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Útdráttur 

Síðustu ár hefur mikil umræða verið um umhverfismál og hvaða þættir það eru sem skaða 

umhverfið. Sífellt er leitað leiða við að finna lausn á þeim umhverfisvanda sem upp er 

kominn og nauðsynlegt er að vinna gegn. Mengun hefur aldrei verið meiri en mikinn hluta 

hennar má rekja beint til mannfólksins. Meðvitund einstaklinga um þau áhrif sem neysla 

þeirra hefur á umhverfið hefur aukist og flestir eru farnir að leggja sitt af mörkum til að 

takmarka eigin mengun. Þar að auki eru neytendur orðnir kröfuharðari gagnvart 

fyrirtækjum að sýna samfélagslega ábyrgð. Af þessu leiðir að mikilvægt er fyrir fyrirtæki 

að hanna framleiðsluferla sína í samræmi við þessar kröfur, með sjálfbærni og 

umhverfisvernd að leiðarljósi. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna matarvenjur Íslendinga á lífrænum og 

umhverfisvænum vörum með tilliti til kyns, aldurs, menntunar og tekna. Þá var skoðað 

hvert viðhorf þátttakenda væri til verðlagningar og mikilvægis lífræns mataræðis. Eins var 

athugað hvort þátttakendur rannsóknarinnar hafi orðið meðvitaðri síðastliðin ár um 

neyslu sína á lífrænum og umhverfisvænum vörum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Íslendingar eru mjög meðvitaðir um það 

hvort vara sé lífræn eða umhverfisvæn og þekkja þeir vel muninn á þessum vörum frá 

hefðbundnum vörum. Þá kom einnig í ljós að flestir þátttakendur segjast hafa neytt 

þessara vara í 1-5 ár sem kemur heim og saman við aukna meðvitund síðustu ára. Í ljós 

kom að konum er meira umhugað um áhrif neyslu sinnar á umhverfið en körlum, þegar 

afstaða þeirra til spurningarinnar var skoðuð. Þegar spurt var um verðlagningu lífrænna 

vara töldu langflestir þátttakendur hana vera of háa og þá skipti ekki máli í hvaða tekjuhóp 

fólk var. Að lokum gáfu niðurstöður til kynna að lágt verð og það að varan væri íslensk 

skipti Íslendinga mun meira máli heldur að hún sé lífræn.  
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1  Inngangur  

Segja má að allt líf á jörðinni sé flókið samspil fólks, náttúrulegs umhverfis og hagkerfisins. 

Hinn mikli efnahagsvöxtur sem varð á 20. öldinni hefur haft áhrif á þetta samspil á bæði 

jákvæðan og neikvæðan máta. Mengun hefur aldrei verið meiri og aukin þekking á hversu 

viðkvæm jörðin er hefur leitt til þess að sífellt er leitað úrbóta á þeim umhverfisvanda 

sem jörðin stendur frammi fyrir. Fræðimenn telja að marga þætti af þeim umhverfislega 

vanda sem jörðin er þegar farin að finna fyrir, megi rekja beint til mengunar af 

mannavöldum. Gert er ráð fyrir að ef allir jarðarbúar nýttu orku og auðlindir á sama hátt 

og í sama magni og gert er í hinum vestræna heimi, þyrfti að minnsta kosti þrjár aðrar 

jarðir. Að auki telja fræðimenn að núverandi hegðun stórs hluta mannkyns beri merki um 

ósjálfbærni. Þær Strange og Bayley (2008) halda því fram að nauðsynlegt sé fyrir 

einstaklinga að skilja hve mikil áhrif kaupákvarðanir og neysla þeirra hafa. Eins er 

mikilvægt að fyrirtæki líti í eigin barm og endurhanni framleiðsluferla sína, með sjálfbærni 

og umhverfisvernd í fyrirrúmi. 

Sjálfbæra þróun má skilgreina sem „þróun sem uppfyllir þarfir nútímans án þess að 

skerða getu komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum“. Eins og staðan er í dag þýðir 

þetta með öðrum orðum að neytendur þurfa að breyta neyslumynstri sínu og eins minnka 

þau umhverfislegu áhrif sem verða af völdum neyslu þeirra. Þetta er mikilvægt því lífsstíll 

einstaklinga og kaupákvarðanir þeirra geta leitt til sjálfbærni og dregið úr úrgangi og sóun 

verðmæta. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að neytendur hugi að umhverfinu og að neysla 

þeirra hafi ekki neikvæð áhrif á það (Strange og Bayley, 2008). 

Málefni umhverfisins hafa vakið mikla athygli síðastliðin ár og áratugi, bæði á 

lagalegum grundvelli sem og í fjölmiðlum. Þetta hefur gert það að verkum að almenningur 

er orðinn meðvitaðri um áhrif neyslu sinnar á umhverfið og er farinn að leggja sitt af 

mörkum með umhverfisvænni hegðun. Að sama skapi eru neytendur orðnir kröfuharðari 

á fyrirtæki að sýna samfélagslega ábyrgð í starfsemi sinni. 

Í ritgerð þessari verður stuðst við fræðilegar heimildir ásamt upplýsingum sem fengust 

úr viðtali við þau Davíð Berg Ragnarsson, vörumerkjastjóra, og Láru Lýðsdóttur, 

markaðsstjóra neytendahlutans hjá heilsu- og íþróttasviði fyrirtækisins Icepharma (sjá 
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viðauka 2). Þar að auki verður rýnt í niðurstöður megindlegrar rannsóknar sem 

framkvæmd var (sjá viðauka 1). Í greiningu þeirra gagna var stuðst við tölfræðiforritið 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna matarvernjur Íslendinga á lífrænum og 

umhverfisvænum vörum og skoða hvort bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, menntun og 

tekjur skiptu máli í því samhengi. Til þess að skoða hvort bakgrunnsbreytur Íslendinga hafi 

áhrif á neyslu þeirra á lífrænum og umhverfisvænum matvörum, sem og hvort neysla 

þeirra hafi færst í átt að þess háttar matvörum síðastliðin ár, verður fyrst skoðað hvað 

það þýðir að vara sé lífræn eða umhverfisvæn. Auk þess að kanna hvað greinir lífrænar 

og umhverfisvænar vörur frá hefðbundnum vörum. Því næst verður skoðað hvað það er 

að vera neytandi lífrænna og umhverfisvænna vara og hvernig flokka megi neytendur. Þá 

verður farið yfir hegðun umhverfisvænna neytenda og hvaða þættir hafa áhrif á þessa 

hegðun. Farið verður inn á hvað viðhorfs-hegðunar bil þýðir og hvað hefur áhrif á það. Því 

næst verður fjallað um hvað getur haft áhrif á að fólk neyti ekki lífrænna eða annarra 

umhverfisvænna vara, hvort sem um er að ræða bakgrunnsbreytur, kostnað, aðgengi eða 

merkingar þessara vara og/eða aðrar ástæður. Því næst verður skoðað hvernig 

markaðssetningu þessara vara er háttað og mikilvægi hennar. Undir lokin verður gerð 

grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar, niðurstöður 

hennar og að lokum er greint frá tillögum og ályktunum. 
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2 Neysla á lífrænum- og umhverfisvænum matvælum 

Frá því að land byggðist eða frá síðari hluta 9. aldar, til dagsins í dag, má segja að 

Íslendingar hafi stundað lífræna ræktun og neytt lífrænna matvæla. Gera má ráð fyrir 

þessu þar sem hér áður fyrr var ekki til neitt sem nefndist tilbúinn áburður eins og þekkist 

í landbúnaði víðast hvar um heim í dag. Með tímanum fór framleiðsla matvæla að færast 

meira í átt að tilbúnum og oftar en ekki erfðabreyttum matvælum sem upphaflega voru 

ræktuð á ólífrænan hátt. 

2.1  Lífræn ræktun 

Lífræn ræktun er skilgreind sem sú ræktun sem byggir einvörðungu á náttúrulegum 

aðferðum við pláguvarnir og við notkun áburða. Með öðrum orðum einkennist lífræn 

ræktun eða framleiðsla á því að hvorki er notaður tilbúinn áburður né önnur efni svo sem 

til varnar meindýrum, illgresi eða sjúkdómum. Þá eru ekki notuð hverskyns önnur 

mengandi efni við ræktunina (European Commission, 2018). 

Lífrænni ræktun eru settar strangar takmarkanir á notkun tilbúinna efna, og áburða í 

matvælum, sem og efna sem auka vöxt ræktunarinnar. Þá er notkun erfðabreyttra lífvera 

stranglega bönnuð. Með þessu er lögð áhersla á verndun umhverfisins. Einnig er gætt að 

velferð dýra með því að leyfa búfénaði að lifa við lausagöngu og gefa þeim lífrænt fóður 

(European Commission, 2018). 

Við framleiðslu lífrænna vara leggja bændur áherslu á virðingu við umhverfið. Það gera 

þeir meðal annars með því að nýta orku og náttúruauðlindir á skynsaman hátt, þeir 

viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika sem og svæðisbundnu vistfræðilegu jafnvægi. Þá 

auka þeir frjósemi jarðvegs og viðhalda gæðum vatnsauðlinda. Bændur sem stunda 

lífræna ræktun huga að heilbrigði og velferð dýra með því að mæta líffræðilegum og 

hegðunarlegum þörfum þeirra (European Commission, 2018). 

Árið 1994 voru sett lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu hér á landi en í þeim er 

meðal annars að finna lágmarkskröfur sem gerðar eru til lífrænna framleiðsluþátta á 

Íslandi (Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu, nr. 162/1994). Í september þetta sama 

ár var vottunarfélagið Tún stofnað sem er eina stofnun sinnar tegundar hér á landi. Tún 

sér um eftirlit og vottun fyrir lífræna framleiðslu. Í fyrstu sá vottunarstofan um 

þróunarstarf og vottunarþjónustu á sviði lífrænnar framleiðslu en á seinni árum hefur 
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starfsemin einkennst af samvinnu við erlend systurfélög og fjölþjóðasamtök eftir 

alþjóðlegum stöðlum og reglugerðum. Með aukinni þörf síðastliðinna ára hefur 

starfsmönnum vottunarstofunnar fjölgað verulega, úr því að hafa einungis einn fastráðinn 

starfsmann í upphafi (Tún vottunarstofa, e.d.). Þessa fjölgun starfsmanna má án efa rekja 

til aukinnar eftirspurnar eftir lífrænni matvöru. Þessu til stuðnings má taka fram að heilsu- 

og íþróttasvið Icepharma sér til þess að allar þeirra matvörur, hvort sem þær eru 

framleiddar hér á landi eða erlendis séu með vottun frá viðurkenndum vottunarstofum á 

borð við Tún, sem sér um vottun einstakra vara hjá þeim. 

Í reglugerð um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara kemur fram að ekki megi 

merkja eða auglýsa ólífrænar vörur sem vísa til lífrænnar framleiðslu (Reglugerð um 

lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara. nr. 889/2008.). Til þess að framleiðandi 

eða innflytjandi vöru megi kalla og/eða merkja vöru sína sem lífræna þarf hann að hafa 

fengið þar til gerða vottun frá faggildri vottunarstofu. Því má einungis merkja og 

markaðssetja matvæli sem lífræn ef hráefni matvælanna eru lífrænt vottuð. Að auki ber 

að nefna að sömu kröfur um merkingar og matvælaöryggi og gilda almennt um matvæli 

eiga líka við um lífræn matvæli. Þá er meðal annars átt við að umbúðir mega hvorki nota 

fullyrðingar um hollustu eða næringargildi, uppfylli þær ekki slíkar kröfur, né heldur vera 

villandi á annan hátt (MAST, e.d.). 

2.2 Umhverfisvænar vörur 

Umhverfisvænar vörur eru skilgreindar sem þær vörur sem eru ekki eins skaðlegar 

jörðinni eða náttúruauðlindum og aðrar vörur og stuðla jafnvel að sjálfbærri þróun. 

Sjálfbær þróun „uppfyllir þarfir nútímans án þess að skerða getu komandi kynslóða til að 

mæta sínum þörfum“. Umhverfisvænar vörur er hægt að endurvinna (e. recycle) eða 

varðveita (e. conserve). Aðrir eiginleikar geta gert vörur umhverfisvænar, svo sem á þann 

hátt að þær menga minna, eru án eiturefna og eru sparneytnari á orku en aðrar vörur 

(Shamdasani, Chon-Lin og Richmond, 1993). Með öðrum orðum, lífrænar vörur teljast 

umhverfisvænar (Willer og Lernoud, 2017). Þar sem skilgreiningin á umhverfisvænum 

vörum nær yfir svo fjölbreytta vöruflokka geta vörur allt frá neysluvörum á borð við 

matvæli til vara á borð við raftæki og hreinsiefni talist til umhverfisvænna vara. 
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3 Neytendur lífrænna og umhverfisvænna matvæla 

Umhverfisvænir neytendur (e. green consumers) eru þeir oft kallaðir sem kjósa frekar 

lífrænar og umhverfisvænar vörur og stunda frekar viðskipti við þau fyrirtæki sem sýna 

samfélagslega ábyrgð (e. corporate social responsability). Í rannsókn sem var gerð af Luzio 

og Lemke árið 2013 kom fram að umhverfisvænir neytendur kjósa lífrænar og 

umhverfisvænar vörur því þeir telja þær vörur betri fyrir eigin heilsu og fjölskyldu sína. Þá 

kusu neytendur þessar vörur einnig vegna umhverfissjónarmiða og þeir telja það sýna 

samfélagslega ábyrgð. Í sömu rannsókn kom að auki fram að umhverfisvænir neytendur 

kjósa frekar lífrænar og umhverfisvænar vörur sem framleiddar voru í þeirra heimalandi. 

Þetta var meðal annars vegna minni mengunar af völdum flutnings vara á milli landa 

(Luzio og Lemke, 2013). Í viðtalinu við Davíð og Láru kom fram að vitundarvakning fyrir 

lífrænum vörum verður sífellt meiri. Það að vörur séu lífrænar eða umhverfisvænar er 

farið að skipta fólk meira máli en áður, auk þess sem að fyrir ákveðinn hluta neytenda 

skiptir það þá öllu máli að varan sé lífræn. Davíð og Lára sjá einnig mikla aukningu í sölu 

lífrænna og umhverfisvænna vara síðastliðin ár sem gæti verið hluti þessarar 

vitundarvakningar og breytingar í neysluhneigð einstaklinga. 

Þegar neytendur sýna umhverfisvæna hegðun á einu sviði er líklegt að sú hegðun 

yfirfærist á önnur svið og einstaklingurinn hegði sér á umhverfisvænan hátt á þeim líka. 

Þetta er það sem kallað er smitáhrif (e. spillover effect). Talað er um að ástæðan fyrir 

þessu sé sú að breyting verður á viðhorfum og sjálfsmynd einstaklingsins sem hvetur hann 

til þess að hegða sér í samræmi við þessar breytingar (Thøgersen, 2003). Samkvæmt Luzio 

og Lemke (2013) huga umhverfisvænir neytendur að þrennu. Þeir vilja endurvinna sorp, 

endurnýta vörur og hluti sem og almennt minnka neyslu sína (e. 3-R, recycle, reuse, 

reduce). 

Skipta má neytendum upp í þrjá flokka; sífellt umhverfisvæna neytendur (e. consistent 

ecologist), þeir sem eru umhverfisvænir eftir hentugleika (e. fit and forget green 

consumers) og gráa neytendur  (e. grey consumers). Neytendur sem eru sífellt 

umhverfisvænir leitast við að vera, eins og hugtakið segir, ávallt umhverfisvænir bæði 

hvað varðar lífsstíl þeirra og kaup á mat og öðrum vörum. Umhverfissjónarmið hafa mikil 

áhrif á kaup þeirra. Þeir neytendur sem kaupa umhverfisvænt eftir hentugleika nota 

umhverfisvænar vörur einstaka sinnum en umhverfissjónarmið hafa ekki áhrif á þá sem 
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neytendur. Umhverfissjónarmið hafa ekki áhrif á gráa neytendur og þeir treysta ekki 

framleiðendum hvað varðar gæði umhverfisvænna vara. Þetta eru þeir neytendur sem 

velta ekki fyrir sér þeim umhverfisáhrifum sem neysla þeirra hefur (Peattie, 2001). Mynd 

1 sýnir hvernig mismunandi þættir hafa áhrif á mismunandi neytendur þegar kemur að 

umhverfisvænum kaupum. 

 

 

Mynd 1: kaupferli neytenda á umhverfisvænum vörum (Peattie, 2001) 

 

Mikilvægasti hópurinn fyrir fyrirtæki sem eru samfélagslega ábyrg og umhverfisvæn er 

hópur þeirra neytenda sem eru sífellt umhverfisvænir. Sér í lagi því talið er að hann muni 

fara ört stækkandi á komandi árum. Ástæða þess er meðal annars sögð vera sú að 

neytendur gera sér betur grein fyrir þeim áhrifum sem kauphegðun þeirra hefur á 

umhverfið (Peattie, 2001). 
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3.1 Hegðun neytenda 

Hegðun neytenda er misjöfn eins og þeir eru margir. Þó er ekki hægt að segja að hegðun 

umhverfisvænna neytenda sé alltaf í samræmi við viðhorf þeirra og skoðanir. Þetta verður 

skoðað nánar í næstu undirköflum. 

3.1.1 Skipulögð hegðun neytenda 

Frá því að kenningin um skipulagða hegðun (e. the theory of planned behaviour) var lögð 

fram árið 1985 hefur hún verið ein áhrifamesta og mest notaða kenning sem spáir fyrir 

um og greinir frá félagslegri hegðun einstaklinga og viðhorfum þeirra til umhverfislegrar 

hegðunar. Kenningin byggir á annarri sem Ajzen og Fishbein unnu að saman árið 1980 um 

rökstuddar aðgerðir og skipulagða hegðun. Munurinn á kenningunum tveimur er að 

þátturinn um skynjaða stjórnun hegðunar (e. perceived behavioural control) var 

undanskilinn í kenningunni árið 1980 (Ajzen, 1991). 

Samkvæmt kenningunni um skipulagða hegðun (sjá mynd 2) stjórnar viðhorf til 

hegðunar, huglægt norm og skynjuð stjórnun hegðunar ásetningi einstaklinga til 

hegðunar. Ásetningur hefur svo áhrif á hegðun einstaklinga. Eftir því sem einstaklingurinn 

hefur sterkari ásetning til þess að framkvæma aðgerð, þeim mun líklegra er að hann 

framkvæmi hegðunina (Ajzen, 1991). 

 

 

Mynd 2: kenningin um skipulagða hegðun (Ajzen, 1991) 
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Tvennt getur haft áhrif á viðhorf einstaklings til hegðunar. Mat á útkomu, það er hvaða 

afleiðingar ákveðin hegðun getur haft, eða hugmyndir um hegðun. Viðhorf einstaklinga 

getur því bæði verið jákvætt eða neikvætt. Huglæg norm segja til um hvort hegðun sé 

samþykkt félagslega, svo sem af vinum og fjölskyldu einstaklingsins, eða ekki. Þau hafa 

áhrif á það að hve miklu leyti einstaklingurinn ákveður að hegða sér í samræmi við þau 

norm. Skynjuð stjórnun hegðunar er það sem gefur til kynna mat einstaklings á 

framkvæmd hegðunar. Þetta mat byggist meðal annars á núverandi aðstæðum sem og 

fyrri upplifunum og reynslu. Eftir því sem viðhorf einstaklings til hegðunar og huglægu 

normin hafa meiri áhrif á hann, því líklegra er að hegðunin verði framkvæmd. Þessir þrír 

þættir hafa mis mikið vægi á ásetning, og þar af leiðandi á hegðun, eftir því hverjar 

aðstæðurnar eru og hvaða hegðun er átt við (Ajzen, 1991). 

Ytra umhverfið hefur einnig áhrif á hvort einstaklingur framkvæmir hegðun eður ei, 

ekki einungis ásetningur. Til ytra umhverfis teljast meðal annars menntun, aldur, kyn og 

tekjur. Gert er ráð fyrir að þættir af þessu tagi hafi óbeint áhrif á fyrirætlanir og hegðun. 

Að auki gengur kenningin út frá því að hegðun verði fyrir áhrifum af því hversu mikið 

einstaklingur telur sig og hegðun sína geta haft áhrif á útkomuna (Ajzen, 1991). 

3.1.2 Umhverfisvæn hegðun 

Umhverfisvæn hegðun er sú hegðun sem telst skaða umhverfið eins lítið og mögulegt er 

og hún stuðlar að sjálfbærni. Þessi hegðun er til þess gerð að lágmarka neikvæð áhrif sem 

neysla einstaklinga hefur á umhverfið. Til þess að útskýra ýmsa þætti sem hafa áhrif á 

umhverfisvæna hegðun ásamt mismunandi kenningum og líkönum ákváðu þau Kollmuss 

og Agyeman (2002) að útbúa sitt eigið líkan (sjá mynd 3). Líkanið er yfirgripsmikið og 

snertir á ólíkum þáttum sem geta haft hamlandi áhrif á umhverfisvæna hegðun og þá 

þætti sem ýta undir umhverfisvæna hegðun. Líkaninu er skipt upp í innri- og ytri 

áhrifaþætti. Þeir þættir sem teljast til innri áhrifaþátta eru persónueinkenni, gildi 

einstaklingsins og viðhorf hans. Ytri þættirnir eru samfélagslegir innviðir, félags- og 

menningarlegir þættir, stjórnmálaþættir og efnahagsstaða einstaklingsins (Kollmuss og 

Agyeman, 2002). 
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Mynd 3: þættir sem hafa áhrif á umhverfisvæna hegðun (Kollmuss og Agyeman, 2002) 

 

Örvarnar á mynd 3 sýna hvernig ólíkir þættir hafa áhrif á hvern annan og þar af leiðandi á 

umhverfisvæna hegðun. Þegar bæði innri og ytri þættir vinna saman verða jákvæðu 

áhrifin á umhverfisvæna hegðun sem mest. Dökk gráu boxin á myndinni segja til um 

mögulegar hindranir á jákvæða umhverfisvæna hegðun. Þeir eru þó ekki tæmandi listi yfir 

mögulegar hindranir sem geta orðið. „Eldra hegðunarmynstur“ er stærsta boxið af 

tveimur ástæðum. Sú fyrri er að það þarf að ná yfir allar þrjár örvarnar sem vísa að 

umhverfisvænni hegðun og sú seinni er að Kollmuss og Agyeman telja fyrri hegðun geta 

verið stóra hindrun, þegar umhverfisvæn hegðun er skoðuð (Kollmuss og Agyeman, 

2002). 

3.1.3 Viðhorfs-hegðunar bilið 

Fyrirtæki sjá sífellt betur að siðferðislega þenkjandi viðskiptavinir fara ekki alltaf að orðum 

sínum. Það er ekki samræmi á milli viðhorfa þeirra, eða þess sem þeir segja og þess sem 

þeir raunverulega gera þegar kemur að kaupum. Viðhorfs-hegðunar bilið (e. attitude-

behaviour gap) lýsir aðstæðum þar sem neytendur láta í ljós (e. express) jákvæð viðhorf 

gagnvart vöru eða jafnvel hagstæðra kaupa sem fyrirætluð eru, en þeirra raunverulega 

hegðun fellur ekki undir þetta vegna fjölda ástæðna (Carrington, Neville og Whitwell, 

2010). Carrington og samstarfsmenn (2010) útbjuggu ramma (e. framework) (sjá mynd 4) 

með hliðsjón af fyrri rannsóknum, svo sem kenningu Ajzen um skipulagða hegðun 
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neytenda, sem Aertsens (2009) og fleiri yfirfærðu yfir á lífrænar vörur (Aertsens, Verbeke, 

Mondelaers og Van Huylenbroeck, 2009). 

 

 

Mynd 4: þættir sem hafa áhrif á viðhorfs-hegðunar bilið (Aschemann-Witzel og Aagaard, 2014) 

 

Mynd 4 sýnir ramma með þremur þáttum sem hafa áhrif á viðhorfs-hegðunar bil 

neytenda. Í fyrsta lagi, eru neytendur sem hafa tilgreint fyrirætlanir sínar með tilliti til 

áformaðra framkvæmda, líklegri til að gera eins og þeir segja. Bak við þessar áformuðu 

framkvæmdir eru hvetjandi þættir gilda, viðhorfa og afstöðu. Í öðru lagi er gert ráð fyrir 

stjórnun á hegðun til þess að stjórna að hve miklu leyti neytendur bregðast við eigin 

áformum um siðferðisleg kaup. Í þriðja lagi getur samhengið verið sambland af greiðum 

leiðum og hindrunum þar sem átt getur verið við annað hvort ástandið sem neytandinn 

er í hvað varðar tíma og rúm eða viðkomandi vöru (Aschemann‐Witzel og Aagaard, 2014). 

Þar sem að neytendur fara ekki alltaf eftir orðum sínum getur reynst erfitt að rannsaka 

að hvaða leiti umhverfisleg viðhorf einstaklings hafa áhrif á kaupákvarðanir hans. Þrátt 

fyrir það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að vita hvað hefur veigamestu áhrifin í að beina 

neytendum í átt að kaupum á umhverfisvænum vörum. Með þessa vitneskju í farteskinu 

geta fyrirtæki komið skilaboðum sínum betur áleiðis til neytenda og jafnframt greint 

markhóp sinn betur. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skoðunum, fyrirhuguðum framkvæmdum, og 

hvatningu til að kaupa lífrænar vörur. Það sem hefur meðal annars komið fram er að 



20 
 

heilbrigður lífsstíll virðist vera aðal hvatning til lífrænna vörukaupa en einnig 

umhverfissjónarmið. Á móti kemur að skortur á aðföngum og verðlagning eru stórar 

hindranir (Aschemann‐Witzel og Aagaard, 2014). Þessu samsinna Davíð og Lára en þau 

telja að verð geti verið ein helsta hindrun þess að neytendur kaupi lífrænt og því skipti 

verðlagning lífrænna vara miklu máli. 

3.1.4 Áhrif bakgrunnsbreyta á hegðun neytenda 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að lýðfræðilegar breytur (e. sociodemographic) geti haft áhrif á 

kauphegðun neytenda, sér í lagi þegar kemur að lífrænum og öðrum umhverfisvænum 

vörum. Þá hefur oft komið í ljós að lýðfræðilegir þættir hafi minni áhrif í samanburði við 

sálfræðilegar (e. psycographic) breytur þegar kemur að kaupum á lífrænum vörum 

(Aschemann‐Witzel og Aagaard, 2014). 

Þegar litið er á mun milli kynjanna hafa rannsóknir sýnt að karlmenn hafa meiri 

þekkingu á umhverfismálum heldur en konur. Þrátt fyrir það er líklegra að konur kaupi 

umhverfisvænar vörur og hegði sér á umhverfisvænan hátt, en karlar. Ástæða þess er 

talin vera sú að þessi mál snerta meira við konum en körlum (D’Souza, Taghian, Lamb og 

Peretiatko, 2007). 

Aldur er einnig meðal þeirra lýðfræðilegu áhrifaþátta sem hafa verið rannsakaðir þegar 

reynt er að útskýra hegðun neytenda gagnvart lífrænni neyslu. Ef munur reynist vera á 

milli aldurshópa hefur hann yfirleitt sýnt sig á þann hátt að eldri aldurshópar versla meira 

lífrænt heldur en þeir sem yngri eru. Hins vegar hefur komið fram að viðhorf yngri 

aldurshópa er betra gagnvart lífrænum vörum. Viðhorfs-hegðunar bilið er því stórt á 

meðal yngri neytenda. Ástæðan fyrir þessu er talin vera sú að tekjur hækka yfirleitt með 

hærri aldri og því hefur verð á vörum ekki jafn mikið að segja fyrir þá sem eldri eru eins 

og þá sem eru í yngri aldurshópum (Aschemann‐Witzel og Aagaard, 2014). Það hversu 

háar tekjur einstaklingur hefur getur haft áhrif á kauphegðun hans með tilliti til lífrænna 

og annarra umhverfisvænna vara. Þeir einstaklingar sem hafa hærri tekjur eru líklegri til 

þess að versla lífrænt heldur en þeir sem hafa minna á milli handanna (Gonçalves, 

Lourenço og Silva, 2016). 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að því hærra sem menntunarstig einstaklinga er, þeim mun 

meiri er þekking þeirra á umhverfismálum, sama um hvort kynið er að ræða. Þessir aðilar 

láta umhverfismál sig frekar varða og eru þeir líklegri til að hegða sér á umhverfisvænan 
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hátt, meðal annars í kaupum sínum. Ástæðan fyrir þessu er talin vera sú að þessir 

einstaklingar gera sér betur grein fyrir þeim ógnunum og skaða sem umhverfinu starfar 

af (Paço, Raposo og Filho, 2009). 

Þessi fræði endurspeglast í markhóp neytendahóps heilsu- og íþróttasviðs Icepharma, 

þar sem markhópur sviðsins hvað lífrænar og umhverfisvænar vörur varðar eru konur á 

aldrinum 25-55 ára. Eins má flokka neytendur þeirra í aðra markhópa svo sem hópa sem 

samanstanda af einstaklingum þar sem lífrænt skiptir öllu máli eða jafnvel vegan hóp. Eins 

segja Davíð og Lára að stærsti kúnnahópur þeirra séu konur á þessu tiltekna aldursbili 

með hærri tekjur.   
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4 Hvað kemur í veg fyrir neyslu lífrænna vara? 

Neysla á umhverfisvænum vörum er oft sambland af því að slaka á kröfum sínum og því 

að hafa trú á því sem maður er að gera. Því snýst þetta um vilja neytenda til að skipta (e. 

trade-off) á milli umhverfisvænna hagsmuna og einstaka kostnaðar. Með öðrum orðum 

snýst þetta um vilja neytenda til að borga hærra verð, að sætta sig við vörur sem eru ekki 

„fullkomnar“ í útliti og verða meðvitaðri um umhverfið (Luzio og Lemke, 2013). 

Kostnaður á vörum er talinn vera einn veigamesti þátturinn í kaupákvörðunarferli 

neytenda. Kostnaður getur bæði falist í efnahagslegum kostnaði, en einnig þeirri fyrirhöfn 

og þeim tíma sem varið er í að meta framboðið (Gleim, Smith, Andrews og Cronin, 2013). 

Af þessum sökum telja Gleim o.fl. (2013) að skynjað virði af kaupum á lífrænum vörum 

verði að vera meira fyrir neytendur en kostnaður, fyrirhöfn og tími sem fer í kaup á 

vörunni. Það sem oftast hefur verið nefnt sem hindrun á kaupum neytenda á lífrænum 

vörum er há verðlagning en það gæti talist ástæða þess að ekki fleiri versli lífrænar vörur 

að staðaldri (Luzio og Lemke, 2013). Þó vill Peattie (2001) meina að umhverfisvænar vörur 

séu ekki sérstaklega dýrar heldur sé staðreyndin sú að hefðbundnar vörur séu óeðlilega 

ódýrar þar sem framleiðslan á þeim bitnar í raun á umhverfinu og hefur slæm áhrif á það. 

Hann telur að verðskynjun neytenda hafi rangfærst vegna þess. Þar sem lífrænar vörur 

koma oft neytendum fyrir sjónir sem dýrari en hefðbundnar vörur getur það haft þær 

afleiðingar að það hamli mörgum gráum neytendum eða þeim sem eru umhverfisvænir 

eftir hentugleika kaupa á þeim (Gleim o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt að neytendur telja 

erfitt að taka umhverfisvænar kaupákvarðanir og það væri of kostnaðarsamt, bæði 

efnahagslega og hvað varðar fyrirhöfn og tíma að versla umhverfisvænt (Gleim o.fl., 

2013). 

Önnur stór hindrun sem hefur áhrif á kauphegðun og getur komið í veg fyrir að 

einstaklingar neyti lífrænna vara er aðgengi, eða öllu heldur lélegt aðgengi að þessum 

vörum. Margir telja að umhverfisvænar vörur séu ekki nógu áberandi í verslunum og að 

erfitt sé að nálgast þær. Þá eru margir þeirrar skoðunar að vöruúrval lífrænna vara sé 

takmarkað eða ófullnægjandi (Gleim o.fl., 2013). Í rannsókn Gleim og félaga (2013) kom 

einnig í ljós að neytendur töldu erfitt að versla umhverfisvænar vörur því það krefst 

þekkingar sem ekki allir hafa. Þá er átt við þekkingu á umhverfinu og þeim áhrifum sem 

hver kaupákvörðun hefur á það. Út frá fyrrgreindri rannsókn má því álykta að aukin 
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þekking neytandans hjálpi honum að skilja hvers vegna verð lífrænna vara er hærra og 

hvað gerir þær að umhverfisvænum vörum, og þar af leiðandi að betri kosti fyrir hann 

sjálfan og umhverfið (Gleim o.fl., 2013). Eins og staðan er núna telja Lára og Davíð 

framboð lífrænna vara á Íslandi vera gott, þó svo að enn vanti upp á úrvalið. Þrátt fyrir 

það eru þau stolt af því úrvali sem er í boði í verslunum í dag og telja þau vöruframboð 

mjög gott miðað við stærð markaðarins. Í samanburði við önnur lönd stendur Ísland 

framarlega en þrátt fyrir það segja þau að alltaf megi gera betur og bæta vöruúrval. 

Traust getur verið hindrun þegar kemur að ákvörðun á kaupum á lífrænum vörum. 

Neytendur eru oft efins um ástæðu þess að fyrirtæki bjóði umhverfisvænar vörur og 

einnig af umhverfislegum hag af því að neyta umhverfisvænna vara. Þegar kemur að 

kaupákvörðun getur traustið sem neytandi ber til vörumerkis eða fyrirtækis haft gríðarleg 

áhrif á neytandann þegar ákvörðun er tekin um hvort velja skal lífrænt. Því er mikilvægt 

að fyrirtæki geri sér grein fyrir þeim áhrifum sem ímynd þess, í augum viðskiptavina, getur 

haft á kaupákvarðanir (Gleim o.fl., 2013). Vantraust í garð fyrirtækis eða vörumerkis getur 

hindrað kaup og þannig haft áhrif á neytendur þegar þeir standa frammi fyrir vali. Því er 

mikilvægt að traust til fyrirtækja og vörumerkja sé sem sterkast í huga viðskiptavinar en 

einnig að það sé efst í huga hans (e. top of mind) þegar kemur að kaupákvörðun sem eykur 

líkur á kaupum á lífrænum vörum (Hakala, Svensson og Vincze, 2012). 

Gæði lífrænna vara getur auk heldur verið hindrun neytenda á kaupum þeirra, en 

margir neytendur ætlast til þess að gæði þessara vara séu meiri en hefðbundinna vara 

vegna verðmunar sem oft er á þessum vörum. Þeir neytendur sem hafa prófað lífrænar 

vörur, og þær ekki staðist væntingar hans, er erfitt að sannfæra um endurtekin kaup á 

lífrænni vöru. Yfirleitt er ekki nóg að vörur séu aðeins kynntar sem lífrænar, heldur þarf 

varan að vera sambærileg öðrum ákjósanlegum valmöguleikum. Neytendur nú til dags 

eru mjög kröfuharðir á gæði og því er mikilvægt að lífrænar vörur séu jafnar 

hefðbundnum vörum í gæðum ef ekki meiri (Gleim o.fl., 2013). 

Það sem einnig getur hindrað kaup á lífrænum vörum er þegar merkingar lífrænna vara 

eru ófullnægjandi. Þetta veldur því að erfiðara reynist fyrir neytendur að finna lífrænar 

vörur og greina þær frá hefðbundnum vörum. Því er mikilvægt að lífrænar vörur séu vel 

merktar og í markaðssetningu á þeim komi fram eiginleikar um vöruna og gæði hennar. 

Þetta auðveldar neytandanum að taka endanlega ákvörðun í kaupákvörðunarferlinu 
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(Pickett‐Baker og Ozaki, 2008). Með þetta í huga segja Lára og Davíð að þau sjá til þess 

vörur þeirra, hvort sem um lífrænar eða umhverfisvænar sé að ræða, séu merktar 

sérstaklega til þess að neytandinn sjái það augljóslega. Þar að auki koma þessar 

upplýsingar skýrt fram í öllu markaðsefni þeirra. 

Af þessu má sjá mikilvægi þess að neytendur séu umhverfislega meðvitaðir og hver 

ávinningur þeirra, sem og samfélagsins, er af kaupum á umhverfisvænum vörum. Því með 

aukinni þekkingu og aukinni trú á því að hegðun hvers og eins einstaklings hafi áhrif er 

líklegra að neytendur velji lífrænar sem og aðrar umhverfisvænar vörur (Gilg, Barr og 

Ford, 2005). 

4.1 Stefnumótandi eiginleikar grænna fyrirtækja 

Til þess að greina stefnumótandi eiginleika fyrirtækja má nota VRIO greiningarmódelið. 

Módelið er sett saman úr fjórum atriðum sem æskilegt er að fyrirtæki tileinki sér svo að 

samkeppnisforskoti þeirra sé viðhaldið. Þessi atriði snúa að því að skapa fyrirtækjum virði 

(e. value) svo sem með því að bjóða neytendum vöru sem er þeim meira virði en 

samkeppnisaðilanna. Að bjóða vöruna á lægra verði en samkeppnin eykur enn á virðið. 

Það skapar fyrirtækjum fágæti (e. rarity) ef þau búa yfir auðlind eða færni sem erfitt getur 

verið að líkja eftir. Þetta getur einnig skapað samkeppnisforskot til lengri tíma en það á 

einnig við um eftirhermun (e. inimitability). Eftir því sem erfiðara er að líkja eftir auðlind 

eða færni fyrirtækja, þeim mun meira virði eru þau. Skipulag fyrirtækja (e. organisational 

support) þarf að styðja við nýtingu þessara auðlinda og færni. Því er mikilvægt að stefna 

fyrirtækis styðji við aðgreinandi eiginleika þess og skapi með því samkeppnishæfni og 

forskot á markaði. (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin og Regnér, 2014). 

Í viðtalinu við starfsmenn heilsu- og íþróttasviðs Icepharma fengust þær upplýsingar 

að virðisloforð sviðsins sem og samkeppnisforskot lægi í því að bjóða gott vöruframboð, 

á góðu verði ásamt mjög góðri þjónustu. Þessir eiginleikar voru settir upp í VRIO módel 

(sjá töflu 1) til þess að greina frekar.  
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Tafla 1: VRIO líkan fyrir vöruframboð, verð og þjónustu 

 Virði Fágæti Eftirhermun 

erfið 

Stuðningur frá 

skipulagsheild 

Áhrif 

Vöruframboð Já Já Já Já Viðvarandi 

samkeppnisforskot 

Gott verð Já Nei - - Samsvörun í 

samkeppni 

Góð þjónusta Já Já Já Já Viðvarandi 

samkeppnisforskot 

 

Gott vöruframboð skapar fyrirtækinu virði, það er einnig fágætt þar sem flest fyrirtæki 

hafa takmarkað framboð af lífrænum og umhverfisvænum vörum. Erfitt getur verið fyrir 

fyrirtæki að líkja eftir slíku vöruframboði þar sem það krefst mikillar vinnu að auka við 

vöruframboð. Skipulagsheildin styður við vöruframboðið á þann hátt að sífellt er leitað 

nýrra vara til þess að bjóða á markaði og unnið hart að því að hafa vöruframboð sem 

mest. Þessir fjórir þættir gera það að verkum að vöruframboð fyrirtækisins skapar því 

viðvarandi samkeppnisforskot á markaði. 

Gott verð getur skapað fyrirtækjum virði og aflað aukinna tekna, sem og aukið 

samkeppnisforskot. Ástæða þess að ákveðið var að setja „nei“ í fágæti í þessum lið er sú 

að mörg önnur merki á lífræna markaðinum bjóða gott verð samanborið við það 

vöruframboð sem neytendasvið býður upp á. Því er litið á gott verð sem samsvörun í 

samkeppni.  

Góð þjónusta skipulagsheildarinnar er hins vegar virðisaukandi, fágæt og erfitt er að 

líkja eftir henni því það lærist með tímanum og getur verið torlært. Skipulagsheildin styður 

við þennan þátt á þann veg að sífellt er leitað leiða til þess að þjónusta viðskiptavini á sem 

bestan hátt og af umhyggju. Góð þjónusta skapar því fyrirtækinu viðvarandi 

samkeppnisforskot.  
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5 Markaðssetning lífrænna vara 

Græn markaðssetning (e. green marketing) er fyrirbæri sem hefur orðið æ vinsælla í 

kjölfar aukins áhuga einstaklinga á málefnum umhverfisins innan geira 

markaðsfræðinnar. Græn markaðssetning hefur ekki eina alþjóðlega skilgreiningu og 

þessi skortur á samræmingu getur verið villandi. Ein skilgreining á grænni 

markaðssetningu hljóðar svo; græn markaðssetning samanstendur af allri starfsemi sem 

sem hönnuð er til að auðvelda viðskipti, ætluð til að uppfylla mannlegar þarfir eða 

langanir með lágmarks skaðlegum áhrifum á náttúrulegt umhverfi. Þá má einnig skilgreina 

hana sem þær leiðir sem fyrirtæki fara til að breyta og bæta innihald vöru og pakkningar 

hennar, framleiðsluferli og auglýsingar á vörunni með það að leiðarljósi að gera vöruna 

eins umhverfisvæna og kostur er á og koma þeim upplýsingum með markaðssamskiptum 

til neytenda (Polonsky, 1994). Þau á heilsu- og íþróttasviði Icepharma reyna sífellt að leita 

leiða til þess að lágmarka skaðann sem pakkningar vara þeirra hafa á umhverfið, svo sem 

með notkun meiri pappa í stað plasts. 

Vilji fyrirtæki aðlaga græna markaðssetningu að sínu starfsumhverfi á árangursríkan 

hátt þá þurfa þau að hafa umhverfissjónarmið í forgangi og láta slík sjónarmið hafa áhrif 

á markaðssamskipti og alla aðra ákvarðanatöku innan skipulagsheildarinnar (Chen, 2010). 

Fyrirtæki sem aðhyllast græna markaðssetningu ættu að sjá til þess að markaðssetning 

þessara vara og neysla á þeim sé eitthvað sem allir stunda og sé eðlilegri hlutur en að gera 

það ekki. Því ef neytendur telja neyslu sína eðlilega þá er líklegra að viðhorf þeirra sé 

jákvætt í garð hennar og umhverfisvænni vara (Rettie, Burchell og Barnham, 2014). 

Til markaðssetningar lífrænna og umhverfisvænna vara hjá neytendasviði Icepharma 

er helst stuðst við samfélagsmiðla, svo sem Facebook, en einnig netmiðla og prentmiðla. 

Þar að auki hafa þau gert samninga við áhrifavalda sem í staðinn fjalla um vörurnar þeirra, 

hvort sem er á samfélagsmiðlum eða í skrifuðum greinum.  

5.1 Grænþvottur  

Eftir því sem umhverfisvænar vörur hafa orðið vinsælli hefur markaður fyrir þær stækkað 

og markaðssetning í kringum þær aukist. Þetta hefur þó einnig haft slæmar afleiðingar í 

för með sér. Dæmi um það eru fyrirtæki sem hafa stundað grænþvott (e. greenwashing). 

Grænþvottur er ekki nýr af nálinni en hann hefur færst í aukana eftir því sem eftirspurn 
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eftir grænum vörum hefur aukist. Grænþvottur er þegar fyrirtæki markaðssetja vörur 

sínar eða fyrirtækið sjálft sem umhverfisvænt en vörurnar eða fyrirtækið eru það í raun 

ekki. Þessi fyrirtæki villa um fyrir neytendum í markaðssetningu sinni og láta ekki í ljós 

upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins sem vinna gegn því er talist gæti umhverfisvænt 

(Dahl, 2010). Í grænþvotti felst meðal annars að á umbúðum vara eru óskýrar og 

óstaðfestar staðhæfingar um að vara sé umhverfisvæn, vistvæn eða náttúruleg. Þá er oft 

að finna tilbúin græn merki á pakkningum vara sem blekkja viðskiptavini (Lu, Bock og 

Joseph, 2013). Ef skilaboð fyrirtækja eru óáreiðanleg og í ljós kemur að þau séu ekki 

heiðarleg hvað þetta varðar getur það reynst neytendum erfitt að taka upplýstar 

ákvarðanir en eins treysta fyrirtækjum sem segjast selja grænar vörur (Polonsky, 1994).  

Það að fyrirtæki stundi grænþvott getur aukið líkurnar á því að viðkomandi fyrirtæki 

missi traust viðskiptavina sinna og það skaði það viðskiptasamband sem áður hafði verið 

komið á. Þegar upp kemst um grænþvott getur það leitt til þess að neytendur, sem 

upplifðu hann, trúi ekki lengur upplýsingum sem koma frá fyrirtækjum um 

umhverfisvænar vörur. Þetta getur almennt dregið úr kauphegðun neytenda á 

umhverfisvænum vörum. Eins getur þetta haft þau áhrif að þau fyrirtæki sem í raun eru 

umhverfisvæn og stunda græna markaðssetningu á heiðarlegan hátt missi trúverðugleika 

sinn og eiga þar af leiðandi erfiðara með að ná árangri með sínar vörur (Shrum, McCarty 

og Lowrey, 1995).  

5.2 Merkingar lífrænna vara 

Merkingar á vörum og umbúðir þeirra eru stór hluti af allri markaðssetningu. Mikilvægt 

er að neytendur eigi auðvelt með að greina á milli umhverfisvænna og hefðbundinna vara 

og því er nauðsynlegt að þeir þekki lífrænar og aðrar umhverfisvænar merkingar (Lu o.fl., 

2013). Þær upplýsingar á merkingum lífrænna vara sem birtast neytendum geta verið frá 

einföldum táknum til ítarlegra innihaldsupplýsinga. Umhverfisvænar vörur eru flestar 

hverjar merktar með umhverfismerkjum (e. eco-label) eða öðrum táknum sem gefa til 

kynna á einfaldan hátt að varan sé umhverfisvæn eða þá hvernig framleiðsluferli hennar 

er háttað (Rex og Baumann, 2007). Eins og áður segir er lögð áhersla á að allar lífrænar 

og umhverfisvænar vörur sem heilsu- og íþróttasvið Icepharma selur séu vel merktar og 

auðséð að þær séu lífrænar eða umhverfisvænar, eftir því sem við á.  
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Umhverfismerkingar eru veittar fyrirtækjum af óháðum vottunarstofum á borð við 

Tún. Umhverfismerki eru til þess ætluð að auðvelda fyrirtækjum framleiðslu og 

markaðssetningu á vörum sínum. Til þess þurfa framleiðslufyrirtæki að uppfylla ýmsar 

kröfur og staðla og fá vottun þess efnis að þessum kröfum sé fylgt eftir. Þess háttar kröfum 

þarf að vera fylgt eftir á öllum stigum lífsferils vörunnar (e. product life cycle) frá upphafi 

til enda (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2011). Framleiðendur hafa þó lagt minna upp úr því 

undanfarið að fá viðurkennt umhverfismerki en í staðinn ákveðið að byggja upp 

umhverfisvænt vörumerki sem hefur sitt eigið umhverfismerki. Ástæðan fyrir þessu er 

rakin til þess að fyrirtæki upplifa skort á samræmi umhverfismerkja, að þau séu ekki 

nægilega skilgreind og að ekki sé til staðar neitt alþjóðlegt viðmið. Þegar of mörg 

umhverfismerki eru í notkun, þar sem fyrirtæki eru byrjuð að nota eigin merki í sínum 

markaðsaðgerðum, getur það valdið því að neytendur eiga erfitt með að greina milli slíkra 

merkja og þeirra sem viðurkennd eru af vottunarstofum (Luzio og Lemke, 2013). 

5.3 Lífræn og umhverfisvæn vörumerki 

Vörumerki (e. brand) getur verið myndmerki (e. logo), heiti, hugtak, hönnun eða 

sambland af þessum þáttum. Þessir þættir eru til aðgreiningar á vörunni frá öðrum vörum 

og eru til þess gerðir að skapa sérstöðu í huga neytenda (Armstrong og Kotler, 2010). 

Vörumerki er safn þeirra skynjana sem neytandi fær á vöru eða fyrirtæki sem vörumerkið 

stendur fyrir. Því getur aðgreining vörunnar tengst bæði táknrænu eða tilfinningalegu eðli 

sem og óáþreifanlegum eiginleikum vörunnar og áþreifanlegum (Johansson og Carlson, 

2015; Kotler og Keller, 2012). 

Markmið flestra fyrirtækja í dag er að búa til sterkt vörumerki og ýta þannig undir 

vörumerkjavirði (e. brand equity). Það er að tenging viðskiptavinarins við vörumerkið sé 

sterk, jákvæð og einstök. Vörumerkjavirði skapar fyrirtækjum aukinn ávinning, svo sem 

aukna tryggð neytenda, aukinn hagnað og sterkari samkeppnisstöðu á markaði (Neal og 

Strauss, 2008). Vörumerkjavirði eykur líkurnar á að ná til stærri hóps á markaði og með 

sterkum neytendahóp er möguleiki á að verðleggja hærra, sem eykur aftur hagnað og 

virði fyrirtækisins (Johansson og Carlson, 2015). Framleiðendur umhverfisvænna vara 

þurfa að aðgreina sínar vörur frá öðrum og skapa virði í huga neytenda. Það gerir það að 

verkum að neytendur upplifa vöruna á jákvæðari hátt og kjósi hana fram yfir aðrar vörur 
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(Lu o.fl., 2013). Lára og Davíð segjast finna fyrir mikilli tryggð viðskiptavina og þá 

sérstaklega þeirra sem komast upp á lagið með gæði vörunnar.  

Verð lífrænna vara skiptir miklu máli þegar stefnt er að því að byggja upp sterkt 

vörumerki. Verðlagning lífrænna vara þarf að vera í jafnvægi við skynjun neytenda á 

gæðum og frammistöðu vörunnar. Ef svo er að verð lífrænnar vöru er hátt skal frekar 

vekja athygli neytenda á öðrum einkennum vörunnar, svo sem heilsufarslegum, 

öryggistengdum eða samfélagslegum (D’Souza o.fl., 2007). Úr framangreindu viðtali við 

Davíð og Láru fengust þær upplýsingar að staðsetja megi vörur þeirra sem vörur með mikil 

gæði á hagstæðu verði en þar stefnir fyrirtækið á að halda sér.  

Fyrir neytendur er mikilvægt að fyrirtæki sendi, með lífrænum vörumerkjum, skilaboð 

um ávinning þess að kjósa það merki fram yfir önnur. Að auki er mikilvægt að neytendur 

skynji þann ávinning sem hlýst af því að velja lífrænt, hvort sem það er persónulegur eða 

umhverfislegur ávinningur (Gilg o.fl., 2005). Rannsókn var gerð á því hvaða leið væri 

árangursríkust til þess að koma skilaboðum til neytenda um ávinning á neyslu lífrænna og 

umhverfisvænna vara. Í ljós kom að tilfinningalegur ávinningur virkaði best, svo sem með 

því að tengja ánægjulegar tilfinningar og vellíðan við náttúruna samhliða því sem 

umhverfisvænum eiginleikum vörumerkisins voru gerð skil. Talið var að þetta skilaði 

bestum árangri þar sem viðhorf neytenda gagnvart lífrænum vörum byggist á 

tilfinningalegu og huglægu mati (Hartmann, Ibáñez og Sainz, 2005).  

Í rannsókn Chen (2010) kom í ljós sú niðurstaða að tengsl væru á milli umhverfisvænnar 

ímyndar vörumerkja og umhverfisvæns vörumerkjavirðis (e. green brand equity), trausti 

neytenda á staðhæfingum vörumerkisins um eiginleika þess og ánægju neytenda tengda 

þessum þáttum. Chen (2010) skilgreindi umhverfisvænt vörumerkjavirði sem samansafn 

umhverfislegra eiginleika og skuldbindinga sem tengjast vörumerki, merki þess eða nafni. 

Þessir eiginleikar geta annað hvort dregið úr eða aukið skynjað verðmæti vöru. Til þess að 

skapa sér umhverfisvænt vörumerkjavirði er best fyrir fyrirtæki að skapa sér sérstöðu á 

markaði með umhverfisvænni ímynd. Þá þyrftu þau einnig að hegða sér í samræmi við 

það, á hvaða grundvelli sem er, til þess að öðlast traust neytenda gagnvart vörumerkinu. 

Þá er einnig mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir þeim þáttum sem skipta neytendur 

þeirra mestu máli, þegar þeir velja sér umhverfisvænar vörur, til þess að geta markaðssett 

vöruna betur og náð til neytenda á árangursríkari hátt.  
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Fyrirtækið Interbrand sem gefur vörumerkjum vægi út frá virði gaf fyrst út árið 2011 

lista yfir 50 „bestu alþjóðlegu grænu vörumerkin“ (e. best global green brands). Þessar 

skýrslur meta vörumerki út frá skynjun neytenda á grænni starfsemi og sjálfbærni sem og 

opinberum upplýsingum og gögnum um umhverfisáhrif sem verða af völdum 

vörumerkisins. Niðurstöður þessara skýrslna sýna að sterkustu grænu vörumerkin skilja 

sig sífellt frá öðrum og taka þátt í grænum verkefnum sem skipa neytendur þeirra máli. 

Þar að auki innleiða þessi fyrirtæki arðbærar, grænar stefnur í skipulagi sínu alveg frá því 

að setja og framkvæma umhverfisáætlanir og mæla frammistöðu sína og síðan gera 

niðurstöður þeirra mælinga opinberar. Nýlegri rannsóknir Interbrand sýna að fyrirtæki 

um allan heim eru að taka af skarið og bæta bæði sjálfbærni sína og þær opinberu 

upplýsingar sem þau veita almenningi. Jez Frampton, alþjóðlegur forstjóri Interbrand, 

segir að nauðsynlegt sé að skynjun neytenda á vörumerki sé í samræmi við raunverulega 

frammistöðu fyrirtækisins á þessu sviði. Sé það ekki í samræmi má segja að viðleitni 

vörumerkisins til að standa sig vel á þessu sviði sé til einskis eða jafnvel að fyrirtækið fái á 

sig ásakanir um grænþvott. Nú er orðið nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að stuðla að sjálfbærni 

frekar en að það hafi verið kostur hér áður fyrr, en þetta skiptir máli fyrir hagvöxt, ímynd 

og virði fyrirtækisins. Athygli vekur að þau fyrirtæki sem hafa náð í topp tíu listann síðan 

hann var fyrst gefinn út eru fyrirtæki á bifvélamarkaðnum, svo sem Toyota, Volkswagen 

og Honda en árið 2014 bættust fleiri við, svo sem Ford og Nissan. Ástæðan fyrir þessu er 

sú að öll fyrirtækin eru með stefnu um grænni iðnað og hafa sett í sölu bifreiðar sem 

menga minna og eru umhverfisvænni (Interbrand, 2011, 2012, 2013).  
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6 Aðferðafræði 

Í næstu köflum verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í framkvæmd rannsókna er hægt að beita bæði megindlegri (e. 

quantitative) og eigindlegri (e. qualitative) aðferð. Megindleg rannsóknaraðferð er 

skilgreind sem sú rannsóknaraðferð sem felur í sér staðlaðan spurningalista með fyrir 

fram gefnum valmöguleikum fyrir svarendur. Eigindleg rannsóknaraðferð felur í sér að 

greina og túlka gögn út frá því sem einstaklingar gera eða segja (Burns og Bush, 2014). Í 

þessari rannsókn var bæði megindlegri og eigindlegri rannsóknaraðferð beitt með því að 

senda út spurningalista á almenning og taka viðtöl við einstaklinga sem starfa við sölu á 

lífrænum og umhverfisvænum vörum. 

6.1 Undirbúningur og spurningalisti 

Megindleg rannsókn (sjá viðauka 1) var útbúin af höfundi ritgerðar og prófuð á fimm 

einstaklingum á aldrinum 25 til 57 ára til þess að athuga hvort spurningarnar væru 

auðskildar og ekki þörf á frekari útskýringum. Spurningalistinn samanstóð af samtals níu 

fullyrðingum og níu spurningum í bland en þar af voru fjórar bakgrunnsspurningar í lokin. 

Það voru spurningar um kyn, aldur, menntunarstig og tekjur þátttakenda.  

Spurningar könnunarinnar voru settar upp á fimm punkta Likert kvarða til þess að 

skoða hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru ákveðinni fullyrðingu. Likert 

kvarði er hluti af raðkvörðum (e. ordinal scales) en hann er jafnframt algengasti svarkvarði 

sem stuðst er við í spurningakönnunum sem meta viðhorf fólks. Likert kvarði hentar vel 

þegar svarendur eru beðnir um að gefa til kynna hversu sammála eða ósammála þeir eru 

ákveðinni fullyrðingu (Burns og Bush, 2014).  Við þessar spurningar voru valmöguleikarnir 

„mjög ósammála“, „ósammála“, „hvorki né“, „sammála“ og „mjög sammála“ í boði fyrir 

þátttakendur til þess að haka í. Tvær spurningar voru lagðar fram á annan hátt þar sem 

valmöguleikarnir voru „mjög ómeðvituð/mjög ómeðvitaður“, „ómeðvituð/ómeðvitaður“, 

„hvorki né“, „meðvituð/meðvitaður“ og „mjög meðvituð/mjög meðvitaður“. Þá voru 

þrjár aðrar spurningar settar fram með öðrum hætti þar sem aðrir valmöguleikar voru í 

boði til svars. 
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6.2 Framkvæmd 

Spurningakönnunin sem hýst var af vefsíðunni „QuestionPro“ var lögð fyrir hóp af fólki 

eftir að hún var fullkláruð og búið var að prófa hana. Gagnasöfnunin fór fram dagana 29. 

mars til 9. apríl, með þægindaúrtaki í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Fyrst var 

könnunin send út þann 29. mars 2018  á einkasíðu höfundar ritgerðarinnar og þann sama 

dag var henni deilt á tengslanet tveggja vina höfundar. Daginn eftir, þann 30. mars var 

könnuninni deilt á vegg annarra tveggja vina sem og inn á Facebook hópinn „Vegan 

Ísland“. Þar sem illa gekk að fá svör og aðeins rétt rúmlega 100 svör komin þann 2. apríl 

ákváðu tveir aðrir vinir að deila könnuninni inn á sinn vegg á Facebook. Síðar meir var 

henni deilt inn á Facebook hóp sem kallast „Markaðsnördar“ og annan sem kallast 

„Viðskiptafræðinemar“ þann 3. apríl. Aðeins voru um 170 svör komin þann 5. apríl og því 

var ákveðið að deila könnuninni aftur á vegg rithöfundar ásamt því að fimm aðrir vinir 

deildu henni á eigin vegg á Facebook. 

Áður en þátttakendur hófu könnunina fengu þeir upplýsingar um að rannsóknin væri 

hluti af lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði þar sem neysla á lífrænum 

matvælum væri könnuð. Engin umbun var gefin fyrir þátttöku í rannsókninni en greint var 

frá því við upphaf að ekki væri hægt að rekja svör aftur til einstaklinga. 

6.3 Greining gagna og úrvinnsla  

Eftir að gagnaöflun var lokið höfðu 346 einstaklingar svarað. Því næst voru töluleg gögn 

flutt yfir í forritið SPSS til frekari úrvinnslu. Ákveðið var að vinna einungis með gögn þeirra 

einstaklinga sem höfðu svarhlutfall yfir 50% og því voru aðrir þátttakendur hreinsaðir út, 

eða alls 91 einstaklingur. Eftir stóðu svör 255 aðila. 

Til þess að kanna tilgátur um meðaltal var stuðst við t-próf fyrir eitt úrtak (e. one 

sample t-test). Einnig var t-próf tveggja óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) 

notað en það var til þess að kanna hvort marktækur munur væri á tveimur meðaltölum 

þar sem við keyrslu t-prófs fást tvö marktektarpróf. Þessi próf eru Levene‘s prófið og t-

próf. Levene‘s prófið gefur til kynna hvort dreifing hópanna sé sambærileg, sem er 

forsenda t-prófsins og segir til um hvort munurinn sé marktækur. Þá var einnig stuðst við 

Codebook við úrvinnslu gagnanna. Þegar borinn var saman breytileiki ólíkra hópa við 

breytileika innan hvers hóps var einhliða dreifigreining (e. one-way ANOVA) gerð, þar var 

einnig keyrt Tukey eftir á próf (e. post hoc) sem greinir frá því hvar munurinn liggur ef 
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hann er til staðar.  Ef munur reyndist marktækur í keyrslu á t-prófum eða dreifigreiningu 

var stuðst við Eta gildi (e. Eta squared) (sjá töflu 2) til þess að kanna hvort sá munur skipti 

máli. 

Tafla 2: viðmið Eta gildis (Burns og Bush, 2014) 

Stærð viðmiðs Styrkur áhrifa 

0,01 Veik áhrif 

0,06 Meðal áhrif 

0,14 Sterk áhrif 

 

Til þess að kanna hvort tengsl væru til staðar á milli nafnbreyta voru útbúnar krosstöflur 

(e. crosstabs) en kí-kvaðrat greining var að auki gerð til þess að athuga hvort þessi tengsl 

væru tölfræðilega marktæk. Að auki var fylgni (e. correlation) skoðuð til þess að kanna 

tengsl á milli tveggja skalabreyta, en fylgnistuðull getur hvort sem er verið jákvæður eða 

neikvæður og tekið gildi frá -1 upp í 1. Þó ber að hafa í huga að fylgni segir ekki til um 

orsakasamband milli breyta. Til þess að meta hvort fylgni sé sterk eða veik má styðjast við 

viðmið Cohens sem sjá má í töflu 3.  

Tafla 3: fylgnistuðulsviðmið Cohens (Burns og Bush, 2014) 

Stærð stuðuls Fylgni 

+/- 0,0-0,9 Engin fylgni 

+/- 0,10-0,29 Veik fylgni 

+/- 0,30-0,49 Fylgni í meðallagi 

+/- 0,50-1,00 Sterk fylgni 

 

Við úrvinnslu á lausnum, og með þessi ólíku próf í huga, kom í ljós að aðeins er um 

tölfræðilega marktækan mun að ræða þegar marktektarmörk eru undir 5%. Endurkóða 

þurfti spurninguna „Hver er aldur þinn?“ þegar hún var skoðuð með tilliti til annarra 

spurninga, aðrar spurningar voru ekki endurkóðaðar.  

Eftir að öll tölfræðileg gögn höfðu verið hreinsuð og unnið hafði verið úr þeim voru þau 

færð yfir í forritið Excel til að útbúa bæði töflur og myndir fyrir lýsandi tölfræði. 
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7 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna matarvenjur Íslendinga á lífrænum og 

umhverfisvænum vörum með tilliti til kyns, aldurs, menntunar og tekna. Þá var einnig 

kannað hvert viðhorf þeirra væri til verðlags, mikilvægis þessara vara og hvort 

þátttakendur hafi orðið meðvitaðri síðastliðin ár um neyslu á þessum vörum. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar verður skipt í tvo hluta, „Helstu niðurstöður“ og „Ítarlegar 

niðurstöður“ sem svo greinast í smærri kafla þegar við á. Í „Helstu niðurstöðum“ koma 

fram svör við rannsóknarspurningunni, „Matarvenjur Íslendinga á lífrænum og 

umhverfisvænum vörum. Skipta bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, menntun og tekjur 

máli?“. Í kaflanum „Ítarlegri niðurstöður“ eru bakgrunnsbreytur þátttakenda skýrðar og 

helstu spurningar og svör sett fram með hjálp tölfræðiprófanna sem getið var til að 

framan.  

7.1 Helstu niðurstöður 

Þegar fjölmörg próf voru keyrð í gegnum SPSS til þess að kanna tengsl milli hinna ýmsu 

þátta komu margar áhugaverðar niðurstöður í ljós. Sem dæmi má nefna að þátttakendur 

rannsóknarinnar eru mjög meðvitaðir um að vara sé lífræn eða umhverfisvæn og þekkja 

vel muninn á milli þessara vara og hefðbundinna vara. Gera má ráð fyrir að þessi þekking 

sé að hluta til ástæða þess að einstaklingarnir neyta lífrænna og umhverfisvænna vara. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttakendur hafa síðastliðin ár orðið 

meðvitaðri um að neyta lífrænna og umhverfisvænna vara. Þessar niðurstöður má tengja 

við það að flestir þátttakendur segjast hafa neytt þessara vara síðastliðin 1-5 ár. Þó kom 

á óvart hversu margir segjast ekki neyta lífrænna vara þrátt fyrir að mikill meirihluti 

segðist vera umhugað um áhrif neyslu sinnar á umhverfið. Annað tölfræðipróf var keyrt 

til þess að athuga hvort munur væri á milli kynjanna í afstöðu sinni til þess að vera 

umhugað um áhrif neyslu sinnar á umhverfið. Í ljós kom að þetta skipti konur meira máli 

heldur en karla. Þetta má jafnvel skýra út frá því að tilfinningaleg áhrif ná oft meira til 

kvenna heldur en karla. 

Kannað var hvort þátttakendum þætti framboð lífrænna vara gott og hvernig þeim 

þætti verðlagning þessara vara. Flestir staðsettu sig fyrir miðju hvað framboð varðar, það 

er, þeim þótti það hvorki gott né slæmt. Því næst voru þeir sem sögðu það gott. Þegar 
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kom að verðlagningu sagði mikill meirihluti að þeim þætti lífrænar vörur of hátt 

verðlagðar. Þetta tvennt má nota sem skýringu þess að ekki fleiri versli lífrænar og 

umhverfisvænar vörur. Áhugavert þótti að ekki reyndist vera marktækur munur á milli 

tekjuhópa þegar kannað var hvort fólki þætti lífrænar vörur of dýrar. 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í það hvað skipti þá mestu máli, lágt verð, að varan 

væri lífræn eða íslensk kom í ljós að lágt verð og íslenskar vörur skiptu þá mestu máli. 

Segja má að það hafi komið á óvart hversu litlu máli það skipti þátttakendur að varan væri 

lífræn, þar sem mikill meirihluti sagðist ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni um 

að það skipti máli. Í sömu athugun kom í ljós að það skipti neytendur mun meira máli að 

varan væri lágt verðlögð eða íslensk heldur en nokkurn tíma lífræn.   

7.2 Ítarlegri niðurstöður 

Hér verður farið ítarlega í þær niðurstöður sem fram komu við greiningu rannsóknarinnar. 

Bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur, menntun og tekjur verða útlistaðar auk þess sem greint 

verður frá helstu spurningum og niðurstöðum þeirra úr viðeigandi tölfræðiprófum.  

7.2.1 Þátttakendur 

Eftir gagnahreinsunina stóðu 255 svör sem notuð voru við greiningu þátttakenda. Í lok 

rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir að svara fjórum bakgrunnsspurningum, það er 

hvert kyn þeirra væri, á hvaða aldursbili þeir lægju, hvert hæsta menntunarstig væri sem 

þeir hefðu lokið og hversu háar heildartekjur þeirra væru á mánuði, fyrir skatt. Í töflu 4 

má sjá hlutfall þátttakenda eftir kyni, aldri, menntun og tekjum en alls voru 253 

einstaklingar sem svöruðu spurningum um kyn og aldur, 249 sem svöruðu spurningunni 

um menntun og 239 greindu frá á hvaða bili heildartekjur þeirra lægju. 
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Tafla 4: bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Kyn Hlutfall 

Karl 24.1% 

Kona 75.9% 

Aldur Hlutfall 

20 ára eða yngri 4.7% 

21-30 ára 45.8% 

31-40 ára 19.8% 

41-50 ára 14.6% 

51-60 ára 10.7% 

61 árs eða eldri 4.3% 

Menntun Hlutfall 

Grunnskólapróf 8.8% 

Stúdentspróf 22.9% 

Iðnmenntun 6.0% 

Grunnmenntun á háskólastigi 36.9% 

Framhaldsmenntun á háskólastigi 25.3% 

Tekjur Hlutfall 

200 þúsund krónur eða lægri 25.5% 

201-400 þúsund krónur 20.9% 

401-600 þúsund krónur 28.5% 

601-800 þúsund krónur 12.6% 

801-1000 þúsund krónur 9.2% 

Hærri en 1 milljón króna 3.3% 

 

Við tíðnidreifingar kom í ljós að dreifing kynjanna var nokkuð ójöfn, þar sem hlutfall 

kvenna var 75,9% sem samsvarar 192 einstaklingum en hlutfall karla aðeins 24,1%, það 

er 61 einstaklingur. Langflestir svarenda voru á aldursbilinu 21-30 ára, alls 116 

þátttakendur. Þar á eftir var aldursbilið 31-40 ára, með 50 svarendur. Tafla 4 sýnir að 

þátttakendur eru flestir með grunnmenntun á háskólastigi, það er 92 manns en næst á 

eftir kemur framhaldsmenntun á háskólastigi með 63 einstaklinga. Þétt á eftir fylgdi sá 

hópur þátttakenda sem hafði lokið stúdentsprófi til hæstu menntunar en þeir voru alls 57 

talsins. Þátttakendur eru flestir með laun á bilinu 401-600 þúsund krónur, alls 68 

einstaklingar. Rétt á eftir koma 50 aðilar með laun á bilinu 201-400 þúsund krónur.  

Þegar gögnin úr töflu 4 eru dregin saman sést að meirihluti svarenda eru konur á 

aldursbilinu 21-30 ára, þar sem grunnmenntun á háskólastigi er hæsta menntun 

einstaklinga og tekjur þeirra á mánuði 410-600 þúsund krónur.  
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7.2.2 Munurinn á lífrænum og umhverfisvænum vörum frá hefðbundnum 
vörum 

Ákveðið var að kanna hvernig þekking þátttakenda skiptist á milli þess að þekkja annars 

vegar lífrænar vörur frá öðrum vörum og hins vegar umhverfisvænar vörur. Báðum 

þessum spurningum svöruðu 255 manns og því var ákveðið að setja niðurstöðurnar 

saman í graf. Þær má sjá á mynd 5. Súluritið sýnir að langflestir þátttakendur segjast 

þekkja bæði lífrænar og umhverfisvænar vörur frá öðrum. Einungis lítill hluti þátttakenda 

segjast mjög ósammála því að þekkja muninn á þessum vörum frá öðrum vörum eða 5 

einstaklingar, í spurningunni um lífrænar vörur og 9 í þeirri um umhverfisvænar vörur.  

 

Mynd 5: þekking þátttakenda á lífrænum og umhverfisvænum vörum frá öðrum vörum 

 

Út frá myndinni má einnig sjá að fleiri telja sig þekkja muninn á lífrænum vörum frá öðrum 

vörum heldur en að þekkja muninn á umhverfisvænum vörum frá öðrum vörum. 

Ákveðið var að skoða hvort munur væri á milli kynjanna, hvort annað kynið þekkti 

betur muninn á lífrænum eða umhverfisvænum vörum frá öðrum vörum. Við þá athugun 

kom í ljós að ekki var marktækur munur á meðaltölum kynjanna því p>0,05. 

7.2.3 Meðvitund þátttakenda um að vara sé lífræn eða umhverfisvæn 

Kannað var hversu meðvitaðir þátttakendur eru um að vara sé annað hvort lífræn eða 

umhverfisvæn. Niðurstöður þessar má sjá á mynd 6 en þar sést glögglega að munur milli 

þess hvort þátttakendur eru meðvitaðir um lífrænar og umhverfisvænar vörur er mjög 

lítill.  

2.0%

8.6%

16.9%

52.5%

20.0%

3.5%

11.4%

19.6%

50.6%

14.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

Mjög
ósammála

Ósammála Hvorki né Sammála Mjög
sammála

Lífrænt

Umhverfisvænt



38 
 

 

Mynd 6: meðvitund þátttakenda um að vara sé lífræn eða umhverfisvæn 

 

Flestir þátttakendur eru sammála fullyrðingunum tveimur, eða 114 einstaklingar í 

spurningunni sem sneri að lífrænum vörum og 115 einstaklingar í þeirri er sneri að 

umhverfisvænum vörum. Þar á eftir kemur sá hópur sem telur sig hvorki meðvitaðan né 

ómeðvitaðan um muninn á þessum vörum frá hefðbundnum vörum. Fæstir eru þeir, í 

báðum spurningum, sem eru mjög ósammála því að þekkja muninn á lífrænum og 

umhverfisvænum vörum frá umhverfisvænum vörum.  

7.2.4 Fylgni á milli þess að þekkja lífrænar og umhverfisvænar vörur 

Könnuð var fylgni á milli þess hvort þátttakendur þekktu muninn á lífrænum vörum frá 

öðrum vörum og umhverfisvænum vörum. Báðum spurningum svöruðu 255 einstaklingar 

og með því að gera fylgnipróf kom í ljós að sterk fylgni er á milli þess að þátttakendur 

þekkja lífrænar vörur frá öðrum vörur við að þekkja umhverfisvænar vörur frá öðrum 

vörum.  

Með hliðsjón af töflu 5 og viðmiði Cohens um fylgnistuðla má lesa út að sterk jákvæð 

fylgni er milli þess að þátttakendur þekki muninn á lífrænum vörum frá öðrum vörum við 

að þekkja muninn á umhverfisvænum vörum frá öðrum vörum [r=0,567, n=255, 

p<0,0005]. 
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Tafla 5: fylgni milli þess að þekkja muninn á lífrænum og umhverfisvænum vörum frá öðrum vörum 

    

Ég þekki muninn á 
lífrænum vörum 

frá öðrum vörum. 

Ég þekki muninn á 
umhverfisvænum vörum 

frá öðrum vörum. 

Ég þekki muninn á 
lífrænum vörum frá 

öðrum vörum. 

Pearson 
(r) fylgni 

1 ,567** 

p   ,000 

N 255 255 

Ég þekki muninn á 
umhverfisvænum 
vörum frá öðrum 

vörum. 

Pearson 
(r) fylgni 

,567** 1 

p ,000   

N 255 255 

 

Framkvæmt var óháð t-próf til þess að athuga hvort munur væri á milli kyns eða 

menntunar og því að þekkja muninn á lífrænum eða umhverfisvænum vörum frá öðrum 

vörum. Í ljós kom að örlítill munur var á meðaltölum kynjanna, sem og menntunar. Þegar 

þetta var skoðað nánar sást að þessi munur var ekki marktækur, í hvorugu tilvikinu þar 

sem p>0,05. 

Að auki voru framkvæmd samskonar fylgni próf til þess að kanna hvort fylgni væri á 

milli þess að þekkja muninn á lífrænum vörum frá öðrum vörum og hversu meðvitaðir 

þátttakendur eru um að vara sé lífræn. Það kom í ljós að sterk jákvæð fylgni er á milli þess 

að þekkja muninn á lífrænum vörum og vera meðvitaður um að vara sé lífræn [r=0,647 

n=252, p<0,0005]. Annað eins var gert fyrir umhverfisvænar vörur og sömu niðurstöður 

komu í ljós þar. Sterk jákvæð fylgni er á milli þess að þekkja muninn á umhverfisvænum 

vörum og að vera meðvitaður um að vara sé umhverfisvæn [r=0,615, n=255, p<0,0005]. 

7.2.5 Meðvitund um neyslu lífrænna vara síðastliðin ár 

Þátttakendur voru beðnir um að segja hversu ósammála eða sammála þeir væru 

fullyrðingunni um að hafa orðið meðvitaðri um neyslu lífrænna og umhverfisvænna vara 

síðastliðin ár. Alls svöruðu 254 einstaklingar þessum lið (sjá mynd 7). 
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Mynd 7: meðvitund þátttakenda um neyslu sína á lífrænum og umhverfisvænum vörum síðastliðin ár 
 

Eins og sjá má á mynd 7 voru langflestir þátttakendur sammála fullyrðingunni, alls 90 

manns. Því næst kom sá hópur sem var hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni um 

að hafa orðið meðvitaðri um að neyta lífrænna eða umhverfisvænna vara síðastliðin ár 

en þeir voru 73 talsins. Alls voru 48 einstaklingar mjög sammála þessari fullyrðingu og því 

aðeins 43 einstaklingar sem voru annað hvort ósammála eða mjög ósammála henni.  

7.2.6 Hversu lengi hafa þátttakendur keypt lífrænar vörur 

Einnig var ákveðið að kanna hve lengi þátttakendur hafa keypt lífrænar vörur. Niðurstöður 

þeirrar spurningar má sjá á mynd 8. 

 

Mynd 8: hversu lengi hafa þátttakendur keypt lífrænt 
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Af myndinni má sjá að flestir þátttakendur eða 97 einstaklingar hafa keypt lífrænar vörur 

í 1-5 ár. Næstir eru þeir sem segjast ekki kaupa lífrænt en þeir voru 79. Aðrir hópar eru 

mun smærri en mjög fáir hafa keypt lífrænt lengur en í 10 ár, aðeins 19 aðilar. 

7.2.7 Framboð og verðlagning 

Þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til fullyrðinganna „Mér þykir verðlagning á 

lífrænum vörum of há“ og „Mér þykir framboð af lífrænum vörum gott“. Niðurstöðurnar 

má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 9: afstaða þátttakenda til verðlagningar og framboðs lífrænna vara 

Báðum spurningum svöruðu 255 manns. Af þeim voru 118 sammála því að þykja 

verðlagning lífrænna vara of há og 78 mjög sammála því. Aðeins voru 3 einstaklingar 

ósammála eða mjög ósammála því. Langflestir voru hlutlausir þegar kom að því að kanna 

hvernig þátttakendum þætti framboð lífrænna vara, alls 126 aðilar. Næstir þeim voru 65 

einstaklingar sammála um að framboðið væri gott.  

7.2.8 Segja tekjur til um skoðun þátttakenda á verðlagningu lífrænna vara? 

Bornar voru saman niðurstöður úr svörum fullyrðingarinnar „Mér þykir verðlagning á 

lífrænum vörum of há.“ við tekjur þátttakenda. Framkvæmd var dreifigreining og 

niðurstöður úr henni sýndu að p>0,05 og því ekki um marktækan mun að ræða hvað það 

varðar að ákveðnir tekjuhópar telji verð lífrænna vara of hátt frekar en aðrir tekjuhópar. 

Þar sem ekki var marktækur munur á tekjuhópum og að þykja verðlagning lífrænna 

vara of há var ákveðið að framkvæma dreifigreiningu til þess að kanna hvort lágt verð í 
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matarinnkaupum skipti neytendur máli með tilliti til tekna. Niðurstöður dreifigreiningar 

sýndi mun á milli hópa þar sem p<0,05, varðandi það að lágt verð skipti máli í 

matarinnkaupum [F(5,233)=2,638, p<0,05]. Þar sem um marktækan mun var að ræða var 

eftir á prófið (e. post hoc) Tukey keyrt til þess að sjá hvar munurinn liggur. Niðurstöður 

eftir á prófsins gáfu þær upplýsingar að aðeins lá munur á milli lægsta tekjuhópsins, það 

er þeirra sem höfðu 200 þúsund krónur eða lægri í tekjur á mánuði og þeirra sem höfðu 

800-1000 þúsund krónur í tekjur. Eta gildi var reiknað til þess að sjá hvort þessi munur 

skipti raunverulega máli. Eta gildið var 0,0536 svo áhrifin voru veik en hægt er að útskýra 

5,36% breytileikans í afstöðu til spurningarinnar út frá tekjuhópum. Ekki reiknaðist 

marktækur munur á milli annarra hópa.  

Þegar samskonar dreifigreining var keyrð fyrir hinar bakgrunnsbreyturnar mátti sjá að 

ekki var marktækur munur á milli þeirra hópa.  

7.2.9 Ástæður neytenda fyrir því að versla lífrænt 

Spurningin „Hvers vegna verslar þú lífrænar vörur?“ var lögð fyrir þátttakendur og fengu 

þeir kost á að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Eins fengu þeir kost á að skrifa inn 

sínar ástæður í opnum reit. Á mynd 10 má sjá að flestir þátttakendurnir telja lífrænar 

vörur hollari en aðrar vörur, sem og umhverfisvænni. Þá hakaði stór hluti neytenda við að 

þeir versli ekki lífrænt eða 78 manns.  

  

Mynd 10: ástæður neytenda fyrir því að versla lífrænar vörur 
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Út frá opna valmöguleikanum má sjá að í flestum tilvikum er það vegna þess að þeir telja 

vörurnar hátt verðlagðar. Þeir sem versla lífrænt sögðu hins vegar flestir að ástæða þess 

að þeir kaupi lífrænar vörur sé af þeim ástæðum sem gefnar voru en einnig vegna þess að 

oft eru þær það eina sem er í boði af tiltekinni vöru. 

7.2.10 Tengsl milli neyslu og því að neytendum er umhugað um áhrif neyslu 
sinnar á umhverfið 

Þátttakendur voru beðnir að svara fullyrðingunni „Ég versla lífrænt og/eða 

umhverfisvænt því mér er umhugað um áhrif neyslu minnar á umhverfið“. Alls svöruðu 

252 aðilar spurningunni og skiptinguna má sjá á mynd 11. 

 

Mynd 11: viðhorf þátttakenda til kaupa á lífrænum og/eða umhverfisvænum vörum vegna áhrifa neyslu 
sinnar á umhverfið 

 

Flestir þátttakendur voru annað hvort sammála eða mjög sammála fullyrðingunni, alls 160 

einstaklingar. Því næst komu þeir sem voru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni 

eða 70 einstaklingar.  

Skoðuð var  fylgnin milli þess að þátttakendum er umhugað um áhrif neyslu sinnar á 

umhverfið og hversu oft þeir neyta lífrænna vara (sjá töflu 6). 
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Tafla 6: fylgni milli neyslu á lífrænum vörum og að neytendum er umhugað um áhrif neyslu sinnar á 
umhverfið 

      

Hversu oft neytir 
þú lífrænna vara? 

Ég versla lífrænt og/eða 
umhverfisvænt því mér er 
umhugað um áhrif neyslu 

minnar á umhverfið. 

Hversu oft neytir þú 
lífrænna vara? 

Pearson 
(r) fylgni 

1 ,503** 

p   ,000 

N 254 252 

Ég versla lífrænt og/eða 
umhverfisvænt því mér er 
umhugað um áhrif neyslu 

minnar á umhverfið. 

Pearson 
(r) fylgni 

,503** 1 

p ,000   

N 252 253 

 

Tafla 6 sýnir fylgnina milli hversu oft þátttakendur neyta lífrænna vara og þess að þeim sé 

umhugað um áhrifin sem neysla þeirra hefur á umhverfið. Út frá viðmiðum Cohens má 

sjá að fylgnin milli þessara þátta er sterk jákvæð fylgni [r=0,503, n=252, p<0,0005].  

Tengsl milli bakgrunnsbreytanna voru skoðuð með tilliti til neyslu þátttakenda á 

lífrænum vörum. Óháð t-próf var notað til þess að kanna muninn á milli kynjanna og 

dreifigreining til þess að kanna hinar bakgrunnsbreyturnar. Í ljós kom að enginn 

marktækur munur var á milli þessara hópa þar sem p>0,05.  

Þegar tengsl spurningarinnar „Hversu lengi hefur þú verslað lífrænar vörur?“ voru 

borin saman við bakgrunnsbreyturnar, með krosstöflum, mátti sjá að enginn marktækur 

munur var á milli hópa þar sem p>0,05. 

Að auki var athugað hvort marktækur munur væri á viðhorfi kynjanna til neyslu 

lífrænna vara því þeim er umhugað um áhrif neyslu sinnar á umhverfið. Því var 

framkvæmt óháð t-próf. Sjá mátti mismun á meðaltölum kynjanna og því var Levene‘s og 

t-prófið skoðað frekar til þess að sjá hvort hann væri marktækur. Í ljós kom að áhrif neyslu 

einstaklinga á umhverfið skiptir konur meira máli (M=3,79, SD=0,879) en karla (M=3,46, 

SD=1,149, t(83,515)=-2,077, p=0,041). Til þess að kanna hvort þessi munur, þó marktækur 

sé, skipti máli var Eta gildi reiknað út. Reiknað Eta gildi var 0,0169 og því eru áhrifin veik 

þar sem aðeins er hægt að útskýra 1,69% af breytileikanum í afstöðu til fullyrðingarinnar 

út frá kyni.  
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Samskonar próf var keyrt til þess að kanna hinar bakgrunnsbreyturnar, aldur, menntun 

og tekjur. Í þeim prófum kom ekki fram marktækur munur á meðaltölum hópanna. 

7.2.11 Hvað skiptir neytendur mestu máli 

Þátttakendur voru beðnir að haka við valkost hjá þremur fullyrðingum um hvað skipti þá 

mestu máli hvað matarinnkaup varðar. Þetta voru fullyrðingarnar „Hvað matarinnkaupin 

varðar er það lágt verð sem skiptir mestu máli“, „Hvað matarinnkaupin varðar skiptir 

mestu máli að varan sé lífræn“ og „Það skiptir mig máli að varan sé íslensk“. Alls svöruðu 

253 einstaklingar fyrri fullyrðingunum tveimur en einum færri þeirri síðustu. Út frá mynd 

12 má sjá að flestir þátttakendur eru sammála fullyrðingunni um að lágt verð skipti mestu 

máli, eða 36,2%. Næst á eftir koma þeir, 32,4% sem sammála eru því að mestu skipti að 

varan sé íslensk. Út frá myndinni má einnig sjá að lífrænt skiptir fæsta þátttakendur máli 

en 35% sögðu það ekki skipta þá máli og 31,9% sögðust ósammála því að það skipti máli.  

 

Mynd 12: hvað skiptir mestu máli, lágt verð, að varan sé íslensk eða lífræn 

 

Auk þess að skoða skiptingu þátttakenda á hvað skipti þá mestu máli var skoðuð fylgni 

milli þessara fullyrðinga (tafla 7).  
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Tafla 7: fylgni milli þess hvað skiptir neytendur mestu máli 

 

Hvað matarinnkaupin 
varðar er það lágt verð 
sem skiptir mestu máli. 

Hvað matarinnkaupin 
varðar skiptir mestu 

máli að varan sé lífræn. 

Það skiptir mig 
mestu máli að 

varan sé íslensk. 

Hvað matarinnkaupin 
varðar er það lágt verð 
sem skiptir mestu máli. 

Pearson 
(r) fylgni 

1  -,258**  -,13 

P  ,000 ,840 

N 253 253 252 

Hvað matarinnkaupin 
varðar skiptir mestu 

máli að varan sé lífræn. 

Pearson 
(r) fylgni 

-,258** 1  ,239** 

P ,000  ,000 

N 253 253 252 

Það skiptir mig mestu 
máli að varan sé 

íslensk. 

Pearson 
(r) fylgni 

-,013   ,239** 1 

p ,840 0,00  

N 252 252 252 

 

Úr töflunni má lesa að fylgni er milli þess að lágt verð skipti neytendur mestu máli og að 

varan sé lífræn, en út frá viðmiðum Cohens um fylgnistuðla má sjá að þessi fylgni 

skilgreinist sem neikvæð veik fylgni [r=-0,258, n=253, p<0,005]. Eins má sjá að fylgnin milli 

þess að mestu máli skipti að varan sé lífræn og að hún sé íslensk, það er hún er skilgreind 

sem jákvæð veik fylgni [r=0,239, n=252, p<0,0005]. 

7.2.12 Mikilvægi þess að varan sé íslensk 

Fullyrðingin „Það skiptir mig máli að varan sé íslensk“ var skoðuð með tilliti til allra 

bakgrunnsbreytanna. Í ljós kom að enginn marktækur munur reyndist vera á milli 

kynjanna í þeim efnum þar sem p>0,05. Sagan varð önnur þegar hinar þrjár 

bakgrunnsbreyturnar voru kannaðar. 

Það kom í ljós að marktækur munur var á milli aldurshópa með tilliti til 

fullyrðingarinnar, þar sem [F(5,246)=3,433, p<0,05]. Eftir á prófið gaf upplýsingar um að 

þessi tiltekni munur er á milli aldurshópanna á bilinu 21-30 ára og 51-50 ára. Eta gildið 

reiknaðist sem 0,0652 svo um meðal mikil áhrif var að ræða og hægt var að útskýra 6,52% 

af breytileikanum í afstöðu til fullyrðingarinnar út frá aldri.  

Þegar framangreind fullyrðing var skoðuð með tilliti til menntunar kom einnig í ljós 

marktækur munur [F(4,244)=3,033, p<0,05]. Tukey eftir á prófið leiddi í ljós að munurinn 

lægi aðeins á milli einstaklinga með grunnskólapróf og stúdentspróf sem hæstu menntun. 
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Eta gildið var reiknað sem 0,0474 en það þýðir að munurinn telst hafa lítil áhrif enda 

aðeins hægt að útskýra 4,74% af breytileikanum út frá menntun.  

Loks var fullyrðingin skoðuð með tilliti til tekna og þar var einnig um marktækan mun 

að ræða [F(5,232)=2,609, p<0,05]. Eftir á prófið sýndi að munurinn lá á milli tekjuhópanna 

sem höfðu 200 þúsund krónur eða lægri í tekjur og 401-600 þúsund krónur. Reiknað Eta 

gildi var 0,0532 sem útskýrir aðeins 5,32% af breytileikanum milli hópa og telst því til lítilla 

áhrifa.  

7.2.13 Mikilvægi þess að varan sé lífræn 

Einhliða dreifigreining var gerð til þess að kanna hvort bakgrunnsbreyturnar hefðu áhrif á 

það hvernig fólk liti á mikilvægi þess að vara sé lífræn. Aðeins kom fram mismunur í 

bakgrunnsbreytunni um aldur þar sem mismunur var á meðaltölum hópa. Endurkóðunar 

var þörf til þess að sjá á milli hvaða hópa þessi munur lá. Hópurinn 20 ára og yngri var 

sameinaður við 21-30 ára, 31-40 og 41-50 voru sameinaðir og eins voru 51-60 og 61 árs 

og eldri sameinaðir í einn. Í ljós kom að marktækur munur var á milli hópa 

[F(2,250)=3,764, p<0,05]. Eftir á prófið Tukey sýndi að þessi munur lá á milli tveggja neðri 

hópanna, það er 30 ára og yngri og 31-50 ára. Eta gildi var reiknað út sem 0,0292 sem 

þýðir að um lítil áhrif var að ræða því aðeins var hægt að útskýra 2,92% af breytileikanum 

milli hópa.  
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8 Takmarkanir 

Þónokkrar takmarkanir voru við gerð könnunarinnar sem gera má ráð fyrir að hafi haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi var úrtakið lítið, þar sem aðeins stóðu 

eftir 255 svör eftir hreinsun gagna. Þar sem úrtakið er svo lítið getur reynst erfitt að halda 

því fram að þessar niðurstöður endurspegli mat allra Íslendinga. Í öðru lagi var 

langfjölmennasti hópurinn konur á aldrinum 21-30 ára. Þessi hópur gefur því ekki 

fullnægjandi sýn þvert á alla hópa sem til skoðunar voru og getur skekkt niðurstöður. 

Næst ber að nefna að könnunin var framkvæmd með þægindaúrtaki og aðeins dreift á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Þetta gerir það að verkum að hópurinn getur orðið 

einsleitari en ef stuðst hefði verið við handahófskennt úrtak, svo dæmi sé tekið. Til þess 

að koma í veg fyrir einsleitni og auka fjölda svarenda sem tengjast rannsakanda ekki beint 

var könnuninni deilt á aðra síður, svo sem „Markaðsnördar“, „Viðskiptafræðinemar“ og 

„Vegan Ísland“. Þar að auki var könnuninni deilt á veggi skyldmenna höfundar til að ná til 

enn stærri hóps. Þá má nefna að þátttakendur rannsóknarinnar gætu hafa upplifað 

nokkurs konar þrýsting til svara, það er svarað eins og þeir töldu að væri „réttast“ en ekki 

eins og þeir upplifa eða gera hlutina í raun. Í lokin ber að nefna að engin skilgreining var 

á hvað lífrænar, né heldur umhverfisvænar vörur eru og því má vera að þátttakendur hafi 

ólíkar hugmyndir um hvað þær eru í raun. 
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9 Ályktanir  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að Íslendingar séu sífellt að verða 

meðvitaðri um áhrif neyslu sinnar á umhverfið. Þeir þekkja flestir vel muninn á milli þess 

hvort vara sé lífræn eða umhverfisvæn, frá hefðbundnum vörum. Þessi þekking og 

vitneskja einstaklinga um áhrif neyslu sinnar á umhverfið gæti verið ástæða fyrir því að 

sífellt fleiri leitist við að neyta lífrænna vara. Þrátt fyrir að Íslendingar virðist þekkja 

umhverfisáhrifin sem geta stafað af neyslu óumhverfisvænna vara og virðast umhugað 

um áhrif neyslu sinnar á umhverfið er að sjá sem það nái ekki til nógu margra, því enn er 

stór hópur sem hvorki neytir lífrænna né umhverfisvænna vara. Af þessu má gera ráð fyrir 

að viðhorfs-hegðunar bilið sé talsvert hjá Íslendingum, þegar kemur að kaupum á 

lífrænum og umhverfisvænum vörum.  

Þær niðurstöður að konum sé meira umhugað um áhrif neyslu sinnar á umhverfið má 

skoða í samhengi þess að oft er talað um að tilfinningalega hliðin á málum nái frekar til 

kvenna heldur en karla. Ástæða þess að konur taki þessi málefni frekar til sín eru þó ekki 

ljós en þó gæti þetta haft áhrif á það að fleiri Íslendingar neyti lífrænna vara því rannsóknir 

sýna að konur eru í meirihluta þegar kemur að innkaupum fyrir heimilið. Þarna gætu 

leynst tækifæri fyrir fyrirtæki á sviði umhverfisvænna vara að höfða betur til neytenda. Til 

lengri tíma litið gæti þó þurft að auka skynjaða persónulega ábyrgð karla og ná betur til 

þeirra með upplýsingum um umhverfisvænar vörur og kostina sem því fylgir að versla 

lífrænt og umhverfisvænt.  

Gera má ráð fyrir að neysla Íslendinga á lífrænum og umhverfisvænum matvælum sé 

sífellt að aukast. Þátttakendur rannsóknarinnar sögðust flestir hafa orðið meðvitaðri um 

áhrif neyslu sinnar á umhverfið en einnig kom í ljós að þeir sem versla lífrænt hafa flestir 

gert það síðastliðin 1-5 ár. Á þessum tíma hefur framboð stóraukist í matvöruverslunum 

og meðvitund neytenda aukist á ýmsum umhverfismálum sem rekja má til neyslu fólks. 

Álykta má að verð hafi mikið að segja þegar kemur að ástæðum þess að Íslendingar 

kaupi ekki lífrænar vörur. Þrátt fyrir skoðun viðmælenda í þessari rannsókn og ýmissa 

fræða um að lífrænar vörur séu ekki hátt verðlagðar, virðist þessi skoðun ekki 

endurspeglast hjá hinum almenna neytanda. Það að ekki reyndist vera munur á milli 

markhópa gæti skýrt það að jafnvel sé ekki nógu mikil þekking á því hvers vegna lífrænar 

vörur eru dýrari en aðrar vörur, eða jafnvel eins og fram kom í upphafi þessarar ritgerðar, 
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að hefðbundnar vörur séu óeðlilega ódýrar miðað við þær lífrænu. Hafi fólk betri þekkingu 

á þessu sviði gæti það breytt viðhorfi þess til verðlagningarinnar. Þó mátti sjá mun á milli 

lægsta tekjuhópsins og þeirra sem hafa 800-1000 þúsund krónur í tekjur á mánuði en gera 

má ráð fyrir að þessi munur væri ekki jafn mikill ef fólk gerði sér betur grein fyrir 

persónulegum- og umhverfislegum ávinningi þess að neyta frekar lífrænna og 

umhverfisvænna vara í stað hefðbundinna vara. Þá gæti verið að bakgrunnsbreyturnar 

hefðu ekki jafn mikið að segja í ákvarðanatöku þegar kemur að kaupum á þessum vörum.  

Áhugavert þykir að það skipti Íslendinga meira máli að varan sé íslensk heldur en að 

hún sé lífræn. Þar gæti þó komið inn sú hugmynd að með því að velja íslenskt er komið 

hjá þeim kostnaði og mengun sem hlýst af innfluttum vörum. Þá er einnig stuðst við 

íslenskan efnahag með því að versla innlent.  
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Viðauki 

Viðauki 1: Spurningalisti 

Kæri þátttakandi, 

 

Í meðfylgjandi könnun er markmiðið að skoða neyslu Íslendinga á lífrænni matvöru.  

Könnunin er hluti af BS lokaverkefni mínu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Því þætti mér 

vænt um ef þú sæir þér fært um að gefa 3-5 mínútur af tíma þínum, til þess að svara henni. 

Könnunin er nafnlaus og svör verða ekki rakin til þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Laufey Hjaltadóttir 

lah12@hi.is 

 

1. Ég þekki muninn á lífrænum vörum frá öðrum vörum. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

2. Ég þekki muninn á umhverfisvænum vörum frá öðrum vörum. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

3. Hversu meðvituð/meðvitaður ert þú um að vara sé lífræn? 

Mjög ómeðvituð/mjög ómeðvitaður 

Ómeðvituð/ómeðvitaður 

Hvorki né 

Meðvituð/meðvitaður 

Mjög meðvituð/mjög meðvitaður 
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4. Hversu meðvituð/meðvitaður ert þú um að vara sé umhverfisvæn? 

Mjög ómeðvituð/mjög ómeðvitaður 

Ómeðvituð/ómeðvitaður 

Hvorki né 

Meðvituð/meðvitaður 

Mjög meðvituð/mjög meðvitaður 

 

5. Hversu oft neytir þú lífrænna vara? 

Ég neyti ekki lífrænna vara 

Sjaldnar en einu sinni í viku 

Einu sinni í viku 

2-6 sinnum í viku 

Daglega  

Í hvert mál 

 

6. Hvers vegna verslar þú lífrænar vörur? Merkja má við fleiri en einn valmöguleika. 

Ég versla ekki lífrænt 

Mér þykja þær bragðbetri en aðrar vörur 

Ég tel þær hollari en aðrar vörur 

Þær eru umhverfisvænni en aðrar vörur 

Þær hafa engin erfðabreytt efni 

Þær eru ódýrari 

Annað (og hvað þá)? ________________ 

 

7. Hversu lengi hefur þú verslað lífrænar vörur? 

Ég versla ekki lífrænt 

Í minna en ár 

1-5 ár 

6-10 ár 

Lengur en 10 ár 

 

8. Síðastliðin ár hef ég orðið meðvitaðri um að neyta lífrænna og umhverfisvænna vara. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

9. Mér þykir framboð af lífrænum vörum gott. 

Mjög ósammála 
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Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

10. Mér þykir verðlagning á lífrænum vörum of há. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

11. Ég versla lífrænt og/eða umhverfisvænt því mér er umhugað um áhrif neyslu minnar á 

umhverfið. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

12. Hvað matarinnkaupin varðar er það lágt verð sem skiptir mestu máli. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

13. Hvað matarinnkaupin varðar skiptir mestu máli að varan sé lífræn. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 

 

14. Það skiptir mig mestu máli að varan sé íslensk. 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hvorki né 

Sammála 

Mjög sammála 
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Í lokin koma bakgrunnsspurningar sem notaðar verða við úrvinnslu könnunarinnar. 

 15. Hvert er kyn þitt? 

Karl 

Kona 

Ég skilgreini ekki kyn mitt 

 

16. Hver er aldur þinn? 

20 ára eða yngri 

21-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61 árs eða eldri 

 

17. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

Grunnskólapróf 

Stúdentspróf 

Iðnmenntun 

Grunnmenntun á háskólastigi 

Framhaldsmenntun á háskólastigi 

 

18. Hverjar eru heildartekjur þínar á mánuði fyrir skatt? 

200 þúsund krónur eða lægri 

201-400 þúsund krónur 

401-600 þúsund krónur 

601-800 þúsund krónur 

801-1000 þúsund krónur 

Hærri en 1 milljón króna 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi 

• Hvaða kynningarstefnu notist þið við og hvers vegna? 

o Hvaða miðla notið þið helst til auglýsinga? 

• Hafið þið tekið eftir breytingu í sölu síðastliðin ár? (aukning/minnkun)  

o Af hverju stafar þessi breyting? 

• Finnið þið fyrir vörumerkjatryggð? 

• Hvernig skilgreinið þið markhópa ykkar og á hvaða hátt eru þeir ólíkir? 

o Með tilliti til aldurs, kyns og tekna, hvaða hópur/hópar eru stærstir? 

• Teljið þið það skipta viðskiptavini ykkar máli að varan sé lífræn? 

o Hverja teljið þið helstu ástæðuna vera fyrir því að fólk kjósi lífrænt? 

• Teljið þið verð skipta viðskiptavini ykkar máli? (verðteygni vöru)  

• Hvar staðsetjið þið ykkur hvað varðar kostnað og gæði?  

• Þykir ykkur framboðið ykkar á lífrænum og umhverfisvænum vörum gott eða teljið þið 

mega gera betur? 

o En almennt á markaðnum? 

• Gerið þið viðskiptavinum ykkar auðvelt fyrir að sjá/taka eftir að varan sé lífræn? 

• Hverjir eru helstu keppinautar ykkar á markaðnum? 

o Í hverju felst styrkur hvers og eins? 

• Hverja teljið þið aðgreiningu ykkar vera á markaði? 

o Hvert teljið þið samkeppnisforskot ykkar vera? (VRIO) 

• Hvert er virðisloforð ykkar (e. value proposition) - hvað græðir viðskiptavinurinn á 

viðskiptum við ykkur? 

• Hafið þið íhugað að breyta umbúðum varanna ykkar í umhverfisvænni - pappi í stað 

plasts (þar sem við á) 

• Hvar fer framleiðslan fram á vörunum ykkar? 

o Hverjir eru vottunaraðilarnir? 

 


