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viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um upplifun stjórnenda íslenskra 

matvöruverslana á ávinningi samfélagslegrar ábyrgðar. Rannsóknin byggir á viðtölum við 

fimm stjórnendur íslenskra matvöruverslana þar sem notast var við eigindlega 

aðferðafræði. Við öflun og greiningu gagna var stuðst við nálgun fyrirbærafræðinnar. 
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mikla þolinmæði.  
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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kynna sér upplifun stjórnenda á þeim ávinningi 

sem hlýst af samfélagslegri ábyrgð matvöruverslana á Íslandi. Rannsóknarspurningin 

var: „Hver er upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á ávinningi samfélagslegrar 

ábyrgðar?“ Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að svara rannsóknar-

spurningunni þar sem viðtöl voru tekin við fimm stjórnendur íslenskra matvöruverslana. 

Lykilhugtök rannsóknarinnar voru: Samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur 

og birtingarmynd. Viðtölin voru greind samkvæmt greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar 

þar sem markmiðið var að komast að ákveðnum kjarna (e. essence) sem endurspeglar 

upplifun stjórnenda. Höfundur leyfði sér að nota hugtakið „íslenskar matvöruverslanir“, 

þegar farið var að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á greinina í heild. 

Sameiginleg lárétt upplifun stjórnenda eða þemu lykilhugtakanna fimm voru fundin: 

Uppfylla þarfir samfélagsþegna, jákvætt viðhorf og gott orðspor, hugarfar og venjur, 

hvati til þess að gera betur og skýr stefna og upplifun. Stjórnendur íslenskra 

matvöruverslana upplifa að mikilvægt sé að vera meðvitaður um þarfir og kröfur 

neytenda. Neytendur spili stórt hlutverk þegar komi að ávinningi samfélagslegrar 

ábyrgðar, góðu orðspori og ímynd, og því sé upplifun neytenda á samfélagslegri 

starfsemi fyrirtækja því mikilvæg. Þrýstingur frá neytendum hefur vaxið með aukinni 

meðvitund almennings á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Stjórnendur upplifa mikilvægi 

samfélagslegrar ábyrgðar í stefnu fyrirtækisins og að neytendur upplifi samfélagslega 

ábyrgð verslananna þegar þeir stundi þar viðskipti. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að helsti ávinningur samfélagslegrar ábyrgðar sem stjórnendur í íslenskum 

matvöruverslunum upplifa, sé gott orðspor verslananna og góð ímynd þeirra. 

Eftir að hafa greint viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar samkvæmt greiningar-

aðferð fyrirbærafræðinnar kom í ljós að kjarninn (e. essence) er: Gott orðspor.  
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1  Inngangur 

Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað meðal almennings um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja á Íslandi. Fátt er um fyrri rannsóknir sem snúa að samfélagslegri ábyrgð 

íslenskra fyrirtækja og hafði höfundur áhuga á að kanna efnið nánar. Í upphafi árs 2017 

var mikil umræða meðal neytenda um matarsóun matvöruverslana og einnig var fjallað 

um efnið í innlendum fjölmiðlum. Höfundur fann engin fræði eða fyrri rannsóknir um 

samfélagslega ábyrgð íslenskra matvöruverslana. Margar spurningar kviknuðu þá í kolli 

höfundar. Hvernig upplifa stjórnendur verslana samfélagslega ábyrgð? Er þrýstingur frá 

neytendum þegar kemur að málefninu? Eru matvöruverslanir að huga að velferð 

samfélagsins yfirhöfuð? Markmið rannsóknarinnar er að svara spurningunni: Hver er 

upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á samfélagslegri ábyrgð? 

Rannsóknin „Með orðspori kemur ákveðið traust“ er byggð á eigindlegri aðferðafræði 

þar sem viðtöl voru tekin við fimm stjórnendur íslenskra matvöruverslana. Stuðst var við 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar við greiningu gagna, með það að markmiði að 

komast að ákveðnum kjarna (e. essence) sem hefur áhrif á upplifun stjórnenda á 

málefninu.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Að loknum þessum inngangi kemur annar kafli sem er 

fræðilegur hluti, þar sem farið er yfir helstu kenningar og rannsóknir sem snúa að 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Þriðji kafli fjallar ýtarlega um aðferðafræði 

rannsóknarinnar; hvernig gangaöflun og úrvinnsla fór fram. Þá verða þátttakendur 

kynntir og litið verður til takmarkana á rannsókninni. Fjórði kafli inniheldur niðurstöður 

rannsóknarinnar. Niðurstöðum er skipt upp eftir lykilhugtökum rannsóknarinnar: 

Samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingarmynd. Farið er yfir 

sameiginlega lárétta upplifun þátttakenda og að lokum er kjarninn fundinn. Fimmti kafli 

er umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru mátaðar við fræði og fyrri 

rannsóknir. Að lokum verður farið yfir hagnýt gildi rannsóknarinnar. Sjötti kafli 

inniheldur lokaorð ritgerðarinnar.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar fræðimanna og rannsóknir sem fjalla 

um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Litið verður til fjögurra þrepa pýramída Carroll, 

fjórar mismunandi nálganir stjórnenda á samfélagslegri ábyrgð svo og markmið og 

drifkrafta fyrirtækja þegar kemur að málefninu. En fyrst verður litið til hugtaksins 

viðskiptasiðfræði og tengingu þess við samfélagslega ábyrgð fyrirtækja.   

2.1 Viðskiptasiðfræði og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Orðræðan um viðskiptasiðfræði varð til þess að umræðan um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja hófst. Byrjað verður á að fara yfir hugtökin siðfræði og siðferði sem eru 

undirstaða viðskiptasiðfræðis.  

Siðfræði sem fræðigrein er fólgin í því að öðlast skilning á almennu siðferði 

einstaklinga og þeim kröfum sem siðferði gerir til okkar. Siðferði er mikilvægt hvort sem 

það varðar hinn almenna borgara eða samfélagið í heild og lýsti Sókrates siðferði sem: 

„...það líferni sem hver okkar skyldi ástunda“ (Rachels, 1997). Mannasiðir sem lærast frá 

unga aldri er hægt að flokka undir siðferði.  

Siðferði er ekki eitt staðlað form, það getur verið gott eða vont, einfalt eða flókið, 

þroskað eða vanþroskað. Hægt er að tala um siðferði einstaklings, siðferði ákveðinna 

hópa eða jafnvel siðferði heillar þjóðar (Páll Skúlason, 1990). Ekki er því hægt að horfa á 

siðferði sem eina staðlaða reglu sem öllum íbúum jarðarinnar ber að fara eftir. Sama 

hver við erum eða hvar í heiminum við erum stödd, þá er niðurstaðan ætíð sú sama, 

einstaklingar þurfa að fylgja einhverjum reglum eða viðmiðum í umgengni við aðra 

samfélagsþegna, jafnvel þó það sé ekki nema að lágmarki.  

Viðskiptasiðfræðin fjallar um, hvernig við getum yfirfært okkar siðferðislega gildismat 

yfir á þær aðstæður sem geta komið upp í viðskiptaheiminum. Því á gildismat viðskipta-

lífsins að samræmast gildismati einstaklingsins. Upp geta komið áskoranir sem takst þarf 

á við. Við þurfum að skilgreina þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og svara því 

hvernig við getum brugðist siðferðislega rétt við. Ef vel tekst til getur myndast 

ávinningur og felst hann í þeim þáttum sem aðgreina viðskiptasiðfræði frá siðfræði:  
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• Möguleikinn að sjá fyrir um hvernig röng siðferðisleg hegðun í tilteknum 
viðskiptaháttum hefur áhrif á lykilaðila (hagsmunaaðila).  

• Möguleikinn að sjá fyrir um aðstæður þar sem siðaklemma (e. dilemma) gæti 
myndast vegna ólíks gildismats starfsfólks á regluverki fyrirtækis svo og 
gildum þess sem það ber að starfa eftir annars vegar og þeirra persónulegu 
gilda hins vegar (fyrirtækjamenning) (Ghillyer, 2010). 

Orðræða samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja er sprottin upp úr umræðu viðskipta-

siðfræðis og á víða rætur sínar að rekja.  

2.2 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Carroll (1999) hélt því fram að hægt væri að líta á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem 

bæði gamla og nýja fræðigrein. Fræðileg rit um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja ná aftur 

til fyrrihluta tuttugustu aldar og var á þeim tíma veigamikið umræðuefni í Banda-

ríkjunum (Carroll, 1999). 

Samfélagsleg ábyrgð hefur þróast mikið frá árinu 1953 en þó eru áherslur hennar 

engu að síður mismunandi eftir löndum. Alþjóðleg fyrirtæki í Evrópu eru leiðandi í 

samfélagslegri ábyrgð þótt hugtakið hafi fyrst orðið til í Bandaríkjunum. Flest málefni 

innan samfélagslegrar ábyrgðar falla undir lög Evrópusambandsins og regluverk þess, en 

í öðrum löndum er litið á samfélagslega ábyrgð sem valkost. Frá árinu 2008 hefur 

umræðan um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja aukist á Íslandi og fylgist samfélagið í 

heild, almenningur og þrýstihópar, almennt betur með starfsháttum íslenskra fyrirtækja 

en áður. Áhersla íslenskra fyrirtækja er aðallega á góðgerðarmál, en síður á aukna 

velferð samfélagsins og umhverfis sem talin er vera heildræna stefnan í samfélagslegri 

ábyrgð (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

Festa er íslensk miðstöð um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Miðstöðin vinnur að því 

að efla samfélagslega ábyrgð íslenskra fyrirtækja jafnt og að auka vitund samfélagsins á 

málefninu (Festa, e.d.-a). Festa lýsir samfélagslegri ábyrgð á eftirfarandi hátt:  

Samfélagábyrgð fyrirtækja miðar að jafnvægi þar sem úr verður 
gagnkvæmur ávinningur fyrir samfélagið og fyrirtækin sjálf. Ábyrg félög eru 
þau sem með markvissum hætti skipuleggja starfsemi sína þannig, að þau 
skaði ekki samfélagið og umhverfið, heldur hafi jákvæð áhrif á þróun 
samfélagsins (Festa, e.d.-b).  

Með öðrum orðum, að fyrirtæki sem tileikna sér samfélagslega ábyrgð taka mið af 

velferð samfélagsins umfram þá starfsemi sem eingöngu leiðir til hámarks hagnaðar fyrir 
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eigendur þess. Fyrirtækin tileinka sér því ekki aðeins það viðmið að uppfylla lagalegar 

skyldur sínar gagnvart samfélaginu (Ghillyer, 2010). Í samfélagslegri ábyrgð felst að 

fyrirtæki eða félög geti markað sér ákveðna stefnu þegar kemur að viðskiptaháttum 

þess gagnvart samfélaginu. Þau geta náð viðskiptalegum árangri en jafnframt haft 

jákvæð og uppbyggjandi áhrif á samfélagið (Festa, e.d.). 

Hægt er að líta svo á, að samfélagsleg ábyrgð sé bæði hemlunarbúnaður og bensín-

gjöf fyrirtækja. Fyrirtæki sem tileinka sér samfélagslega ábyrgð koma sér oftast upp 

gildum og starfsferlum innan sinna veggja til þess að fyrirbyggja skaðlega starfsemi. 

Samfélagsleg ábyrgð kemur í veg fyrir að fyrirtæki fari of hratt eða glannalega í 

viðskiptarháttum sínum. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja getur bæði verið drifkraftur og 

ákveðinn innblástur fyrir fyrirtækin og leitt til nýsköpunar í vöru og þjónustu. 

Ávinningurinn er aukin verðmætasköpun til hagsbóta fyrir fyrirtækin og samfélagið í 

heild (Festa, e.d.-b).  

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er mismunandi, en fræðimaðurinn Carroll (1991) 

skipti henni upp í fjögur þrep.  

2.2.1 Fjögurra þrepa pýramídi Carroll 

Carroll (1979) lýsti heildarnálgun samfélagslegrar ábyrgðar sem svo að hægt væri að 

skipta ábyrgð fyrirtækja upp í fjóra flokka. Fjórskiptinguna setti hann fram í ritaðri grein 

árið 1979 en þar taldi Carroll þessa fjóra flokka lýsa þeim samfélagslegu skyldum sem 

ætlast væri af fyrirtækjum. Árið 1991 setti hann nálgunina fram í pýramída sem sýnir 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í þessum fjórum þrepum (mynd 1.) (Carroll, 1991).  

 

 Mynd 1. Pýramídi A.B. Carroll (1991). Mynd: Höfundur. 
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Fyrsta þrepið, efnahagsleg ábyrgð, er grunnur pýramídans sem heldur hinum 

þrepunum uppi. Carroll (1991) taldi getuna til að standa fjárhagslega undir starfsemi 

sinni vera grundvallaratriði þegar kæmi að ábyrgð fyrirtækja. Í því felst að fyrirtæki 

framleiði þá vöru og þjónustu sem eftirspurn er eftir, hámarki arðsemi sína og komi á 

góðri samkeppnisstöðu.   

Lagaleg ábyrgð fyrirtækja er annað þrep pýramídans og samkvæmt Carroll (1991) 

felst sú ábyrgð í að fyrirtæki fari skilyrðislaust eftir settum lögum og reglum. Hann hélt 

því einnig fram að fyrirtækjum bæri að forðast starfsemi sem gæti valdið öðrum skaða.  

Þriðja þrepið, samkvæmt Carroll (1991) er siðferðisleg ábyrgð fyrirtækja. Fyrirtæki á 

því þrepi hafa myndað sér afstöðu til málefna sem ekki er hægt leysa með settum lögum 

og reglum, svo sem siðareglur og gildi. Siðferðisleg ábyrgð er nákomin lagalegri ábyrgð 

en í þriðja þrepi er þrýst á fyrirtæki að gera meira og betur heldur en lög og reglur kveða 

á um. 

Fjórða og síðasta þrepið er mannúðleg ábyrgð. Carroll (1991) sagði fyrirtæki á því 

þrepi leggja sig fram við að tengjast viðmiðum samfélagsins og gildum þess hverju sinni. 

Slíkar aðgerðir gætu til dæmis falist í góðgerðarmálum. Mannúðarmál fyrirtækja eru 

mikilvæg en eru í raun ekki eins mikils metin eins og þrjú fyrri þrepin. 

Hér á eftir verður farið yfir fjórar helstu nálganir stjórnenda á samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja og hvernig þær nálganir tengjast inn í stjórnarhætti fyrirtækja og ákvarðana-

tökur. 

2.2.2 Nálganir stjórnenda á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja 

Hægt er að skipta nálgunum stjórnenda á samfélagslega ábyrgð fyrirtækja upp í fjóra 

flokka: Nálgun með hindrun, nálgun með vörn, fylgjandi nálgun og fyrirbyggjandi nálgun 

(Jones, 2013). Hér á eftir verður farið yfir hverja nálgun fyrir sig.  

2.2.2.1 Nálgun stjórnenda með hindrun 

Að fara að lögum og reglum telur Jones (2013) grundvallaratriði þegar kemur að 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Stjórnendur, sem nálgast samfélagslega ábyrgð með 

hindrun, taka ekki mið af siðferðislegum gildum samfélagsins og trúa því ekki að 

samfélagsleg ábyrgð komi fyrirtækinu að gagni á nokkurn hátt. Þessi fyrirtæki fara hvorki 
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eftir settum lögum né reglum og reyna að hindra að hagsmunaaðilar og samfélagið í 

heild komist að starfsháttum þeirra (Jones, 2013). 

Í flestum tilfellum er það einungis tímaspursmál hvenær upp kemst um starfshætti 

fyrirtækja og ólöglega starfsemi þeirra. Þessi nálgun er því ekki talin hagstæð þar sem 

ímynd og orðspor fyrirtækja skaddast og hefur að lokum neikvæð áhrif á rekstur þeirra 

(Jones, 2013). 

2.2.2.2 Nálgun stjórnenda með vörn 

Stjórnendur sem nálgast samfélagslega ábyrgð með vörn fara eftir settum lögum og 

reglum en hirða ekki um að hlýða þeim siðferðislegu gildum samfélagsins sem ekki eru 

lögbundin. Þó er hugað að því að rekstur fyrirtækja sé innan ramma laganna og skaði því 

ekki önnur fyrirtæki né einstaklinga samfélagsins. Þegar kemur að ákvörðunartöku 

stjórnenda um málefni sem hafa siðferðislegt gildi hafa þeir eingöngu eigendur 

fyrirtækisins í huga, óháð því hvernig áhrif ákvörðunartakan hefur á aðra hagsmunaaðila 

(Jones, 2013). 

Stjórnendur, sem nálgast samfélagslega ábyrgð með vörn, byggja ákvarðanir sínar 

síður á siðferðislegum viðmiðum sem gilda í samfélaginu. Þessir stjórnendur telja að 

samfélagið beri ábyrgð á því, að til staðar séu lög og reglur um siðferðisleg viðmið sem 

fyrirtækjum beri að starfa eftir (Jones, 2013). 

2.2.2.3 Fylgjandi nálgun stjórnenda 

Stjórnendur sem telja það skyldu sína og ábyrgð að hlýða lögum og reglum, auk þess að 

starfa eftir siðferðislegum viðmiðum samfélagsins, eru fylgjandi samfélagslegri ábyrgð. 

Þeir eru því meðvitaðir um þörf samfélagslegrar ábyrgðar. Þessum stjórnendum er 

ofarlega í huga að skapa jafnvægi milli ólíkra hagsmunaaðila og reyna því að mæta 

kröfum þeirra án þess að valda tjóni. Stjórnendur sem fylgja þessari nálgun reyna að 

byggja ákvörðunartöku sína á því hvað samfélagið telur nauðsynlegt og rétt hverju sinni 

og gera sér því grein fyrir mikilvægi þess að almenningur fái góða upplifun af fyrirtækinu 

(Jones, 2013). 

2.2.2.4 Fyrirbyggjandi nálgun stjórnenda 

Stjórnendur sem tileinka sér fyrirbyggjandi nálgun á samfélagslegri ábyrgð, ganga enn 

lengra en þeir sem styðjast við fylgjandi nálgun, þar sem þeir nýta einnig auðlindir og 

starfsemi fyrirtækisins til þess að styrkja samfélagslega ábyrgð. Þessir stjórnendur leggja 
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sig fram við að fræðast um ólíkar þarfir mismunandi hagsmunaaðila. Þeir svara kröfum 

almennings til starfsemi fyrirtækja, þó innan siðferðislegra viðmiða. Fyrirtæki sem 

tileinka sér fyrirbyggjandi nálgun eru áberandi í mismunandi herferðum svo sem gegn 

umhverfisspillingu, matarsóun, misnotkun dýra ásamt öðrum þýðingarmiklum mál-

efnum (Jones, 2013). 

Hér hefur verið farið yfir fjórar helstu nálganir stjórnenda á samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja og næst verður litið til meginkenninga efnisins. 

2.2.3 Meginkenningar um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja 

Hér verður farið yfir þrjár meginkenningar samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja. Þær 

kenningar sem fjallað verður um eru: Klassíska kenningin, kenningin um sáttmála 

samfélagsins og hagsmunaaðilakenningin. Tvær þeirra síðarnefndu eru mest áberandi í 

fyrirtækjum í dag (DesJardins, 2003). 

2.2.3.1 Klassíska kenningin 

Hagfræðingurinn Milton Friedman er oftast kenndur við klassísku kenninguna (e. the 

Classical Model) sem margir aðrir fræðimenn aðhyllast (Ghillyer, 2010). DesJardins 

(2003) hélt því fram að klassíska kenningin væri ein áhrifamesta kenning síðustu aldar 

sem snéri að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Samkvæmt kenningunni er það einungis 

hlutverk fyrirtækja að hámarka hagnað sinn og halda sér innan settra laga. Einnig að 

fyrirtæki þurfi að vera laus við afskipti yfirvalda, svo sem í formi reglugerða, svo að 

markaðurinn nái að vera skilvirkur (DesJardins, 2003). 

Klassíska kenningin er þó háð takmörkunum samkvæmt talsmönnum hennar og 

felast þær takmarkanir í þeim skilyrðum að hámarka hagnað fyrirtækja innan settra laga, 

án svika og blekkinga. Fyrirtæki væru skorðuð við lagalega skyldu sína þegar kæmi að því 

að hámarka hagnað og þyrftu einnig að halda sig innan lágmarksramma siðfræðinnar 

sem felst í því að gera gott og koma í veg fyrir skaða. Möguleiki væri fyrir fyrirtæki að 

hámarka hagnað þegar þessu lágmarki er náð. Klassíska kenningin væri því fullgild, 

samkvæmt siðferðislegu lágmarki, svo lengi sem fyrirtækin gæta sín á að valda ekki 

skaða (DesJardins, 2003).  
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2.2.3.2 Sáttmáli samfélagsins 

Talið er að uppruni kenningarinnar um sáttmála samfélagsins (e. shareholder theory) 

megi rekja til ímyndaðs samnings eða bandalags á milli meðlima samfélagsins í heild. 

Einnig á sáttmáli samfélagsins sér sögu á meðal siðfræðislegra og pólitískra kenninga 

sem hægt er að rekja aftur í tímann (DesJardins, 2003). 

Áhersla kenningarinnar var áður fyrr lögð á efnahag samfélagsins og talið var að betri 

lífsgæði fylgdu hagvexti, en um 1960 kom í ljós að sú fullyrðing stæðist ekki. Fyrirtæki 

voru í miklum vexti á þeim tíma og kom þá í ljós að áhrif hagvaxtar voru þveröfug við 

áherslu kenningarinnar; kostnaður hækkaði, en laun starfsmanna hækkuðu ekki að sama 

skapi. Á þeim tíma var mikið um fjöldauppsagnir hjá fyrirtækjum til þess að geta mætt 

auknum kostnaði sem stafaði af hagvextinum (Ghillyer, 2010). 

Í dag er áhersla kenningarinnar um sáttmála samfélagsins önnur. Nú kveður 

kenningin á um, að fyrirtækin þurfi á samfélaginu að halda þegar kemur að starfsemi 

þeirra og vexti og beri þeim því skylda að mæta kröfum samfélagsins. Áherslan er á 

kröfur samfélagsins í heild í stað þess að einblína aðeins á ákveðinn neytendahóp. 

Samkvæmt kenningunni bera fyrirtækin skyldur umfram það að standa undir 

væntingum eigenda sinna, þ.e. þau bera einnig skyldur til samfélagsins í heild (Ghillyer, 

2010). 

2.2.3.3 Hagsmunaaðilakenningin 

Hagsmunaaðilar eru samkvæmt skilgreiningu Carroll (1991) þeir sem eiga hagsmuni að 

gæta hjá fyrirtækinu. Hagsmunaaðilar fyrirtækja eru áhugasamir um ákvörðunartöku og 

starfsemi þeirra og geta þeir einnig gert tilkall til fyrirtækjanna. Um marga hagsmuna-

aðila getur verið um að ræða hjá hverju fyrirtæki fyrir sig; eigendur, starfsfólk, 

neytendur og samfélagið í heild geta talist til hagsmunaaðila (Carroll, 1991). 

Þriðja og síðasta kenningin er hagsmunaaðilakenningin (e. stakeholder theory). 

Kennningin viðurkennir að sérhver ákvörðun sem fyrirtæki tekur hefur áhrif á fjölmarga 

einstaklinga, sumir geta haft ábata af ákvörðuninni á meðan aðrir geta hlotið skaða af 

henni. Ábyrgð á hendur stjórnenda fyrirtækja er því mikil og þurfa þeir að sjá fyrir og 

taka ákvörðun um hverju sinni, hvaða hagsmunaaðilar verða fyrir áhrifum viðkomandi 

ákvarðana (DesJardins, 2003). Til lengri tíma litið ná fyrirtæki betri yfirsýn ef þau 
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viðurkenna alla hagsmunaaðila fyrirtækisins í stað þess að líta aðeins til eigenda þeirra 

(Ghillyer, 2010). 

Hér hefur verið farið yfir þær meginkenningar sem snúa að samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja og verður næst farið yfir markmið og drifkrafta fyrirtækja til samfélagslegrar 

ábyrgðar. 

2.2.4 Markmið og drifkraftar fyrirtækja til samfélagslegrar ábyrgðar 

Markmið um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja tengjast ekki einungis árangri í 

fjárhagslegum rekstri, líkt og í hagsmunaaðilakenningunni. Mörg fyrirtæki sem vinna að 

velferð samfélagsins tilgreina í árskýrslum sínum þrefalda rekstrarútkomu (e. the triple 

bottom line). Þreföld rekstrarútkoma gefur til kynna að fjárhagsleg markmið eru ekki 

þau einu sem unnið er að, heldur hefur fyrirtækið einnig markmið er varða samfélagið 

og umhverfið (Ghillyer, 2010). Sett eru niður markmið fyrirtækisins og með því að 

tileinka sér þrefalda rekstrarútkomu getur fyrirtækið fylgst með þeim árangri sem 

starfsemi þess leiðir til (Hollos, Blome og Foerstl, 2012). Að baki þessa markmiða liggja 

ákveðnir drifkraftar, drifkraftar sem ýta fyrirtækjum í áttina að því að sinna samfélags-

legri ábyrgð.  

Samkvæmt Ghillyer, (2010) eru fimm drifkraftar sem liggja að baki samfélagslegri 

ábyrgð fyrirtækja: Gegnsæi, þekking, sjálfbærni, alþjóðavæðing og brestir hins opinbera.  

1. Gegnsæi: Þar sem við lifum á upplýsingaöld og upplýsingatæknin er orðin stór 

hluti af viðskiptaheiminum, berast upplýsingar hratt um allan heim, hvort sem 

þær eru góðar eða slæmar. Tækninni fylgja bæði kostir og gallar, erfiðara er fyrir 

fyrirtæki að fela mistök sem eiga sér stað þar sem starfsemi þeirra er mun opnari 

en áður.  

2. Þekking: Vegna aukins upplýsingaflæðis og um leið vaxandi þekkingar neytenda, 

er sífellt auðveldara fyrir þá að kynna sér starfsemi og viðskiptahætti fyrirtækja.  

3. Sjálfbærni: Með vaxandi mannfjölda hefur álag á náttúruauðlindir aukist og 

ójafnvægi orðið á vistkerfum víðs vegar um heim. Því hefur þrýstingur á starfsemi 

fyrirtækja vegna umhverfismála aukist verulega. 
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4. Alþjóðarvæðing: Aukin starfsemi fyrirtækja á erlendum mörkuðum hefur varpað 

ljósi á þörfina á því að vernda viðkomandi samfélög. Með því að skapa jafnvægi á 

milli hagsmuna einkafyrirtækja og hagsmuna almennings er hægt að hindra það 

að starfsemi fyrirtækja bitni á samfélaginu í heild.  

5. Brestir hins opinbera: Sprungur geta verið í löggjöf ríkja, hvort sem það er hjá 

þróuðum ríkjum eða þróunarríkjum. Sprungurnar geta leitt til þess að traust 

neytenda á samfélagslegri starfsemi ríkisins minnki. Því hefur aukinn þrýstingur á 

fyrirtæki myndast, að þau tileinki sér samfélagslega ábyrgð, sérstaklega einka-

rekin fyrirtæki (Ghillyer, 2010). 

Hér hefur verið farið yfir markmið og drifkrafta fyrirtækja til samfélagslegrar ábyrgðar 

og verður næst litið til þess, hvernig fyrirtæki huga að því að ná settum markmiðum.  

2.3 Samfélagsleg ábyrgð og stefna fyrirtækja 

Stefna fyrirtækis er lýsing á markmiðum þess og hvaða leið fyrirtækið ætlar að fara til 

þess að ná settum markmiðum (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Samkvæmt Porter og Kramer (2002) er mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa skýra stefnu 

þegar kemur að rekstri þess. Ástæða þess er að stjórnendur lenda oft í flóknum 

aðstæðum þar sem hagsmunir tveggja aðila stangast á. Annars vegar eru það sterkar 

kröfur neytenda um aukna samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og hins vegar eru það 

fjárfestar sem beita stjórnendum þrýstingi þegar kemur að því að hámarka skammtíma 

hagnað (Porter og Kramer, 2002).  

Samkvæmt kenningu Porter og Kramer (2002) myndast ávinningur af samfélagslegri 

ábyrgð sé hún samhljóða þeim gildum og framtíðarsýn sem fyrirtækið stendur fyrir. 

Fyrirtæki sem vinnur stefnumiðað í þágu samfélagsins hefur betri möguleika á að geta 

unnið að málefnum sem skila ágóða, til dæmis gætu fjárhagslegir styrkir til ákveðinnar 

menntunar skilað sér til baka í hæfari starfskrafti í framtíðinni. Skýr stefnumótun getur 

þannig leitt til hámarks hagnaðar fyrir fyrirtækið og á sama tíma getur samfélagið 

hagnast. Fyrirtæki sem vinna stefnubundið að samfélagslegri ábyrgð eru einnig oft betur 

undirbúin til þess að takast á við óvænta erfiðleika sem kunna að koma upp (Drucker, 

1980; Kotler og Lee, 2005). Því er talið að hægt sé að öðlast viðvarandi forskot á markaði 
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með því að leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð í stefnu fyrirtækja (Chandler og 

Werther, 2014). 

2.4 Niðurstöður fyrri rannsókna um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja 

Nú verður farið yfir helstu niðurstöður fyrri rannsókna. Rannsakandi komst að því að 

mjög takmarkað efni væri til, þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð matvöruverslana á 

Íslandi. Framboð af fyrri rannsóknum um samfélagslega ábyrgð íslenskra og erlendra 

fyrirtækja almennt, er hins vegar mun meira.  

2.4.1 Erlendar rannsóknir 

Framboð af erlendum rannsóknum um samfélagslega ábyrgð matvöruverslana var lítið 

og snéri meiri hluti þeirra rannsókna að neytendum. Hér á eftir verður farið yfir tvær 

erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar og er önnur þeirra frá sjónarhorni neytenda.  

Í rannsókn Piacentini og Eadie (2000) skoðuðu þeir hver hvati breskra matvöru-

verslana væri þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

komast að því hvort matvöruverslanir störfðuðu almennt að hag samfélagsins eða 

einfaldlega til þess að ná arðsemi í gegnum markaðsstarf. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að ávinningur hlytist af samfélagslegri ábyrgð, svo sem gott orðspor og fjárhags-

legur ávinningur. Rannsóknin leiddi í ljós að matvöruverslanir væru samfélagslega 

ábyrgar að miklu leyti vegna þrýstings frá neytendum, en drifkraftur matvöru-

verslananna beindist frekar að því að tryggja ánægju viðskiptavina heldur en að tryggja 

gott líferni þeirra. Töldu verslanirnar að innkaupareynsla viðskiptavina væri því 

mikilvæg. Sumar matvöruverslanirnar sögðust hins vegar ekki tileinka sér samfélagslega 

ábyrgð og töldu Piacentini og Eadie það vera gert vísvitandi. Þær óttuðust að þurfa að 

fylgja stefnunni eftir, þ.e. að verslunin hlyti skaða af, ef starfsemi hennar væri ekki í 

samræmi við samfélagslega stefnu fyrirtækisins.   

Gupta og Pirsch (2008) gerðu rannsókn sem snéri að viðskiptavinum smásölu-

verslana. Um 460 viðskiptavinir tóku þátt í könnun, þar sem spurt var hvort að 

samfélagsleg ábyrgð smásöluverslana hefði áhrif á ímynd þeirra. Rannsóknin snéri að 

bandarískum smásöluverslunum og meðal þeirra voru verslunarkeðjurnar Target og 

Walmart. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að samfélagsleg ábyrgð smásölu-

verslana hefur áhrif á hvernig viðskiptavinir upplifa verslanirnar, svo sem ímynd þeirra 
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og orðspor. Einnig kom í ljós að neytendur horfa ekki einungis til hefðbundinnar 

markaðsetningar þegar kemur að verslunum (verð, vörur, þjónusta o.fl.), heldur horfa 

þeir einnig til þess hvort smásöluverslanirnar séu að framkvæma markaðssetningu með 

velferð samfélagsins sem stefnu. Almennt séð fannst neytendum mikilvægt að 

stjórnendur ættu að bjóða viðskiptavinum sínum upp á góðar vörur á góðu verði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu þó í ljós að viðskiptavinir leggja meira traust á 

smásala sem hagar sér vel á markaði, gefur til baka til samfélagsins, meðhöndlar 

starfsmenn sína vel og býður uppá fjölbreyttan vinnustað. 

2.4.2 Innlendar rannsóknir 

Rannsakandi fann engar rannsóknir sem hafa verið gerðar um samfélagslega ábyrgð 

íslenskra matvöruverslana og verður því litið til þeirra rannsókna sem snúa almennt að 

samfélagslegri ábyrgð íslenskra fyrirtækja.  

Rannsóknin „Samfélagsleg ábyrgð íslenskra fyrirtækja“ var kynnt á vorráðstefnu 

Viðskiptafræðistofnunnar Háskóla Íslands árið 2014 og er eftir Snjólf Ólafsson, Brynhildi 

Davíðsdóttur og Láru Jóhannsdóttur. Rannsóknarefnið var, hvernig fyrirtæki litlu á 

ávinning sem kæmi af samfélagslegri ábyrgð. Viðmælendur rannsóknarinnar voru 16 

talsins og voru þeir fulltrúar aðildarfélaga í Festi. Í rannsókninni var samfélagsleg ábyrgð 

mæld samkvæmt tilteknum staðli og leiddi hún í ljós að íslensk fyrirtæki ættu enn langt í 

land með að horfa til samfélagslegrar ábyrgðar í heilstæðri mynd í samhengi við rekstur 

sinn. Helstu flokkar innan samfélagslegrar ábyrgðar sem íslensk fyrirtæki virtust leggja 

áherslu á voru umhverfis-, starfsmanna- og mannauðsmál. Ávinningur sem kæmi af 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja væri fyrst og fremst betri ímynd og afkoma 

fyrirtækisins, að mati stjórnenda. Hvað varðar þrýsting stjórnvalda leiddu niðurstöður 

rannsóknarinnar í ljós að stjórnendur fundu ekki fyrir þrýstingi þegar kæmi að 

samfélagslegri ábyrgð. Stjórnendur töldu helstu hindranir vera fjárhagslegar þegar kæmi 

að samfélagslegri ábyrgð. Dæmi voru tekin um skort á tíma, erfiðleikar við að fá 

starfsfólk fyrirtækisins til þess að tileinka sér samfélagslega ábyrgð í daglegum rekstri, 

sem og skortur á stuðningi stjórnvalda og stofnanna þegar kæmi að innleiðingu (Snjólfur 

Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014). 

Meistararitgerð Hörpu Dísar Jónsdóttur „Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. Staða 

og framtíðarhorfur“ fjallar einnig um samfélagslega ábyrgð íslenskra fyrirtækja. 
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Viðmælendur rannsóknarinnar voru stjórnendur íslenskra fyrirtækja og voru þeir 53 

talsins. Í rannsókn Hörpu Dísar Jónsdóttur (2009) sögðust 96% íslenskra fyrirtækja, sem í 

úrtakinu voru, sinna samfélagslegri ábyrgð að einhverjum hætti með starfsemi sinni. 

Niðurstöður leiddu í ljós að áhersla hafi verið lögð á menningarmál og íþróttastarf 

fyrirtækja síðustu tvö árin þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð. Þegar litið var til 

framtíðar töldu stjórnendur fyrirtækjanna áherslurnar breytast, en 80,8% svöruðu að 

mun meira vægi yrði á gegnsæi og heiðarleika í viðskiptum og 40,4% stjórnenda töldu að 

mesta áherslan yrði á umhverfismál innan fyrirtækjanna. Meiri hluti stjórnenda töldu 

ávinning sem kæmi af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja vera mikinn og að helsti 

ávinningurinn væri gott orðspor og góð ímynd. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að 79% 

stjórnenda finndu fyrir þrýstingi þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð og töldu þeir að 

þrýstingur myndi aukast á næstu árum. Flestir töldu að helsti þrýstingurinn kæmi frá 

ýmsum hagsmunahópum, starfsmönnum fyrirtækjanna og verkalýðsfélögum. Þegar kom 

að birtingarmynd samfélagslegrar ábyrgðar til neytanda taldi tæplega helmingur 

stjórnenda mikilvægi þess vera mikið og fylgdu með þær skýringar að ef samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja væri ekki sýnileg neytendum gæti mögulegur ávinningur þeirra, svo 

sem bætt ímynd eða orðspor, glatast.  

Með þessum kafla er fræðilegu yfirliti ritgerðarinnar lokið. Fjallað hefur verið um 

viðskiptasiðfræði og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, fjögurra þrepa pýramída Carroll, 

mismunandi nálganir stjórnenda á samfélagslegri ábyrgð, meginkenningar, markmið og 

drifkrafta fyrirtækja og fyrri rannsóknir á málefninu. Í næsta kafla verður farið yfir 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar.  
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við fimm 

stjórnendur íslenskra matvöruverslana. Stuðst var við fyrirbærafræðilega greiningar-

aðferð við greiningu gagna. Lykilhugtök rannsóknarinnar voru: Samfélagsleg ábyrgð, 

ávinningur, hindrun, þrýsingur og birtingarmynd. Í þessum kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar kynnt og einnig verður fjallað um þátttakendur hennar, öflun og 

úrvinnslu gagna og takmarkanir hennar. 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Þegar notast er við eigindlega rannsóknaraðferð er ekki verið að kanna það sem er þekkt 

og vitað fyrir, heldur er verið að kanna nýjar hliðar á þekktum aðstæðum og að þróa 

kenningar eða tilgátur frá þessum uppgötvunum (Flick, 2015). 

Erfitt er að mæla útkomu eigindlegra rannsókna þar sem það er enginn tölulegur 

samanburður heldur er notast við lykilhugtök og þemu sem lýsa því hvað sé 

sameiginlegt með reynslu eða upplifun viðmælenda (Flick, 2015).  

Þar sem verið er að skoða upplifun og reynslu viðmælenda er rannsóknarforminu 

ætlað að vera eins opið og mögulegt er og gagnasöfnunin meira hönnuð sem samræður 

á milli einstaklinga heldur en lokaðar spurningar frá rannsakanda til viðmælanda. Með 

því að hafa opnar spurningar og styðjast við viðtalsramma eins og eigindleg 

rannsóknaraðferð byggir á, gefur það viðmælanda kost á því að segja frá sinni upplifun 

og reynslu með sínum eigin orðum (Flick, 2015). 

3.2 Fyrirbærafræðilegt sjónarhorn 

Á seinni hluta síðustu aldar jókst áhersla á fyrirbærafræði en fræðin flokkast bæði undir 

heimspeki og rannsóknaraðferð (Zahavi, 2008). Þýski fræðimaðurinn Edmund Husserl 

(1859–1938) var upphafsmaður fyrirbærafræðinnar sem aðferðafræði og skrifaði hann 

meðal annars ritverkið „Hugmyndir um hreina fyrirbærafræði og fyrirbærafræðilega 

heimspeki“ (þ. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie). Þar beinir fyrirbærafræðin sjónum sínum að meðvitaðri reynslu og 

upplifun einstaklinga á ákveðnu fyrirbæri í stað þess að horfa til náttúruvísindanna 
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gagnrýnislaust þegar kemur að veruleikanum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Meðal 

þeirra sem tóku við hugmyndum Husserl var fræðimaðurinn Martin Heidegger (1889–

1976) en áhersla hans var, að ekki væri hægt að lýsa fyrirbærum án túlkunar rann-

sakanda og kallaði hann því aðferðafræðina túlkandi fyrirbærafræði (Creswell, 2007). 

Aðferðafræðin krefst þess að rannsakandinn geti gert sér grein fyrir því hvar hann er 

staðsettur innan umræðunnar sem verið er að reyna að skilja og kanna betur. 

Rannsakandinn þarf að setja sínar eigin hugmyndir og álitamál til hliðar, meðan á 

rannsókn stendur, svo hugarfar hans sé ekki fast í ákveðnu viðhorfi, þar sem hugmyndin 

um fulla hlutlægni er ómöguleg (e. epoche) (Orbe, 1998). 

Fyrirbærafræðin leitast við að öðlast dýpri skilning á eðli og merkingu á daglegri 

reynslu einstaklinga af heimi þeirra. Með fyrirbærafræðilegum rannsóknum er hvatt til 

ákveðinnar nákvæmni um smáatriði sem og tilviljunarkenndra atburða í lífi viðmælanda. 

Notast er við opnar spurningar til að loka ekki á þann möguleika að viðmælandi geti 

komið sinni upplifun og reynslu á framfærir til rannsakanda. Aðferðafræðin leitast við að 

rannsaka upplifun og reynslu einstaklings á opinn og ósamræminn hátt og er því 

tvíræðni bæði nauðsynleg og verðmæt (Orbe, 1998). 

Fyrirbærafræðin leggur áherslu á að rannsaka meðvitaða reynslu einstaklinga, frekar 

en aðstæður eða gögn þar sem viðmælendur finna merkingu í fyrirfram ákveðnum 

upplýsingum. Með því að styðjast við aðferðafræði fyrirbærafræðinnar gerir það 

viðmælendum rannsóknarinnar kleift að tengja rannsóknarefnið við sitt daglega líf og 

vísar til hvað er tekið af reynslu og upplifun þeirra (Orbe, 1998). Í þessari rannsókn er 

stuðst við greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar við öflun og greiningu gagna. 

3.3 Fyrirbærafræðileg greiningaraðferð 

Fyrirbærafræðileg rannsókn byggir á því að rannsakandi afli gagna sem byggja á 

viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til fyrirbærisins sem verið er að kanna. Creswell 

(2007) lýsti greiningarferli fyrirbærafræðinnar í fjórum skrefum: 

1. Rannsakandi dregur fram mikilvægar setningar sem tengjast rannsóknar-

spurningunni (e. significant statement). 

2. Rannsakandi leitar eftir ákveðinni merkingu úr setningunum og dregur saman (e. 

meaning). 
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3. Rannsakandi finnur lárétta sameiginlega merkingu allra viðmælenda (e. clusters). 

4. Rannsakandi birtir niðurstöður um fyrirbærið eða kjarnann (e. exhaustive 

description).  

Í þessari rannsókn var notast við greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar en þannig er 

stuðlað að sem mestum trúverðugleika þegar kemur að úrvinnslu gagna rannsóknar-

innar.  

3.4 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir út frá reynslu í stjórnunarstöðum íslenskra 

matvöruverslana. Stuðst var við hentugleikaúrtak við val á þátttakendum en sú 

úrtaksaðferð er mest notuð þegar unnið er að eigindlegum rannsóknum (Beck, 2006). 

Hugað var að því að fá einstaklinga í viðtöl sem hafa að minnsta kosti fjögurra ára 

reynslu sem stjórnendur matvöruverslana og geta því upplýst rannsakanda um hvernig 

upplifun þeirra er á málefninu. Þátttakendur voru fimm talsins, fjórir karlar og ein kona. 

Við bókun viðtala voru þátttakendur upplýstir um hver stæði á bak við rannsóknina jafnt 

og tilgang hennar. Rannsakandi upplýsti þátttakendur um að nafnleynd og fyllsta trúnaði 

væri heitið. Því kemur hvorki heiti verslana né nöfn viðmælenda fram, og munu 

viðmælendur framvegis ganga undir dulnefnunum Pétur, Andrés, Elsa, Tommi og Hans. 

Bakgrunnur þátttakenda er þessi: 

• Pétur hóf störf hjá fyrirtækinu árið 1996. Hann hefur gegnt mörgum 
stjórnunarstöðum innan fyrirtækisins og hefur nú starfað sem framkvæmda-
stjóri um níu ár.  

• Andrés hefur starfað hjá fyrirtækinu frá opnun þess og setið í stjórn 
verslunarinnar í góðan tíma. Andrés er því sjóaður þegar kemur að stjórnunar-
háttum matvöruverslana en verslunin sem hann starfar við var stofnsett fyrir 
rúmlega 30 árum.  

• Elsa hóf störf hjá fyrirtækinu í kringum aldamótin 2000 og hefur setið í stjórn 
þess frá árinu 2010.  

• Tommi hefur unnið í matvöruverslum frá unglingsaldri og gengt stjórnunar-
stöðum í fyrirtækjum lengi vel. Hann hefur setið í stjórn frá árinu 2014 í því 
fyrirtæki sem hann starfar nú hjá.  

• Hans hefur frá árinu 2001 setið í stjórn þess fyrirtækis sem hann starfar nú 
hjá, en þar á undan sinnti hann ýmsum stjórnunarstörfum í öðrum matvöru-
verslunum. 
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Fjórir af fimm þátttakendum rannsóknarinnar eru stjórnendur yfir tveimur til þremur 

matvöruverslunum eða keðjum, en aðeins einn þeirra stjórnaði einni verslun. Þegar 

farið verður í greiningu viðtala mun höfundur styðjast við orðið „verslun“ í eintölu hjá 

öllum viðmælendum rannsóknarinnar.  

3.5 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í upphafi árs 2018 með viðtali við leiðbeinanda. 

Unnið var að því að finna viðfangsefni sem rannsakandi hefði áhuga á að kynna sér 

nánar. Þegar viðfangsefnið var orðið skýrt var byrjað að huga að viðtalsramma til að 

styðjast við í viðtölunum. Þegar viðtalsramminn (viðauki 1) var að mestu mótaður var 

farið að huga að viðmælendum fyrir rannsóknina. Sendur var tölvupóstur á fimm 

stjórnendur íslenskra matvöruverslana þar sem þeim var kynnt viðfangsefni svo og 

tilgangur rannsóknarinnar og þeim boðið í viðtal (viðauki 2). Allir fimm stjórnendurnir 

tóku vel í efnið og samþykktu þátttöku. Viðtölin fóru fram á skrifstofum viðmælenda á 

tímabilinu 20. febrúar 2018 til 2. mars 2018 og tók hvert viðtal 40 – 60 mínútur. Viðtölin 

voru hlóðrituð með samþykki viðmælenda. Þegar viðtölunum lauk skrifaði rannsakandi 

viðtölin upp frá orði til orðs. Rannsakandi las hvert og eitt viðtal vel yfir og fann fimm 

lykilhugtök sem vörðuðu rannsóknarspurninguna svo hægt væri að hefja greiningu. 

Viðtölin voru lesin yfir oft og ítarlega með lykilhugtökin fimm í huga. Merkti rannsakandi 

síðan inn mikilvægar setningar viðmælenda út frá lykilhugtökunum og leitaði merkingar 

í þeim. Þegar búið var að lesa fyrsta viðtalið oft yfir og búið var að fara yfir öll lykilhugtök 

rannsóknarinnar var byrjað á næsta viðtali og svo koll af kolli. Því næst var lárétt 

sameiginleg upplifun eða reynsla viðmælenda fundin og þemu fundin út frá því. Að 

lokinni greiningu á sameiginlegri upplifun viðmælenda samkvæmt greiningaraðferð 

fyrirbærafræðinnar var kjarninn (e. essence) fundinn.  

3.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir geta verið á ransókn sem þessari sem valda því að ekki sé hægt að líta á 

niðurstöður hennar sem algildar og alhæfa fyrir greina í heild. Gögn geta oft verið óljós 

og getur því túlkun og skoðun rannsakanda á efninu skipt sköpum. Með því að nota 

aðferð fyrirbærafræðinnar reynir rannsakandi að ýta sínum skoðunum til hliðar eftir 

bestu getu og horfa á gögnin með hlutlausu mati (e. epoche). Einnig getur 

rannsóknaraðferðin leitt af sér takmarkanir. Tekin voru opin viðtöl við aðeins fimm 
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stjórnendur íslenskra matvöruverslana og telst úrtakið því lítið. Viðtöl geta einnig verið 

mismunandi eftir tíma dags og andlegu ástandi rannsakanda jafnt og viðmælanda, þar 

sem þreyta, stress og aðrir þættir geta haft áhrif á viðtalið. Þegar þátttakendur voru 

valdir var leitast við að fá stjórnendur í viðtal sem höfðu þekkingu og reynslu á 

samfélagslegri ábyrgð verslana og gátu því upplýst rannsakanda vel um efnið. Vegna 

takmarkana, hér einkum smæðar úrtaks, er ekki hægt að fullyrða að niðurstöður 

rannsóknarinnar eigi við um alla stjórnendur íslenskra matvöruverslana. Þrátt fyrir það, 

leyfir höfundur sér að nota hugtakið „íslenskar matvöruverslanir“ hér á á eftir, þegar 

farið verður að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á greinina í heild.  

3.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur aðferðafræði rannsóknar verið lýst. Beitt var eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þar sem ítarleg viðtöl voru tekin við fimm stjórnendur sem höfðu 

reynslu af samfélagslegri ábyrgð í íslenskum matvöruverslunum. Í þessari rannsókn var 

notast við greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar þar sem markmiðið er að komast að 

ákveðnum kjarna sem hefur áhrif á upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á 

þeim ávinningi sem hlýst af samfélagslegri ábyrgð.  

Kafli fjögur inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar sem veita innsýn í upplifun 

stjórnenda á þeim ávinningi sem myndast af samfélagslegri ábyrgð.  
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Notast var við greiningar-

aðferð fyrirbærafræðinnar þar sem leitast er eftir að svara rannsóknarspurningunni: 

Hver er upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á ávinningi samfélagslegrar 

ábyrgðar? Dregnar eru fram þýðingarmiklar setningar tengdar rannsóknarspurningunni 

og leitað að merkingu þeirra. Lykilhugtökin sem birtust voru: Samfélagsleg ábyrgð, 

ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingarmynd. Byrjað verður á að greina hvern og 

einn viðmælanda út frá lykilhugtökum rannsóknarinnar og þar á eftir koma niðurstöður 

af sameiginlegri upplifun og reynslu viðmælenda á lykilhugtökunum. Að lokum verður 

sameiginleg upplifun viðmælenda á viðfangsefninu dregin saman og komist verður að 

kjarna (e. essence) ransóknarinnar. 

4.1 Greining viðtala 

Pétur, Andrés, Elsa, Tommi og Hans eru reyndir stjórnendur innan íslenskra 

matvöruverslana. Byrjað verður á að greina hvern og einn viðmælanda út frá fimm 

lykilhugtökum rannsóknarinnar: Samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur 

og birtingarmynd. Fyrst verður litið til upplifunar og reynslu Péturs á viðfangsefninu.  

4.1.1 Viðmælandi: Pétur 

Rannsakandi byrjaði á því að afrita viðtalið frá orði til orðs og las það oft og vandlega 

yfir. Að því loknu dró rannsakandi fram upplifun og reynslu Péturs á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar; samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingar-

mynd. Helstu málaflokkar innan samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins sem Pétur leggur 

áherslu á eru umhverfismál og þarfir viðskiptavina.  

1. Samfélagsleg ábyrgð: „Erum að reka þetta félag þannig að búðin geti opnað á morgun“ 

2. Ávinningur: „Við fáum kannski borgað fyrir plastið“  

3. Hindrun: „Rosaleg tregða hjá fólki ef það á að breyta einhverju“  

4. Þrýstingur: „Ef við hættum að styrkja, þá bara hætta allir að versla við okkur“  

5. Birtingarmynd: „Síðan verður alltaf að fylgja umtal“  
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„Erum að reka þetta félag þannig að búðin geti opnað á morgun“  

Þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð upplifir Pétur mestu ábyrgðina þegar kemur að 

viðskiptavinum og þörfum þeirra. Sjónarmið Péturs er að standa sig betur með hverjum 

degi sem líður við að uppfylla þarfir viðskiptavina sem og bæta lífsgæði landsmanna. 

Með áherslu á að reka góða verslun fyrir viðskiptavini sína segir Pétur oft við starfsfólk 

sitt: 

Okkar samfélagslega ábyrgð snýst fyrst og fremst um það að reka þetta félag 
þannig að búðin geti opnað á morgun. Ef við rekum hana þannig að allt fer til 
andskotans, þá þarf einhver að moka upp eftir okkur... Ef einhver gangur er í 
rekstrinum hjá okkur... þá getum við alveg tekið þátt í verkefnum í 
samfélaginu. En við skulum ekki vera svo helvíti gíruð í þátttökunni að við 
eigum ekki fyrir rafmagninu í versluninni.  

Upplifun Péturs á samfélagslegri ábyrgð yfir heildina litið er að einstaklingar reyna oft 

að fría sig frá ábyrgðinni, það er að segja að hugsunarháttur almennings er, að aðrir 

ættu að axla ábyrgðina. Hvernig ávinning upplifir Pétur að komi af samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækisins? 

 

„Við fáum kannski borgað fyrir plastið“ 

Að fylgjast með magni sorps sem kemur frá versluninni upplifir Pétur sem ávinning og 

hvata til þess að halda áfram og gera betur. Upplifun Péturs er að greinin í heild þurfi að 

selja sig sem spennandi valkost inn í samfélagið og sem atvinnugrein sem gengur vel um 

verðmæti og sýnir ábyrgð. Einnig upplifir Pétur að orkusparnaður leiði til fjárhagslegs 

ávinnings og með því að setja lok á kæla minnkar ekki aðeins orkunotkunin heldur lengir 

það einnig endingartíma frystivara. Dýrt er að borga fyrir sorpeyðingu svo að flokkun 

getur skilar sér í fjárhagslegum ávinningi samkvæmt reynslu Péturs:  

Það er dýrt að borga fyrir sorpeyðingu, þannig að ef við getum minnkað 
magnið þá skilar það sér inn í reksturinn hjá okkur, ef við getum flokkað, þá 
skilar það sér í því að við fáum kannski borgað fyrir plastið.  

Gott orðspor og jákvætt umtal upplifir Pétur sem stærsta ávinninginn sem kæmi af 

samfélagslegri ábyrgð, en ekki bara orðspor verslunarinnar, heldur orðspor greinarinnar 

í heild. Mikilvægt er að neytendur upplifi að verslunin sé í takt við meginumræðu 

samfélagsins. Umræða neytenda og meginstraumar samfélagsins geta tekið hröðum 
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breytingum og finnur Pétur fyrir hindrunum þegar kemur að því að eltast við kröfur 

neytenda.   

 

„Rosaleg tregða hjá fólki ef það á að breyta einhverju“  

Upplifun Péturs er að þegar innleiða á nýja ferla eða ný verkefni getur mikill kostnaður 

fylgt með í för. Stofnkostnaður eykst oft talsvert þegar breytingar eiga sér stað og tekur 

hann sem dæmi þegar skipt var um kælivélar og hugað að orkusparnaði, en til lengri 

tíma litið skilaði það sér til baka. Pétur upplifir einnig mikla tregðu hjá starfsfólki þegar 

ný verkefni væru sett á fót eða ef breytingar væru yfirvofandi. Starfsfólk á erfitt með að 

breyta venjum sínum samkvæmt reynslu Péturs og sér oft ekki tilganginn með 

breytingunum. Tók hann þar sem dæmi minni sóun og flokkun sorps: 

Það er alltaf rosaleg tregða hjá fólki ef það á að breyta eitthverju sko, tökum 
til dæmis dæmi um þetta þegar við fórum í gang með minni sóun, „til hvers 
erum við að þessu?“. Eins í sorpinu, „hvað, hérna, hvaða vitleysa er þetta? 
Má ekki bara setja þetta eins og alltaf, bara í gáminn með öllu?“.  

Mikilvægt er því að starfsfólk sé meðvitað um tilgang verkefnis og markmið þess og 

fá það með í för. Pétur upplifir einnig neyslubreytingar og kröfur viðskiptavina um 

ferskleika vöru sem mikla áskorun. Samfélagið er með meiri kröfur um ferskar vörur og 

fjölbreytni.  Þar kemur á móti umræðan um umbúðir og matarsóun, en eftir því sem 

meiri ferskleiki er, því meiri umbúðir þarf að styðjast við og líftími vörunnar verður 

styttri. Ætli Pétur upplifi ákveðinn þrýsting frá samfélaginu þar sem kröfur eru orðnar 

meiri? 

 

„Ef við hættum að styrkja, þá bara hætta allir að versla við okkur“ 

Pétur upplifir þrýsting þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð og sérstaklega þegar 

kemur að peningum. Upplifun hans er að almenningur haldi að samfélagsleg ábyrgð sé 

að kaupa auglýsingar af íþróttafélögum eða setja í söfnun, en það fannst Pétri vera ódýr 

leið til þess að kaupa sig undan pressunni. Erfiðast finnst Pétri þegar hann upplifir 

hálfgerðar hótanir hvað varðar styrki: 

Ef við borgum ekki sko, ef við hættum að styrkja, þá bara hætta allir að 
versla við okkur... mér finnst sá hluti, það að vera borga peninga inn í 
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einhverja íþrótta-, menningar- eða líknarstarfsemi, það er bara brotabrot af 
því að vera samfélagslega ábyrgur.  

Pétur upplifir einnig meiri kröfu frá samfélaginu um að fyrirtæki eigi að vera 

meðvituð um það hvað væri að gerast í umhverfinu. Matvöruverslanir starfa í nánum 

samskiptum við almenning og þarf því að halda rétt á spöðunum. Reynsla Péturs er að 

fylgjast þarf vel með neyslubreytingum og meginstraumum í samfélaginu og bregðast 

hratt við, því annars er hætta á því að lenda á eftir. Hvernig samfélagsleg ábyrgð 

verslunarinnar birtist neytendum getur því skipt höfuðmáli, bætir Pétur við út frá 

reynslu sinni.  

 

„Síðan verður alltaf að fylgja umtal“ 

Samfélagsleg ábyrgð verslunarinnar þarf að birtast neytendum á raunverulegan og 

áþreifanlegan hátt samkvæmt reynslu Péturs og tekur hann dæmi um breytingar sem 

áttu sér stað á verslun fyrirtækisins: 

Ef okkur tekst ekki að gera hana betri, þótt að við séum að reyna að gera það 
vel, þá er þessi samfélagslega ábyrgð ekki að takast, hún er ekki að birtast. 
Það sama er í matarsóuninni, þó svo við séum að rembast og hugsa um 
neytendur, ef við náum ekki að koma þessu inn í umræðuna þá er það ekki 
heldur að heppast. Þannig að þetta þarf að fara saman, aðgerðir, árangur og 
síðan verður alltaf að fylgja umtal á eitthvern hátt.  

Jákvæð umræða neytenda um verslunina smitar út frá sér sem birtist í betri 

vinnugæðum og betri starfstöðvum samkvæmt reynslu Péturs. Það að neytendur upplifi 

að þetta sé verslun sem er í takt við tímann en er ekki föst í gömlum viðskiptaháttum 

hefur mikið vægi fyrir Pétur.  

Pétur upplifir það sem mikla nauðsyn að hafa samfélagslega ábyrgð inn í stefnu 

fyrirtækisins. Reynsla hans er, að ef ætlast er til þess að ákveðnir hlutir grafi sig alveg inn 

í kjarna fyrirtækisins, þá verður að fjalla um það í stefnu þess. Mikilvægt er að 

samfélagsleg ábyrgð sé tengd við fyrirtækið, að vísað sé í hana í tíma og ótíma þannig að 

þetta verði hluti af þankagangi starfsmanna, bætir Pétur við út frá reynslu sinni hjá 

fyrirtækinu. 
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Samantekt á upplifun Péturs 

Pétur upplifir samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins góða en reynir þó að gera betur á 

hverjum degi. Ánægja viðskiptavina, gott orðspor og jákvætt umtal eru stórir ávinningar 

sem koma við samfélagslega starfsemi fyrirtækisins. Pétur horfir einnig mikið til 

samfélagslegrar ábyrgðar viðskiptagreinarinnar í heild og upplifir að mikilvægt sé að 

huga að orðspori matvöruverslana á Íslandi. Reynsla Péturs er að mikill kostnaður geti 

fylgt skipulagsbreytingum og upplifir hann tregðu hjá starfsfólki til að taka þátt í 

verkefnum er viðkemur velferð samfélagsins. Reynsla Péturs er að neyslubreytingar eru 

örar og þrýstingur sé frá hagsmunahópum, en aðallega þegar kemur að peningum til 

styrktar ýmsum verkefnum.  

4.1.2 Viðmælandi: Andrés 

Rannsakandi byrjaði á því að afrita viðtalið frá orði til orðs og las það oft og vandlega 

yfir. Að því loknu dró rannsakandi fram upplifun og reynslu Andrésar á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar; samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingar-

mynd. Helstu málaflokkar innan samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins sem Andrés 

leggur áherslu á eru mannauður fyrirtækisins, umhverfismál og þarfir viðskiptavina.  

1. Samfélagsleg ábyrgð: „Að huga vel að fólkinu“  

2. Ávinningur: „Með orðspori kemur ákveðið traust“  

3. Hindrun:  „Spennandi að taka þátt af því að grunnurinn er til“  

4. Þrýstingur: „Ég vona bara að það verði enn frekari þrýstingur“  

5. Birtingarmynd: „Við erum ekkert að berja okkur á brjóst“  

 

„Að huga vel að fólkinu“ 

Þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð upplifir Andrés mestu ábyrgðina vera að huga vel 

að viðskiptavinum sínum og starfsmönnum. Starfsfólk verslunarinnar upplifir Andrés 

sem mikilvægan þátt fyrir fyrirtækið:  

Að huga vel að fólkinu... að hafa bara ákveðna hluti til dæmis eins og 
kaffistofu, og hafa ákveðna snyrtimennsku. Sjáum náttúrulega um að greiða 
launin og skatta og skyldur... Að orðsporið komi þaðan, frá starfsfólkinu og 
við sem sagt pössum upp á að umgjörðin sé góð... það er eitthvað svona sem 
skilar sér til lengdar. 



33 

Mikilvægt er að vera tilbúinn að hlusta á starfsfólk verslunarinnar og breyta ferlum ef 

ábendingar berast, segir Andrés út frá reynslu sinni. Hann upplifir að starfsfólk 

fyrirtækisins sé meira en tilbúið til að taka þátt í verkefnum ef það fær að vera með í för 

og sé upplýst um tilgang þess og mikilvægi. Andrés útdeilir einnig ábyrgð niður á deildir 

og starfsfólk verslunarinnar og samkvæmt reynslu hans skilar það sér í nánari tengslum 

við viðskiptavininn og minni matarsóun. Hver er ávinningur Andrésar á því að huga vel 

að viðskiptavinum sínum og starfsfólki? 

 

„Með orðspori kemur ákveðið traust“ 

Orðsporið er ávinningur sem er gulli betri samkvæmt reynslu Andrésar: 

Að haga sér eftir þessu, sem við getum kallað samfélagslega ábyrgð, þá 
kemur ákveðið orðspor og þá með orðspori kemur ákveðið traust. Ég held að 
það sé gríðarlegur ávinningur að haga sér með þeim hætti, með ábyrgum 
hætti að fólk treysti þér fyrir sínum viðskiptum.  

Andrés upplifir einnig persónulegan ávinning, stolt, þegar kemur að því að taka þátt í 

samfélaginu. Nefnir hann þá samstarf sitt við endurhæfingarstöðvar þar sem hann 

aðstoðar einstaklinga við að komast aftur út á vinnumarkaðinn, útdeilir ábyrgð jafnt og 

tækifærum til stöðuhækkunar og hvetur starfsfólk sitt til aukinnar menntunar.  

Fjárhagslegur ávinningur myndast einnig samkvæmt reynslu Andrésar, þegar kemur 

að flokkun sorps. Sorp hefur verið flokkað í versluninni svo lengi sem hann man eftir og 

hefur flokkunin verið stór hluti af starfsháttum verslunarinnar segir Andrés út frá reynslu 

sinni hjá fyrirtækinu.  

 

„Spennandi að taka þátt af því að grunnurinn er til“ 

Andrés upplifir enga hindrun er varðar samfélagslega ábyrgð verslunarinnar. Reynsla 

hans er að fyrirtækið hefur frá upphafi verið sterkt er kemur að því að gefa til baka til 

samfélagsins. Hann lýsir því svo: 

Fólki finnst þetta bara gaman, spennandi að taka þátt af því að grunnurinn 
er til. Þú veist, við höfum gert þetta alltaf. Það er bara ákveðinn standard, 
einfalt, fólk labbar bara inn í það kerfi. En ef ég væri að innleiða 
samfélagslega ábyrgð, þá er það náttúrulega meiri vinna!  
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Breytingar hafa smám saman átt sér stað innan verslunarinnar í gegnum tíðina og 

reynir hún að vera í takt við tóna samfélagsins sem hljóma á hverjum tíma, segir Andrés 

út frá reynslu sinni. Andrés upplifir engar hindranir, en upplifir hann þrýsting frá 

samfélaginu? 

 

„Ég vona bara að það verði enn frekari þrýstingur“ 

Andrés hefur ekki upplifað þrýsting er varðar samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins og telur 

það sé vegna góðra viðskiptahátta. Hann bætir síðan við: 

Ég vona bara að það verði enn frekari þrýstingur á marga hluti... það er oft á 
skjön... eins og bara með sóun. Það er gríðarlega mikið talað um sóun og svo 
finnst mér oft að fólk sé ekki að standa sig. Þetta er svona einhver tíska, þú 
tekur þátt í umræðunni en svo hagarðu þér alveg á skjön við það sem þú ert 
að segja.  

Andrés telur þrýsting af hinu góða og geti leitt af sér mörg tækifæri. Hann upplifir 

neytendur sem strá í vindi sem fýkur til og frá með tískubylgjum samfélagsins. Þá upplifir 

Andrés þrýsting frá hagsmunaaðilum sínum, um að hann eigi að láta neytendur vita 

þegar verkefni sem snerta velferð samfélagsins eiga sér stað eða styrkjum útdeilt. En 

skiptir birtingarmynd samfélagslegrar ábyrgðar til neytenda máli fyrir Andrés? 

 

„Við erum ekkert að berja okkur á brjóst“ 

Andrés upplifir lítið vægi í því að samfélagsleg ábyrgð verslunarinnar þurfi að birtast 

neytendum og er það honum því ekki ofarlega í huga: 

Við erum ekkert endilega að flagga þessum hlutum... við erum ekkert að láta 
mynda okkur skilurðu?... það er oft að ef þú gerir eitthvað að það spyrst út... 
það gæti jafnvel verið sterkara en hitt... en við erum ekkert að berja okkur á 
brjóst fyrir það. 

Í stað þess að tilkynna neytendum opinberlega um samfélagslega starfsemi 

verslunarinnar, upplifir Andrés í stað óvænt hrós frá neytendum og telur það gulli betra. 

Hann telur þó skynsamlegt að hafa samfélagslega ábyrgð í stefnu fyrirtækisins jafnt og í 

starfsmannahandbók og hugar að því sem næsta verkefni.  
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Samantekt á upplifun Andrésar 

Þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð, upplifir Andrés viðskiptavini sína og starfsfólk 

sem mikilvægan þátt í samfélagslegri starfsemi verslunarinnar. Að hlúa að starfsfólki 

sínu, uppfylla þarfir viðskiptavina sinna og styðja við bakið á þurfandi einstaklingum 

samfélagsins upplifir Andrés sem góða og mikla ábyrgð. Gott orðspor fyrirtækisins er 

stærsti ávinningurinn þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð, en einnig upplifir hann 

fjárhagslegan ávinning í sporpmálum. Verslunin hefur reynt að fylgja straumum 

samfélagsins í gegnum tíðina og samkvæmt reynslu Andrésar eru engar hindranir sem 

koma í veg fyrir að verslunin geti hugað að velferð samfélagsins.  

4.1.3 Viðmælandi: Elsa 

Rannsakandi byrjaði á því að afrita viðtalið frá orði til orðs og las það oft og vandlega 

yfir. Að því loknu dró rannsakandi fram upplifun og reynslu Elsu á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar; samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingar-

mynd. Helstu málaflokkar innan samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins sem Elsa leggur 

áherslu á eru mannauður fyrirtækisins, umhverfismál og styrkir.  

1. Samfélagsleg ábyrgð: „Þú ert með starfsfólk og það er hagsmunaaðilar þínir líka“  

2. Ávinningur: „Þú flokkar til þess að spara“  

3. Hindrun:  „Oft held ég að það sé bara áhugaleysi og tímaskortur“  

4. Þrýstingur: „Við finnum það alveg, um leið og við misstígum okkur og þá fáum við á 
baukinn“  

5. Birtingarmynd: „Þú getur ekki bara verið með stefnu án þess að hugsa um samfélagslega 
ábyrgð“  

 

„Þú ert með starfsfólk og það er hagsmunaaðilar þínir líka“ 

Verslunin hefur í langan tíma gert sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem hún ber, segir Elsa út 

frá reynslu sinni og nefnir hún þar dæmi um umhverfismál, samfélagsmál og innri 

starfsferla svo sem stjórnunarhættir. Starfsfólk fyrirtækisins er mikilvægur hagsmuna-

aðili að sögn Elsu:   

Þú ert með starfsfólk og það er hagsmunaaðilar þínir líka, það má ekki 
gleyma þeim í þessu öllu saman. Þú þarft að sinna þeim eins og þú þarft að 
hugsa um viðskiptavininn og þann sem lánar þér peninginn og þann sem 
selur þér vörurnar... en eins og ég segi þetta þarf líka að skila sér í arðsömum 
rekstri fyrir fyrirtækið. 
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Elsa upplifir þjálfun og endurmenntun starfsfólks sem mikilvæga ábyrgð sem hlúa 

þarf að og fylgja þarf eftir. Nefnir hún einnig að ábyrgðin væri mikil þegar kæmi að 

viðskiptavinum fyrirtækisins og bætir við, út frá reynslu sinni, að mikilvægt sé að huga 

að neyslumynstri viðskiptavina og reyna að fylgja jákvæðum hljómum samfélagsins 

hverju sinni. Starfsemi verslunarinnar á að vera til hagsbóta fyrir bæði fyrirtækið og 

samfélagið og því er mikilvægt að finna ákveðið jafnvægi þar á milli, bætir Elsa við út frá 

reynslu sinni. En hvaða ávinning upplifir Elsa að komi í kjölfar samfélagslegrar ábyrgðar 

fyrirtækisins? 

 

„Þú flokkar til þess að spara“ 

Helsti ávinningur sem Elsa upplifir er sparnaður í krónum og aurum jafnt og ímynd 

fyrirtækisins: 

Þú flokkar til þess að spara í sorpkostnaði, þú skiptir um lýsingu til þess að 
minnka orkukostnað og fleira. Og svo er þetta náttúrulega þessi ímynd, það 
er erfitt að setja krónutölu á það.  

Með ávinningi myndast hvati til þess að fara í frekari fjárfestingar sem geta skilað sér 

til lengri tíma fyrir fyrirtækið og samfélagið í heild, bætir Elsa við út frá reynslu sinni. En 

hvernig upplifir Elsa hindranir þegar kemur að frekari fjárfestingum eða nýjum 

verkefnum sem tengjast samfélaginu? 

 

„Oft held ég að það sé bara áhugaleysi og tímaskortur“  

Upplifun Elsu á hindrunum þegar fara á í ný verkefni er lúta að velferð samfélagsins, eru 

litlar sem engar. Hún upplifir það helst, hvernig starfsfólk líti á viðfangsefnið: 

Oft held ég að það sé bara áhugaleysi og tímaskortur. Það eru engar 
áþreifanlegar hindranir í einhverju regluverki... Held að þetta sé bara oft 
þannig, að þú sérð ekki ávinninginn. 

Hún bætir við, að einnig snérist allt um krónur og aura þegar verið væri að reka 

fyrirtæki og reynsla Elsu er sú, að skortur á áhuga starfsfólks verði þegar erfitt er að sjá 

ávinninginn. Þar sem reynsla Elsu á hindrunum eru aðallega áhugaleysi og tímaskortur 

starfsmanna, hvernig upplifir hún þá þrýsting frá samfélaginu þegar kemur að 

samfélagslegri ábyrgð? 
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„Við finnum það alveg, um leið og við misstígum okkur og þá fáum við á baukinn“ 

Elsa upplifir meiri þrýsting en áður frá neytendum er varðar samfélagslega ábyrgð. Hún 

upplifir það mikilvægt að vera á tánum, til þess að mæta auknum kröfum og breyttu 

neyslumynstri viðskiptavina og bætir við: 

Mjög margir Íslendingar koma til okkar í hverri einustu viku og þannig að 
ábyrgðin er mikil... við finnum það alveg, um leið og við misstígum okkur og 
þá fáum við á baukinn.   

Þá upplifir Elsa ákveðnar tískubylgjur í kröfum almennings sem koma og fara, en 

tekur sem dæmi matarsóun sem veigamikinn málaflokk í dag og mikilvægt sé því að 

halda í við strauma samfélagsins til þess að dragast ekki aftur úr. Við auknar kröfur 

samfélagsins, samkvæmt reynslu Elsu, skiptir það þá máli hvernig samfélagsleg ábyrgð 

birtist neytendum?  

 

„Þú getur ekki bara verið með stefnu án þess að hugsa um samfélagslega ábyrgð“  

Samfélagsleg ábyrgð var hugtak sem þekktist ekki fyrir 10 árum að sögn Elsu. Samkvæmt 

reynslu hennar er samfélagsleg ábyrgð hluti af stefnumótun fyrirtækis: 

Þú þarft að hugsa þetta tvennt saman. Þú getur ekki bara verið með stefnu 
án þess að hugsa um samfélagslega ábyrgð og í rauninni öfugt. Samfélagsleg 
ábyrgð þarf í raun að tóna við stefnu fyrirtækisins.  

Elsa upplifir sýnileika samfélagslegrar ábyrgðar verslunarinnar til neytenda sem svo: 

„Við höfum bara ekki verið nógu dugleg að segja frá því, nú snýst þetta dálítið mikið um 

að segja frá því hvað þú ert að gera“. Að samfélagsleg ábyrgð sé sýnileg neytendum 

upplifir Elsa sem mikilvægan þátt fyrir verslunina og sér fram á að vægi þess muni 

aukast næstu ár. 

 

Samantekt á upplifun Elsu 

Verslunin hefur lengi vel verið meðvituð um þá samfélagslegu ábyrgð sem hún ber og 

upplifir Elsa að starfsemi verslunarinnar eigi að leiða til hagsbóta fyrir fyrirtækið og 

samfélagið. Ávinning samfélagslegar ábyrgðar upplifir hún helst sem fjárhagslegan, í 

krónum og aurum, en einnig í bættri ímynd fyrirtækisins. Með ávinningi myndast hvati 

samkvæmt reynslu Elsu til þess að fara í nýjar fjárfestingar sem geta til lengri tíma skilað 
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sér, bæði fyrir fyrirtækið og samfélagið. Elsa upplifir fáar hindranir en þær eru þá helst 

fólgnar í því að fá starfsfólk með í för þegar kemur að samfélagslegum verkefnum. Erfitt 

getur verið að mynda hvata innan verslunarinnar þegar ávinningur er óáþreyfanlegur, 

líkt og bætt orðspor. Hún upplifir kröfur landsmanna miklar þegar kemur að velferð 

samfélagsins og skiptir því máli að samfélagsleg ábyrgð verslunarinnar sé skýr og sýnileg 

neytendum.  

4.1.4 Viðmælandi: Tommi 

Rannsakandi byrjaði á því að afrita viðtalið frá orði til orðs og las það oft og vandlega 

yfir. Að því loknu dró rannsakandi fram upplifun og reynslu Tomma á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar; samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingar-

mynd. Helstu málaflokkar innan samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins sem Tommi 

leggur áherslu á eru umhverfismál og vakning í átt að betri lífsstíl viðskiptavina.  

1. Samfélagsleg ábyrgð: „Við lítum á það sem ákveðna ábyrgð að ráða þau í vinnu“  

2. Ávinningur: „Það er ákveðið tilgangsleysi, að græða peninga“  

3. Hindrun: „Ákveðnar hindranir í því að búa á eyju“  

4. Þrýstingur: „Þetta geta verið einstaklingar og þetta geta verið hópar“  

5. Birtingarmynd: „Þú þarft að finna það að við séum samfélagslega ábyrg“  

 

„Við lítum á það sem ákveðna ábyrgð að ráða þau í vinnu“ 

Tommi upplifir það sem mikla ábyrgð á sínum herðum þegar kemur að líferni 

viðskiptavina og góðum viðskiptaháttum. Megináhersla Tomma er að stuðla að betri 

lífskjörum almennings með umhverfisvænni vörum og hollari valkostum. Tommi upplifir 

að menntun starfsmanna og stuðningur við ungmenni sem hafa dottið út úr 

menntakerfinu vera málefni sem vert er að huga að: 

Við tökum við mikið af krökkum sem hætta í skóla, detta út úr 
framhaldsskóla. Við lítum á það sem ákveðna ábyrgð að ráða þau í vinnu, 
það er okkar að vekja áhuga þeirra. Við viljum jafnvel að þau fari aftur í 
skóla. 

Tommi bætir við að innan verslunarinnar séu samfélags- og nýliðanámskeið og einnig 

eru veittir styrkir til einstaklinga sem ætla í iðnnám. Reynsla hans er að hugtakið 

samfélagsleg ábyrgð eigi það til að stýra fyrirtækjum í eina átt, oft í átt að umhverfis-
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málum, en það er mun meiri ábyrgð til staðar heldur en bara einn málaflokkur. En 

hvernig upplifir Tommi ávinning sem kemur af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins? 

 

„Það er ákveðið tilgangsleysi, að græða peninga“ 

Tommi upplifir vellíðan starfsfólks sem einn helsta ávinninginn sem kemur af 

samfélagslegri ábyrgð verslunarinnar. Hann tengir einnig samfélagslega ábyrgð við 

tilgang sinn hjá fyrirtækinu: 

Ég myndi aldrei nenna að vera forstjóri ef það hefði engan tilgang, ef þetta 
snerist bara um að selja einhverjar vörur og kaupa þær inn ódýrari... Það er 
ákveðið tilgangsleysi, að græða peninga.. samfélagsleg ábyrgð er bara 
rosalega stór hluti af því að hafa þennan tilgang. 

Hann bætir við að auðvitað er mikilvægt að hagnast á rekstri til þess að fjárfesta í 

fyrirtækinu og halda uppi eflandi verkefnum og ferlum. Tommi upplifir að ánægja 

starfsfólks á vinnustaðnum muni endurspeglast til viðskiptavina, sem er í heild sinni 

verðmætur ávinningur. Tommi upplifir, að stór hluti af starfi hans hjá fyrirtækinu fjalli 

um samfélagslega ábyrgð, en upplifir hann hindranir í því starfi?  

 

„Ákveðnar hindranir í því að búa á eyju“ 

Tommi upplifir það sem ákveðnar hindranir, að vegna smæðar og legu landsins er 

takmörkun af aðföngum. Einnig vaxandi umbúðanoktun, sem stafi mikið af því að búa á 

eyju: 

Síðan eru vissulega ákveðnar hindranir í því að búa á eyju, þar sem þú þarft 
að flytja vöruna þína hingað með skipi til þess að koma henni í búðirnar og 
þú þarft þá að búa á ákveðin hátt um vörurnar og það er oftast gert með 
plasti eða pappa... við getum aldrei náð sömu tölum í  umbúðarnotkun og 
sambærileg fyrirtæki í Skandinavíu.  

Samkvæmt reynslu Tomma er takmörk á aðföngum í íslenskum landbúnaði þegar 

kemur að lífrænum vörum og nefndi hann sérstaklega lífrænar mjólkurvörur. Telur hann 

að Ísland sé á eftir öðrum Norðurlöndum þegar kemur að þróun landbúnaðar og einnig 

þegar kemur að Evrópskum reglugerðum hvað varðar innflutning á vöru. Þar sem 

hindranir myndast við það að búa á eyju, upplifir Tommi þá þrýsting frá samfélaginu 

þegar kemur að því að gera betur? 
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„Þetta geta verið einstaklingar og þetta geta verið hópar“ 

Út frá reynslu Tomma getur framleiðsla orðið dýrari og orkufrekari ef huga á að 

umhverfinu og takast því á tveir samfélagsþættir. Þarf því að vega og meta kosti og galla 

þegar kemur að umhverfismálum verslunarinnar en Tommi upplifir ákveðna þrýstihópa 

sem hvetja verslunina til að huga að velferð samfélagsins: 

Það geta verið umhverfisverndarsinnar varðandi plast, það geta verið 
dýravelferðarfólk varðandi dýravelferð, það getur verið verkalýðsfólk 
varðandi hvernig við komum fram við starfsfólk og umhverfi þeirra... þetta 
geta verið einstaklingar og þetta geta verið hópar... og við bara tökum á því.  

Gagnrýni frá þrýstihópum, jákvæð eða neikvæð, er mikil en þó ekki alltaf málefnaleg. 

Þá er unnið að því að ná samkomulagi, bætir Tommi við, en hann leggur sig fram við að 

hlusta á alla gagnrýni sem berst. Einnig upplifir hann mikla gagnrýni og þrýsting úr hinni 

áttinni, það er frá hagsmunaaðilum, sem hafa hag af því að fyrirtækið sé ekki að eyða 

tíma né peningum í samfélagsleg málefni. Þar sem Tommi upplifir mikinn þrýsting frá 

samfélaginu, skiptir það þá máli að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækisins sé sýnileg 

neytendum? 

 

„Þú þarft að finna það að við séum samfélagslega ábyrg“  

Tommi upplifir ekki að vægi þess sé mikið, að samfélagsleg ábyrgð verslunarinnar sé 

sýnileg neytendum. Telur hann það óþarfa að berja sér á brjóst þegar verslunin hugar að 

velferð samfélagsins. Samkvæmt reynslu Tomma þurfa viðskiptavinir verslunarinnar að 

finna fyrir samfélagslegu ábyrgðinni og upplifa hana: 

Þú þarft að finna það að við séum samfélagslega ábyrg en ekki bara að við 
segjum þér að við séum það. Hvaða tilgang hefur það fyrir þig að vita að við 
erum CO2 neautral? Já okei, hvað þýðir það og hvernig finn ég það sem 
neytandi? Það er það sem við erum að reyna að gera.  

Reynsla hans er, að nauðsynlegt sé að hafa samfélagslega ábyrgð í stefnu fyrir-

tækisins. Tommi upplifir fyrirtæki sem einstakling, sem þarf því að starfa eins og það sé 

einstaklingur í samfélaginu. Þar sem einstaklingar hafa ákveðna ábyrgð gagnvart 

samfélaginu, ættu fyrirtækin að gera slíkt hið sama.  
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Samantekt á upplifun Tomma 

Tommi upplifir mikla ábyrgð þegar kemur að líferni viðskiptavina sinna og góðum 

viðskiptarháttum. Tommi hugar mikið að starfsfólki sínu, en upplifir að samfélagsleg 

ábyrgð ætti það til að stýra einstaklingum í eina átt. Reynsla hans er sú, að ábyrgð 

verslunarinnar til samfélagsins er á fleiri en einu sviði og tekur hann þar vellíðan 

starfsfólks síns inn í myndina. Vellíðan starfsfólks verslunarinnar upplifir hann sem 

mesta ávinninginn, en mikilvægt er þó að huga að því að hagnast í rekstri til þess að geta 

haldið fyrirtækinu gangandi. Hindranir sem Tommi upplifir eru þó nokkrar, en það að 

búa á eyju er ein helsta hindrunin ásamt „íslenska kerfinu“ sem hann telur vera eftirá í 

þróun miða við það sem gerist í nágrannalöndunum. Hann upplifir þrýsting og gagnrýni 

um samfélagslega ábyrgð frá neytendum verslunarinnar en einnig upplifir hann öðruvísi 

gagnrýni frá hagsmunaaðilum fyrirtækisins sem hafa engan hag á því að verslunin sé 

samfélagslega ábyrg.  

4.1.5 Viðmælandi: Hans 

Rannsakandi byrjaði á að afrita viðtalið frá orði til orðs og las það oft og vandlega yfir. 

Að því loknu dró rannsakandi fram upplifun og reynslu Hans á lykilhugtökum 

rannsóknarinnar; samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingar-

mynd. Helstu málaflokkar innan samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins sem Hans lagði 

áherslu á voru minni plastnotkun, sporna við matarsóun, umhverfismál jafnt og styrkir 

til almennings. 

1. Samfélagsleg ábyrgð: „Bregðast við því kalli sem við teljum að sé í gangi“  

2. Ávinningur: „Auðvitað hjálpar þetta ímyndinni“  

3. Hindrun: „Það væri svona stærsta hindrunin, viðhorfsbreytingin“ 

4. Þrýstingur: „Því að almenningurinn er farinn að vera meira meðvitaður um þetta“  

5. Birtingarmynd: „Við erum að gera fullt, þótt að fólk svona almennt viti það ekki“ 

 

„Bregðast við því kalli sem við teljum að sé í gangi“ 

Hans upplifir helstu ábyrgðina liggja í því að skila til baka til samfélagsins og láta gott af 

sér leiða og nefir sem dæmi: Styrkir til íþróttarstarfs og í  safnanir fyrir einstaklinga sem 

hafa orðið undir í samfélaginu og þá sérstaklega ungmenni. Hans upplifir einnig mikla 
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ábyrgð í því að uppfylla kröfur og þarfir viðskiptavina sinna. Um samfélagslega ábyrgð og 

væntingar viðskiptavina sinna segir Hans: 

Hún (samfélagslega ábyrgðin) snertir rosalega marga Íslendinga og snertir 
marga hverja sko, nánast daglega eða oft í viku. Það er því mikilvægt fyrir 
okkur að vera meðvitaðir um hvaða væntingar viðskiptavinurinn hefur til 
þess, hvernig við stöndum okkur í sem sagt samfélagslegri ábyrgð. Við 
reynum svona að fylgjast með því og bregast við því kalli sem við teljum að 
sé í gangi. 

Samfélagsleg ábyrgð hefur færst meira frá „mjúkum“ mannlegum málum, svo sem 

góðgerðarstarfi eða styrkjum, yfir í plastnotkun, umhverfi og matarsóun samkvæmt 

reynslu Hans. En hvaða ávinning upplifir Hans að fylgi því að vera samfélagslega ábyrgur 

og að láta gott af sér leiða? 

 

„Auðvitað hjálpar þetta ímyndinni“ 

Hans upplifir helsta ávinninginn af samfélagslegri ábyrgð vera ímynd og gott orðspor 

verslunarinnar og bætir við:  

Auðvitað hjálpar þetta ímyndinni. Við höfum samt viljað nálgast þetta 
þannig, að þetta sé eitthvað sem maður hefur bara svona siðferðislega 
skyldu til þess að gera, hvort sem þú færð eitthvað fyrir það eða ekki. 

Hans upplifir jákvæð áhrif af góðum viðskiptavenjum og segir því mikilvægt að 

starfsmenn fyrirtækisins séu meðvitaðir um samfélagslega ábyrgð þess. Þegar horft er til 

ávinnings umhverfismála, segir Hans út frá reynslu sinni að viðskiptavinir þurfi að upplifa 

verslunina þannig að þeim líði vel með að stunda frekari viðskipti í framtíðinni. En 

upplifir Hans hindranir þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins? 

 

  „Það væri svona stærsta hindrunin, viðhorfsbreytingin“ 

Veðurfar á Íslandi jafnt og „íslenska kerfið“ upplifir Hans sem hindrun. Tók hann dæmi 

um að skipta átti út plastpokum yfir í bréfpoka í versluninni en þar sem veðurfar á 

Íslandi einkennist af snjó og rigningu rifnuðu þeir frekar. Unnið er nú að sterkari 

bréfpokum sem henta betur íslensku veðurfari. Upplifun hans er að almenningur tók 

ekki vel í verkefnið og bætir við að hugarfar almennings er stærsta hindrunin þegar 

kemur að samfélagslegri ábyrgð: 
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Fólk vill að við eyðum plastinu en svo ef þú getur keypt plastpoka á 20 
krónur eða bréfpoka á 30 krónur, þá tekur fólk frekar plastpokann sko... Fólk 
verður pirrað og reitt ef það er boðið uppá, þú veist, umhverfisvænni lausnir 
ef þau þurfa að borga fyrir hana, þá vilja þau hana ekki. Ég myndi segja að 
það væri svona stærsta hindrunin, viðhorfsbreytingin. 

Þá vildi Hans taka upp „hefð“ Bandaríkjamanna og bjóða eldra fólki sem komið var út 

af vinnumarkaðinum, en langaði að vera félagslega virkt, að vinna stuttan tíma á dag. 

Starf þeirra fólst í því að bjóða viðskiptavini verslunarinnar velkomna jafnt og að sinna 

almennri þjónustu. Hætta þurfti við verkefnið og var ástæðan sú, að ef eldriborgarar 

þáðu laun þá misstu þeir hluta af ellilífeyri sínum segir Hans út frá reynslu sinni. Þar sem 

Hans telur hindranir vera þó nokkrar og  þá aðallega út frá hugsunarhætti almennings, 

upplifir hann þá þrýsting í kjölfarið? 

 

„Því að almenningur er farinn að vera meira meðvitaður um þetta“ 

Hans upplifir þrýsting þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð og telur það stafa af 

aukinni meðvitund neytenda:  

Ég held að það sé bara útaf því að almenningur er farinn að vera meira 
meðvitaður um þetta sko. Þeir sem ætla svona að hunsa þetta, það held ég 
að geti verið hættulegt sko. Það mun hafa slæm áhrif á ímyndina, þú lendir 
bara á eftir og getur jafnvel verið bara útilokaður sko. 

Þrýstingur neytenda á verslunina um samfélagslega ábyrgð upplifir Hans meira sem 

áskorun heldur en eitthvað annað. Reynt er að hlusta á allar áskoranir sem berast frá 

neytendum og hugað er að viðeigandi málefnum segir Hans út frá reynslu sinni. Hans 

upplifir einnig þrýsting og gagnrýni frá nærumhverfi sínu er varðar birtingarmynd 

samfélagslegrar ábyrgðar til almennings.  

 

„Við erum að gera fullt, þótt að fólk svona almennt viti það ekki“ 

Hans upplifir lítið vægi í því, að samfélagsleg ábyrgð verslunarinnar sé sýnileg neyt-

endum og að mikilvægara sé að vera með góða samvisku sjálfur:  

Við höfum hingað til talið að við þyrftum ekki, eða ættum ekki að vera svona 
að básúna það sem við erum að gera í þessum málum heldur meira að hafa 
góða samvisku sjálfir sko, vita að við erum að gera fullt, þótt að fólk svona 
almennt viti það ekki. En ég veit að ég hef alveg verið gagnrýndur fyrir það 
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að við ættum að segja miklu meira frá því, að leyfa fólki að vera miklu meira 
meðvitaðra um það að við séum að taka þátt í þessu. 

Þrátt fyrir að Hans upplifir lítið vægi í að samfélagsleg ábyrgð verslunarinnar sé 

sýnileg neytendum, telur hann þó mikilvægt að ábygðin sé sýnileg starfsmönnum í 

stefnu og gildum fyrirtækisins. Hann upplifir að starfsfólk verði meira meðvitað um þá 

ábyrgð til samfélagsins sem verslunin vinnur að og tekur þá að jafnaði þátt í að 

framfylgja stefnunni.   

 

Samantekt á upplifun Hans 

Þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð, upplifir Hans ábyrgð sína felast í því að aðstoða 

einstaklinga sem hafa orðið undir í samfélaginu, efla íþróttastarf og uppfylla þarfir 

viðskiptavina sinna. Hans upplifir stóran ávinning og jákvæð áhrif af góðum 

viðskiptavenjum verslunarinnar auk þeirra ímyndar og góða orðspori sem fylgir í 

kjölfarið. Þegar horft er til ávinnings umhverfismála, segir Hans út frá reynslu sinni hjá 

fyrirtækinu, að viðskiptavinir þurfi að upplifa verslunina þannig, að þeim líði vel og 

stundi því frekari viðskipti í framtíðinni. Mikilvægt er því að starfsfólk fyrirtækisins sé 

meðvitað um samfélagslega stefnu verslunarinnar. Veðurfar á Íslandi jafnt og „íslenska 

kerfið“ upplifir Hans sem hindrun. Þrýstingur, þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð 

verslunarinnar, kemur aðallega frá þröngum hópum samfélagsins en Hans upplifir einnig 

þrýsting frá hagsmunaaðilum verslunarinnar að samfélagsleg ábyrgð ætti að vera 

sýnilegri neytendum.  

4.2 Niðurstaða viðtala 

Í þessum kafla verða dregnar saman mikilvægar setningar viðmælenda út frá 

lykilhugtökum rannsóknarinnar: Samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur 

og birtingarmynd. Rýnt verður í lýsandi yfirskriftir hvers hugtaks fyrir sig og greint eftir 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar. Með því verður fundin sameiginleg lárétt upplifun 

viðmælenda eða þema lykilhugtakanna.  

Sameiginleg upplifun viðmælenda um samfélagslega ábyrgð er að ábyrgð þeirra á að 

uppfylla þarfir viðskiptavina þeirra með góðum starfsháttum og vinna að betri 

lífsgæðum samfélagsins í heild. Andrés, Elsa og Tommi upplifa einnig mikla ábyrgð 

gagnvart starfsfólki verslananna þar sem viðhorf starfsfólks endurspeglast út til 
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viðskiptavina. Hans upplifir ábyrgð gagnvart umhverfismálum á meðan upplifun Péturs 

er að reka verslanirnar með góðum viðskiptarháttum og skynsömum hætti.  

Tafla 1 inniheldur mikilvægar setningar sem hafa verið dregnar saman frá 

viðmælendum út frá lykilhugtakinu samfélagsleg ábyrgð. Með því að rýna í lýsandi 

yfirskriftir lykilhugtaksins samfélagsleg ábyrgð og greint hefur verið eftir greiningar-

aðferð fyrirbærafræðinnar kemur fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda er: 

Að uppfylla þarfir samfélagsþegna.  

Tafla 1. Þema út frá samfélagslegri ábyrgð 

 

Þegar lykilhugtakið ávinningur er greint og skoðað, er sameiginleg upplifun 

viðmælenda að helsti ávinningurinn af samfélagslegri ábyrgð sé gott orðspor 

verslunarinnar. Þegar verslunin hugar að velferð samfélagsins myndast gott orðspor og 

ímynd. Tommi upplifir vellíðan starfsfólks sem stóran ávinning sem að lokum skilar sér 

út til viðskiptavina og ýtir þannig undir góða ímynd verslunarinnar. Pétur, Andrés og Elsa 

upplifa einnig fjárhagslegan ávinning þegar kemur að því að draga úr sorpi og orku-

notkun verslananna.  

Tafla 2 inniheldur mikilvægar setningar sem hafa verið dregnar saman frá 

viðmælendum út frá lykilhugtakinu ávinningur. Með því að rýna í lýsandi yfirskriftir 

lykilhugtaksins ávinningur og greint hefur verið eftir greiningaraðferð fyrirbæra-

fræðinnar, kemur fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda er: Jákvætt viðhorf 

og gott orðspor.  
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Tafla 2. Þema út frá ávinningi 

 

Þegar lykilhugtakið hindrun er greint og skoðað upplifa Pétur og Elsa helstu 

hindrunina þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð verslananna vera, að fá starfsfólkið 

með í för. Reynsla Péturs er að starfsfólk á í erfiðleikum með að breyta venjum sínum og 

tók hann þar dæmi um matarsóun fyrirtækisins og flokkun sorps. Tommi upplifir það 

sem hindrun að búa á eyju, bæði vegna landfræðilegra þátta og takmarkaðra aðfanga í 

íslenskum landbúnaði. Hans upplifir að veðurfar á Íslandi geti reynst sem hindrun jafnt 

og almennt hugarfar landsmanna. Andrés upplifir aftur á móti engar hindranir þegar 

kemur að samfélagslegri ábyrgð verslunarinnar. Ástæðuna telur hann vera vegna 

jákvæðrar samfélagslegrar stefnu sem verslunin hefur verið með frá upphafi og að 

starfsfólk sem hefur hjá þeim störf, aðlagast viðhorfi verslunarinnar auðveldlega.  

Tafla 3 inniheldur mikilvægar setningar sem hafa verið dregnar saman frá 

viðmælendum út frá lykilhugtakinu hindrun. Með því að rýna í lýsandi yfirskriftir 

lykilhugtaksins hindrun og greint hefur verið eftir greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar 

kemur fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda er: Hugarfar og venjur.  

Tafla 3. Þema út frá hindrun 

 

Þegar lykilhugtakið þrýstingur er greint og skoðað upplifa viðmælendur rann-

sóknarinnar það sameiginlegt að þrýstingur er á matvöruverslanir þegar kemur að 
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samfélagslegri ábyrgð. Þrýstingurinn kemur helst frá neytendum, varðandi þau málefni 

sem þeir telja mikilvæg hverju sinni. Viðmælendur rannsóknarinnar upplifa, að aukin 

meðvitund og umtal neytenda um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja hafi leitt til enn 

frekari þrýstings en áður fyrr. Allir viðmælendur rannsóknarinnar upplifa ákveðnar 

tískubylgjur og hraðar neyslubreytingar innan samfélagsins varðandi þetta málefni. 

Mikilvægt er að vera á tánum til að halda í við strauma samfélagsins, því annars er 

hætta á að dragast aftur úr eða jafnvel útilokast. Tommi og Hans upplifa þrýsting frá 

þröngum hópum samfélagsins varðandi ákveðna málaflokka, svo sem umhverfismál og 

dýravelferð, en þeir líta báðir á þrýstinginn sem hvata til þess að gera betur. Andrés og 

Hans upplifa þrýsting frá hagsmunaaðilum sínum er varðar birtingarmynd samfélags-

legrar ábyrgðar og eru þeir gagnrýndir fyrir að tilkynna ekki þau samfélagslegu málefni 

sem fyrirtækin standa að. Tommi upplifir þó andstæðan þrýsting frá hagsmunaaðilum 

sínum en þeir líta á samfélagslega ábyrgð verslunarinnar sem eyðslu á tíma og 

peningum. Pétur er sá eini sem upplifði mikinn þrýsting frá neytendum varðandi 

peninga og styrki.  

Tafla 4 inniheldur mikilvægar setningar sem hafa verið dregnar saman frá 

viðmælendum út frá lykilhugtakinu þrýstingur. Með því að rýna í lýsandi yfirskriftir 

lykilhugtaksins þrýstingur og greint hefur verið eftir greiningaraðferð fyrirbæra-

fræðinnar kemur fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda er: Hvati til þess að 

gera betur.  

Tafla 4. Þema út frá þrýstingi 

 

Þegar lykilhugtakið birtingarmynd er greint og skoðað er sameiginleg upplifun 

viðmælanda sú að mikilvægt sé að hafa samfélagslega ábyrgð inn í stefnu fyrirtækisins. 
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Samfélagsleg ábyrgð verður þá hluti af daglegum rekstri fyrirtækisins og einnig leiðarljós 

starfsmanna. Stjórnendur upplifa það einnig sem óþarfa að tilkynna opinberlega 

starfsemi fyrirtækjanna, er snýr að samfélagaslegum málefnum til almennings, svo sem 

góðgerðarmálum eða styrkjum. Pétur, Andrés og Tommi upplifa mikilvægi í því að 

neytendur sjálfir upplifi þá samfélagslegu starfsemi sem verslanirnar standa fyrir í 

heimsóknum sínum, heldur en í auglýsingum eða opinberum tilkynningum. Ef neytendur 

upplifa það sjálfir að verslanirnar huga að velferð samfélagsins og góðum starfsháttum, 

muni það ýta undir umtal sem að lokum leiði til góðs orðspors. Elsa upplifir viðskiptalíf 

nútímas þannig, að mikilvægt sé að tilkynna samfélagsleg málefni fyrirtækisins til 

neytenda.  

Tafla 5 inniheldur mikilvægar setningar sem hafa verið dregnar saman frá 

viðmælendum út frá lykilhugtakinu birtingarmynd. Með því að rýna í lýsandi yfirskriftir 

lykilhugtaksins birtingarmynd og greint hefur verið eftir greiningaraðferð fyrirbæra-

fræðinnar kemur fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda er: Skýr stefna og 

upplifun.  

Tafla 5. Þema út frá birtingarmynd 

 

Hér að framan var farið yfir niðurstöður á sameiginlegri láréttri upplifun stjórnenda á 

lykilhugtökum rannsóknarinnar. Þau þemu sem fram komu voru: Að uppfylla þarfir 

samfélagsþegna, jákvætt viðhorf og gott orðspor, hugarfar og venjur, hvati til þess að 

gera betur og skýr stefna og upplifun.  

Nú verður kjarni (e. essence) niðurstaða fundinn samkvæmt fyrirbærafræðilegri 

greiningaraðferð. 
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4.3 Kjarni niðurstaða 

Búið er að gera grein fyrir sameiginlegri upplifun og reynslu þátttakenda rannsóknar-

innar, um lykilhugtök hennar: Samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og 

birtingarmynd. Hér á eftir verður sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda eða þemu 

listuð upp og kjarninn (e. essence) fundinn.  

Í töflu 6 eru listuð upp lykilhugtök rannsóknarinnar, ásamt mikilvægum setningum 

viðmælenda sem endurspegla þemu lykilhugtakanna fimm: Að uppfylla þarfir 

samfélagsþegna, jákvætt viðhorf og gott orðspor, hugarfar og venjur, hvati til þess að 

gera betur og skýr stefna og upplifun. Dregin eru fram hugtök sem lýsa upplifun 

þátttakenda á lykilhugtökunum ransóknarinnar.  

Tafla 6. Samantekt á viðtölum 

 

Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á 

ávinningi samfélagslegrar ábyrgðar? 

Eftir að hafa greint viðtölin út frá fyrirbærafræðilegri greiningaraðferð kemur í ljós að 

kjarninn (e. essence) er: Gott orðspor. 

Þátttakendur upplifa að mikilvægt sé að vera meðvitaður um þarfir og kröfur 

neytenda. Neytendur spila stórt hlutverk þegar kemur að ávinningi samfélagslegrar 

ábyrgðar, góðu orðspori og ímynd verslunarinnar. Upplifun neytenda á samfélagslegri 

starfsemi hennar er því mikilvæg. Þrýstingur er frá neytendum og hefur hann aukist 

samhliða aukinni vitund almennings á samfélagslegri ábyrgð.  
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4.4 Samantekt 

Í þessum kafla verða teknar saman helstu niðurstöður greiningar á viðtölum 

rannsóknarinnar samkvæmt greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar.  

Þegar lykilhugtakið samfélagsleg ábyrgð var greint og skoðað, var sameiginleg 

upplifun viðmælenda sú, að þeirra helsta ábyrgð gagnvart samfélaginu væri að uppfylla 

þarfir viðskiptavina sinna. Andrés, Elsa og Tommi upplifðu einnig samfélagslega ábyrgð 

sína vera að huga að starfsfólki verslananna. Þegar greint var eftir greiningaraðferð 

fyrirbærafræðinnar kom fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda á 

samfélagslegri ábyrgð var: Uppfylla þarfir samfélagsþegna.  

Þegar lykilhugtakið ávinningur var greint og skoðað, upplifðu viðmælendur 

rannsóknarinnar það sameiginlegt, að gott orðspor verslunarinnar væri helsti 

ávinningurinn af samfélagslegri ábyrgð. Pétur, Andrés og Elsa upplifðu einnig 

fjárhagslegan ávinning í því að draga úr sorpi verslananna og huga að orkusparnaði. 

Þegar greint var eftir greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar kom fram að sameiginleg 

lárétt upplifun viðmælenda á ávinningi var: Jákvætt viðhorf og gott orðspor. 

Þegar lykilhugtakið hindrun  var greint og skoðað, var sameiginleg upplifun Péturs og 

Elsu sú, að helsta hindrunin væri að fá starfsfólk til þess að tileinka sér samfélagslega 

ábyrgð verslunarinnar. Hans upplifði fastar venjur almennings sem hindrun, en Tommi 

upplifði hindranir þegar kæmi að landfræðilegum þáttum. Þegar greint var eftir 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar kom fram að sameiginleg lárétt upplifun 

viðmælenda á hindrun var: Hugarfar og venjur.  

Þegar lykilhugtakið þrýstingur var greint og skoðað, var sameiginleg upplifun 

viðmælenda að þrýstingur væri á matvöruverslanir þegar kemur að samfélagslegri 

ábyrgð þeirra. Þrýstingurinn er helst frá neytendum á þau málefni sem þeir telja 

mikilvæg hverju sinni. Allir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu ákveðnar tískubylgjur 

innan samfélagsins er málefnið varðar. Pétur upplifði þrýsting frá neytendum þegar 

kæmi að peningum og styrkjum. Þegar greint var eftir greiningaraðferð fyrirbæra-

fræðinnar kom fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda á þrýstingi var: Hvati til 

þess að gera betur.  

Þegar lykilhugtakið birtingarmynd var greint og skoðað, var sameiginleg upplifun 

viðmælenda að mikilvægt sé að hafa samfélagslega ábyrgð inn í stefnu fyrirtækisins. 
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Meirihluti viðmælenda upplifði það sem óþarfa að tilkynna starfsemi er varðar velferð 

samfélagsins til neytenda og skipti upplifun neytenda á samfélagslegri ábyrgð 

verslananna meira máli. Elsa upplifði að mikilvægt væri að upplýsa neytendur um 

samfélagslega ábyrgð verslunarinnar. Þegar greint var eftir greiningaraðferð fyrirbæra-

fræðinnar kom fram að sameiginleg lárétt upplifun viðmælenda á birtingarmynd var: 

Skýr stefna og upplifun.  

Samkvæmt greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar er kjarninn (e. essence): Gott 

orðspor. Stjórnendur upplifa ávinning af samfélagslegri ábyrgð. Sá ávinningur birtist sem 

gott orðspor og jákvæð ímynd verslananna.  

Hér hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið dregnar saman og í næsta kafla verða 

niðurstöður bornar saman við fræði og fyrri rannsóknir um þetta efni.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

fræði og fyrri rannsóknir um þetta efni. Í lok kaflans verður farið yfir hagnýt gildi 

rannsóknarinnar. Umræðunni er skipt upp í fimm hluta eftir lykilhugtökum rannsóknar-

innar: Samfélagsleg ábyrgð, ávinningur, hindrun, þrýstingur og birtingarmynd.  

5.1 Umræður um samfélagslega ábyrgð 

Sameiginleg upplifun þátttakenda rannsóknarinnar var, að mesta ábyrgð þeirra til 

samfélagsins væri að uppfylla þarfir neytenda með góðum starfsháttum, ásamt því að 

vinna að betri lífsgæðum samfélagsins í heild. Viðmælendur upplifðu því mikilvægi þess 

að vera meðvitaðir um kall samfélagsins hverju sinni, til að geta komið til móts við þarfir 

neytenda. Sameiginleg upplifun viðmælanda samræmist kenningunni um sáttmála 

samfélagsins, sem kveður á um að fyrirtæki þurfi á samfélaginu að halda og beri því 

skylda til að mæta kröfum þess. Áherslan er á kröfur samfélagsins í heild, í stað þess að 

einblína aðeins á ákveðinn neytendahóp (Ghillyer, 2010). 

Ef sameiginleg upplifun viðmælenda er mátuð við kenninguna um fjögur þrep 

samfélagslegrar ábyrgðar (Carroll, 1991), eru íslenskar matvöruverslanir staðsettar í 

fjórða og efsta þrepi pýramídans, mannúðleg ábyrgð. Fyrirtæki sem þar eru stödd 

uppfylla öll fyrri þrep pýramídans, efnahagslega-, lagalega- og siðferðislega ábyrgð, en 

leggja sig auk þess fram um að tengjast viðmiðum samfélagsins og gildum þess hverju 

sinni. Pétur upplifði að mikilvægt væri að reka verslunina með skynsömum hætti og 

segir: „Ef einhver gangur er í rekstrinum hjá okkur... þá getum við alveg tekið þátt í 

verkefnum í samfélaginu“. Upplifun Péturs er í samræmi við grundvallaratriði samfélags-

legrar ábyrgðar sem er að vera efnahagslega ábyrgur (Carroll, 1991).  

Samkvæmt sameiginlegri upplifun viðmælenda, má ætla að stjórnendur íslenskra 

matvöruverslana styðjist við fylgjandi nálgun á samfélagslegri ábyrgð og að einhverju 

leiti við fyrirbyggjandi nálgun. Samkvæmt Jones (2013) eru stjórnendur sem styðjast við 

fylgjandi nálgun, meðvitaðir um þörf samfélagslegrar ábyrgðar og byggja ákvarðanir 

sínar á því hvað samfélagið telur nauðsynlegt og rétt hverju sinni. Upplifun Elsu var að 
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samfélagsleg ábyrgð þyrfti einnig að skila sér í arðsömum rekstri. Samkvæmt Jones 

(2013), er það stjórnendum ofarlega í huga að skapa jafnvægi á milli ólíkra 

hagsmunaaðila, svo sem neytenda, lánadrottna, birgja og samfélagsins. Einnig þarf að 

huga að því að engir hagsmunaaðilar verði undir og endurspeglast það í upplifun Elsu, 

samanber orð hennar: „Þú ert með starfsfólk og það eru hagsmunaaðilar þínir líka, það 

má ekki gleyma þeim í þessu öllu saman“. Samkvæmt Jones (2013) eru þau fyrirtæki 

sem styðjast við fyrirbyggjandi nálgun áberandi í mismunandi herferðum, svo sem 

umhverfisspillingu, matarsóun og öðrum þýðingarmiklum málefnum. Viðmælendur 

rannsóknarinnar upplifa allir mikilvægi þess að huga að umhverfismálum, en þau hafa 

einnig verið mikið til umræðu í samfélaginu. Íslenskar matvöruverslanir hafa tekið þátt í 

herferðum gegn umhverfisspillingu og matarsóun. 

5.2 Umræður um ávinning 

Sameiginleg upplifun viðmælenda rannsóknarinnar var sú að helsti ávinningurinn af 

samfélagslegri ábyrgð, væri gott orðspor og ímynd verslunarinnar, samanber orð 

Andrésar: „... þá kemur ákveðið orðspor og með orðspori kemur ákveðið traust“. Pétur, 

Andrés og Elsa upplifðu einnig fjárhagslegan ávinning af samfélagslegri ábyrgð, bæði af 

orkusparnaði og minnkun á sorpmagni. Sú upplifun er í samræmi við niðurstöður 

rannsókna Piacentini og Eadie, (2000), Snjólfs Ólafssonar o.fl. (2014) og Hörpu Dísar 

Jónsdóttur (2009) þar sem helsti ávinningur sem stjórnendur upplifðu af samfélagslegri 

ábyrgð væri gott orðspor og fjárhagslegur ávinningur.  

5.3 Umræður um hindrun 

Helsta hindrunin sem Pétur og Elsa upplifðu var að fá starfsfólk til þess að breyta venjum 

sínum og tileinka sér samfélagslega ábyrgð í daglegum störfum, samanber orð Elsu: „Oft 

held ég að það sé bara áhugaleysi og tímaskortur“. Upplifun Péturs og Elsu er í samræmi 

við niðurstöður rannsóknar Snjólfs Ólafssonar o.fl. (2014) þar sem stjórnendur íslenskra 

fyrirtækja töldu að helstu hindranir þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð væru 

fjárhagslegar, svo sem skortur á tíma og erfiðleikar við að fá starfsfólk til þess að tileinka 

sér samfélagslega ábyrgð. Upplifun Hans var svipuð en hann upplifir hugarfar 

almennings sem helstu hindrunina þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins.  
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 Andrés upplifir enga hindranir þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækisins og taldi hann það stafa af því, að fyrirtækið hafi haft skýr samfélagsleg gildi 

frá stofun þess. Nýir starfsmenn gengu inn í ákveðna „menningu“ þar sem gildi 

fyrirtækisins eru skýr þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð og allir taka þátt. Reynsla 

Andrésar er, að bæði nýjum og eldri starfsmönnum þætti gaman að taka þátt og vera 

hluti af skipulagsheildinni.  

5.4 Umræður um þrýsting 

Þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu allir ákveðinn þrýsting þegar kæmi að 

samfélagslegri ábyrgð verslana. Andrés og Hans upplifðu þrýsting frá hagsmunaaðilum 

þegar kæmi að birtingarmynd samfélagslegrar ábyrgðar, að þeir þyrftu að vera duglegri 

að kynna fyrir neytendum hvað verslanirnar væru að gera þegar kemur að velferð 

samfélagsins. Tommi upplifði þrýsting frá hagsmunaaðilum sem höfðu það viðhorf til 

samfélagslegrar ábyrgðar að hún væri tíma- og peningasóun. Viðmælendur upplifðu það 

sameiginlegt að þrýstingur hafi aukist síðustu árin, vegna aukinnar umræðu neytenda 

um samfélagslega ábyrgð. Hættulegt sé að hunsa þrýstinginn samanber orð Hans: „Þeir 

sem ætla svona að hunsa þetta, það held ég að geti verið hættulegt sko. Það mun hafa 

slæm áhrif á ímyndina...“. Sameiginleg upplifun viðmælenda samræmist niðurstöðu 

rannsóknar Hörpu Dísar Jónsdóttur (2009) þar sem 79% stjórnenda íslenskra fyrirtækja 

fundu fyrir þrýstingi þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð og töldu flestir að mesti 

þrýstingurinn kæmi frá ýmsum hagsmunahópum, starfsmönnum og verkalýðsfélögum.  

Sameiginleg upplifun viðmælenda samræmist einnig rannsókn Piacentini og Eadie 

(2000) þar sem niðurstöður þeirra sýndu að matvöruverslanir væru samfélagslega 

ábyrgar, að mestu leyti vegna þrýstings frá neytendum. Drifkraftur þeirra 

matvöruverslana var að tryggja ánægju viðskiptavina sinna sem passar við upplifun 

þeirra viðmælenda sem tóku þátt í rannsókninni, þar sem þeir upplifa sína helstu ábyrgð 

vera að uppfylla þarfir neytenda.  

5.5 Umræður um birtingarmynd 

Þegar kom að birtingarmynd samfélagslegrar ábyrgðar til neytenda, var sameiginleg 

upplifun viðmælenda sú, að óþarfi væri að tilkynna samfélagslega starfsemi verslananna 

opinberlega. Elsa taldi það aftur á móti mikilvægt að samfélagsleg ábyrgð birtist 
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neytendum samanber orð hennar: „...nú snýst þetta dálitið mikið um að segja frá því 

hvað þú ert að gera“. Upplifun Elsu samræmist niðurstöðu Hörpu Dísar Jónsdóttur 

(2009) þar sem helmingur stjórnenda íslenskra fyrirtækja töldu birtingu samfélagslegrar 

ábyrgðar til neytenda vera mikilvæga. Ástæðan væri sú að ef samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja væri ekki sýnileg neytendum gæti mögulegur ávinningur glatast, svo sem bætt 

ímynd eða orðspor. Upplifun rannsakanda er sú að nokkuð sé til í upplifun Elsu, þar sem 

þekking almennings á málefninu er orðin meiri og neytendur meira meðvitaðir um 

starfsemi fyrirtækja.  

Pétur, Andrés og Tommi upplifðu mikilvægi þess, að í heimsóknum sínum upplifðu 

neytendur þá samfélagslegu ábyrgð sem verslanirnar standa fyrir, samanber orð 

Tomma: „Þú þarft að finna að við séum samfélagslega ábyrg en ekki bara að við segjum 

þér að við séum það“. Sameiginleg upplifun viðmælendanna þriggja samræmist 

kenningunni um fylgjandi nálgun stjórnenda á samfélagslega ábyrgð, þar sem 

stjórnendur sem fylgja þessari nálgun gera sér grein fyrir mikilvægi þess, að almenningur 

fái góða upplifun af fyrirtækinu (Jones, 2013). 

Sameiginleg upplifun allra viðmælenda var sú að mikilvægt væri að hafa samfélags-

lega ábyrgð inn í stefnu verslunarinnar samanber orð Elsu: „Þú getur ekki bara verið 

með stefnu án þess að hugsa um samfélagslega ábyrgð og í rauninni öfugt“. 

Samfélagsleg ábyrgð verður þá hluti af daglegum rekstri verslunarinnar og leiðarljós 

starfsmanna. Sameiginleg upplifun viðmælenda samræmist kenningu Porter og Kramer 

(2002) þar sem þeir halda því fram að mikilvægt sé að hafa skýra stefnu þegar kemur að 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Sögðu þeir ástæðuna vera að stjórnendur sjá sig oftar 

standa í flóknum aðstæðum þar sem þarfir tveggja hagsmunaaðila rekast á, sterkar 

kröfur neytenda og þrýstingur fjárfesta um hámörkun skammtímahagnaðar.  

5.6 Samantekt 

Hér hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið bornar saman við helstu kenningar um 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og niðurstöður fyrri rannsókna um efnið.  

Þegar farið var yfir niðurstöður, samræmdust þær kenningunni um sáttmála 

samfélagsins þar sem áherslan er lögð á kröfur samfélagsins í heild, í stað þess að huga 

aðeins að ákveðnum neytendahópum (Ghillyer, 2010). Þegar litið var til fjögurra þrepa 

pýramída Carroll (1991) má álykta að íslenskar matvöruverslanir falli undir fjórða þrep 
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pýramídans; mannúðleg ábyrgð. Einnig má ætla að stjórnendur matvöruverslana styðjist 

að mestu við fylgjandi nálgun á samfélagslegri ábyrgð en samkvæmt Jones (2013) eru 

þeir stjórnendur meðvitaðir um þörf samfélagslegrar ábyrgðar og byggja ákvarðanir 

sínar á því, hvað samfélagið telur nauðsynlegt og rétt hverju sinni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast niðurstöðum rannsóknar Piacentini og 

Eadie (2000), að matvöruverslanir séu samfélagslega ábyrgar að mestu leyti vegna 

þrýstings sem kæmi frá neytendum. Upplifun Péturs og Elsu á hindrunum eru í samræmi 

við niðurstöður Snjólfs Ólafssonar o.fl. (2014), þar sem stjórnendur íslenskra fyrirtækja 

töldu að helstu hindranir, þegar kæmi að samfélagslegri ábyrgð, væru skortur á tíma og 

erfiðleikar við að fá starfsfólk til þess að tileinka sér stefnu fyrirtækisins í samfélagslegri 

ábyrgð. Niðurstöður samræmast einnig kenningu Porter og Kramer (2002), en halda því 

fram að mikilvægt sé að hafa skýra stefnu þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja.  

Hvað varðar lykilhugtakið ávinningur samræmdust niðurstöður við rannsóknir 

Piacentini og Eadie, (2000), Snjólfs Ólafssonar o.fl. (2014) og Hörpu Dísar Jónsdóttur 

(2009), þar sem stjórnendur upplifðu helsta ávinninginn af samfélagslegri ábyrgð vera 

gott orðspor.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við spurningunni: Hver er upplifun 

stjórnenda íslenskra matvöruverslana á ávinningi samfélagslegrar ábyrgðar? Samkvæmt 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar upplifa stjórnendur gott orðspor og góða ímynd 

sem helsta ávinninginn þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð matvöruverslana.  
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5.7 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn hefur höfundur leitast eftir að svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á ávinningi samfélagslegrar ábyrgðar? 

Greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar gefur eftirfarandi niðurstöður sem stjórnendur 

íslenskra matvöruverslana geta nýtt sér þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð: 

• Ávinningur getur myndast af samfélagslegri ábyrgð, hvort sem hann er 
fjárhagslegur eða birtist í góðu orðspori og góðri ímynd.  

• Neytendur spila stórt hlutverk, þar sem upplifun þeirra á samfélagslegri 
starfsemi verslana getur haft áhrif á bæði orðspor þeirra og ímynd.  

• Mikilvægt er að samfélagsleg ábyrgð birtist neytendum.  

• Aukin þekking neytenda á samfélagslegri ábyrgð hefur leitt til aukins þrýstings 
á matvöruverslanir til þess að vinna að velferð samfélagsins.  

• Mikilvægt er að samfélagsleg ábyrgð sé bæði í stefnu fyrirtækisins og að hún 
endurspeglist einnig í gildum þess.  

Samkvæmt þessari rannsókn er ljóst að aukinn þrýstingur er á íslenskar matvöru-

verslanir þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð. Höfundur mælir með, að verslanir nýti 

sér þrýstinginn og líti á hann sem áskorun og hvata til þess að gera betur í viðeigandi 

málefnum. Þá leiðir hún einnig í ljós að neytendur spila stórt hlutverk þegar kemur að 

ávinningi af samfélagslegri ábyrgð íslenskra matvöruverslana, þar sem upplifun 

neytenda getur haft áhrif bæði á orðspor þeirra og ímynd. Mikilvægt er að samfélagsleg 

ábyrgð verslana nái að birtast neytendum á skýran hátt. Að hafa samfélagslega ábyrgð í 

stefnu sinni gerir fyrirtækjum kleift að setja sér markmið er varðar velferð samfélagsins 

og vinna markvisst að settum markmiðum. Mikilvægt er að starfsfólk þekki gildi 

fyrirtækisins og hafi þau sem leiðarljós í daglegum störfum svo og tileinki sér 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins. Gagnlegt getur verið að hafa námskeið og kynningar 

er varðar samfélagslega ábyrgð, en það getur leitt til aukins áhuga starfsfólks á 

málefninu og hvatt það til þátttöku. Á námskeiðinu væri gott að fara yfir helstu ástæður 

sem liggja að baki samfélagslegrar ábyrgðar verslanana og markmið þeirra.  

Vegna smæðar þessarar rannsóknar er ekki hægt að alhæfa niðurstöður. Þó eru 

góðar vísbendingar um, að helsti ávinningur samfélagslegrar ábyrgðar sem stjórnendur 

íslenskra matvöruverslana upplifa, sé gott orðspor verslana og góð ímynd þeirra.  
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Lokaorð 

Mikil vitundarvakning hefur orðið meðal neytenda á Íslandi þegar kemur að 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Íslenskar matvöruverslanir fá til sín hundruði viðskipta-

vina á degi hverjum og því er mikilvægt að stjórnendur þeirra séu meðvitaðir um þarfir 

samfélagsins á hverjum tíma.  

Í þessari rannsókn var fjallað um hver upplifun stjórnenda væri á ávinningi 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrir íslenskar matvöruverslanir. Niðurstöður gefa til kynna að 

helsti ávinningur sem stjórnendur upplifðu, væri gott orðspor og góð ímynd. 

Mikilvægasta ábyrgðin sem stjórnendur upplifðu er að uppfylla þarfir neytenda hverju 

sinni. Aukin meðvitund neytenda um samfélagslega ábyrgð hefur ýtt undir þrýsting á 

stjórnendur þegar kemur að samfélagslegri starfsemi verslanana.  

Að lokum vill höfundur hvetja til frekari rannsókna á samfélagslegri ábyrgð 

matvöruverslana á Íslandi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og fjalla þær 

aðallega um samfélagslega ábyrgð íslenskra fyrirtækja almennt. Höfundur hvetur einnig 

til rannsókna á upplifun neytenda á samfélagslegri ábyrgð matvöruverslana á Íslandi, 

þar sem niðurstöður þessara rannsóknar gefa vísbendingu um að neytendur spili stórt 

hlutverk þegar kemur að matvöruverslunum á Íslandi og samfélagslegri ábyrgð þeirra.  
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

Upplifun stjórnenda íslenskra matvöruverslana á samfélagslegri ábyrgð 

Nafn: _____________________________ Dags: _____________________ 

Dulnefni: __________________________ Fyrirtæki: __________________ 

Fjöldi starfsfólks: ____________________            Verslanir:___________________ 

 

Almennt 

1) Segðu mér aðeins frá stöðu þinni innan ________________________________ 

1. Hvað ertu búin/nn að starfa lengi hjá fyrirtækinu? 

2. Ertu stjórnandi? 

 

Samfélagsleg ábyrgð 

2) Hver er þinn skilningur/túlkun, sem stjórnandi, á hugtakinu „samfélagsleg ábyrgð“? 

3. Hvernig þá?  

4. Getur þú komið með dæmi? 

3) Hvernig tengist samfélagsleg ábyrgð þinni stöðu innan fyrirtækisins? 

5. Getur þú komið með dæmi? 

6. Hvernig þá? 

4) Á hvaða málaflokka, tengda samfélagslegri ábyrgð, telur þú út frá þinni reynslu hafi 
verið lögð mest áhersla á innan fyrirtækisins á síðustu 10 árum? 
 

Umhverfið   Samfélagið   Mannauður  Forvarnir 

Flokkun  Fjárhagslegir styrkir  Jafnrétti   Heilbrigði 

minnkun sorps Samstarf   Vellíða starfsfólks  Hagstætt val fyrir neytendur 

matarsóun     Öryggi 

orkusparnaður 
 
 

7. Af hverju þá? 

8. Getur þú lýst því aðeins fyrir mér? 
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5) Telur þú að _________________________________________________________    

verði ennþá áhersluflokkur/flokkar innan fyrirtækisins á næstu 10 árum?  

9. Hvers vegna? 

6) Út frá þinni starfsreynslu, hvaða ávinningur felst í því fyrir fyrirtækið að vera 

samfélagslega ábyrgt? 

10. Af hverju þá? 

11. Getur þú lýst því aðeins fyrir mér? 

7) Hver er þín reynsla/upplifun á hindrunum er varðar innleiðingu samfélagslegrar 

ábyrgðar í fyrirtækinu? 

12. Getur þú gefið mér dæmi? 

8) Hver er þín upplifun/reynsla á þrýsting er varðar fyrirtækið til að sýna 

samfélagslega ábyrgð? 

13. Af hverju? 

14. Frá hverjum? 

15. Getur þú komið með dæmi? 

9) Hver er þín upplifun á þróun samfélagslegrar ábyrgðar innan fyrirtækisins síðustu 

tíu ár. Telur þú að samfélagsleg ábyrgð skipti fyrirtæki meira eða minna máli í dag 

heldur en áður fyrr? 

16. Hvernig þá? 

17. Getur þú komið með dæmi? 
 

Umhverfisvitund 

10) Hver er þín upplifun á mikilvægi þess að efla umhverfisvitund innan fyrirtækisins? 

18. Af hverju þá? 

11) Út frá þinni starfsreynslu, hvaða ávinningur felst í því að vera meðvitaður um 

umhverfismál fyrirtækisins? 

19. Hefur það breyst síðustu 10 árin? 

20. Getur þú gefið mér dæmi? 

12) Hvaða málaflokka upplifir þú að sé lögð mest áhersla á innan fyrirtækisins þegar 

kemur að umhverfismálum? 

21. Af hverju þá? 

22. Hefur það breyst á síðustu 10 árum? 
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13) Hvaða málaflokka upplifir þú að meigi leggja meiri áherslu á innan fyrirtækisins 

þegar kemur að umhverfismálum?  

23. Af hverju þá? 

 

Matarsóun 

14) Hvaða þættir eru það helst, út frá þinni reynslu, sem hafa mest áhrif á matarsóun 

innan fyrirtækisins? 

24. Hvernig þá? 

25. Getur þú komið með dæmi? 

15) Hver er þín upplifun á mikilvægi þess að sporna við matarsóun innan fyrirtækisins? 

26. Hvað hefur verið gert innan fyrirtækisins? 

27. Getur þú komið með dæmi? 

 

Stefna og gildi 

16) Hver er þín reynsla/upplifun af að hafa samfélagslega ábyrgð inni í stefnu 

fyrirtækisins?  

28. Telur þú það mikilvægt? 

29. Af hverju? 

17) Hver er þín upplifun á mikilvægi þess að samfélagsleg ábyrgð í starfsemi 

fyrirtækisins sé sýnileg neytendum? 

30. Af hverju þá? 

31. Getur þú komið með dæmi? 

18)  Getur þú nefnt eitthvað að lokum sem þér finnst vanta í umræðuna um 

samfélagslega ábyrgð matvöruverslana á Íslandi, miða við þína upplifun/reynslu?  

32. Hvers vegna þá?  
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Viðauki 2: Beiðni um viðtal 

Sæl/ll ____________________. 

Á undanförnum árum hefur færst í vöxt áhersla á samfélagslega ábyrgð hjá fyrirtækjum 

jafnt og almenningi. Í ljósi þessa er nauðsynlegt að rannsaka samfélagslega ábyrð 

fyrirtækja svo aðrir geti dregið af því lærdóm og aukið hjá sér árangur.  

Tinna Björk Hilmarsdóttir heiti ég og stunda nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Þessi rannsókn er lokaverkefnið mitt og er ég að rannsaka upplifun stjórnenda á aukinni 

áherslu á samfélagslegri ábyrgð. Rannsóknin er unnin undir handleiðslu dr. Ásdísar 

Emilsdóttur Petersen, aðjúnkts.  

Rannsóknin byggir á viðtölum við stórnendur sem hafa reynslu og þekkingu á 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Tekin verða viðtöl við fimm forstjóra helstu 

matvöruverslana okkar Íslendinga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða ekki persónugreinanlegar og nöfn þátttakenda 

koma ekki fram í rannsókn. Rannsóknin mun birtast á Skemman.is og verða opin 

almenningi nema öðru sé óskað eftir.  

Viðtöl verða tekin í vikunni 19. – 23. febrúar.  

Þar sem þú ert forstjóri XXX þá þætti mér vænt um ef þú gætir gefið þér tíma 

annaðhvort __________ klukkan 10:00 – 11:00 eða ___________ klukkan 13:00 – 14:00.  

 

Fyrirfram þakkir, 

Tinna Björk Hilmarsdóttir 

Sími: 776-8505 

Tölvupóstfang: tinna.bjork.hilmarsdottir@gmail.com 

  


