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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	 lokaverkefni	til	meistaraprófs	í	markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum	við	

Háskóla	 Íslands.	 Vægi	 ritgerðarinnar	 er	 30	 ECTS-einingar.	 Leiðbeinandi	 er	 Auður	

Hermannsdóttir	aðjúnkt	og	kann	ég	henni	allar	mínar	bestu	þakkir	 fyrir	 samstarfið.	Þá	

langar	 mig	 að	 færa	 foreldrum	 mínum	 bestu	 þakkir	 fyrir	 góðan	 stuðning.	 Fyrir	

prófarkalestur	 fá	 Kristín	 Bergljótar	 Arnþórsdóttir,	 Sigdís	 Þóra	 Sigþórsdóttir	 og	 Þórdís	

Björt	 Sigþórsdóttir	 bestu	 þakkir.	 Sigdís	 fær	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 ómældan	 stuðning	 í	

minn	garð	á	meðan	á	ritgerðarskrifum	stóð.	Að	 lokum	vil	ég	þakka	börnunum	mínum,	

Einari	 Antoni,	 Eydísi	 Björt	 og	 Arndísi	 Soffíu	 fyrir	 þá	 þolinmæði	 sem	 þau	 hafa	 sýnt	

undanfarna	mánuði.	
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Útdráttur	

Vaxandi	 áhyggjur	 eru	 á	 alþjóðavettvangi	 vegna	 ósjálfbærrar	 nýtingar	 á	

náttúruauðlindum.	 Fyrirtæki	 þurfa	 í	 auknum	 mæli	 að	 horfast	 í	 augu	 við	 vandann	 og	

innleiða	 umhverfisvænni	 stefnu	 með	 sjálfbæra	 þróun	 fyrir	 augum.	 Vel	 heppnuð	

vöruþróun	og	framleiðsla	á	umhverfisvænni	vörum	eða	þjónustu	er	mikilvæg	til	þess	að	

minnka	 umhverfisáhrif	 og	 stuðla	 að	 grænni	 vöru.	 Í	 því	 samhengi	 er	 græn	

markaðssetning	 eitt	 af	 grundvallaratriðum	 sem	 fyrirtæki	 ættu	 að	 styðjast	 við.	 Græn	

markaðssetning	 miðar	 að	 því	 að	 fyrirtæki,	 neytendur	 og	 samfélag	 stuðli	 saman	 að	

grænu	 hagkerfi	 með	 sjáfbæra	 þróun	 að	 leiðarljósi,	 án	 þess	 að	 skerða	 frekar	 vistkerfi	

jarðar.			

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	afla	upplýsinga	um	hvort	græn	markaðssetning	

skili	árangri	þegar	kemur	að	frammistöðu	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	á	vörumarkaði.	

Spurningalisti	var	sendur	á	stjórnendur	148	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	og	skiluðu	sér	

51	svör.	Græn	markaðssetning	var	í	þessu	tilliti	skoðuð	út	frá	markaðsráðunum	fjórum;	

vöru,	verði,	dreifingu	og	kynningu.	Markaðsráðarnir	voru	síðan	bornir	saman	við	hversu	

slæma	eða	góða	frammistöðu	á	vörumarkaði	stjórnendur	framleiðslufyrirtækja	á	Íslandi	

telja	 þau	 hafa.	 Frammistaða	 á	 vörumarkaði	 var	mæld	 út	 frá	 svörum	 þátttakenda	 um	

markaðshlutdeild	 og	 sölumagn	 í	 samanburði	 við	 samkeppnisaðila	 og	 miðað	 við	 eigin	

markmið.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 til	 kynna	 að	 græn	 markaðssetning	 skili	 árangri	

þegar	 kemur	 að	 frammistöðu	 íslenskra	 framleiðslufyrirtækja	 á	 vörumarkaði.	 Þá	 sýndu	

niðurstöður	að	stjórnendur	voru	almennt	nokkuð	sammála	flestum	þeim	staðhæfingum	

sem	 sem	 snúa	 að	 því	 hvort	 markaðsaðgerðir	 innihaldi	 víddirnar	 græn	 vara,	 græn	

dreifing	 og	græn	 kynning.	 Þegar	 horft	 er	 til	græns	 verðs	 voru	 þátttakendur	 að	mestu	

hlutlausir.	 Rannsóknin	 varpar	 ljósi	 á	 jákvæð	 áhrif	 þess	 að	 grænka	 hina	 hefðbundnu	

markaðsráða	 heildrænt	 en	 gefur	 jafnframt	 til	 kynna	 að	 áhrif	 séu	 misjöfn	 á	 milli	

markaðsráða.	Þannig	reyndust	víddirnar	græn	vara	og	græn	dreifing	báðar	hafa	jákvæð	

áhrif	 á	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði,	 öfugt	 við	 víddirnar	grænt	 verð,	 sem	 hafði	 engan	
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skýringarmátt	á	frammistöðu	á	vörumarkaði,	og	græna	kynningu	sem	fól	í	sér	neikvæð	

áhrif	á	frammistöðu	á	vörumarkaði.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 geta	 reynst	 mikilvægar	 við	 stefnumörkun	 grænnar	

markaðssetningar	auk	þess	sem	þær	veita	athyglisverðar	vísbendingar	sem	nýst	geta	við	

áframhaldandi	 rannsóknir	 á	 þessum	 vettvangi.	 Þar	 sem	 umhverfisvitund	 fer	 vaxandi	 í	

samfélaginu	má	telja	 líklegt	að	fyrirtæki	fari	 í	auknum	mæli	að	beina	sjónum	sínum	að	

grænni	markaðssetningu.	Fræðilegt	efni	um	viðfangsefnið	er	af	skornum	skammti	og	því	

ljóst	að	þörf	er	á	frekari	rannsóknum.	
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1 	Inngangur		

Fæstar	 auðlindir	 heimsins	 eru	 ótakmarkaðar.	 Ör	 efnahagsvöxtur	 og	 fólksfjölgun	 valda	

því	 að	 umhverfismál	 eru	 orðin	 á	 meðal	 megin	 viðfangsefna	 ríkja	 um	 heim	 allan	

síðastliðin	 ár	 og	 áratugi	 (Umhverfisráðuneytið,	 2002).	 Mikil	 þörf	 er	 á	

grundvallarbreytingum	 í	 framleiðslu	og	neyslu	og	þarf	því	að	samræma	áætlaðan	vöxt	

efnahagskerfa	 og	 umhverfisleg	 takmörk	 á	 heimsvísu.	 Útbreiðsla	 vestrænna	

neyslumynstra	og	það	álag	á	náttúruauðlindir	sem	þeim	fylgja	hafa	valdið	auknu	álagi	á	

vistkerfi	 jarðarinnar	 (Umhverfisstofnun	 Evrópu,	 2017).	 Fjöldaspár	 gera	 ráð	 fyrir	 að	

íbúafjöldi	 heimsins	 verði	 9,8	 billjónir	 árið	 2050.	 Ef	 fer	 sem	 horfir	 og	 engin	 breyting	

verður	 á	 neysluvenjum	 stefnir	 í	 að	 allt	 að	 þrjár	 plánetur	 þurfi	 til	 að	 anna	 notkun	

náttúruauðlinda.	Mikilvæg	skref	í	átt	að	sjálfbærri	þróun	eru	að	fyrirtæki	hugi	betur	að	

og	 endurskoði	 framleiðsluferla	 sína,	 sem	og	 að	neytendur	 átti	 sig	 á	 hversu	mikil	 áhrif	

neysla	þeirra	og	kaupákvarðanir	hafa	á	umhverfið	(OECD,	2008).	

Árið	 2002	 var	 í	 fyrsta	 skipti	 samþykkt	 stefnumörkun	 Íslands	 um	 sjálfbæra	 þróun	 í	

kjölfar	 ráðstefnu	 þjóðarleiðtoga	 sem	 haldin	 var	 í	 Rio	 de	 Janeiro	 árið	 1992.	 Í	

stefnumörkuninni	er	að	 finna	 fjölda	markmiða	um	auðlindanýtingu	og	umhverfisvernd	

og	var	henni	ætlað	að	vera	umgjörð	utan	um	stefnu	Íslands	í	sjálfbærri	þróun	til	ársins	

2020	(Umhverfisráðuneytið,	2010).		

Í	 þessari	 rannsókn	 verður	 skilgreining	 Ólafs	 Páls	 Jónassonar	 (2001)	 á	 hugtakinu	

sjálfbær	þróun	notuð.	Hugtakinu	er	hægt	að	 skipta	 í	 tvennt,	 í	 fyrsta	 lagi	 að	ekki	megi	

ganga	óhóflega	á	forða	náttúrunnar	heldur	eigi	að	nýta	auðlindir	hennar	hófsamlega	og	

helst	 þannig	 að	 þær	 geti	 endurnýtt	 sig.	 Í	 öðru	 lagi	 felst	 í	 hugtakinu	 að	 nýting	

náttúruauðlinda	skuli	ekki	vera	á	þann	hátt	að	mengun	hljótist	af	eða	að	umhverfinu	sé	

spillt	 á	 einhvern	 annan	 hátt.	 Megininntak	 hugtaksins	 er	 að	 geta	 fullnægt	 þörfum	

samtíðarinnar	án	þess	að	skerða	möguleika	næstu	kynslóða	svo	þær	geti	fullnægt	sínum	

þörfum.	Mengun	og	nýting	auðlinda	er	ekki	einkamál	einstakra	þjóða	því	það	sem	ein	

þjóð	gerir	getur	hefur	áhrif	á	allar	hinar	(Ólafur	Páll	Jónasson,	2001).	

Sjálfbær	þróun	hefur	þrjár	meginstoðir;	félagslega	velferð	og	jöfnuð,	efnahagsvöxt	og	

vernd	umhverfisins.	Þessar	stoðir	verður	að	skoða	í	samhengi	og	leitast	við	að	hámarka	
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félagslega	og	efnahagslega	 velferð	án	þess	 að	 skaða	umhverfið	 (Umhverfisráðuneytið,	

2002).		

Vaxandi	áhyggjur	eru	á	alþjóðavettvangi	um	ósjálfbæra	nýtingu	náttúruauðlinda	og	

breytingu	 loftslags.	 Fyrirtæki	 þurfa	 í	 auknum	mæli	 að	 horfast	 í	 augu	 við	 vandann	 og	

innleiða	umhverfisvænni	 stefnu	 í	 sinni	 starfsemi	 (Nidumolu,	Prahalad	og	Rangaswami,	

2009).	 Sú	 áskorun	 felur	 í	 sér	 flestar	 aðgerðir	 fyrirtækja	 svo	 sem	 vöruþróun,	 hönnun,	

framleiðslu	 og	markaðssetningu	 (Foster	 og	 Green,	 2000).	 Vel	 heppnuð	 vöruþróun	 og	

framleiðsla	 á	 umhverfislega	 sjálfbærum	 vörum	 eða	 þjónustu	 er	 mikilvæg	 til	 þess	 að	

minnka	 umhverfisleg	 áhrif	 og	 stuðla	 að	 grænni	 vöru.	 Markaðssetning	 er	

grundvallaratriði	 í	 þessu	 ferli	 þar	 sem	mikilvægi	 markaðssetningar	 liggur	 í	 að	 ákveða	

hver	varan	sé	og	hönnun	hennar.	Markaðssetning	felur	einnig	í	sér	það	lykilhlutverk	að	

skapa	grænan	markað	með	því	að	eiga	samskipti	við	neytendur,	auka	vitund	þeirra	um	

umhverfislega	sjálfbærni	og	upplýsa	þá	um	ávinning	af	sjálfbærum	vörum	og	þjónustu	

(Rex	og	Baumann,	2007).	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	afla	upplýsinga	um	hvort	græn	markaðssetning	

skili	árangri	þegar	kemur	að	frammistöðu	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	á	vörumarkaði.	

Græn	 markaðssetning	 var	 í	 þessu	 tilliti	 skoðuð	 út	 frá	 markaðsráðunum	 fjórum	 (e.	

marketing	mix);	vöru	(e.	product),	verði	(e.	price),	dreifingu	(e.	distribution)	og	kynningu	

(e.	 promotion).	Markaðsráðarnir	 voru	 síðan	bornir	 saman	við	hversu	 slæma	eða	góða	

frammistöðu	stjórnendur	framleiðslufyrirtækja	á	Íslandi	telja	þau	hafa	í	samanburði	við	

samkeppnisaðila	 og	 eigin	 markmiða	 fyrirtækjanna	 til	 að	 finna	 vísbendingar	 um	 hvort	

það	beri	árangur	að	„grænka	markaðsráðana“.		

	

Rannsóknarspurningin	er:	

Skilar	 græn	 markaðssetning	 árangri	 þegar	 kemur	 að	 frammistöðu	 íslenskra	

framleiðslufyrirtækja	á	vörumarkaði?	

	

Ástæða	 þess	 að	 íslensk	 framleiðslufyrirtæki	 voru	 tekin	 til	 skoðunar	 er	 sú	 að	 við	

framleiðslu	á	 vörum	þarf	 að	 taka	ýmsar	ákvarðanir	er	 snerta	markaðsráðana	 fjóra,	þá	

sérstaklega	markaðsráðinn	vöru.	Framleiðslufyrirtæki	bera	ábyrgð	þegar	kemur	að	vali	á	

hráefnum	og	 innihaldi	vöru	og	ættu	því	að	 leitast	við	að	skaða	umhverfið	sem	minnst.	
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Markaðsfræðin	hefur	lengi	vel	dregið	þann	dilk	á	eftir	sér	að	vera	stimpluð	sem	hluti	af	

vandamálinu	 þegar	 kemur	 að	 umhverfismálum.	 Með	 aukinni	 umhverfisvitund	 í	

samfélaginu	 er	mikilvægt	 að	 fyrirtæki	 tileinki	 sér	 nýjan	 hugsunarhátt	 og	missi	 ekki	 af	

þróuninni.	Með	aukinni	ábyrgð	og	áherslu	á	sjálfbærni	og	græna	markaðssetningu	ætti	

markaðsfræðin	að	leitast	við	að	geta	orðið	hluti	af	lausninni.	

Mikilvægi	 rannsóknarinnar	 grundvallast	 í	 þeirri	 staðreynd	 að	 ekki	 er	 til	 mikið	

fræðiefni	 um	 græna	markaðssetningu	 og	 þá	 sér	 í	 lagi	 íslenskt	 fræðiefni.	Mikilvægt	 er	

fyrir	stjórnendur	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	að	vita	hvort	græn	markaðssetning	skili	

sér	 horft	 út	 frá	 frammistöðu	 þeirra	 miðað	 við	 samkeppnisaðila	 og	 eigin	 markmið.	

Fyrirtæki,	 neytendur	 og	 samfélagið	 í	 heild	 sinni	munu	 hafa	mikinn	 ávinning	 af	 því	 að	

fyrirtæki	hugi	að	þessum	þáttum	þar	sem	það	mun	 leiða	til	hreinna	umhverfis.	Þá	eru	

neytendur	 farnir	 að	 senda	 skýr	umhverfismiðuð	 skilaboð	 í	 gegnum	aukna	eftirspurn	á	

grænni	vörum.	Þannig	hefur	græn	kauphegðun	hvetjandi	áhrif	á	stjórnendur	fyrirtækja	

til	 að	 snúa	 markaðsaðgerðum	 sínum	 til	 grænnar	 markaðssetningar	 (Chen	 og	 Chang,	

2012).	 Í	 ljósi	þessa	var	 talið	gagnlegt	að	 rannsaka	 tengsl	milli	 grænna	markaðsráða	og	

frammistöðu	á	vörumarkaði.	

Byrjað	verður	á	að	fara	almennt	yfir	hvað	græn	markaðssetning	er	og	hver	tilgangur	

hennar	sé.	Því	næst	verður	stefnu	grænnar	markaðssetningar	gerð	skil	og	þá	sérstaklega	

litið	til	umhverfisstefnu.	Þá	verður	fjallað	um	framkvæmd	grænnar	markaðssetningar	og	

lögð	áhersla	á	markaðsráðana	fjóra;	vöru,	verð,	dreifingu	og	kynningu.	Því	næst	verður	

farið	 yfir	 innri	 græna	markaðssetningu	og	þætti	 tengda	 innleiðingu	hennar.	 Þá	 verður	

greint	 frá	 því	 sem	 kallað	 er	 grænþvottur	 og	 einkennum	 hans.	 Í	 kjölfarið	 verða	

umhverfismerkingum	 og	 þeim	 ávinningi	 sem	 getur	 hlotist	 af	 þeim	 gerð	 skil.	 Í	

framhaldinu	verður	farið	yfir	aðferðafræði	og	greint	frá	niðurstöðum.	Að	lokum	verður	

fjallað	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	auk	þess	sem	takmarkanir	og	mögulegar	frekari	

rannsóknir	verða	ræddar.	
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2 Græn	markaðssetning	

Fyrri	 rannsóknir	staðsetja	markaðssetningu	 í	umhverfislegu	samhengi	með	því	að	sýna	

fram	á	 innleiðingu	vistvænna	viðfangsefna	 inn	 í	markaðsáætlanir.	 Þannig	eru	kynnt	 til	

sögunnar	viðfangsefni	eins	og	vistvæn	markaðssetning	(e.	ecological	marketing)	(Henion	

og	 Kinnear,	 1976),	 græn	 markaðssetning	 (Ottman,	 1993)	 og/eða	

umhverfismarkaðssetning	(e.	environmental	marketing)	(Peattie,	1995).	Greinahöfundar	

hafa	 aðallega	 dregið	 fram	 neikvæð	 áhrif	 markaðssetningar	 á	 umhverfið,	 þar	 á	meðal	

Henion	 og	 Kinnear	 (1976)	 sem	 færðu	 rök	 fyrir	 tengingu	 markaðsfræðinnar	 og	

vistfræðinnar.	Þrátt	fyrir	nýjabrum	hugtaksins	vistvæn	markaðssetning,	þegar	það	kom	

fram	á	sjónarsviðið	í	árdaga	grænnar	markaðssetningar,	áttu	fræðimenn	það	til	að	horfa	

eingöngu	 á	 skaðlegustu	 og	 mest	 mengandi	 iðnaðarfyrirtækin	 (eins	 og	 námu-	 og	

efnavinnslu)	 en	 fá	 fyrirtæki	 í	 þeim	 iðnaði	 tileinkuðu	 sér	 umhverfisvæna	 vinnuferla.	 Í	

sögulegu	 samhengi	 litu	 flestir	 stjórnendur	 fyrirtækja	 á	 umhverfismál	 sem	 kvöð	 og	

peningaeyðslu	í	stað	þess	að	horfa	á	þau	sem	markaðstól	(Shrivastava,	1995).	

			 Síðla	 á	 níunda	 áratugnum	 var	 félagslegt	 og	 viðskiptalegt	 landslag	 að	 breytast	 og	

umhverfis-	 og	 græn	 markaðssetning	 kom	 fram	 á	 sjónarsviðið	 (Prothero,	 1998).	 Í	

samanburði	 við	 vistvæna	 markaðssetningu	 er	 saga	 umhverfis-	 og	 grænnar	

markaðssetningar	ekki	bundin	við	orkuneyslu	og	skerðingu	auðlinda	heldur	nær	hún	yfir	

umhverfisþætti	 eins	 og	 útrýmingu	 dýrategunda,	 eyðileggingu	 á	 vistkerfum	 eða	 annan	

óviljandi	 skaða	 (Gowri,	 2004)	 sem	 getur	 komið	 fyrir	 á	 hvaða	 stigi	 sem	 er	 í	

framboðskeðjunni	 (Charter	 og	 Polonsky,	 1999).	 Umhverfismál	 eru	 nú	 einn	 af	 megin	

samkeppnisþáttum	á	vörumarkaði	(Belz	og	Peattie,	2009).	Umhverfisvæn	hegðun	hefur	

orðið	 mun	 útbreiddari	 þvert	 á	 markaði	 í	 grænni	 markaðssetningu	 í	 samanburði	 við	

tímabil	 vistvænu	 markaðssetningarinnar	 (þar	 sem	 fókusinn	 var	 aðallega	 á	 mest	

mengandi	 fyrirtækin)	 þar	 sem	 hún	 nær	 til	 markaða	 með	 neytendavörur	 eins	 og	 föt,	

raftæki	og	jafnvel	þjónustu	og	ferðaþjónustu	(Fuentes,	2015).		

				 Í	 eðli	 sínu	 leitast	 græn	 markaðssetning	 við	 að	 varpa	 ljósi	 á	 hversu	 illa	 núverandi	

markaðsaðgerðir	 og	 vistvæni	 og	 félagslegi	 raunveruleikinn	 passa	 saman	 í	 víðara	

samhengi	 markaðsumhverfisins	 (Belz	 og	 Peattie,	 2009).	 Þrátt	 fyrir	 að	 margar	
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skilgreiningar	 séu	 til	 á	umhverfis-	og	grænni	markaðssetningu	 fela	þær	 flestar	 í	 sér	að	

fyrirtæki,	neytendur	og	samfélagið	þurfi	að	lifa	í	sátt	við	hvert	annað	á	sjálfbæran	hátt	

og	í	sátt	við	umhverfið	og	vistkerfi	jarðar	(Peattie,	1999).	

Reynsla	á	græna	markaðssetningu	bendir	til	þess	að	ekki	sé	farin	einhver	ein	leið	og	

frammistaðan	er	misjöfn.	Samt	sem	áður	eru	ekki	til	margar	fræðigreinar	sem	byggja	á	

reynslu	 á	 heildarinnviðum	 grænnar	markaðssetningar	 (Papadas,	 Avlonitis	 og	 Carrigan,	

2017).	 Fyrri	 rannsóknir	 (Chamorro,	 Rubio	 og	 Miranda,	 2009;	 Leonidou	 og	 Leonidou,	

2011)	 sýna	 þó	 fram	 á	 þrjá	 meginþætti	 í	 stefnumörkun	 grænnar	 markaðssetningar;	

stefnumiðuð	græn	markaðssetning	(e.	strategic	green	marketing),	framkvæmd	grænnar	

markaðssetningar	 (e.	 tactical	 green	 marketing)	 og	 innri	 græn	 markaðssetning	 (e.	

internal	 green	 marketing).	 Þessir	 þrír	 þættir	 sýna	 fram	 á	 greinarmun	 á	 grænni	

markaðssetningu	 til	 langs	 tíma	 (stefnumiðuð),	 skamms	 tíma	 (framkvæmd)	 og	 innri	

grænni	markaðssetningu	(Papadas	o.fl.,	2017).		
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3 Stefnumiðuð	græn	markaðssetning	

Stefnumiðuð	græn	markaðssetning	beinist	að	langtíma	framkvæmdum	og	stefnu	æðstu	

stjórnenda	 með	 sérstaka	 áherslu	 á	 umhverfisstefnu	 fyrirtækja	 (Banerjee,	 2002);	

fyrirbyggjandi	 umhverfisstefnu	 (Aragón-Correa,	 1998)	 og	 utanaðkomandi	

hagsmunaaðilum	 umhverfisins	 (Polonsky,	 1995).	 Sem	 dæmi	 myndi	 samstarf	 með	

samtökum	 sem	 fylgja	 eftir	 viðeigandi	 umhverfisstefnu	 mynda	 framkvæmd	

stefnumiðaðrar	grænnar	markaðssetningar.	

Menon	 og	 Menon	 (1997)	 kynntu	 hugtakið	 umhverfisvænir	 starfshættir	 (e.	

enviropreneurial	 practices)	 með	 því	 að	 fella	 saman	 í	 eina	 heild	 markmið	 félagslegrar	

frammistöðu	 og	 markaðssetningar	 og	 tengdu	 þau	 saman	 við	 umhverfisleg	 málefni.	

Megininntak	 stefnumiðaðra	 umhverfisvænna	 starfshátta	 endurspeglar	 samfélagslega	

ábyrgð	 og	 vilja	 til	 að	 markaðsaðgerðir	 standist	 væntingar	 núverandi	 og	 verðandi	

hagsmunaaðila.	Markaðsaðgerðir	umhverfisvænna	starfshátta	 skapa	 langtíma	aðgerðir	

fyrirtækja	 fyrir	umhverfislega	sjálfbærni	 (Charter	og	Polonsky,	1999)	með	áherslu	á	að	

innleiða	 umhverfisleg	 markmið	með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 skapa	 samkeppnisforskot	 á	

núverandi	markaði	(Shrivastava,	1995).	

Rannsóknir	 sem	 draga	 í	 efa	 hugmyndafræði	 markaðssetningar	 um	 stigmagnandi	

neyslu	 fá	 aukna	 athygli,	 þar	 sem	augljóst	 er	 að	 slík	 staða	 stangast	 á	 við	 sjálfbærni	 og	

ábyrgð	 (Crane,	 Palazzo,	 Spence	 og	 Matten,	 2014).	 Þetta	 krefst	 þess	 að	 stjórnendur	

fyrirtækja	 víkki	 út	 markaðslegan	 sjóndeildarhring	 sinn	 og	 taki	 með	 í	 reikninginn	

samfélagslega	 hagsmunaaðila	 og	 umhverfið	 í	markmið	 stefnumiðaðrar	markaðsfærslu	

sinnar	 sem	hluta	af	þrem	meginþáttum	sjálfbærrar	þróunar;	 efnahagsvexti,	 félagslegri	

velferð	og	jöfnuði	og	verndun	umhverfisins	(Aguinis,	2011).		
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4 Framkvæmd	grænnar	markaðssetningar	

Borden	 taldi	 sig	 vera	 fyrsta	 einstaklinginn	 til	 þess	 að	 nota	 hugtakið	markaðsráðar	 (e.	

marketing	mix)	árið	1965,	en	fyrir	honum	voru	markaðsráðarnir	þættir	sem	nýttust	við	

gerð	markaðsáætlana.	Í	dag	er	hugtakið	„markaðsráðar“	vel	þekkt	sem	P-in	fjögur;	vara,	

verð,	 dreifing	og	 kynning	 (Mohammed	og	Pervaiz,	 1995).	 Cengiz	 og	 Yayla	 (2007)	 tóku	

fram	að	markaðsráðarnir	séu	hugtak	sem	lýsi	aðgerðum	fyrirtækja	til	að	ná	markmiðum	

sínum	með	því	að	markaðssetja	vörur	 sínar	eða	þjónustu	á	 skilvirkan	hátt	 til	 ákveðins	

markhóps.		

Framkvæmd	grænnar	markaðssetningar	inniheldur	framkvæmd	til	skemmri	tíma	sem	

umbreytir	 hinum	 hefðbundnu	 markaðsráðum	 í	 grænni	 markaðsráða.	 Grænu	

markaðsráðarnir	 innihalda	 vörutengdar	 ákvarðanir	 til	 þess	 að	 minnka	 vistfræðilegt	

fótspor	 á	 náttúruna	 (Pujari,	 Wright	 og	 Peattie,	 2003),	 kynningarráða	 sem	 draga	 úr	

neikvæðum	 umhverfislegum	 áhrifum	 af	 markaðsaðgerðum	 fyrirtækisins	 og	 koma	 á	

framfæri	 umhverfislegum	 ávinningi	 af	 vörum	 (Kilbourne,	 Beckmann	 og	 Thelen,	 2002),	

aðgerðir	 til	 þess	 að	 auka	 umhverfislegan	 ávinning	 af	 vöru	 í	 framleiðsluferlinu	 (Zhu	 og	

Sarkis,	2004)	og	aðlögun	verðlagningar	að	grænum	vörum	(Chen,	2001).	Aðgerðir	sem	

þessar	 veita	 fyrirtækjum	 sem	 leitast	 við	 að	 vernda	 eða	 bæta	 umhverfið	 ákveðinn	

sveigjanleika	með	því	að	spara	orku	og/eða	minnka	mengun	(Ottman,	1993).		

4.1 Græn	vara	
Vörur	eru	ekki	eingöngu	áþreifanlegir	hlutir	heldur	geta	vörur	verið	allt	sem	hægt	er	að	

bjóða	 upp	 á	 sem	 neytendur	 vilja	 eða	 þurfa	 eins	 og;	 þjónusta,	 upplifanir,	 viðburðir,	

staðir,	upplýsingar	og	hugmyndir	(Keller	og	Kotler,	2009).	Framleiðendur	þurfa	að	geta	

áttað	sig	á	ávinningi	og	eiginleikum	vöru	svo	hægt	sé	að	markaðssetja	hana	með	réttum	

hætti	 því	 það	 getur	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 neytendur	 upplifa	 vöruna	 (Cravens	 og	

Piercy,	2013).	

Margir	 greinahöfundar	 hafa	 reynt	 að	 skilgreina	 hugtakið	 græn	 vara.	 Dangelico	 og	

Pontrandolfo	 (2010)	 skilgreindu	 vörur	 sem	 „grænar“	 þegar	 umhverfisleg	 og	

samfélagsleg	 frammistaða	 í	 framleiðslu,	 notkun	 og	 förgun	 þeirra	 er	 verulega	 bætt	 í	
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samanburði	við	hefðbundnar	vörur	eða	vörur	sem	samkeppnisaðilar	bjóða	upp	á.	Einnig	

að	umhverfisleg	frammistaða	vörunnar	sé	betri	en	venjulegra	vara	eða	þeirra	vara	sem	

samkeppnin	 bíður	 upp	 á.	 Ottman,	 Stafford	 og	 Hartman	 (2006)	 héldu	 því	 sérstaklega	

fram	að	 jafnvel	 þó	 engin	 neytendavara	 væri	 þannig	 úr	 garði	 gerð	 að	 hún	 hefði	 engar	

umhverfislegar	 afleiðingar	 þá	 væri	 almennt	 í	 viðskiptum	 talað	 um	 grænar	 vörur	 eða	

umhverfisvænar	 vörur	 sem	 vörur	 sem	 leitast	 við	 að	 vernda	 umhverfið	 eða	 veita	 því	

ávinning	með	því	að	varðveita	orku,	auðlindir	og	minnka	mengun	og	úrgang.	Samkvæmt	

Mishra	og	Sharma	 (2012)	eru	algengustu	 framleiðsluaðferðir	á	grænum	vörum	þannig	

að	 þær	 eru;	 endurvinnanlegar,	 endurnýtanlegar	 að	 fullu	 eða	 hluta,	 umbúðaminni,	

endingarmeiri,	einfaldari	til	lagfæringa	og	einfaldari	í	samsetningu.		

Samkvæmt	 Kotler	 og	 Armstrong	 (2014)	 eru	 umbúðir	 einn	 af	 lykilþáttum	 vöru	 og	

Finisterra	 do	Paço,	Alves,	 Shiel	 og	 Filho	 (2014)	 lögðu	 sérstaka	 áherslu	 á	 að	 sjálfbærar	

umbúðir	væru	mest	eftirsóttasti	eiginleiki	grænnar	vöru.	Samtök	sjálfbærra	umbúða	(e.	

Sustainable	Packaging	Alliance)	 skilgreindu	 sjálfbærar	umbúðir	 sem	umbúðir	 sem;	 eru	

árangursríkar	 (skila	 tilætluðum	 árangri	 en	 hafa	 sem	 minnstan	 umhverfislegan	 og	

samfélagslegan	 skaða),	 hafa	 góða	 nýtni	 (hannaðar	 til	 þess	 að	 nota	 orku	 og	 efni	 á	

skilvirkan	 hátt	 á	 líftíma	 vörunnar),	 eru	 endurnýtanlegar	 (endurnotanlegar	 og/eða	

endurvinnanlegar)	 og	 eru	 öruggar	 (menga	 ekki	 og	 án	 eiturs)	 (Leonidou,	 Katsikeas	 og	

Morgan,	 2013).	 Scott	 og	 Vigar-Ellis	 (2014)	 tóku	 fram	 að	 ávinningur	 umhverfisvænna	

umbúða	fari	í	eðli	sínu	eftir	því	úr	hverju	umbúðirnar	eru	búnar	til.	Sem	dæmi	um	þetta	

geta	umbúðir	verið	endurvinnanlegar,	endurnotanlegar	og	búnar	til	úr	umhverfisvænum	

efnum	og	leiða	þannig	af	sér	minni	notkun	á	náttúrulegum	auðlindum.	

Tseng	 og	 Hung	 (2013)	 þróuðu	 aðferð	 til	 að	 útbúa	 kvarða	 til	 að	 mæla	 bilið	 á	 milli	

væntinga	neytenda	til	grænna	vara	og	gæða	þeirra.	Þrjár	víddir	komu	til	greina	 í	 líkani	

þeirra;	 áþreifanleiki	 (þættir	 háðir	merkingum	 eða	 fagurfræði),	 ábyrgð	 (öryggi	 grænna	

vara	þegar	kemur	að	áhrifum	á	náttúruna)	og	áreiðanleiki	(frammistaða	á	nýtni	tengdri	

gæðum	og	endingu).	Tseng	og	Hung	(2013)	fengu	þær	niðurstöður	að	bil	sé	á	milli	þeirra	

gæða	sem	vænst	er	og	raunverulegra	gæða	og	að	markaðsfræðingar	ættu	að	reyna	að	

minnka	það	bil.	
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4.2 Grænt	verð	
Í	 framkvæmd	 markaðssetningar	 spilar	 hefðbundni	 markaðsráðurinn	 verð	 mjög	

mikilvægan	þátt.	Markaðsráðurinn	hefur	mikilvægum	hlutverkum	að	gegna	eins	og	að	

staðsetja	 vöru	 samanborið	 við	 samkeppni	 og	 virkar	 sem	 einskonar	 aðdráttarafl	 á	

neytendur	(Cravens	og	Piercy,	2013).	

Hugtakið	grænt	verð	tekur	á	þeim	þætti	sem	snertir	verðlagningu	á	vörum	með	tilliti	

til	umhverfis-	og	efnahagslegs	kostnaðar	af	því	að	 framleiða	og	markaðssetja	vöru.	Að	

sama	skapi	þarf	græn	verðlagning	einnig	að	búa	til	virði	til	viðskiptavina	og	sanngjarnan	

hagnað	 fyrir	 fyrirtækið	 (Martin	 og	 Schouten,	 2012).	 Fyrirtæki	 geta	 einnig	 sem	 dæmi	

beitt	 þeim	 aðgerðum	 að	 veita	 viðskiptavinum	 afslætti	 þegar	 endurvinnanlegum	

umbúðum	er	skilað	til	baka	(Menon,	Menon,	Chowdhury	og	Jankocich,	1999)	eða	þegar	

viðskiptavinir	koma	með	sínar	eigin	umbúðir.	Þannig	býður	kaffiframleiðandinn	Kaffitár	

(e.d.)	 40	 króna	 afslátt	 af	 hverjum	 drykk	 þegar	 viðskiptavinir	 koma	með	 eigið	 fjölnota	

ferðamál.	Annað	dæmi	um	aðgerðir	tengdar	grænu	verði	er	þegar	verðlagning	fyrirtækja	

er	hærri	á	óumhverfisvænum	vörum	(Polonsky	og	Rosenberger,	2001).	Sem	dæmi	um	

þetta	 byrjaði	 framleiðslufyrirtækið	Mark	 og	 Spencer	 í	 Bretlandi	 að	 rukka	 viðskiptavini	

sína	fyrir	plastpoka	til	þess	að	stuðla	að	minni	notkun	á	þeim	(Belz	og	Peattie,	2009).		

Verð	 er	 mjög	 nátengt	 gæðum	 á	 vöru	 og	 verður	 því	 að	 taka	 tillit	 til	 þess	 hvað	

neytandinn	 er	 tilbúinn	 að	 borga	 mikið	 fyrir	 hana.	 Grænt	 verð	 má	 skilgreina	 sem	

verðlagningu	á	 grænni	 vöru	 sem	mótar	 verðnæmni	neytenda	á	móti	 vilja	þeirra	 til	 að	

borga	 meira	 fyrir	 umhverfislega	 frammistöðu	 vörunnar	 (Grove,	 Fisk,	 Pickett,	 Kangun	

1996).	Verð	á	grænum	vörum	getur	hækkað	af	mörgum	ástæðum;	hærra	verð	á	efnum	

vegna	 gæða	 og	 hærri	 framleiðslukostnaður	 þar	 sem	 staðlar	 eru	 strangari	 (Peattie	 og	

Crane,	2005).	Með	hugtakinu	úrvalsverð	(e.	premium	price)	 í	grænni	markaðsfærslu	er	

átt	við	þann	aukakostnað	sem	neytandinn	þarf	að	greiða	miðað	við	almennt	verð	fyrir	

vöru	með	meiri	umhverfislegum	ávinningi	 (Peattie,	2001).	Vilji	 til	þess	að	borga	meira	

fyrir	umhverfisvænar	vörur	 fer	vaxandi	 í	þróaðri	 löndum	eins	og	 t.d.	 í	Evrópu	þar	sem	

þrír	 fjórðu	 hluti	 gefur	 sig	 út	 fyrir	 að	 vera	 viljugri	 til	 þess	 að	 borga	 hærra	 gjald	 fyrir	

umhverfislegan	 ávinning	 (Dangelico	 og	 Vocalelli,	 2017).	 Samkvæmt	 Kapelians	 og	

Strachan	(1996)	er	þó	mikið	ósamræmi	milli	neytenda	hvort	þeir	séu	tilbúnir	að	borga	

hærra	 verð	 fyrir	 grænar	 vörur,	 sumir	 vilja	 fá	 afslætti	 fyrir	 að	 kaupa	 grænar	 vörur	 á	
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meðan	aðrir	eru	tilbúnir	að	borga	mun	hærra	verð	fyrir	grænar	vörur.	Þá	geta	fyrirtæki	

stundum	 sannfært	 neytendur	 um	 að	 borga	 hærra	 verð	 til	 hagsbóta	 fyrir	 komandi	

kynslóðir	eða	náttúruna	(Chan,	Chan	og	Wang,	2012).	

Drozdenko,	Jensen	og	Coelho	(2011)	komust	að	þeirri	niðurstöðu	að	þegar	jákvæðir	

ytri	 þættir	 væru	 til	 staðar,	 eins	og	umhverfisávinningur	og	umhverfisvitund	neytenda,	

ættu	 stjórnvöld	hugsanlega	að	grípa	 inn	 í	með	hvetjandi	þætti	eins	og	 skattaafslátt	 til	

fyrirtækja	 sem	 vinna	 að	 umhverfisvænum	 þáttum.	 Að	 öðrum	 kosti	 gætu	 stjórnvöld	

aukið	skatta	eða	sektað	fyrirtæki	sem	fara	ekki	að	settum	reglum	eða	markmiðum	um	

sjálfbæra	þætti.	

4.3 Græn	dreifing	
Með	 hefðbundna	 markaðsráðinum	 dreifing	 er	 átt	 við	 að	 fyrirtæki	 noti	 ákveðnar	

dreifileiðir	 eins	 og	 dreifingaraðila,	 heildsölur	 og	 smásölur	 til	 að	 stilla	 fram	 vöru,	 selja	

vöru	 eða	 dreifa	 vöru	 til	 neytenda	 (Keller	 og	 Kotler,	 2009).	 Með	 því	 að	 velja	 góðar	

dreifileiðir	 er	 því	 hægt	 að	 skapa	 betri	 stöðu	 gagnvart	 samkeppnisaðilum	 (Cravens	 og	

Piercy,	2013).	

Áætlanir	um	græna	dreifingu	fela	í	sér	aðgerðir	tengdar	því	að	fylgjast	með	og	bæta	

frammistöðu	 sína	 í	 umhverfismálum	 í	 eftirspurnarkeðju	 fyrirtækisins	 (Martin	 og	

Schouten	2012).	Enn	fremur	felur	hugtakið	í	sér	að	fyrirtæki	vinni	í	samstarfi	við	önnur	

fyrirtæki	 til	 að	 tryggja	 að	 hægt	 sé	 að	 endurnýta,	 endurvinna	 vörur/umbúðir	 og	 að	

neytendur	eigi	auðvelt	með	að	skila	þeim	(Leonidou.	o.fl.,	2013).	Fyrirtæki	geta	búið	til	

reglur	sem	fara	fram	á	að	birgjar	og	dreifingaraðilar	 innleiði	umhverfislega	áreiðanlega	

staðla	 (Zhu	 og	 Zarkis,	 2004).	 Fyrirtæki	 geta	 komið	 á	 „umhverfislegu	 sambandi“	 með	

öðrum	 fyrirtækjum	 í	 virðiskeðju	 sinni	 til	 þess	 að	 bæta	 sameiginlegar	 aðgerðir	 sínar	 í	

umhverfismálum	eins	og	að	endurskipuleggja	fyrirkomulag	um	vörustjórnun	til	að	gera	

það	 skilvirkara	 með	 umhverfið	 að	 leiðarljósi	 (t.d.	 með	 færri	 og	 fullnýttum	

flutningaleiðum)	 (Dahlstrom,	 2011).	 Sem	 dæmi	 um	 þetta	 hafa	 alþjóðleg	 fyrirtæki	 á	

neytendamarkaði	 (Pepsi,	 Nestlé,	 L´Oreal)	 farið	 í	 samstarf	 með	 Tesco	 sem	 er	 einn	 af	

stærstu	 viðskiptavinum	 þeirra	 á	 smásölumarkaði,	 til	 að	 móta	 samband	 leiðandi	

fyrirtækja	 í	 framboðskeðjunni	sem	stuðlar	að	því	að	minnka	kolefnisspor	 í	dreifileiðum	

sínum	(Leonidou	o.fl.,	2013).	
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4.4 Græn	kynning	
Hefðbundni	 markaðsráðurinn	 kynning	 felur	 í	 sér	 hvers	 konar	 markaðssamskipti	 sem	

notuð	eru	 til	að	upplýsa	eða	sannfæra	ákveðinn	markhóp	um	ágæti	vöru,	vörumerkis,	

þjónustu	 eða	 önnur	 málefni.	 Markmið	 markaðsráðarins	 kynning	 er	 að	 auka	 vitund,	

skapa	áhuga	og	auka	sölu	(Cravens	og	Piercy,	2013).	

Áætlanir	 um	 græna	 kynningu	 fela	 í	 sér	 samskipti	 sem	 eru	 hönnuð	 til	 að	 upplýsa	

hagsmunaaðila	um	 frammistöðu,	 skuldbindingu	og	 árangur	 gagnvart	umhverfisþáttum	

(Belz	 og	 Peattie,	 2009).	 Einnig	 inniheldur	 græn	 kynning	 aðgerðir	 til	 að	 minnka	 hvers	

konar	 neikvæð	 umhverfisleg	 áhrif	 þegar	 kemur	 að	 viðleitni	 fyrirtækisins	 í	 sínum	

markaðssamskiptum.	 Svo	 dæmi	 séu	 tekin	 þá	 notar	 tölvurisinn	 Dell	 nú	 um	 50%	

endurunninn	 pappír	 í	 bæklingum	 sínum	 (Kotler,	 2011).	 Aðrar	 mikilvægar	 nálganir	 í	

grænum	samskiptum	eru	þær	sem	eru	hannaðar	til	að	koma	á	framfæri	skilaboðum	um	

umhverfislegan	ávinning	af	vörum	og	þjónustu	fyrirtækisins.	Slík	samskipti	geta	verið	að	

auglýsa	umhverfislegar	staðhæfingar	eða	eiginleika,	koma	á	framfæri	 frammistöðu	um	

umhverfislegan	 ávinning	 eða	 innleiða	 umhverfisvæna	 þætti	 í	 umbúðir	 (Menon	 o.fl.,	

1999).	 Sem	 dæmi	 um	 þetta	 bjó	 skóframleiðandinn	 Timberland	 til	 atriðaorðaskrá	 yfir	

allar	 vörur	 sínar	 til	 að	 geta	 komið	 á	 framfæri	 umhverfislegum	 ávinningi	 þess	 að	

neytendur	kaupi	skó	frá	þeim	(Ottman,	2011).	

Prothero,	Peattie	og	McDonagh	 (1997)	héldu	því	 fram	að	árangursrík	 framkvæmd	 í	

grænni	 markaðssetningu	 byggðist	 á	 góðum	 samskiptum.	 Í	 takt	 við	 þetta	 sögðu	 þeir	

Papadas	 og	 Avlonidis	 (2014)	 að	 markaðsráðurinn	 græn	 kynning	 væri	 mjög	 mikilvæg	

þegar	kæmi	að	grænum	viðskiptaháttum	þar	sem	það	er	mikilvægt	að	upplýsa	og	fræða	

neytendur.	 Dangelico	 o.fl.	 (2017)	 héldu	 því	 fram	 að	 breytt	 mynstur	 í	 framleiðslu	 og	

neyslu	væri	tengt	því	að	umhverfissjálfbærni	hafi	haft	mikil	áhrif	á	auglýsingar.	Purohit	

(2012)	rannsakaði	áhrif	grænna	auglýsinga	og	umhverfismerkinga	á	neytendur	og	komst	

að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 neytendur	 hefðu	 almennt	 jákvætt	 viðhorf	 til	 auglýsinga	 í	

sjónvarpi	og	prenti	á	umhverfisvænum	vörum.	

Aðrar	 rannsóknir	 sýna	 fram	 á	mikilvægi	 þess	 að	 framleiðendur	 veiti	 nákvæmar	 og	

auðskiljanlegar	upplýsingar	um	umhverfislega	 frammistöðu	vara	 (Testa,	 Iraldo,	Vaccari	

og	 Ferrari,	 2015).	 Ef	 upplýsingar	 um	 umhverfislegan	 ávinning	 vöru	 eru	 þannig	 settar	

fram	að	erfitt	sé	að	skilja	þær	eða	það	taki	langan	tíma	að	meðtaka	þær	fyrir	neytendur	
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(Rademaker,	 Royne	 og	 Wahlund,	 2015)	 getur	 það	 skapað	 misræmi	 milli	 þeirra	

upplýsinga	sem	framleiðendur	búa	yfir	um	vöruna	gagnvart	neytendum	(e.	information	

asymmetry)	 (Páll	 Gunnar	 Pálsson,	 2013)	 og	 orðið	 til	 þess	 að	 varan	 verði	 ekki	 keypt	

(Rademaker	 o.fl.,	 2015).	 Af	 þessari	 ástæðu	 sagði	 Molina	 Murillo	 og	 Smith	 (2005)	 að	

fyrirtæki	 ættu	 að	 leggja	 áherslu	 á	 skilvirkni	 auglýsinga.	 Grænar	 auglýsingar	 ættu	 að	

leggja	 áherslu	 á	 að	 sýna	 fram	 á	 umhverfislegan	 ávinning,	 ýta	 undir	 sjálfbæran	

lifnaðarhátt,	bæta	umhverfislega	ímynd	vörumerkisins	og	draga	úr	misræmi	upplýsinga	

milli	 fyrirtækis	 og	 neytenda	 sem	 er	 nokkuð	 algengt	 þegar	 kemur	 að	 grænum	 vörum	

(D'souza,	Mehdi,	Lamb	og	Peretiatko,	2007).	Leonidou	o.fl.	(2013)	tóku	eftir	aukningu	á	

grænum	 auglýsingum	 á	 tímabili	 og	 töldu	 það	 geta	 verið	 vegna	 hárra	 fjárfestinga	 hjá	

fyrirtækjum	 á	 umhverfislegum	 búnaði	 og	 ferlum	 og	 þörf	 til	 að	 aðgreina	 sig	 á	

samkeppnismarkaði	með	því	að	bæta	umhverfislega	ímynd.		
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5 Græn	innri	markaðssetning	

Stefnumörkun	innri	grænnar	markaðssetningar	inniheldur	kjarnann	að	umhverfislegum	

gildum	þegar	á	heildina	er	litið	og	er	til	þess	fallin	að	skapa	græna	fyrirtækjamenningu	

(Papadas	 og	 Avlonitis,	 2014).	 Slíkar	 aðgerðir	 innihalda	 þjálfun	 starfsfólks	 í	 að	 koma	 á	

framfæri	 og	 ýta	 undir	 umhverfislega	 vitund	 (Wells,	Manika,	 Gregory-Smith,	 Taheri	 og	

McCowlen,	2015)	og	leiðsögn	í	viðfangsefnum	tengdum	umhverfinu	(Ramus,	2001).		

Kotler,	Kartajaya	og	Setjawan	(2011)	ítreka	þörfina	fyrir	að	byggja	upp	á	nýtt	grænni	

markaðssetningu	 sem	 kemur	 meira	 inn	 á	 ábyrgara	 jafnvægi	 á	 milli	 hagnaðar	 og	

sjálfbærrar	þróunar	og	að	hegðun	og	gildi	 fyrirtækisins	 séu	 samstíga.	Það	að	 fyrirtæki	

markaðssetji	 grænu	 gildin	 sín	 fyrir	 starfsfólk	 er	 jafn	 mikilvægt	 og	 að	 markaðssetja	

áætlanir	sínar	til	neytenda	(Wells	o.fl.,	2015),	þannig	þarf	að	deila	og	koma	á	framfæri	

umhverfislegum	gildum	þvert	á	deildir	(Papadas,	Avlonidis	og	Carrigan,	2017).		

Stjórnendur	þróa	 innri	menningu	til	þess	að	útbreiða	gildi	 sem	eru	 til	þess	 fallin	að	

leiða	 fyrirtækið	 og	 starfsmenn	 þess	 á	 rétta	 leið	 (Geels,	 McMeekin,	 Mylan	 og		

Southerton,	 2015).	 Útbreiðsla	 þekkingar	 og	 innleiðing	 umhverfismenningar	 í	 gegnum	

skipulagsheildina	styður	starfsfólk	í	að	þróa	með	sér	hæfileika	til	að	koma	í	framkvæmd	

árangursríkum	umhverfislegum	aðferðum	(McDonagh	og	Prothero,	2014).	Frá	sjónarhóli	

innri	grænnar	markaðssetningar	eiga	stjórnendur	í	fyrirtækjum	sem	huga	að	umhverfinu	

að;	koma	á	framfæri	mikilvægum	málefnum	tengdum	umhverfinu,	eiga	frumkvæðið	að	

áætlunum	um	umhverfismál	og	 stefnu	þeirra,	 verðlauna	 starfsfólk	 sem	á	þátt	 í	 því	 að	

bæta	umhverfisþætti	fyrirtækisins	og	veita	styrki	að	eigin	frumkvæði	til	umhverfisþátta	

(Menguc,	 Auh	 og	 Ozanne,	 2010).	 Coddington	 (1992)	 og	 Hart	 (1995)	 komust	 að	 þeirri	

niðurstöðu	að	framtíðarsýn	fyrirtækis	og	sterkir	leiðtogahæfileikar	eru	tveir	veigamestu	

þættirnir	 í	 því	 að	 skapa	 breiða	 umhverfisstefnu.	 Almennt	 geta	 fyrirtæki	 náð	 árangri	

þegar	 allir	 starfsmenn	 fyrirtækis	 hafa	 tileinkað	 sér	 nýjan	 þankagang,	 tileinkað	 sér	

umhverfisstefnu	 þess	 og	 hafa	 sömu	 framtíðarsýn	 og	 æðstu	 stjórnendur	 (Charter	 og	

Polonsky,	1999).		
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6 Grænþvottur	

Fyrirtæki	 eru	 stöðugt	 að	 leita	 nýrra	 leiða	 til	 að	 aðskilja	 vörur	 sínar	 á	 umhverfisvænan	

hátt	 frá	 samkeppnisaðilum.	Með	grænni	markaðssetningu	er	hægt	 að	 aðskilja	 vörur	 á	

þennan	hátt	með	góðum	árangri	(Chen	og	Chang,	2012).	Í	takt	við	þróunina	eru	æ	fleiri	

fyrirtæki	nú	tilbúin	að	hoppa	á	umhverfisvæna	vagninn	og	gera	vörur	sínar	og	þjónustu	

meira	 umhverfisvænar	með	 von	um	aukinn	hagnað.	 Fleiri	 fyrirtæki	 eru	 farin	 að	beina	

sjónum	 sínum	 að	 sjálfbærni	 og	 umhverfislegum	 þáttum	 hennar	 (Chang,	 2011).	 Af	 því	

leiðir	að	auglýsingar	á	borð	við;	„vistvænt,“	„umhverfisvænt,“	„grænt,“	og	„sjálfbærni“	

verða	æ	 algengari.	 Þá	 eru	 neytendur	 farnir	 að	 senda	 skýr	 umhverfismiðuð	 skilaboð	 í	

gegnum	 aukna	 eftirspurn	 á	 grænni	 vörum.	 Þannig	 hefur	 græn	 kauphegðun	 hvetjandi	

áhrif	 á	 stjórnendur	 fyrirtækja	 til	 að	 snúa	 markaðsaðgerðum	 sínum	 til	 grænnar	

markaðssetningar.	 Staðhæfingar	 um	 græna	 markaðssetningu	 eiga	 að	 vera	 skýrar,	

nákvæmar	 og	 sannar	 en	 engu	 að	 síður	 hefur	 það	 sýnt	 sig	 að	 margar	 umhverfislegar	

staðhæfingar	fyrirtækja	eru	misvísandi	og	blekkjandi.	(Chen	og	Chang,	2012).	

Grænþvottur	(e.	greenwashing)	er	skilgreindur	sem	athafnir	sem	eru	blekkjandi	fyrir	

neytendur	 hvað	 varðar	 umhverfislega	 eiginleika	 og	 ávinning	 vöru	 eða	 framkvæmd	

fyrirtækja	(Parguel,	Benoit-Moreau	og	Larceneux,	2011).	Neytendur	reiða	sig	gjarnan	á	

auglýsingar	 fyrirtækja	 og	 skilaboð	 þeirra	 til	 þess	 að	 taka	 ákvörðun	 þegar	 kemur	 að	

kaupum	 á	 vörum.	 Grænþvottur,	 þegar	 upp	 um	 hann	 kemst,	 grefur	 því	 undan	 trausti	

neytenda	 á	 auglýsingum	 og	 skilaboðum	 fyrirtækja	 (Hamann	 og	 Kapelus,	 2004).	 Ef	

neytendur	bera	ekki	traust	til	staðhæfinga	fyrirtækja	um	umhverfisþætti	á	vörum	þeirra	

og	þjónustu	þá	gæti	það	haft	áhrif	á	kauphegðun	þeirra	þar	sem	þeir	vita	ekki	hverjum	

eigi	að	 treysta.	Þannig	gæti	grænþvottur	 fyrirtækja	orðið	 til	þess	að	neytendur	 fari	að	

draga	 allan	 „græna	 markaðinn“	 í	 efa	 og	 því	 skaðað	 þau	 fyrirtæki	 sem	 vilja	 stunda	

heiðarlega	 græna	 markaðssetningu	 (Chen	 og	 Chang,	 2012).	 Fyrirtæki	 eiga	 það	 til	 að	

stunda	 grænþvott	 til	 að	 líta	 betur	 út	 og	 auka	 traust	 neytenda	 (Laufer,	 2003).	

Grænþvottur	 hefur	 orðið	 algengur	 meðal	 fyrirtækja	 til	 að	 ná	 samkeppnisforskoti	

(Parguel	o.fl.,	2011)	og	fer	vaxandi	vegna	aukinnar	eftirspurnar	á	grænum	vörum,	þrátt	

fyrir	að	neytendur	séu	orðnir	meðvitaðri	um	grænþvott	 (Horiuchi,	Schuchard,	Shea	og	

Townsend,	 2009).	 Bandaríska	 rannsóknarfyrirtækið	 UL	 Environment	 er	 með	 lista	 á	

heimasíðu	sinni	yfir	helstu	atriði	sem	benda	til	grænþvotts	eins	og	hvort	sannanir	fyrir	
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staðhæfingum	vanti,	hvort	athyglinni	sé	beint	frá	aðalatriðinu,	rangar	merkingar	séu	til	

staðar,	 eða	 um	 ósannindi	 eða	 loðið	 orðalag	 sé	 að	 ræða	 svo	 dæmi	 séu	 tekin	

(Underwriters	 Laboratories,	 2010).	 Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 neytendur	 dragi	

staðhæfingar	 í	 efa	þurfa	 fyrirtæki	 að	 veita	 auknar	og	 sannar	upplýsingar	um	vörur	 en	

ekki	aðeins	staðhæfa	„grænleika“	sinn.	
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7 Umhverfismerki	

Eiginleg	umhverfismerki	(e.	ecolabels)	eru	mikilvægt	verkfæri	í	grænni	markaðssetningu	

(Rex	 og	 Baumann,	 2007).	 Þau	 eru	 í	 samræmi	 við	 ISO	 staðalinn	 14026	 sem	 gefur	

upplýsingar	um	hvað	þarf	til	að	einkenna	áreiðanleg	umhverfismerki	(Umhverfisstofnun,	

e.d.).	Með	útbreiðslu	grænnar	markaðssetningar	hafa	umhverfismerki	orðið	mikilvægur	

liður	 í	því	að	aðgreina	samkeppni,	vera	trygging	á	umhverfisgæðum	fyrir	neytendur	og	

endurspegla	viðhorf	 fyrirtækis	 til	grænnar	markaðssetningar	 (D´Souza,	2000).	Grundey	

og	 Zaharia	 (2008)	 lögðu	 áherslu	 á	 að	 umhverfismerki	 gætu	 áorkað	 fleirum	 en	 einu	

markmiði	 bæði	 fyrir	 fyrirtæki	 og	 neytendur.	 Umhverfismerki	 geta	 bæði	 aukið	 sölu	 og	

ímynd	vöru,	hvatt	framleiðendur	til	þess	að	taka	umhverfisþætti	með	í	reikninginn	þegar	

vara	 er	 framleidd	 og	 aukið	 vitund	neytenda	 á	 umhverfisþáttum	 (Grundey,	 2009).	 Cho	

(2015)	 taldi	 viðeigandi	 þekkingu	 mikilvægt	 atriði	 þegar	 kæmi	 að	 umhverfisvitund	

almennings.	 Könnun	 leiddi	 í	 ljós	 að	 auglýsingar	 og	 umbúðir	 vara	 sem	 innihéldu	

umhverfismerki	 hefðu	 áhrif	 á	 70%	 af	 kaupákvörðunum	 neytenda	 (Chase	 og	 Smith,	

1992).		Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	sambandi	neytenda	og	umhverfismerkja.	

Sumar	þeirra	sýna	að	neytendur	velja	frekar	að	hafa	ítarlegri	upplýsingar	á	umbúðum	til	

að	hægt	sé	að	átta	sig	betur	á	þeim	umhverfisþáttum	sem	tengjast	vörunni	 (Andrews,	

Netemeyer,	Burton,	1998).	Með	því	að	koma	í	veg	fyrir	óljósar	og	villandi	staðhæfingar	

geta	umhverfismerki	verið	hjálplegt	verkfæri	til	að	laða	að	neytendur	sem	vilja	reiða	sig	

á	 áreiðanleika	 vörunnar	 (Testa	 o.fl.,	 2015).	 Umhverfismerkingar	 í	 grænni	

markaðssetningu	 eru	 til	 þess	 fallnar	 að	 veita	 bestu	 fáanlegu	 upplýsingar	 um	 áhrif	

vörunnar	á	umhverfið	samanborið	við	aðrar	vörur.	Með	umhverfismerkingum	er	einnig	

reynt	 að	 komast	 hjá	 þeim	 efasemdum	 (skorti	 á	 áreiðanleika	 og	 óljósum	 skilaboðum	

fyrirtækja)	sem	eru	ofarlega	í	huga	neytenda	gagnvart	umhverfislegum	staðhæfingum	á	

umbúðum	 eða	 í	 auglýsingum	 (Hussain,	 2000).	 Svanurinn	 og	 Blómið	 eru	 opinber	

umhverfismerki	 á	 Íslandi	 og	 fer	 Umhverfisstofnun	 með	 umsýslu	 þeirra	

(Umhverfisstofnun,	e.d.).	
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8 Rannsóknaraðferð	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 rætt	 um	 þær	 aðferðir	 sem	 notast	 var	 við	 í	 rannsókninni	 en	

megindlegri	 aðferðafræði	 var	 beitt	 í	 formi	 rafrænnar	 spurningakönnunar.	 Hér	 verður	

rætt	um	mælitæki,	þátttakendur	og	framkvæmd	rannsóknarinnar.	

8.1 Mælitæki	
Spurningalistinn	 var	 unninn	 út	 frá	 rannsókn	 Leonidou	 o.fl.	 (2013).	 Ekki	 var	 stuðst	 við	

rannsóknina	í	heild	sinni	þar	sem	sú	rannsókn	var	mun	viðameiri.	Spurningalistann	þurfti	

að	 þýða	 og	 aðlaga	 frá	 ensku	 yfir	 á	 íslensku	 með	 aðstoð	 frá	 leiðbeinanda,	 Auðar	

Hermannsdóttur.	 Í	 samræmi	við	markmið	þessarar	 rannsóknar	 var	 lagt	upp	með	 fjóra	

þætti;	græna	vöru	(fjórar	 fullyrðingar),	grænt	verð	(þrjár	 fullyrðingar),	græna	dreifingu	

(fimm	 fullyrðingar)	 og	 græna	 kynningu	 (fimm	 fullyrðingar).	 Til	 að	 geta	 skoðað	 hvort	

græn	 markaðssetning	 skili	 árangri	 þegar	 kemur	 að	 frammistöðu	 íslenskra	

framleiðslufyrirtækja	 á	 vörumarkaði	 út	 frá	 grænum	 markaðsráðum	 voru	 lagðar	 fyrir	

spurningar	 um	 hvort	 þátttakendur	 teldu	 frammistöðu	 fyrirtækis	 síns	 vera	 slæma	 eða	

góða	með	tilliti	 til	samkeppni	 (tvær	fullyrðingar)	og	með	tilliti	 til	eigin	markmiða	(tvær	

fullyrðingar).	Spurningar	um	frammistöðu	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	voru	teknar	úr	

Markor	spurningalista	(Matsuno,	Mentzer	og	Rentz,	2000).		

Alls	 innihélt	 spurningalistinn	 (tafla	 1)	 21	 atriði	 og	 tvær	 bakgrunnsbreytur.	

Svarmöguleikar	fyrir	spurningar	um	grænu	markaðsráðana	voru	settir	fram	á	sjö	punkta	

Likert	 kvarða.	 Kvarðinn	 innihélt	 gildin;	 mjög	 ósammála	 (1),	 ósammála	 (2),	 frekar	

ósammála	 (3),	 hvorki	 né	 (4),	 frekar	 sammála	 (5),	 sammála	 (6)	 og	 mjög	 sammála	 (7).	

Svarmöguleikar	fyrir	frammistöðuþætti	fyrirtækjanna	voru	einnig	settir	upp	á	sjö	punkta	

Likert	 kvarða.	 Kvarðinn	 innihélt	 gildin	 mjög	 óánægð/ur	 (1),	 óánægð/ur	 (2),	 frekar	

óánægð/ur	(3),	hvorki	né	(4),	frekar	ánægð/ur	(5),	ánægð/ur	(6)	og	mjög	ánægð/ur	(7).		

Eftir	 að	 búið	 var	 að	 fara	 yfir	 og	 þýða	 spurningalistann	 var	 sett	 upp	 megindleg	

spurningakönnun	á	vef	Questionpro.	Þrír	einstaklingar	úr	viðskiptageiranum	forprófuðu	

spurningalistann.	 Við	 forprófun	 kom	 í	 ljós	 að	 viðkomandi	 aðilum	 þóttu	 spurningar	

rannsóknarinnar	 skýrar	 og	 skildu	 þeir	 öll	 þau	 hugtök	 er	 sneru	 að	 viðskiptum	 og	

markaðsfræði.	Orðalagi	var	því	ekki	breytt.	
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Tafla	1.	Víddir	og	tilheyrandi	breytur		
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8.2 Þátttakendur	
Þann	 24.	 febrúar	 var	 haft	 samband	 við	 Creditinfo	 til	 þess	 að	 kanna	 hvort	 þau	 gætu	

útvegað	upplýsingar	um	framleiðslufyrirtæki	á	 Íslandi.	Samdægurs	 fengust	upplýsingar	

frá	 Stefáni	 Önundarsyni	 markaðsstjóra	 Creditinfo	 með	 lista	 yfir	 1256	

framleiðslufyrirtæki	 á	 Íslandi.	 Á	 listanum	 er	 að	 finna	 stærðarflokk	 fyrirtækjanna,	

staðsetningu,	 símanúmer	 (þó	 ekki	 hjá	 öllum),	 netföng	 (hjá	 fæstum),	 ISAT	 flokkun	 og	

heiti	framkvæmdastjóra	fyrirtækjanna.	Stærðarflokkun	fór	eftir	fjölda	starfsmanna;	smá,	

lítil,	meðalstór	og	stór	fyrirtæki.	Fyrirtækin	á	listanum	voru	bæði	á	fyrirtækjamarkaði	(e.	

B2B)	og	neytendamarkaði	(e.	B2C).	Þegar	greinarhöfundur	hófst	handa	við	söfnun	gagna	

kom	 í	 ljós	 að	 listinn	 var	 ekki	 fyllilega	 ákjósanlegur.	 Þó	 nokkrir	 forsvarsmenn	 sem	

greinarhöfundur	hafði	samband	við	vildu	til	að	mynda	ekki	skilgreina	fyrirtæki	sín	sem	

framleiðslufyrirtæki.	Þá	innihélt	listinn	þó	nokkuð	mörg	smáfyrirtæki	í	sjávarútvegi	sem	

ekki	þóttu	passa	við	efni	rannsóknarinnar.	

Þátttakendur	 rannsóknarinnar	 voru	 markaðsstjórar	 eða	 aðrir	 stjórnendur	 íslenskra	

framleiðslufyrirtækja.	 Úrtak	 rannsóknarinnar	 samanstóð	 að	 endingu	 af	 148	

framleiðslufyrirtækjum	sem	fengu	spurningalistann	sendan	til	sín	og	skiluðu	sér	51	svör,	

sem	er	því	fjöldi	þátttakenda.	Í	töflu	2	má	sjá	upplýsingar	um	bakgrunnsbreytur.	

	

Tafla	2.	Bakgrunnsbreytur	þátttakenda		

	

8.3 Framkvæmd	
Fyrirlögn	 rannsóknarinnar	 stóð	 yfir	 í	 tvær	 vikur	 þar	 sem	 höfundur	 hringdi	 í	 hvert	

fyrirtæki	 fyrir	 sig	og	 fékk	að	 tala	við	þann	aðila	 sem	best	væri	 til	þess	 fallinn	að	svara	

spurningum	 rannsóknarinnar.	 Oftast	 voru	 það	markaðsstjórar	 fyrirtækjanna	 sem	 voru	

tilbúnir	að	taka	þátt	en	einnig	 framkvæmdastjórar	og	 forstjórar.	Miserfitt	var	að	ná	til	
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stjórnenda	 fyrirtækjanna	 og	 oftar	 en	 ekki	 þurfti	 höfundur	 að	 hringja	 aftur	 síðar	 sama	

dag	eða	daginn	eftir	til	að	ná	tali	af	viðkomandi.	Í	símtölum	fengu	aðilar	þær	upplýsingar	

að	höfundur	 væri	 að	 gera	meistararitgerð	 í	markaðsfræðum	og	 alþjóðaviðskiptum	við	

Háskóla	Íslands	um	íslensk	framleiðslufyrirtæki.	Einnig	fengu	aðilar	að	vita	að	höfundur	

hafi	 fengið	 lista	yfir	 íslensk	 framleiðslufyrirtæki	 frá	Creditinfo,	hversu	 langan	tíma	tæki	

að	svara	spurningalistanum	og	að	svör	yrðu	ekki	rakin	til	þátttakenda.	Eftir	hvert	símtal	

var	síðan	sendur	tölvupóstur	með	sömu	upplýsingum	um	rannsóknina	og	kynntar	höfðu	

verið	símleiðis	ásamt	tengli	á	rafræna	útgáfu	spurningalistans.	Til	að	auka	líkur	á	svörum	

var	 hver	 tölvupóstur	 sérstaklega	 stílaður	 á	 viðkomandi	 móttakanda,	 sem	 best	 þótti	

fallinn	til	að	svara	rannsókninni.	

	

8.4 Tölfræðileg	úrvinnsla	
Tölfræðiforritið	 SPSS	var	notað	við	úrvinnslu	gagna.	 Lýsandi	 tölfræði	 var	 skoðuð	 til	 að	

meta	dreifingu	svara.	Þá	var	þáttagreining	keyrð	í	tvennu	lagi,	annars	vegar	fyrir	óháðu	

víddirnar	 og	 hins	 vegar	 fyrir	 háðu	 víddina.	 Áður	 en	 samsettar	 mælingar,	 byggðar	 á	

þáttagreiningunni,	 voru	 gerðar	 var	 innri	 áreiðanleiki	 staðhæfinga	 kannaður	 með	

Chronbachs	 Alpha.	 Að	 lokum	 var	 fjölvíð	 aðhvarfsgreining	 framkvæmd	 til	 að	 greina	

skýringarmátt	óháðu	víddanna	við	háðu	víddina.		

Vegna	 smæðar	 úrtaks	 verður	 notast	 við	 90%	 öryggisbil	 þegar	 fjallað	 er	 um	

niðurstöður	 rannsóknarinnar.	 Nokkuð	 erfitt	 reyndist	 að	 ná	 til	 umrædds	

þátttakendahóps	auk	þess	sem	þýði	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	er	ekki	stórt.	
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9 Niðurstöður	

Fyrst	verður	birt	tafla	með	lýsandi	niðurstöðum	fyrir	allar	staðhæfingar	úr	mælitækinu.	

Þá	verður	niðurstaða	þáttagreiningar	og	innri	áreiðanleika	kynnt.	Að	lokum	verður	farið	

yfir	 niðurstöðu	 aðhvarfsgreiningar	 en	 fjölvíð	 aðhvarfsgreining	 var	 framkvæmd	 til	 að	

meta	áhrif	markaðsráðanna	fjögurra,	þegar	þeir	hafa	verið	gerðir	grænir,	á	frammistöðu	

íslenskra	framleiðslufyrirtækja.	

Lýsandi	tölfræði	allra	staðhæfinga	má	sjá	 í	töflu	3.	Þegar	rýnt	er	 í	töfluna	má	sjá	að	

þátttakendur	 voru	 almennt	 á	 því	 að	 þeirra	 fyrirtæki	 væri	 að	 notast	 við	 ýmsa	 þætti	

grænnar	 markaðssetningar.	 Svör	 við	 þeim	 staðhæfingum	 sem	 vörðuðu	 þrjá	 af	

markaðsráðunum	 fjórum;	vöru,	 kynningu	 og	 dreifingu	 voru	 yfirleitt	 á	 svarbilinu	 frekar	

sammála	(5)	til	sammála	(6)	miðað	við	7	punkta	likert	skala	mælitækisins.	Svör	við	þeim	

staðhæfingum	 sem	 vörðuðu	 markaðsráðinn	 verð	 leiddi	 í	 ljós	 nokkurt	 hlutleysi	

þátttakenda	við	þeim	þætti.		

Þá	 virðast	 þátttakendur	 almennt	 telja	 frammistöðuþættina	 sölumagn	 og	

markaðshlutdeild,	miðað	við	eigin	markmið	annars	vegar	og	helstu	samkeppnisaðila	hins	

vegar,	frekar	góða	(5)	og	góða	(6).	
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Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði		

	

9.1 Þáttagreining	og	innri	áreiðanleiki	
Þáttagreining	var	 framkvæmd	á	staðhæfingum	víddanna	græn	vara,	grænt	verð,	græn	

dreifing	og	græn	kynning	til	að	kanna	hvort	staðhæfingarnar	væru	vel	til	þess	fallnar	að	

mæla	 víddirnar.	 Samkvæmt	 Kaiser-Meyer-Olkin	 prófinu	 þá	 reyndist	 gagnasafnið	

nægilega	stórt	til	þáttagreiningar	(KMO	=	0,771)	og	var	Bartlett´s	prófið	marktækt	(p	<	
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0,001)	 sem	 gefur	 til	 kynna	 að	 fylgni	 sé	 á	 milli	 breyta	 í	 gagnasafninu.	 Notast	 var	 við	

hornskakkan	 snúning	 í	 þáttagreiningunni	 þar	 sem	 víddir	 rannsóknarinnar	 eru	 taldar	

háðar	 hver	 annarri.	 Einnig	 kom	 í	 ljós	 að	 fylgni	 á	 milli	 þátta	 reyndist	 yfir	 0,3	 þegar	

hornskakki	snúningurinn	var	keyrður.	

Þegar	þáttagreining	var	keyrð	kom	 í	 ljós	að	staðhæfingarnar	17	hlóðu	á	 fjóra	þætti	

eins	 og	 gert	 var	 ráð	 fyrir.	 Nokkrar	 breytingar	 voru	 þó	 gerðar	 í	 samræmi	 við	

þáttagreiningu.	 Þrjár	 af	 fjórum	 staðhæfingum	 sem	 voru	 taldar	 hlaða	 á	 þáttinn	 græn	

vara,	hlóðu	á	þann	þátt.	Sú	sem	ekki	hlóð	á	þáttinn	reyndist	hins	vegar	hlaða	á	alla	hina	

þættina.	 Það	 var	 staðhæfingin	 Við	 höfum	 tilhneigingu	 til	 að	 breyta	 umbúðum	 og	

merkingum	 á	 vörum	 okkar	 til	 að	 koma	 á	 framfæri	 skilaboðum	 um	 umhverfislegan	

ávinning	þeirra.	Staðhæfingin	hlóð	mest	á	þáttinn	græn	kynning	og	var	því	 færð	yfir	á	

þann	þátt.	Þá	hlóð	ein	af	þeim	5	staðhæfingum	sem	voru	taldar	hlaða	á	þáttinn	græn	

kynning	 meira	 á	 þáttinn	 græn	 dreifing	 og	 var	 því	 færð	 yfir	 á	 þann	 þátt.	 Það	 var	

staðhæfingin	 Við	 leggjum	 áherslu	 á	 skuldbindingu	 okkar	 gagnvart	 umhverfismálum	 í	

samskiptum	 við	 önnur	 fyrirtæki.	 Aðrar	 staðhæfingar	 hlóðu	 á	 þá	 þætti	 sem	 gert	 hafði	

verið	ráð	fyrir	og	voru	þættirnir	túlkaðir	eins	og	lagt	var	upp	með	við	upphaf	rannsóknar	

og	því	unnið	áfram	með	samsettu	mælingarnar;	græn	vara,	grænt	verð,	græn	dreifing	og	

græn	kynning.		

Því	næst	var	 innri	áreiðanleiki	nýju	samsettu	mælinganna	mældur	með	Chronbachs	

Alpha	 til	að	kanna	hvort	 forsenda	væri	 til	að	setja	þær	saman	 í	eina	breytu.	Samsetta	

mælingin	fyrir	grænt	verð	hafði	ekki	nægan	innri	áreiðanleika	en	með	því	að	taka	út	eina	

staðhæfingu	 úr	mælingunni	 hækkaði	 innri	 áreiðanleiki	 og	 varð	 þar	með	 fullnægjandi.	

Samsettu	mælingarnar	 fyrir	græna	vöru,	græna	dreifingu	og	græna	kynningu	 reyndust	

allar	hafa	fullnægjandi	innri	áreiðanleika	en	Chronbachs	Alpha	fyrir	bæði	græna	vöru	og	

græna	auglýsingu	 leiddi	þó	 í	 ljós	að	ef	ein	 staðhæfing	yrði	 tekin	út	úr	hvorri	mælingu	

fyrir	 sig	yrði	 innri	áreiðanleiki	betri	og	var	því	ákveðið	að	gera	það.	Chronbachs	Alpha	

fyrir	græna	dreifingu	gaf	til	kynna	gott	innra	samræmi	og	hélst	sú	mæling	því	óbreytt.	Í	

töflu	4	má	sjá	mælitækið	eftir	þáttagreiningu	auk	Chronbachs	alpha	gilda	hverrar	víddar	

og	hleðslna	fyrir	hverja	staðhæfingu.		

Önnur	 þáttagreining	 var	 keyrð	 fyrir	 staðhæfingar	 frammistöðubreytanna.	

Þáttagreiningin	leiddi	í	ljós	að	spurningarnar	hlóðu	aðeins	á	einn	þátt,	eins	og	gert	hafði	
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verið	ráð	fyrir.	Cronbachs	Alpha	var	0,946	sem	gefur	til	kynna	að	um	mjög	góðan	innri	

áreiðanleika	 sé	 að	 ræða.	 Því	 var	 gerð	 samsett	 mæling	 úr	 staðhæfingunum	 fjórum	 á	

þættinum	frammistaða	á	vörumarkaði	sem	notuð	verður	sem	fylgibreyta	í	rannsókninni.	

Í	 töflu	 5	 má	 sjá	 lýsandi	 tölfræði	 fyrir	 nýju	 breyturnar	 fimm	 sem	 notaðar	 voru	 til	

frekari	greininga.	

	

Tafla	4.	Niðurstöður	þáttagreiningar		
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Tafla	5.	Lýsandi	tölfræði	samsettu	mælinganna		

	

	

9.2 Aðhvarfsgreining	
Til	að	kanna	hvort	nota	megi	óháðu	breyturnar	græn	vara,	grænt	verð,	græn	dreifing	og	

græn	 kynning	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði	 var	 keyrð	 fjölvíð	

aðhvarfsgreining.	 Gengið	 var	 úr	 skugga	 um	 ákveðnar	 forsendur	 áður	 en	 lesið	 var	 úr	

niðurstöðum.	Durbin-Watson	var	ákjósanlegt	með	gildið	2,075	og	því	um	enga	sjálffylgni	

að	ræða.	VIF	og	tolerance	gildi	voru	innan	marka	sem	þýðir	að	enginn	marglínuleiki	var	

til	staðar.		

Rannsóknarlíkanið	 í	 heild	 sinni	 mældist	 marktækt	 (F(4,	 46)	 =	 3,54;	 p	 <	 0,01).	

Útskýringarmátturinn	 fyrir	 fjölvíðu	 aðhvarfsgreininguna	 var	 0,235	 sem	 þýðir	 að	

breytileiki	 óháðu	 breytanna	 fjögurra;	 græn	 vara,	 grænt	 verð,	 græn	 dreifing	 og	 græn	

kynning	 skýra	 samtals	 23,5%	 af	 breytileika	 háðu	 breytunnar	 frammistöðu	 á	

vörumarkaði.	 Með	 því	 að	 nota	 þessar	 breytur	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	 frammistöðu	 á	

vörumarkaði	fækkar	forspárvillum	því	um	23,5%.		

Eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 1	 leiddi	 rannsóknin	 í	 ljós	 jákvæð	 tengsl	 (β=0,396)	 á	 milli	

grænnar	vöru	og	frammistöðu	á	vörumarkaði	og	var	sú	niðurstaða	marktæk	miðað	við	

99%	 öryggisbil.	 Tengsl	 á	 milli	 græns	 verðs	 og	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði	 mældust	

ómarktæk.	 Margir	 þátttakenda	 voru	 hlutlausir	 þegar	 kom	 að	 grænu	 verði	 en	 tíðasta	

svargildi	 þeirra	 staðhæfinga	 sem	 snertu	 grænt	 verð	 var	 4	 (hvorki/né).	Græn	 dreifing	

hafði	 jákvæð	tengsl	 (β=0,250)	við	 frammistöðu	á	vörumarkaði	á	meðan	græn	kynning	

var	eina	víddin	sem	hafði	neikvæð	tengsl	(β=-0,231)	við	frammistöðu	á	vörumarkaði.		
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Frammistaða	
á	

vörumarkaði	

Græn	vara	
β	=	0,396;	p	=	0,007	

Grænt	verð	
β	=	-0,022;	p	=	0,842	

Græn	drei@ing	
β	=	0,250;	p	=	0,097	

Græn	kynning	
β	=	-0,231;	p	=	0,094	

Mynd	1.	Rannsóknarlíkan	



	

35	

10 Umræður	

Markmið	 rannsóknarinnar	var	að	skoða	hvort	græn	markaðssetning	skili	 árangri	þegar	

kemur	að	frammistöðu	íslenskra	framleiðslufyrirtækja	á	vörumarkaði.	Í	því	skyni	var	lögð	

áhersla	á	að	skoða	hina	hefðbundnu	markaðsráða;	vöru,	verð,	dreifingu	og	kynningu	og	

hvort	 stjórnendur	 framleiðslufyrirtækja	 væru	 að	 styðjast	 við	 græna	 markaðssetningu	

þegar	kemur	að	þessum	þáttum.	Í	þessu	samhengi	er	grænni	markaðssetningu	komið	til	

leiðar	 með	 aðgerðum	 sem	 umbreyta	 hinum	 hefðbundnu	 markaðsráðum	 í	 grænni	

markaðsráða	 og	 innihalda	 þætti	 eins	 og;	 vörutengdar	 ákvarðanir	 til	 þess	 að	 minnka	

vistfræðilegt	 fótspor	 á	 náttúruna	 (Pujari	 o.fl.,	 2003),	 aðgerðir	 til	 þess	 að	 auka	

umhverfislegan	 ávinning	 af	 vöru	 í	 framleiðsluferlinu	 (Zhu	 og	 Sarkis,	 2004),	 aðlögun	

verðlagningar	 að	 grænum	 vörum	 (Chen,	 2001)	 og	 kynningarráða	 sem	 draga	 úr	

neikvæðum	 umhverfisáhrifum	 af	 markaðsaðgerðum	 fyrirtækis	 og	 koma	 á	 framfæri	

umhverfislegum	 ávinningi	 af	 vörum	 (Kilbourne	 o.fl.,	 2002).	 Þegar	 lýsandi	 tölfræði	

rannsóknarinnar	er	skoðuð	má	sjá	að	þátttakendur	svara	að	meðaltali	að	þeir	séu	frekar	

sammála	 til	 sammála	 flestum	 þeim	 staðhæfingum	 sem	 snúa	 að	 því	 hvort	

markaðsaðgerðir	 innihaldi	 víddirnar	græn	 vara,	 græn	dreifing	 og	græn	kynning.	 Þegar	

horft	er	til	græns	verðs	má	hins	vegar	sjá	að	þátttakendur	eru	að	mestu	hlutlausir.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 varpa	 ljósi	 á	 jákvæð	 áhrif	 þess	 að	 grænka	 hina	

hefðbundnu	markaðsráða	en	gefa	 jafnframt	til	kynna	að	þessi	áhrif	eru	misjöfn	á	milli	

markaðsráða.	 Rannsóknarlíkanið	 í	 heild	 sinni	 reyndist	 tölfræðilega	marktækt	 og	 hefur	

23,5%	 skýringarmátt	 í	 breytileika	 frammistöðu	 íslenskra	 framleiðslufyrirtækja	 á	

vörumarkaði.	Enn	vantar	 töluvert	upp	á	skýringuna	enda	 ljóst	að	 fleiri	breytur	en	þær	

sem	hér	eru	hafðar	til	grundvallar	hafa	áhrif	á	breytileika	frammistöðu	á	vörumarkaði.	

Þar	mætti	 til	 dæmis	 telja	 hina	 hefðbundnu	markaðsráða	 (fyrir	 grænkun)	 auk	 annarra	

markaðsráða	eins	og	fólk,	umhverfi	og	ferli.	

Niðurstöðurnar	 eru	 nokkuð	 í	 takt	 við	 niðurstöður	 Leonidou	 o.fl.	 (2013).	 Í	 þeirri	

rannsókn	höfðu	græn	vara	og	græn	dreifing	áhrif	á	frammistöðu	á	vörumarkaði.	Grænt	

verð	 og	 græn	 kynning	 höfðu	 hins	 vegar	 engin	 tengsl	 við	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði.	
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Skýringin	var	meðal	annars	talin	vera	sú	að	grænt	verð	sé	síður	sýnilegt	neytendum	og	

að	græn	kynning	geti	verið	ótrúverðug.	

Líkt	 og	 í	 rannsókn	 Leonidou	 o.fl.	 (2013)	 gefa	 niðurstöðurnar	 til	 kynna	 að	

markaðsráðarnir	græn	vara	og	græn	dreifing	séu	betur	til	þess	fallnir	en	grænt	verð	og	

græn	kynning,	að	bera	árangur	þegar	kemur	að	því	að	neytendur	leggi	mat	á	virðistilboð	

fyrirtækja.	Þannig	eiga	neytendur	auðveldara	með	að	treysta	og	setja	fingur	á	þá	þætti	

sem	snúa	að	vöru	og	dreifingu.	

Græn	 vara	 hafði	 jákvæð	 tengsl	 við	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði	 og	 var	 sá	

markaðsráður	sem	hafði	sterkustu	tengslin.	Þessar	niðurstöður	gefa	vísbendingu	um	að	

eftirspurn	eftir	grænum	vörum	sé	til	staðar	á	 íslenskum	markaði	þar	sem	frammistaða	

fyrirtækis	á	vörumarkaði	fer	vaxandi	við	framboð	grænna	vara.	Þetta	er	í	takt	við	aukna	

umhverfisvitund	í	samfélaginu.	

Tengsl	markaðsráðarins	grænt	verð	við	frammistöðu	á	vörumarkaði	voru	tölfræðilega	

ómarktæk.	Flestir	þátttakendur	voru	nokkuð	hlutlausir	þegar	kom	að	staðhæfingum	um	

verð	 sem	gefur	 vísbendingu	um	að	 íslensk	 framleiðslufyrirtæki	 séu	ekki	 komin	 langt	 á	

veg	 með	 að	 grænka	 markaðsráðinn	 verð.	 Ein	 leið	 til	 að	 grænka	 verð	 er	 að	 veita	

viðskiptavinum	 afslætti	 þegar	 endurvinnanlegum	 umbúðum	 er	 skilað	 til	 baka	 (Menon	

o.fl.,	 1999).	 Þá	 hefur	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	meirihluti	 neytenda	 sé	 líklegur	 til	 að	 vera	

tilbúinn	 að	 greiða	 hærra	 verð	 fyrir	 vöru	 ef	 umhverfislegur	 ávinningur	 er	 til	 staðar	

(Dangelico	og	Vocalelli,	2017).	Þar	sem	almenn	umhverfisvitund	fer	vaxandi	hér	á	landi	

er	 það	 hugsanlegt	 að	 íslenskir	 neytendur	 séu	 að	 einhverju	 leyti	 í	 þessum	 flokki.	

Neytendur	eru	almennt	tilbúnir	að	greiða	hærra	verð	ef	þeir	trúa	á	gæði	vörunnar	en	þó	

upp	að	ákveðnu	marki	þannig	að	tilkostnaðurinn	verði	ekki	í	ósamræmi	við	ávinninginn	

(Freestone	 and	 McGoldrick,	 2008).	 Þátttakendur	 svöruðu	 flestir	 hvorki/né	 við	

staðhæfingunni	„Verðlagning	er	hærri	á	umhverfisvænni	útgáfum	af	vörum	okkar”	sem	

bendir	 til	 þess	 að	 þau	 framleiðslufyrirtæki	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 séu	 almennt	

ekki	að	láta	reyna	á	þennan	þátt	í	sinni	markaðssetningu.	

Markaðsráðurinn	græn	dreifing	hafði	jákvæð	tengsl	við	frammistöðu	á	vörumarkaði.	

Þátttakendur	voru	almennt	nokkuð	sammála	þeim	 fullyrðingum	sem	gáfu	 til	 kynna	að	

verið	væri	að	huga	að	umhverfisþáttum	í	samstarfi	við	önnur	fyrirtæki	 í	virðiskeðjunni.	

Sem	 dæmi	 um	 þetta	 geta	 fyrirtæki	 komið	 á	 „umhverfislegu	 sambandi“	 með	 öðrum	
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fyrirtækjum	 í	 virðiskeðju	 sinni	 til	 þess	 að	 bæta	 sameiginlegar	 aðgerðir	 sínar	 í	

umhverfismálum	eins	og	að	endurskipuleggja	fyrirkomulag	um	vörustjórnun	til	að	gera	

það	 skilvirkara	 með	 umhverfið	 að	 leiðarljósi	 (t.d.	 með	 færri	 og	 fullnýttum	

flutningaleiðum)	(Dahlstrom,	2011).	

Tengsl	markaðsráðarins	græn	kynning	við	frammistöðu	á	vörumarkaði	reyndust	vera	

neikvæð	 sem	 verður	 að	 teljast	 áhugavert.	 Rannsóknir	 sýna	 fram	 á	mikilvægi	 þess	 að	

framleiðendur	 verði	 að	 veita	 nákvæmar	 og	 auðskiljanlegar	 upplýsingar	 um	

umhverfislega	 frammistöðu	 á	 vörum	 sínum	 (Testa	 o.fl.,	 2015;	 Andrews	 o.fl.,	 1998).	

Þátttakendur	 rannsóknarinnar	 voru	 almennt	 frekar	 sammála	 þeirri	 fullyrðingu	 að	 þau	

leggi	áherslu	á	umhverfislegan	ávinning	af	vörum	í	auglýsingum	og	verður	því	að	teljast	

áhugavert	 að	 græn	 kynning	 hafi	 neikvæð	 áhrif	 á	 frammistöðu	 þeirra	 á	 vörumarkaði.	

Ástæða	fyrir	þessu	gæti	verið	sú	að	misræmi	upplýsinga	milli	fyrirtækis	og	neytenda	eigi	

sér	stað	sem	er	nokkuð	algengt	þegar	kemur	að	grænum	vörum	(D´souza	o.fl.,	2007).	Af	

þessari	 ástæðu	 sögðu	 Molina-Murillo	 og	 Smith	 (2005)	 að	 fyrirtæki	 ættu	 að	 leggja	

áherslu	á	skilvirkni	auglýsinga.	Grænar	auglýsingar	ættu	að	leggja	áherslu	á	að	sýna	fram	

á	 umhverfislegan	 ávinning,	 ýta	 undir	 sjálfbæra	 lifnaðarhætti	 og	 bæta	 umhverfislega	

ímynd	vörumerkisins	 (D´souza	o.fl.,	2007).	Þessi	neikvæðu	tengsl	grænnar	kynningar	á	

frammistöðu	 á	 vörumarkaði	 gætu	 einnig	 verið	 til	 komin	 vegna	 aukinnar	 tilhneigingar	

fyrirtækja	 til	 að	 skipa	 sér	 í	 hóp	 umhverfisvænna	 fyrirtækja	 og	 þar	 með	 skjótum	

sviptingum	á	auglýsingamarkaði	sem	geta	komið	neytendum	sposkt	fyrir	sjónir.	Þannig	

getur	 traust	 neytenda	 á	 einfaldari	 nálgunum	 grænnar	markaðssetningar	 (grænt	 verð,	

græn	kynning)	minnkað	þar	sem	auðveldara	er	að	framkvæma	þessa	þætti	eða	líkja	eftir	

þeim.	 Þetta	 myndi	 því	 undirstrika	 mikilvægi	 vel	 ígrundaðrar	 grænnar	 kynningar	 á	

sannanlega	 grænum	 vörum	 þar	 sem	 aðgreining	 frá	 samkeppnisaðila	 (e.	 point	 of	

difference)	 og	 sannar	 og	 greinargóðar	 upplýsingar	 eru	 hafðar	 að	 leiðarljósi.	 Að	 sýna	

fram	á	áreiðanlegar	umhverfisvottanir	í	auglýsingum	er	til	dæmis	góð	leið	þar	sem	það	

auðveldar	neytendum	að	leggja	mat	á	trúverðugleika	auglýsingarinnar.	Grænþvottur	og	

það	 vantraust	 sem	 hlýst	 af	 slíkum	markaðsaðgerðum	 gæti	 einnig	 komið	 til	 álita	 sem	

áhrifaþáttur	 á	 neikvæð	áhrif	grænnar	 kynningar	 á	 frammistöðu	á	 vörumarkaði.	 Því	 er	

mikilvægt	fyrir	fyrirtæki	sem	vilja	fylkja	sér	í	græna	vagninn	að	grænka	markaðsráðana	

af	natni	og	gæta	þess	að	ekki	sé	misræmi	í	virðistilboðum	um	grænar	vörur.	
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Rannsókn	 þessi	 veitir	 stjórnendum	 íslenskra	 framleiðslufyrirtækja	 upplýsingar	 sem	

geta	 nýst	 við	 stefnumörkun	 og	 aðrar	 markaðsaðgerðir	 hvað	 varðar	 græna	

markaðssetningu.	Rannsóknin	gefur	til	kynna	að	þrátt	fyrir	tiltölulega	innri	fylgni	á	milli	

grænnar	vöru,	græns	verðs,	grænnar	dreifingar	og	grænnar	kynningar	þá	geta	víddirnar	

haft	 mismunandi	 spágildi	 og	 skýringarmátt	 á	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði.	 Þegar	

stjórnendur	fyrirhuga	að	innleiða	græna	markaðssetningu	er	því	mikilvægt	að	horfa	inn	

á	við	og	huga	vel	að	hverjum	og	einum	þætti	svo	framkvæmdin	verði	sem	skilvirkust.	

Þar	sem	umhverfisvitund	fer	vaxandi	 í	samfélaginu	má	telja	 líklegt	að	fyrirtæki	fari	 í	

auknum	mæli	 að	 beina	 sjónum	 sínum	að	 grænni	markaðssetningu.	 Fræðilegt	 efni	 um	

viðfangsefnið	 er	 af	 skornum	 skammti	 og	 því	 ljóst	 að	 þörf	 er	 á	 frekari	 rannsóknum.	

Niðurstöður	 þessar	 veita	 áhugaverðar	 vísbendingar	 sem	 nýst	 geta	 við	 áframhaldandi	

rannsóknir	á	þessu	sviði.	

	

10.1 Takmarkanir	og	frekari	rannsóknir	
Greinarhöfundur	 setti	 sér	 háleit	 markmið	 um	 fjölda	 svara	 í	 rannsókninni	 sem	 urðu	

nokkuð	 færri	 en	 upphaflega	 var	 gert	 ráð	 fyrir	 en	 erfitt	 reyndist	 að	 hafa	 uppi	 á	

stjórnendum	fyrirtækja	og	fór	mikill	tími	í	að	afla	gagna.	Greinarhöfundur	telur	að	með	

stærra	 úrtaki	 hefði	mögulega	mátt	 fá	 betri	marktækni.	 Ef	 rannsóknin	 yrði	 endurtekin	

yrði	minnstu	fyrirtækjunum	sem	hafa	færri	en	níu	starfsmenn	að	öllum	líkindum	sleppt	

þar	 sem	 þeirra	 starfsemi	 átti	 í	 mörgum	 tilfellum	 ekki	 við	 efni	 rannsóknarinnar.	

Rannsóknin	 takmarkast	einnig	að	því	 leyti	 að	ekki	 voru	gerðar	mælingar	á	því	hvernig	

þátttakendur	 lögðu	 mat	 á	 gæði	 „grænleika“	 fyrirtækja	 sinna	 og	 því	 er	 líklegt	 að	 um	

einhvern	greinarmun	sé	að	ræða	á	milli	þátttakenda.		

Rannsóknin	gefur	til	kynna	að	víddirnar	fjórar,	græn	vara,	grænt	verð,	græn	dreifing	

og	græn	kynning	geti	haft	mismunandi	áhrif	eftir	því	hvernig	þær	eru	notaðar.	Það	væri	

áhugavert	 að	 rannsaka	 græna	 markaðssetningu	 með	 þetta	 fyrir	 augum.	 Þar	 sem	

þátttakendur	 voru	 að	mestu	 hlutlausir	 þegar	 kom	 að	grænu	 verði	 	 væri	 til	 að	mynda	

áhugavert	 að	 gera	 frekari	 rannsóknir	 á	 þeim	 þætti	 og	 beina	 sjónum	 þá	 jafnvel	

sérstaklega	að	þeim	fyrirtækjum	sem	eru	að	nota	grænt	verð	í	sínum	markaðsaðgerðum	

og	 neytendum	 þeirra.	 Einnig	 væri	 athyglisvert	 að	 vita	 hvort	 íslenskir	 neytendur	 séu	

almennt	 tilbúnir	 að	greiða	hærra	 verð	 fyrir	umhverfisvænar	 vörur.	Þá	 yrði	 fróðlegt	 að	
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gera	 frekari	 rannsóknir	 á	 markaðsráðinum	 græn	 kynning	 þar	 sem	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 neikvæð	 tengsl	 milli	 frammistöðu	 á	 vörumarkaði	 og	

markaðsráðsins.	 Hægt	 væri	 að	 kafa	 enn	 dýpra	 og	 skoða	 hvernig	 grænar	 auglýsingar	

birtast	 neytendum	 og	 hvað	 þeim	 finnst	 um	 slíkar	 auglýsingar.	 Rannsóknir	 á	 grænum	

auglýsingum	 og	 áreiðanleika	 þeirra	 gætu	 einnig	 gefið	 athyglisverðar	 vísbendingar.	

Þannig	væri	hægt	að	gera	rannsókn	með	það	markmið	að	meta	algengi	grænþvotts	hér	

á	landi.	Jafnframt	væri	áhugavert	að	skoða	notkun	og	áhrif	eiginlegra	umhverfismerkja	á	

umbúðum	og	í	auglýsingum.	
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