur	 sett	 saman	

flokkunartöflu	og	bækling	um	flokkun	á	heimilum.	Það	væri	þó	hægt	að	auðvelda	flokkun	með	

því	 að	 bjóða	neytendum	upp	 á	 að	 fletta	 upp	 einstökum	umbúðum.	 Þetta	 hefur	 verið	 gert	 í	

Svíþjóð	 með	 góðum	 árangri.	 Þar	 geta	 íbúar	 flett	 upp	 vörutegundum	 og	 hvernig	 þær	 eru	

flokkaðar.	 Einnig	 hefur	 verið	 búið	 til	 smáforrit	með	GPS-kerfi	 þar	 sem	 notandinn	 getur	 séð	

staðsetningu	 á	 næstu	 endurvinnslustöð.	 Þetta	 þarf	 að	 vera	 aðgengilegt	 á	 Íslandi	 því	 að	

einfaldleiki	 og	 aðgengi	 er	 lykillinn	 að	 því	 að	 auka	 úrgangsflokkun	 og	 endurvinnslu	 á	 Íslandi	

(Umhverfisstofnun,	e.d.).	Það	getur	verið	erfiðara	fyrir	landsbyggðarfólk	á	Íslandi	að	flokka	en	

íbúa	á	höfuðborgarsvæðinu.	Ástæðan	 fyrir	því	 er	 að	 sveitafélög	um	allt	 land,	þá	 sérstaklega	

minni	sveitarfélög,	veita	afar	mismunandi	og	oft	á	tíðum	verri	þjónustu	þegar	kemur	að	losun	

og	flokkun	úrgangs	(Svavar	Hávarðsson,	2016).		
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Mynd	2.	Það	sem	fór	í	ruslið	í	Reykjavík	árið	2015	(Eygerður	Margrétardóttir,	e.d.).	
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4	Almennar	umbúðir	og	matvælaumbúðir	

Umbúðir	 eru	 andlit	 vörunnar	 og	 oft	 það	 eina	 sem	neytandi	 kemst	 í	 snertingu	 við	 er	 varðar	

vöruna	 sjálfa	 þegar	 um	 kaup	 er	 að	 ræða.	 Þess	 vegna	 geta	 öðruvísi	 og	 nýstárlegar	 umbúðir	

aukið	sölu,	sérstaklega	þar	sem	samkeppni	er	mikil.	Umbúðirnar	bera	oft	með	sér	mikilvægar	

upplýsingar	svo	sem	eins	og	innihaldslýsingu,	vörumerkjaauðkenni	og	verð	(Marsh	og	Bugusu,	

2007).	Því	er	hægt	að	segja	að	umbúðir	séu	það	fyrsta	sem	neytendur	sjá	af	vörunni	áður	en	

kaupákvörðun	er	tekin.	Umbúðirnar	ná	athygli	kaupandans	og	eru	þær	veigamikill	partur	í	að	

aðskilja	 vöruna	 frá	 vörum	 samkeppnisaðila.	 Umbúðir	 hafa	 einnig	 mikil	 áhrif	 á	 kaupáform	

neytenda	 (Seo	 o.fl.,	 2016).	 Það	 er	 einmitt	 gamalt	 orðatiltæki	 sem	 segir:	 „Umbúðir	 þurfa	 að	

verja	það	sem	það	selur	og	selja	það	sem	það	ver“	(Robertson,	2016).	Umbúðir	virka	því	sem	

eins	konar	þögull	sölumaður.	Nútímamarkaðssetning	væri	ekki	til	staðar	ef	það	væri	ekki	fyrir	

þau	 skilaboð	 sem	 umbúðir	 bera	með	 sér.	 Umbúðir	 gefa	 neytendum	möguleika	 á	 að	 þekkja	

vörur	 í	 sundur	 byggt	 á	 til	 dæmis	 lögun	 og	 umbúðamerkingum	 (Robertson,	 2016).	 Þau	

sjónrænu	merki	sem	umbúðir	hafa	(stærð,	litur	og	lögun)	hafa	því	mikil	áhrif	á	þá	frumupplifun	

sem	hugsanlegur	kaupandi	fær	af	vörunni	(Silayoi	og	Speece,	2004).	Þegar	neytendur	versla	í	

stórmörkuðum	eru	19–51%	þeirra	að	versla	án	þess	að	vera	fyrirfram	búin	að	ákveða	hvað	þau	

ætla	 að	 kaupa.	 Þetta	 gefur	 enn	 frekar	 til	 kynna	 mikilvægi	 umbúða	 því	 þær	 ásamt	

upplýsingunum	sem	umbúðirnar	bera	með	 sér	geta	verið	mikill	 áhrifavaldur	 í	 kaupákvörðun	

(Ampuero	 og	 Vila,	 2006).	 Þær	 upplýsingar	 sem	 neytandi	 fær	 um	 vöruna	 (með	merkimiða	 á	

umbúðum	 eða	 upplýsingum	 á	 sölustað)	 geta	 því	 skipt	 sköpum	 í	 því	 að	 upplýsa	 neytendur	

(Scott	og	Vigar-Ellis,	2014).	

Í	reglugerð	um	meðferð	umbúða	og	umbúðaúrgangs	nr.	609/1996	segir	í	1.	grein:		

Markmið	þessarar	reglugerðar	er	að	tryggja	að	umbúðaúrgangur	hafi	sem	minnst	
skaðleg	áhrif	á	umhverfið.	Jafnframt	er	það	markmið	reglugerðarinnar	að	draga	úr	
því	magni	umbúða	sem	er	 fargað,	að	minnka	heildarrúmmál	umbúða,	að	koma	 í	
veg	 fyrir	 myndun	 umbúðaúrgangs	 og	 að	 stuðla	 að	 endurnotkun	 umbúða	 og	
endurnýtingu	umbúðaúrgangs	(Stjórnarráð	Íslands,	1996).		

Matvælaumbúðir	 eru	 skilgreindar	 sem	 samhæft	 kerfi	 sem	 sér	 til	 þess	 að	 skila	 vöru	

örugglega	 til	 neytandans.	 Hlutverk	 umbúða	 er	margþætt	 eins	 og	 sjá	má	 á	mynd	 3.	 Þær	 sjá	

meðal	annars	til	þess	að	matvælin	spillist	ekki	og	mengist.	Þær	tjá	boðskap	vörunnar	en	eins	

vel	og	það	tekst	til	eru	þær	eins	óþarfar	þegar	búið	er	að	neyta	matvælanna	sjálfa,	þá	er	þeim	

fargað.	 Fjögur	 hlutverk	 matvælaumbúða	 hafa	 verið	 skilgreind	 sem:	 Verndun,	 innilokun,	
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þægindi	 og	 samskipti.	 Þær	 vernda	 vöruna	 fyrir	 hnjaski,	 loka	 hana	 inni	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	

mengun,	gera	neytendum	auðveldara	um	vik	að	neyta	matvörunnar	og	tjá	boðskap	vörunnar	

til	neytandans	(Robertson,	2016).		

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	3.	Hlutverk	umbúða	(Bryndís	Skúladóttir,	2016)	

	

Hægt	að	skipta	pökkun	matvara	 í	þrjá	 flokka	eins	og	sjá	má	á	mynd	4.	Þessi	þrjú	stig	eru	

fyrsta	flokks	pökkun,	annars	flokks	pökkun	og	þriðja	flokks	pökkun	(Ampuero	og	Vila,	2006).		

Ø Fyrsta	flokks	pökkun	inniheldur	vöruna	sjálfa	og	því	eitt	lag	af	umbúðum.	

Ø 	Annars	flokks	pökkun	inniheldur	fyrsta	flokks	pökkunina	og	er	í	tveimur	lögum.		

Ø Þriðja	 flokks	 pökkun	 inniheldur	 hinar	 tvær	 pakkningarnar	 (fyrsta	 og	 annars	 flokks	
pökkunina).	

	

Um	 50%	 af	 öllum	 umbúðum	 eru	 fyrsta	 flokks	 matvælaumbúðapakkningar	 (Marsh	 og	

Bugsusu,	 2007).	 Þrátt	 fyrir	 það	mikilvæga	 hlutverk	 sem	 umbúðir	 gegna	 eru	 þær	 oft	 álitnar	

slæmur	og	ónauðsynlegur	kostnaður.	Að	sama	skapi	finnst	mörgum	neytendum	umbúðir	vera	

óþarft	fyrirbæri	og	alvarleg	eyðilegging	á	náttúrunni	(Robertson,	2016).		
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Mynd	4.	Þrjú	stig	matvælapökkunar	(Bryndís	Skúladóttir,	2016)	

	

4.2	Umhverfisvænar	matvælaumbúðir		
Íbúar	heimsins	nota	50%	meira	af	auðlindum	en	jörðin	getur	aflað	og	þess	vegna	hefur	skapast	

eftirspurn	eftir	því	að	fyrirtæki	taki	upp	umhverfisstefnu	sem	er	í	takt	við	þau	vandamál	sem	

heimurinn	 stendur	 frammi	 fyrir	 (WWF,	 2012).	 Almenn	 neysla	 heimilisins	 telur	 jafnframt	

þriðjung	 af	 umhverfismengun	 heimsins	 og	 vega	matvælaumbúðir	 þar	 þyngst	 (Koenig-Lewis,	

Palmer,	 Dermody	 og	 Urbye,	 2014).	 Samhliða	 þróun	 á	 þekkingu	 almennings	 á	

umhverfismengun	hafa	neytendur	því	áttað	sig	á	þeirri	staðreynd	að	matvælaumbúðir	eru	stór	

hluti	af	vandamálinu	(Min	og	Galle,	1997;	Rokka	og	Uusitalo,	2008).	Því	vex	þörfin	til	að	nýta	

betur	 umhverfisvænar	 umbúðir	 með	 hverju	 árinu	 og	 með	 því	 stuðla	 að	 minnkun	

umhverfissóunar.	Til	að	bregðast	við	þessu	hafa	fyrirtæki	í	auknum	mæli	nýtt	umbúðir	sem	eru	

umhverfisvænar	og	jafnframt	reynt	að	draga	úr	notkun	umbúða	frá	framleiðslu	þar	til	varan	er	

afhent	 (Lindh,	 Olsson	 og	Williams,	 2016).	 Baldur	 Þorgeirsson	 (e.d.)	 framkvæmdastjóri	 Odda	

talaði	um	að	umbúðir,	þar	með	talið	matvælaumbúðir,	væru	ekki	hluti	af	vandamálinu	heldur	

mun	 fremur	hluti	 af	 lausninni.	Þar	 vísar	hann	 til	þess	að	með	því	 að	þróa	betur	og	nýta	 sér	

umhverfisvænar	 umbúðir	 væri	 hægt	 að	 stíga	 stórt	 skref	 í	 átt	 að	minnkun	 umhverfissóunar.	

Oddi	 hóf	 nýverið	 að	 bjóða	 neytendum,	 framleiðendum	 og	 söluaðilum	 í	 matvælaiðnaðinum	

upp	á	sérstakar	umbúðir	sem	kallast	PLA-umbúðir.	Það	er	nýjung	á	Íslandi	og	geta	umbúðirnar	

komið	 í	 staðinn	 fyrir	 hefðbundnar	 umbúðir	 sem	 mikið	 eru	 notaðar	 í	 dag	 svo	 sem	 eins	 og	

einnota	 kaffimál,	 umbúðir	 um	 samlokur,	 salöt	 og	 önnur	 fersk	 matvæli.	 Umbúðirnar	 eru	 úr	

náttúrulegum	jurtaefnum	sem	brotna	niður	í	náttúrunni	líkt	og	annar	lífrænn	úrgangur.	Þetta	
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er	 gert	 til	 þess	 að	 svara	 þeirri	 gríðarlegri	 notkun	 einnota	 umbúða	 sem	 er	 orðin	meiriháttar	

umhverfisvandamál,	 en	 meðal	 	 annarra	 aðgerða	 er	 til	 að	 mynda	 sérstakt	 átak	 gegn	

plastmengum	 heimshafanna	 sem	 Sameinuðu	 þjóðirnar	 hófu	 í	 febrúar	 2017	 (Svavar	

Hávarðsson,	 2017).	 Helsta	 vandamálið	 fyrir	 fyrirtækin	 er	 þó	 að	 notkun	 umhverfisvænna	

matvælaumbúða	eykur	framleiðslukostnað	(Seo	o.fl.,	2016).	

Rannsókn	 Menguc	 og	 Ozanne	 (2005)	 sýndi	 að	 fyrirtæki	 sem	 sýna	 græna	 stefnumörkun	

ávinna	sér	meiri	markaðshlutdeild	og	hagnað	en	fyrirtæki	sem	gera	það	ekki.	Þetta	hefur	verið	

drifkraftur	fyrir	sum	fyrirtæki	til	að	taka	upp	græna	stefnumörkun	í	markaðssetningu.	Sem	leið	

til	 þess	 að	 sýna	 neytendum	 fram	 á	 þessa	 stefnumörkun	 hafa	 umhverfisvænar	

matvælaumbúðir	gegnt	lykilhlutverki	þar	sem	reynt	er	að	þróa	umbúðir	til	að	vera	vistvænar	

og	 sjálfbærar	 (Lindh	 o.fl.,	 2016).	 Frá	 sjónarhorni	 neytandans	 gegna	 vistvænar	 umbúðir	 því	

hlutverki	að	kalla	fram	hughrif	til	umhverfisins	(Magnier,	Schoormans	og	Mugge,	2016).		

Umhverfisvænum	matvælaumbúðum	má	skipta	í	þrennt.	Í	fyrsta	lagi	virkar	umbúðir,	en	þá	

eru	önnur	 efni	 tvinnuð	 saman	 við	 pappír	 til	 að	búa	 til	 umhverfisvænar	 umbúðir.	 Í	 öðru	 lagi	

snjallar	 umbúðir,	 en	þær	 geta	minnkað	 framleiðslukostnað	og	 sóun	 til	mikilla	muna.	 Þannig	

réttlæta	umbúðirnar	kostnað	við	dýrar	 lausnir.	 Í	þriðja	 lagi	eru	það	svo	umbúðir	fyrir	 lífræna	

hringrás,	en	þá	eru	ákveðnir	eiginleikar	lífrænna	hráefna	notaðir	til	að	mynda	sterka	vörn	eða	

virkja	 niðurbrot	 þeirra	 í	 náttúrunni	 (Baldur	 Þorgeirsson,	 e.d.).	 Umhverfisvænar	 umbúðir	 eru	

búnar	til	úr	endurnýjanlegri	uppsprettu.	Það	ber	að	benda	á	að	pappír	er	ekki	talinn	með	þó	að	

endurnýting	á	pappa	sé	um	25–65	ár.	Þessar	umbúðir	eru	búnar	til	úr	sterkju	eða	beðma	en	

þróunin	hefur	verið	mjög	hröð	og	búast	má	við	að	mikið	muni	gerast	á	næstu	tíu	árum	sem	

bætir	endurnýtingu	á	pappír	(Robertson,	2016).	

Rannsókn	Magnier	o.fl.	 (2016)	 sýndi	 fram	á	að	neytendur	kjósa	umhverfisvænar	umbúðir	

fram	 yfir	 þær	 hefðbundnu.	 Þetta	 gefur	 okkur	 vísbendingu	 um	 að	 umhverfisvænar	 umbúðir	

auki	 virði	 og	 gæði	 vörunnar	 (Seo	 o.fl.,	 2016).	 Rannsókn	 Larceneux,	 Benoit-Moreau	 og	

Renaudin	(2012)	sýndi	einnig	fram	á	að	neytendur	kjósa	fremur	umhverfisvænar	umbúðir	en	

venjulegar	umbúðir.	Því	er	óhætt	að	segja	að	umhverfisvænar	umbúðir	búi	til	umhverfisvæna	

upplifun	 af	 vörunni	 sjálfri	 og	 leiki	 veigamikið	 hlutverk	 þegar	 neytandi	 ber	 dóm	 á	 vöruna	

(Prakash	 og	 Pathak,	 2017).	 Kim	 og	 Seock	 (2009)	 komust	 að	 því	 að	 konur	 sem	 nota	

umhverfisvænar	fegrunarvörur	meta	gæði	endurvinnanlegra	og	vistvænna	umbúða	mjög	hátt.	

Rannsókn	 Scott	 og	Vigar-Ellis	 (2014)	 leiddi	 svo	 í	 ljós	 að	 neytendum	upp	 til	 hópa	 fannst	 það	
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aukin	 lífsgæði	 að	 geta	 keypt	 umhverfisvænar	 umbúðir	 utan	 um	 vöruna.	 Þrátt	 fyrir	 þessi	

viðhorf	 og	 vitund	 gagnvart	 þeim	 slæmu	 umhverfisáhrifum	 sem	 umbúðir	 geta	 haft,	

endurspeglaði	 þetta	 viðhorf	 ekki	 hegðun	 samkvæmt	 rannsókninni.	 Helmingur	 svarenda	

flokkaði	sorp	reglulega	og	aðeins	einn	þriðji	endurnýtti	umbúðir.	Það	sem	skipti	sköpum	voru	

vel	 merktar	 umbúðir	 með	 umhverfisvænum	 merkimiða.	 Það	 ýtti	 undir	 umhverfisvitund	

neytenda	og	hegðun	var	líklegri	til	að	fylgja	í	kjölfarið.	Samkvæmt	rannsókn	Rokka	og	Uusitalo	

(2008)	eru	umhverfisvænar	umbúðir	næstmikilvægasti	þátturinn,	á	eftir	virkni	vörunnar,	þegar	

kemur	 að	 forgangsröðun	 viðskiptavinarins.	 Einnig	 sýndu	Magnier	 o.fl.	 (2016)	 fram	 á	 að	 það	

skipti	 ekki	 máli	 hvort	 varan	 væri	 holl	 eða	 óholl,	 skynjuð	 gæði	 vara	 í	 umhverfisvænum	

umbúðum	 var	 mun	 meiri	 en	 vara	 í	 venjulegum	 umbúðum.	 Þetta	 ýtir	 enn	 meira	 undir	 að	

umhverfisvænar	umbúðir	hafi	eiginleika	sem	auka	virði	vörunnar	(Seo	o.fl.,	2016).	Niðurstöður	

rannsóknar	Lindh	o.fl.	(2016)	leiddi	svo	aftur	á	móti	í	 ljós	að	neytendur	veldu	fyrst	og	fremst	

matvælaumbúðir	byggt	á	því	hvernig	umbúðirnar	uppfylla	þær	þarfir	 sem	neytandinn	hefur.	

Þar	fannst	27%	neytenda	mikilvægt	að	geta	lokað	umbúðunum	aftur,	26%	mikilvægt	að	geta	

opnað	 auðveldlega	 og	 stærðin	 skipti	 24%	mestu	máli.	 Verndun	 skipti	 8%	 neytenda	máli	 og	

aðeins	3%	sögðu	að	þau	myndu	líta	framhjá	hinum	eiginleikunum	og	velja	umbúðir	með	annan	

eiginleika	 svo	 sem	 eins	 og	 að	 þær	 væru	 vænar	 gagnvart	 umhverfinu.	 Samkvæmt	 rannsókn	

Rokka	og	Uusitalo	(2008)	völdu	34%	þátttakenda	umhverfisvænar	umbúðir	sem	aðalástæðuna	

fyrir	vöruvalinu.	

Neytendur	sjá	sjálfir	um	að	afla	sér	upplýsinga	um	hvað	það	er	sem	þarf	að	gera	til	að	taka	

ábyrga	 kaupákvörðun	með	 hag	 umhverfisins	 að	 leiðarljósi.	 Þetta	 veit	markaðsfólk	 og	 því	 er	

græn	 markaðssetning	 sífellt	 að	 verða	 veigameiri	 partur	 hjá	 fyrirtækjum.	 Með	 grænni	

markaðssetningu	 er	 átt	 við	 það	 þegar	 markaðsfólk	 reynir	 með	 ákveðnum	 og	 skipulögðum	

hætti	 að	 setja	 umhverfisvæna	 eiginleika	 vörunnar	 sem	 sérstöðu	 í	 huga	 neytandans.	

Umhverfisvænar	 umbúðir	 eru	 gríðarlega	 mikilvægur	 þáttur	 í	 að	 hrífa	 neytendur	 og	 tjá	

umhverfisvænan	 boðskap	 vörunnar	 til	 neytenda.	 Því	 geta	 umbúðir	 virkað	 sem	 tjáskiptamáti	

fyrirtækis	til	að	sýna	fram	á	þá	stefnu	sem	fyrirtækið	hefur	tekið	sér	er	varðar	umhverfið	(Scott	

og	 Vigar-Ellis,	 2014).	 Með	 auknu	 upplýsingaflæði	 til	 neytenda,	 umhverfisvænni	 hönnun	

umbúða	 og	 notkun	margnota	 umbúða	 er	 hægt	 að	 draga	 úr	 sóun.	 Hér	 á	 Íslandi	 getur	 þeim	

fyrirtækjum	 sem	 leggja	 áherslu	 á	 sjálfbæra	 og	 umhverfisvæna	 þróun	 í	 umbúðum	 verið	

umbunað	með	bæði	innlendum	og	alþjóðlegum	verðlaunum.	Dæmi	um	alþjóðleg	verðlaun	eru	

The	 Dielene	 Awards	 (Umhverfis-	 og	 skipulagssvið	 Reykjavíkurborgar,	 2015).	 Langflestar	
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rannsóknir	er	lúta	að	umhverfisvænum	vörum	hafa	verið	gerðar	á	innihaldi	matvælanna	sjálfa	

en	ekki	þeim	umbúðum	sem	varan	er	sett	í	(Seo	o.fl.,	2016).	
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5	Umbúðamerkingar	

Í	 15.	 grein	 laga	 um	 matvæli	 kemur	 fram	 að	 matvælaumbúðir	 skuli	 merktar	 með	 nafni	 og	

heimilisfangi	framleiðanda	matvælanna	eða	dreifanda	þeirra.	Einnig	skal	heiti	vörunnar	koma	

fram	 ásamt	 upplýsingum	 um	 innihald,	 geymsluskilyrði,	 geymsluþol	 og	 nettóþyngd	 vörunnar	

(Lög	um	matvæli	nr.	93/1995).	Neytendur	kaupa	í	auknum	mæli	vörur	sem	eru	með	merkimiða	

utan	 á	 umbúðum	 sem	 gefa	 til	 kynna	 að	 um	 umhverfisvænar	 umbúðir	 sé	 að	 ræða.	 Aukin	

eftirspurn	eftir	slíkum	merkimiðum	er	talin	vera	vegna	þess	að	sala	á	umhverfisvænum	vörum	

sjöfaldaðist	á	fimm	ára	kafla	frá	2008	(Neill	og	Williams,	2016).	Neytendur	þekkja	oft	ekki	mun	

á	 umhverfisvænum	 umbúðum	 og	 öðrum	 einfaldlega	 vegna	 þess	 að	 engar	 umhverfisvænar	

merkingar	 eru	 á	 umbúðunum.	 Fyrir	 matvörur	 gegna	 merkingar	 veigamiklu	 hlutverki.	

Merkingarnar	 auka	 traust	 neytenda	 gagnvart	 vörunni	 og	 tjá	 boðskap	 hennar	 (Grankvist,	

Dahlstrand	og	Biel,	2004).	Magnier	o.fl.	(2016)	sýndu	fram	á	að	fyrir	evrópska	neytendur	skipta	

merkingar	mestu	máli	þegar	treysta	á	vörunni.	

Smásalar	 geta	 haft	 áhrif	 á	 vilja	 neytenda	 til	 að	 kaupa	 umhverfisvænar	 vörur	með	 því	 að	

koma	 á	 framfæri	 réttum	 upplýsingum	 og	 bjóða	 upp	 á	 skýra	 flokkun	 varanna	 eftir	

umhverfisvænum	 eiginleikum	 (Guyader	 o.fl.,	 2017).	 Einnig	 er	 hægt	 að	 draga	 úr	 þeim	

áhrifamætti	sem	verð	hefur	á	neytendur	með	því	að	upplýsa	neytendur	betur	um	ástæðu	þess	

að	verðið	sé	hærra	(Padel	og	Foster,	2005).	Fyrir	neytendur	eru	lífræn	skilaboð	vörunnar	tjáð	í	

gegnum	umbúðirnar.	Í	Svíþjóð	þekkja	99%	neytenda	lífræna	merkimiðann	KRAV.	Merkimiðinn	

stendur	fyrir	umhverfishyggju,	velferð	dýra,	heilsu	og	samfélagslega	ábyrgð	(Lindh	o.fl.,	2016).	

Svanurinn	er	svo	opinbert	umhverfismerki	Norðurlandanna.	Frá	því	að	Svanurinn	var	settur	á	

laggirnar	hefur	hann	náð	að	skapa	sér	sterka	markaðsstöðu.	Svanurinn	hefur	jafnframt	þróað	

mismunandi	 viðmið	 fyrir	 ólíka	 vöru-	 og	 þjónustuflokka.	 Viðmiðin	 eru	 sértæk	 og	 þróuð	 í	

samstarfi	 við	 sérfræðinga	 í	 viðkomandi	 rekstri.	 Þau	 eru	 jafnframt	 endurskoðuð	 á	 þriggja	 til	

fimm	ára	fresti	(Svanurinn,	e.d.).		

Rannsókn	 Scott	 og	 Vigar-Ellis	 (2014)	 leiddi	 í	 ljós	 að	 neytendum	 finnst	 gæta	misræmis	 er	

varðar	merkingu	umbúða.	Merkingar	eru	oft	ekki	 til	 staðar	og	því	verða	neytendur	ekki	eins	

upplýstir	um	vöruna	og	þeir	ættu	að	geta	verið.	Þetta	hefur	í	för	með	sér	að	neytendur	þurfa	

oft	að	leggja	meira	á	sig	og	leita	sérstaklega	eftir	vörum	ef	umhverfisvænt	viðhorf	er	til	staðar.	

Því	getur	það	komið	í	veg	fyrir	að	vistvæn	neytendahegðun	eigi	sér	stað	einfaldlega	vegna	þess	
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að	of	flókið	og	erfitt	getur	reynst	að	finna	þá	matvöru	sem	leitað	er	eftir	(Scott	og	Vigar-Ellis,	

2014).	 	
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6	Rannsóknarmódel	

Ajzen	 og	 Fishbein	 (1977)	 settu	 fram	 kenningu	 um	 ástæðu	 fyrir	 aðgerðum	 einstaklinga.	

Kenningin	er	byggð	á	 félagslegri	 sálfræði	og	er	 tilgangurinn	að	 spá	 fyrir	um	og	 skilja	hegðun	

einstaklinga.	 Kenningin	 er	 byggð	 á	 þeirri	 tilgátu	 að	 þegar	 einstakingar	 taka	 ákvörðun	um	að	

framkvæma	 einhverja	 hegðun	 sé	 sú	 ákvörðun	 byggð	 á	 viðhorfi	 og	 gildum	 sem	 viðkomandi	

hefur.	Kenningin	var	því	 sett	 fram	 til	 að	útskýra	hegðunarlegan	ásetning	neytenda.	Ajzen	og	

Fishbein	(1980)	töldu	að	til	að	spá	fyrir	um	hegðun	einstaklingsins	væri	vitneskja	um	ásetning	

hans	einna	mikilvægastur.	Kenningin	spáir	því	 fyrir	um	ásetning	einstaklinga	til	að	taka	þátt	 í	

ákveðinni	hegðun.	Ásetningur	vísar	því	til	vilja	eða	aðgengileika	til	að	taka	þátt	í	hegðun	og	er	

hegðun	 í	 raun	 afleiðing	 ásetnings	 (Ajzen	 2002;	 Ajzen	 og	 Fishbein,	 1980).	 Ásetningur	 er	

skilgreindur	 sem	 tjáð	 hvatning	 til	 að	 framkvæma	 ákveðna	 hegðun	 (Godin	 og	 Kok,	 1996).	 Í	

þessu	samhengi	er	því	ásetningur	í	þessari	rannsókn	sá	áhugi	sem	neytendur	sýna	til	að	kaupa	

umhverfisvænar	 umbúðir	 eða	 leggja	 sitt	 af	 mörkum	 til	 að	 sporna	 gegn	 slæmum	

umhverfisáhrifum.	Kenningin	um	hegðunarlegan	ásetning	hefur	mikið	forspárgildi	um	ásetning	

um	hugsanlega	hegðun	neytandans	 út	 frá	 sálfræði	 einstaklingins	 (Prakash	og	 Pathak,	 2017).	

Þegar	 verið	 er	 að	 kanna	 kaupásetning	 og	 aðgerðir	 neytenda	 gagnvart	 umhverfisvænum	

umbúðum	er	kenning	Ajzen	og	Fishbein	(1977)	sú	sem	hefur	mest	lof	fengið	(Choi,	2016).		

Því	hvort	viðkomandi	sé	fær	um	að	framkvæma	hegðunina	til	dæmis	út	 frá	fjárhagslegum	

forsendum	 er	 ekki	 svarað	 í	 kenningunni	 (Paul,	Modi	 og	 Patel,	 2016).	 Því	 er	 nauðsynlegt	 að	

bæta	 við	 breytum	 til	 að	 fá	 fram	módel	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	 ásetning	 og	 hegðun	 neytandans	

gagnvart	 umhverfisvænum	 umbúðum	 á	 sem	 nákvæmastan	 hátt.	 Prakash	 og	 Pathak	 (2017)	

rannsökuðu	 ásetning	 neytenda	 gagnvart	 umhverfisvænum	 umbúðum	 í	 Indlandi.	 Þeir	 nýttu	

kenningu	Ajzen	og	Fishbein	(1977)	og	bættu	við	tveimur	breytum,	umhverfishyggju	og	vilja	til	

að	 borga	 aukagjald.	 Samkvæmt	 rannsókn	 þeirra	 hentaði	 þetta	módel	 vel	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	

ásetning	og	verður	það	því	nýtt	í	þessari	rannsókn.	Með	umhverfishyggju	er	átt	við	þá	athygli	

sem	neytendur	gefa	umhverfismálum	og	hversu	tilbúnir	þeir	eru	að	gera	allt	sem	í	þeirra	valdi	

stendur	 til	 að	 sporna	 gegn	 slæmum	 umhverfisáhrifum	 (Hu	 o.fl.,	 2010).	 Vilji	 til	 að	 borga	

aukagjald	 á	 við	 það	 hversu	 tilbúnir	 neytendur	 eru	 að	 borga	 aukalega	 fyrir	 matvæli	 í	

umhverfisvænum	 umbúðum	 (Prakash	 og	 Pathak,	 2017).	 Prakash	 og	 Pathak	 (2017)	 könnuðu	

ekki	tengsl	ásetnings	og	hegðunar	en	það	gerði	Choi	(2016).	Þess	vegna	verður	partur	af	hans	

módeli	notað	í	þessari	rannsókn	og	tvinnað	saman	við	módel	Prakash	og	Pathak	(2017),	eins	og	
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sjá	 má	 á	 mynd	 5.	 Rannsókn	 Guensler	 og	 Wolf	 (1999)	 leiddi	 í	 ljós	 sterkt	 samband	 á	 milli	

hegðunarlegs	ásetnings	neytenda	og	hegðunar	hans	 í	 raun	og	veru.	Því	verður	til	nýtt	módel	

sem	kannar	hegðunarlegan	ásetning	neytenda	byggt	á	fjórum	víddum,	viðhorfi,	persónulegum	

venjum,	vilja	til	að	borga	aukagjald	og	umhverfishyggju.	Nýja	og	uppfærða	módelið	kannar	svo	

tengsl	ásetnings	og	hegðunar.		

	

Mynd	5.	Rannsóknarmódelið	

6.1	Viðhorf		
Samkvæmt	 kenningu	 Ajzen	 og	 Fishbein	 (1980)	 hefur	 viðhorf	 einstaklinga	 jákvæð	 áhrif	 á	

hegðunarlegan	 ásetning	 einstaklingsins.	 Þegar	 um	 kaup	 á	 umhverfisvænni	 vöru	 er	 að	 ræða	

skiptir	viðhorf	einstaklingsins	því	miklu	máli.	Rannsókn	Limbu,	Wolf	og	Lunsford	(2012)	leiddi	í	

ljós	 að	 viðhorf	 neytanda	 gagnvart	 umhverfisvænum	 umbúðum	 hefur	 bein	 áhrif	 á	 ásetning	

hans.	 Neytendur	 með	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	 umhverfisvænum	 vörum	 eru	 líklegri	 til	 að	

kaupa	 slíka	 vöru	 (Chan	 og	 Lau,	 2000).	 Þess	 vegna	 er	 hægt	 að	 segja	 að	 neytendur	 sem	 eru	

jákvæðir	gagnvart	umhverfisvænum	umbúðum	séu	líklegri	til	að	kaupa	slíkar	vörur	(Prakash	og	

Pathak	(2017).	Að	einblína	á	kennslu	um	umhverfið	og	áhrif	skaðlegra	efna	á	umhverfið	getur	

verið	 mjög	 mikilvægt	 þegar	 verið	 er	 að	 skapa	 jákvætt	 viðhorf	 neytenda	 (Zsóka,	 Szerényi,	

Széchy	og	Kocsis,	2013)	

Hegðunarlegur	
ásetningur

Persónulegar	
venjur

Umhverfishyggja

Viðhorf

Vilji	til	að	borga	
aukagjald

Hegðun
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Viðhorf	inniheldur	dóm	á	þá	hegðun	sem	verið	er	að	meta	og	hvort	viðkomandi	sé	tilbúinn	

að	framkvæma	þá	hegðun	(Leonard	o.fl.,	2004).	Viðhorf	einstaklings	inniheldur	þá	hugsanlegu	

afleiðingu	 sem	 hegðun	 getur	 haft	 í	 för	 með	 sér	 (Ramayah	 o.fl.,	 2010).	 Viðhorf	 inniheldur	

jafnframt	 þær	 sálfræðilegu	 tilfinningar	 sem	 koma	 í	 kjölfar	 þess	 að	 meta	 afleiðingar	 sem	

hegðun	 hefur.	 Því	 jákvæðari	 sem	 þessar	 tilfinningar	 eru	 því	 líklegra	 er	 að	 hegðun	 sé	

framkvæmd	 (Chen	og	 Tung,	 2014).	 Þegar	 um	umhverfisvænar	 vörur	 er	 að	 ræða	hefur	 verið	

sýnt	fram	á	jákvæð	tengsl	á	milli	viðhorfs	og	hegðunarlegs	ásetnings	(Mostafa,	2007).	Heimildir	

sýna	 því	 fram	 á	 að	 sterk	 viðhorfstengsl	 við	 umhverfisvænar	 umbúðir	 ýti	 undir	 kaupásetning	

neytanda	(Paul	o.fl.,	2016).	Chan	og	Lau	(2000)	sýndu	svo	fram	á	jákvæð	tengsl	á	milli	viðhorfs	

og	hegðunar	í	rannsókn	sem	framkvæmd	var	í	Kína.	Neysluvenjur	og	hegðun	neytenda	gefa	til	

kynna	viðhorf	til	umhverfisins	og	eru	neytendur	tilbúnir	að	borga	meira	fyrir	umhverfisvænar	

vörur	(Kotler,	2011).	Á	meðan	hafa	aðrir	rannsakað	bilið	sem	hefur	myndast	á	milli	viðhorfs	og	

hegðunar	neytenda	(Padel	og	Foster,	2005).	Þetta	bil	er	kallað	viðhorfs-/hegðunarbil	sem	vísar	

til	 munarins	 á	 viðhorfi	 neytandans	 og	 svo	 neysluhegðunar	 hans	 (Scott	 og	 Vigar-Ellis,	 2014).	

Flestir	neytendur	hafa	með	jákvætt	viðhorf	til	kaupa	á	lífrænum	vörum	og	margir	hverjir	kaupa	

lífrænar	vörur	reglulega	(Hughner,	McDonagh,	Prothero,	Shultz	og	Stanton,	2007).		

6.2	Umhverfishyggja		
Hu	 o.fl.	 (2010)	 skilgreindu	 umhverfishyggju	 sem	 þá	 athygli	 sem	 einstaklingar	 gefa	

umhverfisvandamálum	 og	 þann	 stuðning	 sem	 þeir	 leggja	 af	 mörkum	 til	 að	 leysa	 þessi	

vandamál.	 Dunlap	 og	 Jones	 (2002)	 skilgreindu	 umhverfishyggju	 sem	 vilja	 einstaklings	 til	 að	

leysa	 ákveðið	 vandamál	 með	 eigin	 verknaði.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 tengsl	

umhverfishyggju	 og	 umhyggjusemi	 neytenda	 (Chan	 og	 Lau,	 2000;	 Zsóka	 o.fl.,	 2013).	 Sterkt	

samband	 er	 á	milli	 þeirra	 sem	 hyggjast	 kaupa	 umhverfisvæna	 vöru	 og	 svo	 umhverfishyggju	

(Hutchins	 og	 Greenhalgh,	 1995).	 Umhverfishyggja	 neytenda	 hefur	 vaxið	 á	 undanförnum	

áratugum	og	veldur	því	að	fyrirtæki	starfa	undir	auknum	þrýstingi	um	að	draga	úr	neikvæðum	

umhverfisáhrifum	 vegna	 starfsemi	 sinnar.	 Vegna	 þeirra	 vandamála	 sem	 skapast	 af	 slæmum	

umhverfisáhrifum	má	 fastlega	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 þessi	 þrýstingur	 muni	 aukast	 enn	 fremur	 á	

komandi	 áratugum.	 Þessi	 þrýstingur	 lýsir	 sér	 meðal	 annars	 í	 umhverfislöggjöf	 og	

alþjóðasáttmálum	á	sviði	umhverfismála	(Lára	Jóhannsdóttir,	2013).		

Lindh	o.fl.	(2016)	töluðu	um	að	umhverfishyggju	neytenda	í	Svíþjóð	væri	mikið	til	stjórnað	af	

hugleiðingum	 neytenda	 um	 það	 úr	 hverju	 umbúðirnar	 væru	 gerðar.	 Pappírsumbúðir	 væru	
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hærra	metinar	 þegar	 kemur	 að	 umhverfisvænu	 heldur	 en	 umbúðir	 úr	 annars	 konar	 efnum.	

Pappír	væri	skilgreindur	sem	umhverfisvænn	á	meðan	plast	og	málmur	væri	það	ekki.	En	eins	

og	Robertson	(2016)	talaði	um	teljast	pappírsumbúðir	ekki	sem	umhverfisvænar.		

6.3	Vilji	til	að	borga	aukagjald	
Vilji	neytenda	til	að	borga	aukagjald	er	 talinn	vera	gríðarlega	þýðingarmikill	þáttur	þegar	um	

kaup	 á	 umhverfisvænni	 vöru	 er	 að	 ræða	 (Prakash	 og	 Pathak,	 2017).	 Almennt	 séð	 eru	

umhverfisvænar	vörur	dýrari	en	hefðbundnar	vörur.	Hærra	verð	hefur	verið	álitið	sem	ein	af	

stærstu	 hindrunum	 fyrir	 neytendur	 til	 að	 kaupa	 umhverfisvænar	 vörur	 (Nasir	 og	 Karakaya,	

2014).	Þeir	neytendur	sem	hafa	áhyggjur	af	umhverfinu	eru	ekki	næmir	fyrir	verði	og	sætta	sig	

við	að	borga	hærra	verð	(Cronin	o.fl.,	2011)	Samkvæmt	rannsókn	Sveins	og	Berglindar	(2011)	

voru	íslenskir	neytendur	tilbúnir	að	greiða	hærra	verð	fyrir	umhverfisvænar	vörur.	Samkvæmt	

rannsókn	 Neill	 og	 Williams	 (2016)	 voru	 þáttakendur	 tilbúnir	 að	 borga	 26,78	 bandarískum	

sentum	 meira	 fyrir	 mjólk	 sem	 var	 í	 glerflösku	 heldur	 en	 plastflösku.	 72,5%	 þátttakenda	

skynjuðu	 glerflöskuna	 sem	 umhverfisvænni	 en	 plastflöskuna	 og	 voru	 því	 tilbúnir	 að	 borga	

hærra	verð	fyrir.	Niðurstöðurnar	voru	einkar	áhugaverðar	fyrir	þær	sakir	að	engir	merkimiðar	

voru	utan	á	mjólkinni	 sem	sagði	 til	um	umhverfisáhrif	umbúðanna	heldur	var	þetta	einungis	

byggt	á	skynjun	þátttakandans.		

6.4	Persónulegar	venjur		
Moser	(2015)	talaði	um	persónulegar	venjur	neytenda	sem	þær	tilfinningar	sem	neytandi	fær	

og	valda	því	að	honum	finnist	hann	skuldbundinn	til	þess	að	taka	þátt	í	óeigingjarnri	hegðun.	

Dæmi	um	þannig	hegðun	er	einmitt	græn	hegðun	eða	vilji	neytanda	til	að	gera	allt	sem	í	hans	

valdi	 stendur	 til	 að	 draga	 úr	 slæmum	 umhverfisáhrifum.	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	

persónulegar	venjur	neytenda	og	hegðun	hafi	 jákvæða	tengingu	við	kaup	á	umhverfisvænum	

vörum.	Með	öðrum	orðum,	 sterkar	persónulegar	 venjur	 geta	breytt	neyslumynstri	neytenda	

gagnvart	 umhverfisvænum	 vörum	 og	 hvatt	 til	 grænnar	 hegðunar	 (Jansson,	 2011).	

Persónulegar	 venjur	 byggjast	 að	mörgu	 leyti	 á	 þeim	 félagslegu	 venjum	 sem	 eru	 viðhafðar	 í	

samfélaginu.	Félagslegar	venjur	eru	undirstaða	skoðanamyndunar	neytenda.	Það	hvernig	aðrir	

innan	samfélagsins	haga	sér	hefur	mikil	áhrif	á	persónulegar	venjur	neytandans.	Ef	fólk	innan	

samfélagsins	er	á	móti	umhverfisvænum	umbúðum	og	neitar	að	kaupa	 slíkar	 vörur,	er	mjög	

líklegt	 að	neytendur	 verði	meðvirkir	og	 taki	upp	þá	hegðun.	Aðgerðir	 stjórnvalda	eins	og	að	
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rukka	 gjald	 til	 þeirra	 fyrirtækja	 sem	 ekki	 nota	 umhverfisvænar	 umbúðir	 geta	 því	 styrkt	

persónulegar	venjur	og	haft	áhrif	á	hegðun	neytenda	(Rokka	og	Uusitalo,	2008).		

6.5	Hegðunarlegur	ásetningur	og	hegðun		
Ein	besta	 leiðin	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	hegðun	neytanda	er	 einfaldlega	að	 kanna	hegðunarlegan	

ásetning	 hans.	 Samkvæmt	 Ajzen	 (1991)	 er	 hegðunarlegur	 ásetningur	 skilgreindur	 sem	 sú	

fyrirhöfn	 sem	 til	 þarf	 til	 þess	að	ná	 fram	ákveðnu	markmiði.	Ajzen	og	Fishbein	 (2005)	 komu	

fram	með	nokkra	þætti	sem	geta	haft	áhrif	á	tengsl	milli	hegðunarlegs	ásetnings	og	hegðunar.	

Annars	 vegar	er	það	 samansafn	nokkurra	mismunandi	breyta	eins	og	persónulegra	 venja	og	

viðhorfs.	Svo	er	nauðsynlegt	að	sömu	breytur	séu	notaðar	til	að	útskýra	ásetning	og	hegðun.	

Til	dæmis	það	að	halda	því	 fram	að	maður	ætli	 að	keyra	varlega	 felur	ekki	endilega	 í	 sér	að	

viðkomandi	 muni	 spenna	 beltið.	 Það	 verður	 að	 vera	 samhengi	 þarna	 á	 milli.	 Svo	 er	 það	

skuldbinding,	en	skuldbinding	neytanda	getur	gefið	fyrirheit	um	ásetning	og	hegðun	(Ajzen	og	

Fishbein,	2005).			
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7	Rannsóknaraðferð	

Stuðst	 var	 við	 megindlega	 rannsóknaraðferð	 í	 formi	 spurningakönnunar.	 Hér	 verður	 kynnt	

mælitækið,	framkvæmd	og	þátttakendur	rannsóknarinnar.		

7.1	Mælitæki	
Mælitækið	byggði	á	rannsókn	Prakash	og	Pathak	(2017),	rannsókn	Choi	(2016)	og	spurningum	

rannsakanda.	Mælitækið	 inniheldur	19	 fullyrðingar	þar	 sem	þátttakandi	 átti	 að	 svara	hversu	

ósammála	eða	 sammála	hann	 væri	 þeim	 fullyrðingum	sem	 settar	 voru	 fram.	 Fullyrðingarnar	

voru	þýddar	og	aðlagaðar	með	aðstoð	og	leiðsögn	Auðar	Hermannsdóttur.	Þrjár	fullyrðingar	er	

snúa	að	umbúðamerkingum	samdi	rannsakandi	sjálfur.	Sjá	má	víddir	og	breytur	í	töflu	1.		

Tafla	1.	Víddir	og	breytur	sem	tilheyra	þeim	

Vídd	 Breytur	

Viðhorf	 Ef	ég	hefði	val	þá	myndi	ég	frekar	kaupa	þau	matvæli	sem	væru	í	
umhverfisvænum	umbúðum.	
Ég	vil	frekar	kaupa	matvæli	sem	eru	í	endurunnum	umbúðum.	
Ég	myndi	kaupa	matvæli	frá	minna	þekktu	fyrirtæki	ef	umbúðirnar	
væru	umhverfisvænar.	

Umhverfishyggja	 Ég	legg	mikið	á	mig	til	að	kaupa	matvæli	sem	eru	í	
umhverfisvænum	umbúðum.	
Þegar	ég	vel	á	milli	tveggja	alveg	eins	matvæla,	þá	vel	ég	frekar	þau	
matvæli	sem	eru	í	umbúðum	sem	skaða	umhverfið	minna.	

Persónulegar	venjur	
	

Ég	á	að	gera	það	sem	í	mínu	valdi	stendur	til	að	sporna	gegn	eyðingu	
náttúruauðlinda.	
Ég	finn	fyrir	sterkri	hvöt	til	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	
umbúðum.	

Vilji	til	að	borga	aukagjald	 Mér	finnst	ásættanlegt	að	borga	meira	fyrir	matvæli	sem	eru	í	
umhverfisvænum	umbúðum.	
Ég	fyllist	stolti	af	því	að	vera	með	mat	heima	hjá	mér	sem	er	pakkaður	
í	umhverfisvænar	umbúðir,	þrátt	fyrir	að	það	kosti	mig	meira	en	
matvæli	sem	er	pakkað	í	hefðbundnar	umbúðir.	
Ég	myndi	leggja	það	á	mig	að	borga	meira	fyrir	matvæli	sem	skaða	
umhverfið	minna.	

Hegðunarlegur	ásetningur	 Ég	stefni	að	því	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	í	
náinni	framtíð.	
Ég	ætla	mér	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	af	því	
það	hefur	minni	skaðleg	áhrif	á	umhverfið.	

Umbúðamerkingar	 Ég	 þekki	 í	 sundur	matvæli	 sem	eru	 í	 umhverfisvænum	umbúðum	og	
hefðbundum	umbúðum.	
Mér	finnst	umhverfisvænar	matvælaumbúðir	vera	vel	merktar.		

Hegðun	 Ég	kaupi	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	í	hverri	viku.	
Ég	fer	með	matvælaumbúðir	í	endurvinnsluna.	
Ég	flokka	matvælaumbúðir	heima	hjá	mér.	
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Notast	var	við	rafrænt	hentugleikaúrtak.	Engin	skilyrði	voru	sett	á	þátttakendur	og	gat	hver	sem	

er	tekið	þátt.	Alls	tóku	375	manns	könnunina.	Hægt	er	að	sjá	bakgrunnsbreytur	þátttakenda	í	

töflu	2.		

Tafla	2.	Bakgrunnsbreytur	Þátttakenda	

Kyn	 Fjöldi	

Karlkyn	 40,6%	

Kvenkyn	 58,5%	

Skilgreini	mig	hvorki	sem	karl	né	konu	 0,9%	

Aldur	 Fjöldi	

27	ára	og	yngri	 30,5%	

28–36	ára	 23,6%	

37–45	ára	 12,7%	

45–60	ára	 26,9%	

60	ára	eða	eldri	 6,3%	

Búseta	 Fjöldi	

Á	höfuðborgarsvæðinu	 88,2%	

Utan	höfuðborgarsvæðisins	 11,8%	

Mælitækið	 inniheldur	 þrjár	 bakgrunnspurningar.	 Bakgrunnsbreytur	 voru	 kyn,	 búseta	 og	

aldur.	Víddirnar	viðhorf,	umhverfishyggja,	vilji	 til	 að	borga	aukagjald,	persónulegar	venjur	og	

hegðunarlegur	ásetningur	komu	úr	rannsókn	Prakash	og	Pathak	(2017).	Hegðunarvíddin	kom	

úr	rannsókn	Choi	(2016).	Mælitækið	í	heild	sinni	er	hægt	að	sjá	í	viðauka.	

	

7.2	Framkvæmd	
Til	 að	 setja	 upp	 könnunina	notaði	 rannsakandi	 spurningaforritið	 questionpro.com.	 Könnunin	

var	sett	í	loftið	þann	23.	febrúar	2017	og	var	opin	í	tíu	daga.	Henni	var	deilt	á	Facebook	og	fékk	

um	 20	 deilingar	 frá	 mismunandi	 einstaklingum.	 Á	 upphafssíðu	 könnunarinnar	 fengu	

þátttakendur	 að	 vita	 að	 tilgangurinn	 með	 henni	 væri	 að	 kanna	 hegðun	 neytenda	 gagnvart	

umhverfisvænum	 matvælaumbúðum	 og	 að	 könnunin	 væri	 nafnlaus	 og	 svör	 ekki	 rakin	 til	

einstakra	þátttakenda.		

7.3	Þátttakendur	
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8	Niðurstöður	

Í	töflu	3	má	sjá	lýsandi	tölfræði	fyrir	breyturnar	sem	notaðar	voru	í	rannsókninni.		

Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	þátttakendur	

Breytur	 Tíðni	 Meðaltal	 Staðalfrávik	

V1:	Ef	ég	hefði	val	þá	myndi	ég	frekar	kaupa	
þau	matvæli	sem	væru	í	umhverfisvænum	
umbúðum.	

374	 4,28	 0,98	

V2:	Ég	vil	frekar	kaupa	matvæli	sem	eru	í	
endurunnum	umbúðum.	

375	 4,07	 1,03	

V3:	Ég	myndi	kaupa	matvæli	frá	minna	
þekktu	fyrirtæki	ef	umbúðirnar	væru	
umhverfisvænar.	

373	 3,77	 1,08	

U4:	Ég	legg	mikið	á	mig	til	að	kaupa	matvæli	
sem	eru	í	umhverfisvænum	umbúðum.	

371	 2,97	 1,17	

U5:	Þegar	ég	vel	á	milli	tveggja	alveg	eins	
matvæla,	þá	vel	ég	frekar	þau	matvæli	sem	
er	í	umbúðum	sem	skaða	umhverfið	minna.	

372	 3,79	 1,16	

P6:	Ég	á	að	gera	það	sem	í	mínu	valdi	
stendur	til	að	sporna	gegn	eyðingu	
náttúruauðlinda.	

370	 4,40	 0,897	

P7:	Ég	finn	fyrir	sterkri	hvöt	til	að	kaupa	
matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum.	

375	 3,63	 1,22	

V8:	Mér	finnst	ásættanlegt	að	borga	meira	
fyrir	matvæli	sem	eru	í	umhverfisvænum	
umbúðum.	

330	 3,03	 1,17	

V9:	Ég	fyllist	stolti	af	því	að	vera	með	mat	
heima	hjá	mér	sem	er	pakkaður	í	
umhverfisvænar	umbúðir,	þrátt	fyrir	að	það	
kosti	mig	meira	en	matvæli	sem	er	pakkað	í	
hefðbundnar	umbúðir.	

332	 2,97	 1,16	

V10:	Ég	myndi	leggja	það	á	mig	að	borga	
meira	fyrir	matvæli	sem	skaða	umhverfið	
minna.		

330	 3,45	 1,20	

Á12:	Ég	stefni	að	því	að	kaupa	matvæli	í	
umhverfisvænum	umbúðum	í	náinni	
framtíð.	

330	 4,02	 0,98	

Á13:	Ég	ætla	mér	að	kaupa	matvæli	í	
umhverfisvænum	umbúðum	af	því	það	hefur	
minni	skaðleg	áhrif	á	umhverfið.	

331	 4,05	 0,98	

H17:	Ég	kaupi	matvæli	í	umverfisvænum	
umbúðum	í	hverri	viku.	

329	 3,14	 1,13	

H18:	Ég	fer	með	matvælaumbúðir	í	
endurvinnsluna.	

331	 3,93	 1,19	

H19:	Ég	flokka	matvælaumbúðir	heima	hjá	
mér.	

312	 4,13	 1,11	
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Gagnasettið	 hentaði	 vel	 fyrir	 þáttagreiningu	 með	 KMO-gildi	 upp	 á	 0,914.	 Bartletts	 var	

3376,77	og	sýndi	að	marktæk	fylgni	væri	á	milli	breyta	(p<0,001).	Eins	og	sjá	má	í	töflu	4	kom	í	

ljós	 í	 þáttagreiningu	að	aðeins	hlóðst	 á	 fimm	víddir	 en	ekki	 sex	eins	og	 gert	 var	 ráð	 fyrir	 og	

vonast	var	eftir.	Það	hlóðst	ekki	á	víddina	fyrir	persónuleg	gildi	og	því	skiptust	þær	breytur	sem	

tilheyrðu	þeirri	vídd	á	milli	viðhorfs	og	umhverfishyggju.	Því	urðu	eftir	þrjár	víddir	 í	módelinu	

sem	 eiga	 að	 útskýra	 hegðunarlegan	 ásetning.	 Notast	 var	 við	 hornréttan	 snúning	 og	 engar	

kröfur	voru	settar	á	hleðslu	breyta	í	þáttagreiningu.	Leitast	var	eftir	að	hleðsla	væri	yfir	0,6	en	

ekkert	gert	ef	hún	var	undir	því.	Fyrst	og	fremst	var	leitast	eftir	því	að	breyta	myndi	hlaðast	á	

einhverja	 af	 þeim	 víddum	 sem	 komu	 í	 ljós	 í	 kjölfar	 þáttagreiningar.	 Áreiðanleikamæling	 var	

jafnframt	framkvæmd	og	Cronbach’s	alpha-gildi	fyrir	víddir	sem	tilheyra	rannsókninni	fengnar	

út.	Alpha-stuðul	fyrir	hverja	vídd	má	sjá	í	töflu	4.	Eins	og	sjá	má	í	töflunni	eru	Cronbach’s	alpha-

gildin	frá	0,73	og	upp	í	0,86	sem	er	ásættanlegt.		

Tafla	4.	Niðurstöður	þáttagreiningar	

Víddir	 Breytur		 Hleðsla		
Viðhorf			

α=0,86	

%	af	heildarbreytileika	=	53,7	

Ef	ég	hefði	val	þá	myndi	ég	frekar	kaupa	
þau	matvæli	sem	væru	í	umhverfisvænum	
umbúðum.	
Ég	vil	frekar	kaupa	matvæli	sem	eru	í	
endurunnum	umbúðum.	
Ég	myndi	kaupa	matvæli	frá	minna	þekktu	
fyrirtæki	ef	umbúðirnar	væru	
umhverfisvænar.	
Ég	á	að	gera	það	sem	í	mínu	valdi	stendur	
til	að	sporna	gegn	eyðingu	náttúruauðlinda.	

0,867	
	
0,789	
	
0,523	
	
0,712	

Umhverfishyggja	

	α=0,85	

%	af	heildarbreytileika	=	16,2	

Ég	legg	mikið	á	mig	til	að	kaupa	matvæli	í	
umhverfisvænum	umbúðum.	
Þegar	ég	vel	á	milli	tveggja	alveg	eins	
matvæla,	þá	vel	ég	frekar	þau	matvæli	sem	
er	í	umbúðum	sem	skaða	umhverfið	minna.	
Ég	finn	fyrir	sterkri	hvöt	til	að	kaupa	
matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum.	

0,775	
	
0,657	
	
	
0,584	

Vilji	til	að	borga	aukagjald			

α	=	0,75	

%	af	heildarbreytileika	=	10,5	

	

	

Mér	finnst	ásættanlegt	að	borga	meira	fyrir	
matvæli	sem	eru	í	umhverfisvænum	
umbúðum.	
Ég	fyllist	stolti	af	því	að	vera	með	mat	
heima	hjá	mér	sem	er	pakkaður	í	
umhverfisvænar	umbúðir,	þrátt	fyrir	að	það	
kosti	mig	meira	en	matvæli	sem	er	pakkað	í	
hefðbundnar	umbúðir.	
Ég	myndi	leggja	það	á	mig	að	borga	meira	
fyrir	matvæli	sem	skaða	umhverfið	minna.	

0,877	
	
	
0,689	
	
	
	
0,671	



	

34	

Hegðunarlegur	ásetningur	

	α=0,93	

	%	af	heildarbreytileika	=	5,8	

Ég	stefni	að	því	að	kaupa	matvæli	í	
umhverfisvænum	umbúðum	í	náinni	
framtíð.	
Ég	ætla	mér	að	kaupa	matvæli	í	
umhverfisvænum	umbúðum	af	því	það	
hefur	minni	skaðleg	áhrif	á	umhverfið.	

0,426	
	
	
0,405	

Hegðun		

α=0,73	

%	af	heildarbreytileika	=	7,1	

Ég	kaupi	matvæli	í	umhverfisvænum	
umbúðum	í	hverri	viku.	
Ég	fer	með	matvælaumbúðir	í	
endurvinnsluna.	
Ég	flokka	matvælaumbúðir	heima	hjá	mér.	

0,126	
	
0,880	
	
0,863	

	

Til	þess	að	kanna	 skýringarmátt	 víddanna	var	notuð	 fjölvíð	aðhvarfsgreining.	Athugað	var	

hvort	gögnin	uppfylltu	forsendur	aðhvarfsgreiningar.	Leifin	sýndi	að	ekki	var	ástæða	til	þess	að	

ætla	að	frávillingar	væru	í	gögnunum	þar	sem	3,4%	af	gildum	stöðluðu	leifarinnar	voru	hærri	

en	2.	Normalritið	fyrir	leifina	sýndi	jafnframt	að	villuliðir	voru	normaldreifðir	og	gáfu	ekki	tilefni	

til	þess	að	óttast	að	misdreifni	væri	til	staðar.	Fjölbreytuaðhvarfsgreining	var	notuð	til	þess	að	

kanna	skýringarmátt	víddanna	með	því	að	fá	út	β-stuðul	fyrir	víddirnar.	β-stuðull	sýnir	hversu	

mikið	vægi	víddin	hefur	þegar	kemur	að	því	að	útskýra	hegðunarlegan	ásetning.	Heildaráhrif	

líkansins	var	marktækt	(F(3,315)=152,87;	p<0,001).	Dreifing	víddanna	skýrir	59,3%	af	dreifingu	

í	hegðunarlegum	ásetningi.	Skýringarmátt	vídda	við	hegðunarlegan	ásetning	má	sjá	á	mynd	6.	

Viðhorf	hefur	mesta	skýringarmáttinn	á	hegðunarlegan	ásetning	og	koma	umhverfishyggja	og	

vilji	til	að	borga	aukagjald	þar	á	eftir.	Lítill	munur	er	á	β-gildi	þessara	tveggja	vídda.		

Einvíð	 aðhvarfsgreining	 var	 notuð	 til	 þess	 að	 kanna	 skýringarmátt	 hegðunarlegs	

ásetnings	 á	hegðun.	Athugað	 var	hvort	 gögnin	uppfylltu	 forsendur	 aðhvarfsgreiningar.	 Leifin	

sýndi	 að	 ekki	 var	 ástæða	 til	 þess	 að	ætla	 að	 frávillingar	 væru	 í	 gögnunum	þar	 sem	 3,4%	 af	

gildum	stöðluðu	leifarinnar	voru	hærri	en	2.	Normalritið	fyrir	leifina	sýndi	jafnframt	að	villuliðir	

voru	 normaldreifðir	 og	 gáfu	 ekki	 tilefni	 til	 þess	 að	 óttast	 að	 misdreifni	 væri	 til	 staðar.	

Heildaráhrif	 líkansins	 var	 marktækt	 (F(1,322)=137,33;	 p<0,001).	 Dreifing	 vídarinnar	 útskýrir	

29,9%	af	dreifingu	hegðunar.	Á	mynd	5	er	hægt	er	sjá	skýringarmátt	hegðunarlegs	ásetnings	á	

hegðun.	



	

35	

	

Mynd	6.	Skýringarmáttur	vídda	í	módelinu	

	

8.1	Viðhorf,	vilji	til	að	borga	aukagjald	og	umhverfishyggja	eftir	
bakgrunnsbreytum	
Þær	 þrjár	 víddir	módelsins	 sem	 eiga	 að	 útskýra	 hegðunarlegan	 ásetning	 (viðhorf,	 vilji	 til	 að	

borga	aukagjald	og	umhverfishyggja)	voru	skoðaðar	eftir	bakgrunnsbreytunum	kyn,	búseta	og	

aldur.		

Þegar	 viðhorf	 var	 kannað	 kom	 í	 ljós	 að	 konur	 (M=4,40;	 sf=0,71;	N=189)	 sýndu	 jákvæðara	

viðhorf	 gagnvart	 umhverfisvænum	 matvælaumbúðum	 heldur	 en	 karlar	 (M=3,85;	 sf=0,86;	

N=131)	(t(318=-6,12;	p<0,05).	Enginn	munur	reyndist	vera	eftir	búsetu	(t(321)=0,499;	p>0,05)	

og	ekki	heldur	eftir	aldurshópum	sem	skipt	var	í	(t(322)=-2,52;	p>0,05).	Fylgni	var	mæld	á	milli	

viðhorfs	og	aldurs	með	Spearmans-prófi.	Til	viðmiðunar	við	fylgniútreikinga	var	horft	til	þeirra	

gilda	sem	Andy	Field	(2009)	setti	fram.	Þar	talaði	hann	um	að	fylgni	á	bilinu	±0,10	til	±0,29	væri	

veik	fylgni,	±0,30	til	±0,49	væri	miðlungsfylgni	og	±0,50	eða	hærra	væri	sterk	fylgni.	Kom	í	ljós	

að	ekki	var	fylgni	eftir	aldri	(rs	(328)	=	0,143;	p	p>0,05).	

Hegðunarlegur	
ásetningurUmhverfishyggja

Viðhorf

Vilji	til	að	borga	
aukagjald

Hegðun
β	=	0,246;	p<0,001	

	

β	=0,547;	p<0,001	
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Þegar	 umhverfishyggja	 var	 könnuð	 kom	 í	 ljós	 að	 konur	 sýndu	 meiri	 umhverfishyggju	

(M=3,80;	 sf=0,90;	 N=189)	 heldur	 en	 karlar	 (M=3,11;	 sf=1,06;	 N=131)	 (t(318)=-6,0;	 p<0,05).	

Enginn	munur	reyndist	eftir	búsetu	(t(321)	=0,04;	p>0,05).	Kom	í	ljós	að	fylgni	reyndist	vera	til	

staðar	eftir	aldri	(rs	(324)	=	0,188;	p<0,05)	en	þó	veik	fylgni	samkvæmt	Andy	Field	(2009).		

Ekki	 reyndist	 vera	 munur	 á	 milli	 kynja	 (t(323)=-5,11;	 p>0,05),	 eftir	 búsetu	 (t(325)=-0,60;	

p>0,05)	eða	fylgni	eftir	aldri	(rs	(328)	=	0,173;	p>0,05)	þegar	kom	að	vilja	til	að	borga	aukagjald.		

8.2	Hegðunarlegur	ásetningur	eftir	bakgrunnsbreytum	
Konur	 (M=4,31;	 sf=0,76,	N=190)	 reyndust	 vera	með	meiri	 hegðunarlegan	 ásetning	 en	 karlar	

(M=3,67;	 sf=1,02;	 N=134)	 (t(322)=-6,12;	 p<0,05).	 Ekki	 var	 munur	 á	 því	 hvort	 fólk	 byggi	 á	

höfuðborgarsvæðinu	 eða	 utan	 þess	 (t(324)=-2,70;	 p>0,05).	 Ekki	 reyndist	 fylgni	 á	 milli	

hegðunarlegs	ásetnings	og	aldurs	(rs	(327)	=	0,126;	p>0,05).		

8.3	Hegðun	eftir	bakgrunnsbreytum	
Kom	 í	 ljós	 að	 munur	 var	 á	 milli	 kynja	 þegar	 kemur	 að	 hegðun	 neytenda	 gagnvart	

umhverfisvænum	matvælaumbúðum.	Konur	mældust	hærra	þegar	kom	að	hegðun	 (M=3,97;	

sf=0,78;	N=189)	en	karlar	 (M=3,39;	sf=0,98;	N=132)	 (t(319)	=	 -5,6;	p<0,05).	Ekki	var	munur	á	

milli	þess	hvort	fólk	býr	á	höfuðborgarsvæðinu	eða	utan	þess	(t(322)	=	0,17;	p>0,05).	Í	ljós	kom	

að	veik	fylgni	var	á	milli	aldurs	og	hegðunar	gagnvart	umhverfisvænum	matvælaumbúðum	(rs	

(325)	=	0,269;	p<0,05).	

8.4	Umbúðamerkingar	
Kannað	 var	 hvort	 neytendur	 þekktu	 umhverfisvænar	matvælaumbúðir	 frá	 hefðbundnum	 og	

hvort	þeim	fyndist	umbúðirnar	vera	nægilega	vel	merktar.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	breyturnar	má	

sjá	í	töflu	5.	

Tafla	5.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	breytur	sem	tilheyra	umbúðamerkingavíddinni	

Breytur	 Tíðni	 Meðaltal	 Staðalfrávik	

Ég	þekki	í	sundur	matvæli	
sem	eru	í	umhverfisvænum	
umbúðum	og	hefðbundum	
umbúðum.	

	

331	 3,18	 1,21	

Mér	finnst	umhverfisvænar	
matvælaumbúðir	vera	vel	
merktar.		

329	 2,42	 0,96	
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Kom	 í	 ljós	 að	 neytendur	 voru	 nokkuð	 hlutlausir	 þegar	 spurt	 var	 hvort	 þeir	 þekktu	

umbúðirnar	í	sundur	frá	þeim	hefðbundnu	en	nokkuð	ósammála	því	að	umbúðirnar	væru	vel	

merktar.	Kannað	var	einnig	hvort	munur	væri	á	svörum	milli	aldurs,	kyns	eða	búsetu.	Ekki	var	

munur	 eftir	 kyni	 þegar	 kom	 að	 umbúðamerkingum	 (t(321)	 =	 1,20;	 p>0,05).	 Ekki	 var	 heldur	

munur	 eftir	 búsetu	 þegar	 kom	 að	 umbúðamerkingum	 (t(323)	 =	 0,95;	 p>0,05).	 Veik	 fylgni	

reyndist	þó	á	milli	aldurs	og	umbúðamerkinga	(rs	(328)	=	0,173;	p<0,05).	
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9.	Umræða	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 útskýringarmátt	 vídda	 við	 hegðunarlegan	 ásetning	

sem	og	að	kanna	tengsl	hegðunarlegs	ásetnings	og	hegðunar	út	 frá	módeli	 sem	rannsakandi	

setti	fram.	Því	var	hluti	markmiðsins	einnig	að	sjá	hvort	að	módelið	nýttist	á	Íslandi	og	hægt	sé	

að	 nýta	 það	 til	 þess	 að	 ná	 fyrirframgreindum	markmiðum.	 Einnig	 var	 markmiðið	 að	 skoða	

umbúðamerkingar	umhverfisvænna	umbúða.	

Í	 fræðilega	 hlutanum	 var	 sett	 fram	 módel	 með	 fjórum	 víddum	 sem	 útskýra	 áttu	

hegðunarlegan	 ásetning	 og	 svo	 hegðun.	 Hluti	 af	 því	módeli	 var	 notað	 í	 rannsókn	 í	 Indlandi	

(Prakash	 og	 Pathak,	 2017)	 og	 hinn	 hlutinn	 (hegðun)	 var	 notaður	 í	 rannsókn	 í	 Suður-Kóreu	

(Choi,	 2016).	 Vonast	 var	 eftir	 því	 að	 í	 þáttagreiningu	 myndu	 breyturnar	 sem	 tilheyrðu	

módelinu	hlaðast	á	þær	víddir	 sem	settar	voru	upp.	Kom	 í	 ljós	að	breyturnar	hlóðust	á	allar	

víddir	 nema	 persónulegar	 venjur.	 Þessari	 vídd	 tilheyrðu	 breyturnar	 „vilji	 til	 að	 sporna	 gegn	

náttúrusóun“	 og	 „hvatar	 til	 að	 kaupa	 matvæli	 í	 umverfisvænum	 umbúðum“.	 Þær	 breytur	

hlóðust	í	staðinn	á	sitthvora	víddina,	viðhorf	og	umhverfishyggju.	Því	var	ákveðið	að	setja	fram	

nýtt	 og	 uppfært	 módel	 sem	 byggði	 á	 niðurstöðum	 þáttagreiningarinnar.	 Nýja	 og	 uppfærða	

módelið	innihélt	því	þrjár	víddir	(viðhorf,	umhverfishyggju	og	vilja	til	að	borga	aukagjald)	sem	

útskýra	áttu	hegðunarlegan	ásetning,	Módelið	 sem	 til	 varð	má	því	 segja	að	henti	betur	 fyrir	

íslenskan	markað	en	módelið	sem	sett	var	fram	í	fræðilega	hlutanum.	Það	mátti	búast	við	því	

sökum	þess	að	íslenskur	markaður	er	að	mörgu	leyti	frábrugðinn	þeim	indverska	og	kóreska	og	

eru	margir	þættir	sem	spila	þar	inn	í	svo	sem	eins	og	markaðs-	og	menningarlegir	þættir.		

Skýringarmátturinn	sem	fundinn	var	út	með	aðhvarfsgreiningu	gefur	til	kynna	hvaða	víddir	

hafa	mest	vægi	þegar	skýra	á	hegðunarlegan	ásetning.	Ljóst	er	að	þær	víddir	sem	settar	voru	

fram	í	módelinu	hafa	allar	góðan	skýringarmátt	fyrir	hegðunarlegan	ásetning	en	viðhorf	hefur	

langsterkasta	 skýringarmáttinn	 af	 víddunum	 þremur.	 Þær	 breytur	 sem	 tilheyra	

viðhorfsvíddinni	 snúa	 að	 kaupum	 á	matvælum	 í	 umverfisvænum	umbúðum.	 Því	 er	 hægt	 að	

hafa	áhrif	á	þessa	vídd	módelsins	með	því	að	bjóða	upp	á	matvæli	í	endurunnum	umbúðum	og	

er	það	samkvæmt	rannsókninni	líklegt	til	að	hafa	áhrif	á	hegðunarlegan	ásetning	neytandans.	

Rannsókn	 Limbu	 o.fl.	 (2012)	 leiddi	 í	 ljós	 að	 viðhorf	 neytenda	 gagnvart	 umhverfisvænum	

umbúðum	 hafi	 bein	 áhrif	 á	 ásetning	 neytandans.	 Þessi	 rannsókn	 gefur	 einnig	 til	 kynna	 að	

viðhorf	 hafi	 mikið	 vægi	 þegar	 útskýra	 á	 hegðunarlegan	 ásetning.	 Samkvæmt	 Chan	 og	 Lau	

(2000)	 eru	 neytendur	 með	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	 umhverfisvænum	 vörum	 líklegri	 til	 að	
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kaupa	 slíka	 vöru.	 Þegar	 horft	 er	 til	 þess	 hversu	mikið	 vægi	 viðhorf	 hefur	 samkvæmt	þessari	

rannsókn	er	eðilegt	að	setja	það	það	fram	að	jákvætt	umhverfisvænt	viðhorf	neytandans	hafi	

jákvæð	áhrif	á	hegðun	hans,	það	er	að	segja	hann	er	líklegri	til	að	framkvæma	hegðunina.	Sterk	

viðhorfstengsl	við	umhverfisvænt	ýta	undir	kaupásetning	neytanda	samkvæmt	Paul	o.fl.	(2016)	

og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	renna	stoðum	undir	þær	niðurstöður.	Ekki	er	mikill	munur	

á	 skýringarmætti	 umhverfishyggju	 og	 vilja	 til	 að	 borga	 aukagjald.	 Þær	 hafa	 því	 svipað	 vægi	

þegar	 kemur	 að	 því	 að	 útskýra	 hegðunarlegan	 ásetning.	 Samkvæmt	 því	 verður	 vilji	 hjá	

neytendum	að	vera	til	staðar	til	þess	að	hegðunarlegur	ásetningur	fylgi	með.	Neytandinn	þarf	

að	vera	viljugur	til	að	reiða	fram	meira	fé	þegar	um	kaup	á	vöru	í	umhverfisvænum	umbúðum	

er	 að	 ræða	 og	 vita	 hvaða	 góðu	 afleiðingar	 umhverfisvænar	 umbúðir	 geta	 haft	 á	 umhverfið.	

Neytandi	þarf	einnig	að	vera	hlynntur	því	að	það	borgi	sig	að	hugsa	um	umhverfið.		

Skoðaðar	voru	þær	þrjár	víddir	módelsins	sem	hafa	áhrif	á	hegðunarlegan	ásetning	út	 frá	

bakgrunnsbreytum.	Kom	í	 ljós	að	konur	sýndu	bæði	betra	viðhorf	gagnvart	umhverfisvænum	

matvælaumbúðum	og	meiri	umhverfishyggju	en	karlar.	Einnig	kom	í	ljós	að	fylgni	var	til	staðar	

eftir	aldri	þegar	kom	að	viðhorfi	þar	sem	því	eldri	sem	þátttakandi	var	því	líklegri	var	hann	til	

þess	 að	 sýna	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	 umhverfisvænum	matvælaumbúðum.	 Þannig	 eru	 eru	

eldri	konur	líklegastar	til	að	vera	með	mikla	umhverfishyggju.	Þær	eru	því	líklegri	til	að	leggja	

mikið	á	sig	til	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	og	velja	frekar	umbúðir	sem	eru	

umhverfsvænar	 þegar	 kostur	 er.	 Þær	 finna	 einnig	 fyrir	 sterkri	 hvöt	 til	 að	 kaupa	 matvæli	 í	

umhverfisvænum	 matvælaumbúðum.	 Hafa	 ber	 í	 huga	 niðurstöður	 Hutchins	 og	 Greenhalgh	

(1995)	 sem	 töluðu	 um	 að	 það	 væri	 sterkt	 samband	 á	 milli	 þeirra	 sem	 hyggjast	 kaupa	

umhverfisvæna	vöru	og	umhverfishyggju.	Þessi	vitneskja	getur	nýst	fyrirtækjum	þegar	verið	er	

að	markaðssetja	 vörur	 til	 tiltekins	markhóps.	 Líklegra	 er,	 samkvæmt	 rannsókninni,	 að	 ná	 til	

þessa	hóps	ef	notaðar	eru	umhverfisvænar	umbúðir.	Konur	sýndu	einnig	jákvæðara	viðhorf	en	

karlar	sem	ýtir	enn	undir	það	að	konur	séu	yfirhöfuð	umhverfisvænni	en	karlar.		

Skýringarmáttur	 hegðunarlegs	 ásetnings	 á	 hegðun	 er	mikill.	 Það	 er	 í	 takt	 við	 niðurstöður	

rannsóknar	 Guensler	 og	 Wolf	 (1999)	 sem	 leiddi	 í	 ljós	 sterkt	 samband	 á	 milli	 hegðunarlegs	

ásetnings	 neytanda	 og	 hegðunar	 hans.	 Því	 er	 ljóst	 að	 ef	 einstaklingur	 er	 líklegur	 til	 að	 hafa	

hegðunarlegan	 ásetning	 gagnvart	 umhverfisvænum	 umbúðum	 á	 einn	 eða	 annan	 hátt	 er	

hegðun	líkleg	til	að	fylgja	með.	Það	ýtir	undir	það	að	hegðunarlegur	ásetningur	sé	mikilvægur	

fyrir	 neytanda	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 hann	 framkvæmi	 hegðun	 svo	 sem	 eins	 og	 að	 kaupa	
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matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum.	Því	eru	þær	víddir	sem	útskýra	hegðunarlegan	ásetning	

mikilvægar	 og	 geta	 fyrirtæki	 nýtt	 sér	 þær	 til	 að	 ná	 til	 neytendans.	 Fyrirtæki	 geta	 reynt	 að	

breyta	viðhorfi	neytandans	með	til	dæmis	markaðslegum	aðgerðum	eða	með	vöruþróun	sem	

miðar	 að	 því	 að	 gera	 matvöruna	 umhverfisvænni.	 Dæmi	 um	 markaðslegar	 aðgerðir	 eru	 til	

dæmis	aðgerðir	fyrirtækis	þar	sem	því	er	komið	á	framfæri	við	neytandann	að	öll	matvælin	séu	

pökkuð	 í	 umhverfisvænar	 umbúðir.	 Skilaboðin	 geta	 verið	 sniðin	 að	 því	 að	 koma	 á	 framfæri	

hversu	mikils	 góðs	það	 leiðir	 af	 sér	og	hversu	mikilvægt	það	er	 að	hugsa	vel	um	umhverfið.	

Þetta	 er	 sömuleiðis	 hægt	 að	 innleiða	 á	 allar	 þrjár	 víddirnar	 sem	 útskýra	 hegðunarlegan	

ásetning	og	hægt	er	að	nýta	þær	til	þess	að	ná	til	neytandans,	til	dæmis	með	því	að	sannfæra	

hann	um	að	það	sé	eðlilegt	að	borga	aukalega	fyrir	umhverfisvænar	vörur	eða	reyna	markvisst	

að	hafa	áhrif	á	umhverfishyggju	og	viðhorf	neytandans.	

Þegar	skoðað	var	hvort	munur	væri	á	milli	þátttakenda	eftir	bakgrunnsbreytum	þegar	um	

hegðunarlegan	ásetning	var	að	ræð	koma	í	ljós	að	munur	reyndist	á	milli	kynja.	Hins	vegar	var	

enginn	 tölfræðilegur	 munur	 eftir	 búsetu	 og	 aldri.	 Þegar	 skoðaður	 var	 munur	 eftir	

bakgrunnsbreytum	þegar	um	hegðun	var	að	ræða	kom	í	ljós	að	munur	var	á	milli	kynja	eins	og	í	

hegðunarlegum	ásetningi,	en	fylgni	reyndist	einnig	á	milli	aldurshópa,	enginn	munur	reyndist	

vera	eftir	búsetu.	Samræmi	á	milli	víddanna	er	því	til	staðar	þegar	um	kyn	er	að	ræða,	það	er	

að	 segja	 að	 munur	 er	 í	 báðum	 tilvikum	 á	 milli	 kynja	 er	 varðar	 hegðunarlegan	 ásetning	 og	

hegðun.	Áhugavert	er	að	einungis	er	fylgni	á	milli	aldurs	þegar	um	hegðun	er	að	ræða	en	ekki	

hegðunarlegan	 ásetning.	 Það	 gæti	 stafað	 að	 því	 að	 hegðunarvíddin	 inniheldur	 breytur	 sem	

snúa	meðal	annars	að	flokkun	og	endurvinnslu.	Eins	og	fram	kom	í	fræðilega	hlutanum	sýndi	

rannsókn	Scott	og	Vigar-Ellis	(2014)	fram	á	að	konum	var	meira	umhugað	um	endurvinnslu	en	

körlum	og	 að	því	 eldri	 sem	neytandinn	 var,	 því	 líklegri	 var	 hann	 til	 að	 flokka	og	 endurvinna	

umbúðirnar.	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	 svipaðar	 þar	 sem	 konur	 eru	 líklegri	 til	 að	

framkvæma	græna	hegðun	og	sömuleiðis	aukast	líkurnar	því	eldri	sem	neytandinn	er.	Enginn	

munur	er	eftir	búsetu	og	virðist	hún	ekki	 skipta	máli	hvorki	 fyrir	hegðunarlegan	ásetning	né	

hegðun.	Talað	var	um	í	 fræðilega	hlutanum	að	það	gæti	verið	erfiðara	fyrir	 landsbyggðarfólk	

að	 flokka	 en	þá	 sem	búa	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 (Svavar	Hávarðsson,	 2016).	 Það	 virðist	 ekki	

eiga	við	samkvæmt	þessari	rannsókn.	Konur	eru	 líklegri	 til	að	framkvæma	hegðun	sem	hefur	

jákvæð	áhrif	á	umhverfið	heldur	en	karlar.	Það	er	áhugavert	og	getur	sú	vitneskja	verið	nothæf	

þegar	 verið	er	 að	miða	markhóp	 fyrir	 ákveðna	vöru.	 Ef	 varan	er	 til	 dæmis	matvara	 sem	er	 í	

umhverfisvænum	umbúðum	og	henni	er	miðað	að	konum	er	hún	líklegri	til	að	seljast	en	ella.	
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Sú	vitneskja	getur	nýst	fyrirtækjum	á	margan	hátt,	til	dæmis	fyrirtækjum	sem	bjóða	matvörur	

þar	 sem	 markhópurinn	 er	 konur.	 Einnig	 var	 fylgni	 eftir	 aldurshópum	 þar	 sem	 því	 eldri	 því	

líklegri	 til	 að	 framkvæma	umhverfisvæna	hegðun.	 Því	má	 segja	 að	 eldri	 konur	 séu	 sá	 hópur	

sem	líklegastur	er	til	þess	að	framkvæma	umhverfisvæna	hegðun.	

Þegar	 umbúðamerkingar	 voru	 kannaðar	 kom	 í	 ljós	 að	 neytendur	 voru	 nokkuð	 hlutlausir	

þegar	 spurt	 var	 hvort	 þeir	 þekktu	 umbúðirnar	 í	 sundur	 frá	 þeim	 hefðbundnu	 en	 nokkuð	

ósammála	því	að	umbúðirnar	væru	vel	merktar.	Því	virðast	þar	vera	tækifæri	fyrir	fyrirtæki	til	

að	 nýta	 sér	 þetta	 og	 merkja	 umbúðirnar	 vel	 til	 þess	 að	 neytendur	 átti	 sig	 á	 því	 að	 um	

umhverfisvænar	 umbúðir	 er	 að	 ræða.	 Fylgni	 reyndist	 til	 staðar	 á	 milli	 aldurs	 og	

umbúðamerkinga,	 því	 eldri	 því	 líklegri	 til	 þess	 að	 þekkja	 umbúðir	 í	 sundur	 frá	 þeim	

hefðbundnu.	Einnig	því	eldri	því	líklegri	til	þess	að	finnast	umbúðirnar	vel	merktar.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiða	 því	 í	 ljós	 að	 það	 módel	 sem	 rannsakandi	 setti	 fram	

hentar	 ágætlega	 til	 þess	 að	 rannsaka	 hegðunarlegan	 ásetning	 og	 hegðun	 gagnvart	

umhverfisvænum	matvælaumbúðum.	 Skýringarmáttur	 vídda	 á	 hegðunarlegan	 ásetning	 er	 til	

staðar	 og	 sama	 er	 upp	 á	 teningnum	 á	 milli	 hegðunarlegs	 ásetnings	 og	 hegðunar.	

Umbúðamerkingum	virðist	að	sama	skapi	vera	ábótavant	samkvæmt	rannsókninni.		

Það	er	mikilvægt	að	bæði	neytendur	og	fyrirtæki	sjái	hag	sinn	í	því	að	vera	umhverfisvæn.	

Neytendur	verða	að	vera	tilbúnir	að	leggja	á	sig	auka	vinnu	til	þess	að	finna	réttu	vörurnar	og	í	

sumum	tilvikum	að	borga	meira	fyrir	matvörur	í	umhverfisvænum	umbúðum.	Fyrirtæki	þurfa	

einnig	 hugsanlega	 að	 leggja	meira	 á	 sig	 til	 þess	 að	 stefna	 fyrirtækisins	 verði	 umhverfisvæn,	

hvort	 sem	það	 tengist	 framleiðsluferlinu	 sjálfu,	 vöruþróuninni	 eða	 í	 stefnumörkun.	Minnkun	

umhverfissóunar	er	mikilvægur	þáttur	í	því	að	næstu	kynslóðir	geti	lifað	á	jörðinni.	Breytingar	

verða	 að	 eiga	 sér	 stað	 um	 allan	 heim	 og	 er	 Ísland	 þar	 engin	 undantekning.	Mörg	 lítil	 skref	

verða	að	stóru	stökki	fram	á	við	og	geta	neytendur	haft	mikil	áhrif	á	þau	skref	sem	tekin	verða	í	

náinni	 framtíð.	 Til	 dæmis	 er	 það	 hægt	 með	 því	 að	 sniðganga	 matvæli	 í	 óumhverfisvænum	

umbúðum	og	setja	pressu	á	 fyrirtæki	 til	að	hegða	sér	á	umhverfisvænan	hátt.	Flest	 fyrirtæki	

eru	rekin	með	hámörkun	hagnaðar	að	leiðarljósi	og	því	eru	sum	fyrirtæki	treg	að	taka	upp	slíka	

stefnu	einfaldlega	vegna	þess	að	þau	sjá	ekki	nægan	hagnað	í	því	til	skamms	tíma.	Með	því	að	

nýta	niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	geta	þessi	 fyrirtæki	betur	áttað	sig	á	hvernig	þau	geta	

náð	fram	þessum	hagnaði	og	um	leið	átt	þátt	í	því	draga	úr	slæmum	umhverfisáhrifum.	Með	

því	að	ná	betur	til	neytenda	og	hafa	áhrif	á	til	dæmis	viðhorf	viðkomandi	og	umhverfishyggju	
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er	 hægt	 að	 auka	 sölu	 á	 matvælum	 sem	 eru	 í	 umhverfisvænum	 umbúðum.	 Þær	 víddir	 sem	

tilheyra	 uppfærða	 rannsóknarmódelinu	 skipta	miklu	máli	 og	 getur	módelið	 verið	 eins	 konar	

leiðarvísir	fyrirtækja	í	matvælaiðnaðinum	við	upptöku	grænnar	markaðssetningar.		

Það	verður	að	hafa	í	huga	að	þessari	rannsókn	fylgja	takmarkanir.	Úrtak	rannsóknarinnar	er	

til	 að	 mynda	 notendur	 samfélagsmiðilsins	 Facebook.	 Það	 er	 hentugleikaúrtak	 á	

samfélagssvæðum	rannsakanda	og	því	fylgja	takmarkanir.	Einnig	byggði	rannsóknin	að	stórum	

hluta	 á	 öðrum	 rannsóknum	 sem	 framkvæmdar	 voru	 annars	 vegar	 á	 Indlandi	 og	hins	 vegar	 í	

Suður–Kóreu.	 Það	 fylgja	 því	 annmarkar	 að	 bera	 saman	 íslenskan	markað	 við	 indverskan	 og	

kóreskan	sökum	þess	hversu	ólíkir	þeir	eru.	Því	verður	að	hafa	það	í	huga	þegar	þessi	rannsókn	

er	skoðuð.	Einnig	eru	margar	samanburðarrannsóknirnar	sem	vitnað	er	 í	 fræðilega	hlutanum	

framkvæmdar	 í	 Asíu	 eða	 í	 löndum	 sem	 standa	 Íslandi	 fjær.	 Best	 hefði	 verið	 ef	 þessar	

rannsóknir	 hefðu	 verið	 framkvæmdar	 í	 löndum	 sem	 landfræðiliega	 væru	 nær	 Íslandi	 eða	 á	

mörkuðum	sem	þykja	líkir	íslenskum	markaði	á	einn	eða	annan	hátt.		

Til	þess	að	hægt	sé	að	vera	fullviss	um	það	hvort	módelið	sem	rannsakandi	setti	fram	henti	

vel	 fyrir	 íslenskan	markað	 leggur	 rannsakandi	 til	 að	 frekari	 rannsóknir	 verði	 gerðar	með	það	

módel.	Þannig	er	hægt	að	sjá	hversu	áreiðanlegt	módelið	er	í	raun	og	veru.	Einnig	er	hægt	að	

nýta	módelið	til	að	kanna	annars	konar	umhverfisvænar	umbúðir	en	matvælaumbúðir.	Þannig	

væri	 hægt	 að	 sannreyna	 módelið	 enn	 frekar	 og	 athuga	 hvort	 það	 henti	 einnig	 fyrir	 slíkar	

rannsóknir.	Rannsakandi	kannaði	einnig	umbúðamerkingar	og	samdi	til	þess	tvær	spurningar.	

Að	mati	rannsakanda	eru	þær	spurningar	ekki	tæmandi	og	er	lagt	til	að	frekari	rannsóknir	verði	

framkvæmdar	 á	 umbúðamerkingum	 á	 Íslandi	 til	 þess	 að	 hægt	 sé	 að	 átta	 sig	 enn	 betur	 á	

mikilvægi	umbúðamerkinga	gagnvart	neytendum.	Í	ljós	kom	að	neytendum	finnst	vanta	upp	á	

merkingar	 umhverfisvænna	 umbúða	 og	 hægt	 væri	 að	 kafa	 dýpra	 ofan	 í	 það.	 Kanna	 jafnvel	

hvað	 það	 er	 sem	 vantar,	 hvað	 neytendur	 vilja	 sjá	 á	 umhverfisvænum	 umbúðum,	 hvað	 ýtir	

undir	traust,	vitund	og	hvort	það	skiptir	neytendur	yfirleitt	máli.		
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henni	ætlað	að	kanna	hegðun	neytenda	gagnvart	umhverfisvænum	matvælaumbúðum.		
	
Könnunin	ætti	að	taka	um	það	bil	2–3	mínútur	og	er	nafnlaus.	Svör	verða	ekki	rakin	til	
einstakra	þátttakenda.	Þátttaka	þín	er	mikils	metin	og	er	ég	gríðarlega	þakklátur	fyrir	hana.	
	
Með	fyrirfram	þökk	
Elvar	Páll	Sigurðsson	
eps7@hi.is	
	

	

Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	efirfarandi	fullyrðingum?	

1. Ef	ég	hefði	val	þá	myndi	ég	frekar	kaupa	þau	matvæli	sem	væru	í	umhverfisvænum	

umbúðum.	

2. Ég	vil	frekar	kaupa	matvæli	sem	eru	í	endurunnum	umbúðum.	

3. Ég	myndi	kaupa	matvæli	frá	minna	þekktu	fyrirtæki	ef	umbúðirnar	væru	

umhverfisvænar.	

4. Ég	legg	mikið	á	mig	til	að	kaupa	matvæli	sem	eru	í	umhverfisvænum	umbúðum.	

5. Þegar	ég	vel	á	milli	tveggja	alveg	eins	matvæla,	þá	vel	ég	frekar	þau	matvæli	sem	er	í	

umbúðum	sem	skaða	umhverfið	minna.	

6. Ég	á	að	gera	það	sem	í	mínu	valdi	stendur	til	að	sporna	gegn	eyðingu	náttúruauðlinda.	

7. Ég	finn	fyrir	sterkri	hvöt	til	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum.	

8. Mér	finnst	ásættanlegt	að	borga	meira	fyrir	matvæli	sem	eru	í	umhverfisvænum	

umbúðum.	

9. Ég	fyllist	stolti	af	því	að	vera	með	mat	heima	hjá	mér	sem	er	pakkaður	í	

umhverfisvænar	umbúðir,	þrátt	fyrir	að	það	kosti	mig	meira	en	matvæli	sem	er	pakkað	

í	hefðbundnar	umbúðir.	

10. Ég	myndi	leggja	það	á	mig	að	borga	meira	fyrir	matvæli	sem	skaða	umhverfið	minna.		

11. Ég	stefni	að	því	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	í	náinni	framtíð.	
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12. Ég	ætla	mér	að	kaupa	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	af	því	það	hafa	minni	

skaðleg	áhrif	á	umhverfið.	

13. Ég	þekki	í	sundur	matvæli	sem	eru	í	umhverfisvænum	umbúðum	og	hefðbundum	

umbúðum.	

14. Mér	finnst	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	vera	vel	merktar.	

15. Ég	kaupi	matvæli	í	umhverfisvænum	umbúðum	í	hverri	viku.	

16. Ég	fer	með	matvælaumbúðir	í	endurvinnsluna.	

17. Ég	flokka	matvælaumbúðir	heima	hjá	mér.	

18. Hver	er	aldurinn	þinn?	
a. 17	ára	eða	yngri	
b. 18–27	ára	
c. 28–36	ára	
d. 37–45	ára	
e. 45–60	ára	
f. 60	ára	eða	eldri	

19. Hvert	er	kyn	þitt?	
a. Karlkyn	
b. Kvenkyn	
c. Ég	skilgreini	mig	hvorki	sem	karl	né	konu	

20. Hvar	ertu	búsettur?	
a. Á	höfuðborgarsvæðinu	
b. Utan	höfuðborgarsvæðisins	

	


