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Útdráttur 

Í þessari rannsókn voru tekin eigindleg viðtöl við stjórnendur ferðaþjónustufyrirtækja á 

Íslandi og þeir beðnir um að fylla út viðskiptalíkan til að sýna hvar þeirra stefna um 

samfélagsábyrgð liggur. Tilgangurinn var að meta hvort og hvernig stefna fyrirtækjanna 

um viðfangsefnið væri tvinnuð við kjarnastarfsemi þeirra.  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggist á rannsóknum um samfélagsábyrgð 

fyrirtækja. Því næst var athyglinni beint að rannsóknum á samfélagsábyrgð og sjálfbærni 

(e. sustainability) í ferðaþjónustu. Í framhaldinu var horft til hvernig samfélagsábyrgð 

fyrirtækja á Íslandi hefur verið háttað ásamt því að rekja sögu ferðaþjónustu á Íslandi. Að 

lokum var hugtakið viðskiptalíkan (e. business model) útskýrt, rætt var um ástæður fyrir 

því að ákveðið var að nota viðskiptalíkan við gerð rannsóknar og dæmi gefin um nýlegar 

rannsóknir á sjálfbærum viðskiptalíkönum (e. sustainable business models). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikill munur hafi verið á því hvernig 

stefnur voru tvinnaðar inn í viðskiptalíkan hvers fyrirtækis. Þau fyrirtæki sem höfðu 

hugsað viðskiptalíkanið sitt frá upphafi út frá hugmyndum um samfélagsábyrgð, ábyrgrar 

ferðaþjónustu eða sjálfbærni töldu það ekki vera kostnaðarsamt að vera ábyrgt 

ferðaþjónustufyrirtæki. Þau töldu sig einnig hafa samkeppnisforskot á aðra 

ferðaþjónustuaðila þar sem ferðamenn velji frekar ábyrg fyrirtæki fram yfir önnur ef 

verðmunur er ekki til staðar. Þau fyrirtæki sem höfðu frekar litið á umhverfisvernd sem 

hliðarverkefni voru líklegri til að segja að aukin ábyrgð fyrirtækja væri kostnaðarsöm og 

að líklegra væri að henni yrði ekki sinnt ef rekstur fyrirtækisins þyngdist.  
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1 Inngangur  

Leiðir til þess að stunda viðskipti hafa tekið stakkaskiptum í takt við aðra þróun 

samfélagsins og hefur aukin tækniþróun spilað stórt hlutverk í þeim efnum. Í kjölfar 

iðnbyltingar var mikil áhersla lögð á fjöldaframleiðslu og aukna markaðssetningu þar 

sem hugmyndir um betri lífskjör og meiri þægindi voru seldar fyrir betra verð, enda 

framleiðslukostnaður mun minni en áður hafði þekkst. Þessi þróun kallaði á breytt 

viðskiptalíkön þar sem notaðar voru nýjar aðferðir til að framleiða vörurnar og þar af 

leiðandi skila inn meiri hagnaði til fyrirtækisins (Eiríkur Hilmarsson, 2011). Í kringum 

1970 fór umræðan af stað um að neysla af þessari gerð væri ekki lengur sjálfbær og stæði 

ekki undir sér meðal annars frá umhverfissjónarmiðum (Carroll og Shabana, 2010). Þegar 

líða tók á 21. öldina urðu þessar raddir háværari og krafa lögð fram um samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, í tengslum við umhverfið, minnkun á sorpi og úrgangi vegna framleiðslu, 

betri nýtingu og meðferð á jörðinni svo komandi kynslóðir njóti góðs af (Albareda, 

Lozano, Tencati, Midttun og Perrini, 2008; Carroll og Shabana, 2010).  

Ferðaþjónustan í dag á heimsvísu er ört stækkandi atvinnugrein og hefur sínum 

skyldum að gegna, eins og önnur fyrirtæki, gagnvart samfélaginu, umhverfinu og 

efnahagnum. Mikill efnahagslegur ávinningur er af ferðaþjónustu sem skapar ótalmörg 

störf út um allan heim. Í seinni tíð hefur atvinnugreinin þróast mikið í takt við auknar 

flugsamgöngur, tækninýjungar tengdar því hvernig leita skal af ferðum og afþreyingu á 

internetinu og fleiru sem ekki var til staðar fyrir nokkrum áratugum (World Tourism 

Organization, 2017a). Heitar umræður hafa þó myndast um hversu sjálfbær 

ferðaþjónustan er raunverulega og hefur aukinn ágangur ferðamanna á viðkvæma 

náttúruauðlindir og sögufræga staði í mörgum tilfellum farið að þolmörkum og vakið 

óánægju heimamanna (Hughes o.fl., 2015; United Nations, 2010). Í ljósi þess hefur aukin 

vitundarvakning átt sér hjá alþjóðlegum samtökum og stjórnvöldum um aukna 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í ferðaþjónustu á heimsvísu. Markmiðið með átaki 

þessara samtaka og stjórnvalda er svo að ferðaþjónustan geti starfað áfram á sem 

sjálfbærastan hátt fyrir komandi kynslóðir (World Tourism Organization, 2017b).  

Á Íslandi hefur ferðaþjónustan vaxið á miklum hraða miðað við meðalvöxt 

ferðaþjónustu um allan heim (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Eftir 

efnahagskreppuna hafði ferðaþjónustan jákvæð áhrif á hagvöxt íslenska hagkerfisins og 

reyndist dýrmæt fyrir land og þjóð. Samkvæmt ferðamönnum gengur ímynd Íslands út á 

hreina og óspillta náttúru, kyrrð og ró og sækjast þeir eftir þeirri upplifun í ferð sinni til 
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Íslands (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Hins vegar hefur vöxturinn verið 

hraður og reynst hefur erfitt að byggja upp innviði í takt við fjölda ferðamanna svo 

upplifun ferðamanna er ekki samkvæmt væntingum á vinsælustu ferðamannastöðunum. 

Dæmi eru um að 80 ferðaþjónustuaðilar séu að selja ferðir á sama staðinn sem hefur 

neikvæð áhrif á upplifun ferðamanna sem og á náttúruna í kring. Mikilvægt er að 

stjórnvöld, samtök ferðaþjónustu og fyrirtæki vinni vel saman til þess að skapa sjálfbæra 

ferðaþjónustu á Íslandi svo að hægt sé að halda henni áfram á sem árángursríkastan hátt 

um ókomna tíð án þess að það komi niður á viðkvæmri náttúru Íslands, náttúrunni sem er 

einmitt virðið sem sóst er í ferð til Íslands (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2018). Umræðan um samfélagsábyrgð fyrirtækja í ferðaþjónustu hefur farið vaxandi og 

hafa ýmsar vinnustofur, átaksverkefni og ráðstefnur verið haldnar á Íslandi til ýta undir 

vitundarvakningu stjórnenda fyrirtækja og stjórnvalda um mikilvægi þess að halda 

ferðaþjónustunni sjálfbærri til frambúðar. Ýmis fyrirtæki hafa sett fram stefnu um 

umhverfisvernd og aukna ábyrgð fyrir nærsamfélag og réttindi starfsfólks (Festa, 2018a, 

e.d.-c).  

Ýmsar spurningar hafa þó vaknað um kostnað þess að vera samfélagslega ábyrgur og 

hvort að öll fyrirtæki og stofnanir hafi bolmagn til þess að vera það. Oft vaknar upp 

spurningin hvort að raunverulega sé hægt að vera samfélagslega ábyrgur og á sama tíma 

horfa á hagkvæmni, útvistun, arðgreiðslur, hagnað og nýtingu auðlinda til einkaeigu svo 

fátt eitt sé nefnt. Svo má einnig spyrja hvernig samfélagsleg ábyrgð sé mæld og hvenær 

maður sé nógu samfélagslega ábyrgur. Á að reyna að gera kerfi sem er ekki sjálfbært eins 

sjálfbært og mögulegt er? Vitað er að ef ástandið helst óbreytt munu auðlindirnar ganga 

til þurrðar.  

Margar mögulegar leiðir hafa verið settar fram til að finna lausn á þessu vandamáli og 

ein af þeim felst í því að samþætta samfélagsábyrgð við kjarnastarfsemi og viðskiptahætti 

fyrirtækisins (Chandler, 2017; Crane, Matten og Spence, 2008; Jenkins, 2009). Í ljósi 

þess verður áherslan í þessum skrifum sett á viðskiptalíkan ferðaþjónustufyrirtækja sem 

lýsir kjarnastarfsemi fyrirtækisins og getur nýst sem tæki fyrirtækja til að endurskoða og 

horfa á grunnstoðir fyrirtækisins á heildrænan, skýran og einfaldan hátt til að stuðla að 

aukinni ábyrgð og sjálfbærni innan og utan fyrirtækjanna. Áhugavert er því að sjá hvar 

skipulagsheildir staðsetja í viðskiptalíkani sínu samfélagslega ábyrgð í þeirri mynd sem 

það hefur verið sett fram, til dæmis í yfirlýstri stefnu.  

Lára Jóhannsdóttir, Lektor hjá Háskóla Íslands, hefur ásamt fleirum verið í fararbroddi 

í skoða samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi. Rannsakaði hún ásamt Snjólfi og Hörpu 
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Dís samfélagsábyrgð íslenskra viðskiptabanka (Lára Jóhannsdóttir, Snjólfur Ólafsson og 

Harpa Dís Jónsdóttir, 2015). Harpa Júlíusdóttir (2017) skoðaði einnig íslensk fyrirtæki 

sem eru aðilar að UNGC (e. United Nations Global Compact) og voru þau komin langt á 

veg að innleiða þætti samfélagsábyrgðar. Þar kom í ljós að almennt er horft á 

samfélagsábyrgð út frá sjónarhóli hagsmunaaðila en við stærri ákvarðanir varðandi 

stefnumótun beinist athyglin að hluthöfum. Samskipti fyrirtækja við hagsmunaaðila er 

mismunandi eftir stærð þeirra og er ekkert fyrirtæki af þeim aðilum sem hefur klárað að 

samþætta samfélagsábyrgð við kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Eins og Dagný Arnarsdóttir 

(2009) komst að hófst umræðan um samfélagsábyrgð á Íslandi seinna en hjá 

nágrannaþjóðunum og er þess vegna styttra á veg komin hérlendis en annars staðar. 

Athuganir, greiningar og rannsóknir hafa verið gerðar á samfélagsábyrgð á Íslandi en enn 

er þörf á að skoða betur hvaða aðferðir fyrirtæki beita til að hafa jákvæð áhrif á umhverfi 

sitt og samfélag. 

Í þessari rannsókn verður athyglinni beint að íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum sem 

hafa lagt áherslu á samfélagsábyrgð og skoðað verður hvar hún kemur fram í 

viðskiptalíkan hvers fyrirtækis. Með því að styðjast við viðskiptalíkan getur það gefið 

upp raunhæfa mynd af því hvernig skipulagsheildin hefur samtvinnað 

samfélagsábyrgðina við grunnstoðir og kjarnastarfsemi skipulagsheildarinnar. 

Viðskiptalíkanið sýnir viðskiptavinahópa, dreifileiðir og samskipti fyrirtækisins frá vöru 

til viðskiptavinar, virði sem fyrirtækið skapar fyrir viðskiptavininn, auðlindir, helstu 

aðgerðir, samstarfsaðila, tekjur og kostnað. Einblýnt verður á þau fyrirtæki sem hafa 

skuldbundið sig til að leggja áherslu á samfélagsábyrgð hjá Festu, miðstöð um 

samfélagsábyrgð, og hafa sýnilega stefnu um samfélagslega ábyrgð og eða 

umhverfismál. Í því ljósi verður því horft á sambandið milli þess að fyrirtæki séu með 

stefnu um samfélagsábyrgð, séð frá hagsmunum fyrirtækisins, á móti skuldbindingu um 

hegðun fyrirtækisins gagnvart haghöfum (e. stakeholders) og hvernig þau nýta auðlindir 

sínar til virðissköpunar. 

Meginrannsóknarspurningin er að skoða hvar íslensk ferðaþjónustufyrirtæki staðsetja 

samfélagsábyrgð í viðskiptalíkani sínu. Einnig verður horft til þess hvernig þau fara að 

því að innleiða þætti samfélagsábyrgðar í kjarnastarfsemi fyrirtækjanna og hvaða þættir 

hafa áhrif á þá framvindu.   
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2 Samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Mannfjöldi heimsins hefur aukist um 3 milljarða síðan árið 1970 samkvæmt 

umhverfisskýrslu OECD (OECD, 2012). Aukin hnattvæðing hefur breytt hagkerfi 

heimsins og gert það alþjóðlegt og óháð landamærum ólíkt sem áður var (Albareda o.fl., 

2008). Á jörðinni hefur mannfólkið takmarkaðar auðlindir sem við höfum nýtt okkur til 

að lifa en höfum oftar en ekki gengið á þær þær með tilheyrandi mengun og yfirgangi 

(OECD, 2012). Aldrei fyrr hefur verið mikilvægara að skoða hvað hægt sé að gera til að 

bregðast við og draga úr neyslu og bæta umgengni við náttúruna fyrir komandi kynslóðir. 

Eins hefur umræðan snúist um að bæta starfsumhverfi fólks og huga frekar að 

samfélagslegum þáttum en áður hefur verið gert. Það er því fyrst og fremst okkar 

hlutverk að bregðast við, sem einstaklingar, í krafti stofnana og fyrirtækja (Global 

Reporting Initiative, 2015; UN Environment, 2016). 

Undanfarið hefur umræða um samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. corporate social 

responsibility/CSR) og stofnana farið vaxandi í takt við breytingar á umhverfi 

viðskiptalífsins og aukinnar alþjóðavæðingar (Albareda o.fl., 2008; Carroll og Shabana, 

2010). Fyrirtæki hafa fengið á sig þunga gagnrýni fyrir að eiga þátt í helstu samfélags- og 

umhverfisvandamálum samtímans. Krafa er því lögð á fyrirtæki og stofnanir í dag að 

þróast yfir í að skapa virði fyrir alla (e. shared values), bæði fyrirtækið sjálft sem og 

samfélagið í heild sinni (Porter og Kramer, 2011). Það hefur verið gert í samráði við 

alþjóðleg samtök og stjórnvöld í hverju landi fyrir sig þar sem hvatt hefur verið til 

aukinna áherslna um bætt vinnubrögð í tengslum við samfélagið í heild sinni en ekki 

einungis hagsmuni fyrirtækisins sem um ræðir (Albareda o.fl., 2008). 

Hugtakið samfélagsábyrgð fyrirtækja hefur gegnt mikilvægu hlutverki seinustu 

áratugina í að vekja stjórnendur og stjórnvöld til umhugsunar um að fleiri þættir en 

einungis fjárhagslegur hagnaður skipti máli í fyrirtækjarekstri. Umræðan um hugtakið 

hefur leitt til aukinna rökræðna og rannsókna á viðfangsefninu og margar skilgreiningar 

hafa verið settar fram (Carroll og Shabana, 2010; Porter og Kramer, 2011). Önnur hugtök 

hafa komið fram í umræðunni um samfélagsábyrgð samhliða þróun hugtaksins, eins og 

sjálfbærni (e. sustainability) og viðskiptasiðfræði (e. business ethics). Hafa þau verið 

notuð í ríkum mæli í tengslum við viðfangsefni samfélagsábyrgðar þegar horft er til 

umhverfissjónarmiða og ábyrgra viðskiptahátta (Carroll og Shabana, 2010). Einnig hafa 

umhverfismálefni verið einn af aðalþáttum samfélagsábyrgðar og hafa umhverfisstefnur 
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og samfélagsmál oft runnið saman í einn flokk (Geirþrúður María Kjartansdóttir og Lára 

Jóhannsdóttir, 2015). 

 Þróun samfélagsábyrgðar fyrirtækja 
Hér verður farið yfir sögulega þróun hugtaksins, byggt á fræðilegum yfirlitum frá Lee 

(2008) og Carroll og Shabana (2010). John Maynard Keynes (1931) hélt því fram 

snemma á þriðja áratug 20. aldarinnar að því miður yrði langt í að söfnun auðæfa yrði 

ekki lengur aðal hvati fyrirtækja og gaf þar í skyn að ekki væri verið að leggja mikið upp 

úr öðrum þáttum í viðskiptalífinu á þeim tíma. Fyrstu umræður um samfélagsábyrgð 

hófust eftir seinni heimstyrjöldina (Carroll og Shabana, 2010) þegar Howard R. Bowen 

gaf út bókina Social responsibilities of the businessman árið 1953 og fór þá umræðan að 

hefjast fyrir alvöru. Bowen taldi það skyldu allra viðskiptamanna að framfylgja stefnu 

sem hefði ekki einungis hagsmuni fyrirtækisins í fyrirrúmi heldur einnig samfélagsins 

(Bowen, 1953). 

Í kringum 1960, í framhaldi af tilkomu fleiri hreyfinga til dæmis varðandi aukin 

kvenréttindi og umhverfisvitund, fékk umræðan byr undir báða vængi með breyttum 

tíðaranda (Carroll og Shabana, 2010). Einnig mátti þó heyra mótmæli gegn hugmyndinni 

um aukna ábyrgð fyrirtækja og talað var um að samfélagsábyrgð hefði ekkert erindi 

innan fyrirtækjanna sjálfra. Eina samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem skipti máli væri að 

auka hagnað þeirra þar sem það skapaði hagvöxt og tækifæri sem leiddi til ávinnings 

fyrir samfélagið í heild sinni (Carroll og Shabana, 2010; Lee, 2008; Levitt, 1958). 

Hagfræðingurinn Milton Friedman (1962) var einn af þeim sem var á þeirri skoðun og 

hefur hann verið kenndur við hluthafakenninguna (e. shareholders theory). Fleiri andmæli 

áttu sér stað á svipuðum tíma þar sem talið var að viðskiptalífið væri ekki í stakk búið að 

leysa samfélagsleg vandamál þar sem stjórnendur fyrirtækja hefðu einungis þekkingu á 

fjármálum og þeim þáttum sem snerta fyrirtækjarekstur. Einnig var talið út frá 

hagfræðilegu sjónarhorni að kostnaður við að styðja þátttöku í samfélagi skilaði sér 

hvergi inn annarsstaðar og væri því eingöngu byrði á fyrirtækinu (Davis, 1973). 

Á sama tíma voru þó einnig jákvæðar raddir á lofti sem trúðu því að samfélagsábyrgð 

lengdi líftíma fyrirtækja og ýtti undir gerð langtímamarkmiða. Eftir því sem að fyrirtæki 

lögðu meiri áherslu á undirbúningsvinnu og skipulag í tengslum við samfélagsábyrgð því 

meiri líkur væru á því að spara fjármagn og tíma sem annars myndi fara í að leysa 

vandamál sem koma upp vegna lítillar fyrirhyggju (Carroll og Shabana, 2010). Talið var 

að of oft hefðu aðrir stólpar samfélagsins mistekist að styðja við samfélagslega þætti svo 
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að nú væri komið að viðskiptalífinu að sanna sig. Davis (1973) hélt því fram árið 1973 að 

þegar almenningur væri farinn að þrýsta á fyrirtæki að sýna meiri samfélagsábyrgð hefðu 

þau ekki lengur val og þyrftu því að stökkva á lestina til að gæta að orðspori 

fyrirtækisins. 

Árið 1984 gaf síðan Richard E. Freeman (1984) út bókina Strategic management: A 

stakeholder approach sem fjallar um haghafakenninguna (e. stakeholder theory) og segja 

má að hún sé töluvert frábrugðin hluthafakenningu Milton Friedman (Friedman, 1962) 

sem kom fram tveimur áratugum fyrr. Í haghafakenningunni kemur fram að stjórnendur 

fyrirtækja hafi ákveðnum skyldum eða ábyrgð að gegna gagnvart öllum haghöfum og 

hagsmunaaðilum sem eiga í hlut þegar kemur að fyrirtækinu (Freeman, 1984, Mitchell, 

Agle og Wood, 1997). Haghafar eru því þeir hópar eða einstaklingar sem verða fyrir 

áhrifum af starfsemi fyrirtækja. Haghafakenningin fjallar líka um starf stjórnandans og 

hvernig hann getur notað stefnumótun og siðferði til þess að skapa verðmæti fyrir alla þá 

sem eiga í hlut eða snerta fyrirtækið á einhvern hátt (Weiss, 2003). 

Síðan þá fór umræðan að færast yfir í hvað samfélagsábyrgð getur gert til að efla 

fjárhagslega frammistöðu fyrirtækisins (e. corporate financial performance/ CFP) sem 

áður var taldir vera tveir andstæðir pólar. Tengsl milli samfélagsábyrgðar og 

fjárhagslegrar frammistöðu urðu að miklu umhugsunarefni fram til aldamótanna 2000 þar 

sem reynt var að koma á fót jákvæðri tengingu þar á milli (Lee, 2008). Sjá má betur þessa 

þróun sem hefur átt sér stað á hugtakinu í töflu 1.  

 

 
 
Tafla 1. Söguleg þróun samfélagsábyrgðar (Lee, 2008).  

 

Samhliða þróun hugtaksins samfélagsábyrgð mótaðist hugtakið sjálfbær þróun (e. 

sustainable development) sem snýst um þrjá meginþætti; umhverfis-, samfélags og 
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efnahagsmál og eru allir þættirnir háðir hver öðrum. Markmið sjálfbærrar þróunar er að 

koma til móts við þarfir nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 

lifa í sátt við umhverfi sitt og náttúru (Moldan, Janoušková og Hák, 2012). 

Samfélagsábyrgð og sjálfbærni eru nátengd hugtök en talað er um að samfélagsábyrgð sé 

framlag sjálfbærrar þróunar inn í viðskiptalífið (Albareda o.fl., 2008; Nidumolu, Prahalad 

og Rangaswami, 2009). Siðferðislegi þátturinn hefur þó verið meira ríkjandi þegar talað 

er um samfélagsábyrgð en sjálfbæra þróun (Bruntland, 1987). 

Í fræðaheiminum hefur verið mikil umræða um hvað hugtakið snúist um, ótal 

rannsóknir hafa verið gerðar (Frederick, 2006) og hafa mörg þáttaskil eins og 

efnahagshrun á alþjóðavísu og breytingar á viðskiptaumhverfinu átt hlut í þróa og móta 

hugtakið áfram (Sekerka og Stimel, 2011). Dæmi um atvik sem mörkuðu breytingar á 

viðskiptaumhverfinu var fall stórfyrirtækisins Enron í kringum aldamótin. Fyrirtækið var 

talið framúrskarandi, dró til sín ábyrga sjóði til að fjárfesta í fyrirtækinu og hafði 20 

þúsund starfsmenn á sínum vegum (Lee, 2008). Seinna kom í ljós að ekki var allt með 

felldu þegar upp komst um bókhaldsfalsanir og endaði fyrirtækið í einu stærsta gjaldþroti 

í sögu Bandaríkjanna (Healy og Palepu, 2003). Við þetta vöknuðu siðferðislegar 

spurningar um viðskiptahætti og hvati myndaðist til breytinga á lagaumhverfinu til að 

koma í veg fyrir að sagan endurtæki sig (Carroll og Shabana, 2010). Á þessum árum voru 

ekki komnar hlutlausar mælingar á samfélagsábyrgð og því erfitt að skilgreina 

viðskiptahætti og hegðun fyrirtækis sem samfélagslega ábyrga. Ljóst var að athafnir 

fyrirtækisins ættu að spila stærri þátt í því mati frekar en innantóm orð eins og raunin var 

hjá Enron (Lee, 2008). 

Hugtakið tók stakkaskiptum við þessar hugarfarsbreytingar og hélt áfram að þróast í 

takt við tíðarandann hverju sinni en einnig lögðu fyrirtæki einnig mismunandi skilning í 

hugtakið út frá þeirra stefnu og stjórnendum (Carroll og Shabana, 2010; Sekerka og 

Stimel, 2011). Hjá litlum fyrirtækjum sem og stórum, innan flestra atvinnugreina og 

stofnanna er samfélagsleg ábyrgð farin að skipta meira máli en áður hefur verið 

(Frederick, 2006). Sífellt meiri áhersla er lögð á gagnsæi og mælingar á samfélagslegri 

ábyrgð og meiri kröfur eru lagðar á fyrirtæki um að sýna ábyrgð í verki (Global 

Reporting Initiative, 2015). Rætt hefur verið að ekki lengur sé nægjanlegt fyrir fyrirtæki 

að sýna fram á samfélagsábyrgð með yfirlýstri stefnu heldur frekar að þau séu með 

umhverfis- og samfélagsleg markmið samþættuð inn í viðskiptahætti og stefnu 

fyrirtækisins. Gott orðspor, minni áhætta og jákvæð fjárhagsleg útkoma verður því frekar 
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jákvæð hliðarafurð af rekstri fyrirtækisins en takmark í sjálfu sér. Kallað er því eftir að 

fyrirtæki endurskipuleggi sig í takt við nýja tíma (Chandler, 2017). 

 Skilgreining á samfélagsábyrgð fyrirtækja 
Eins og Dahlsrud (2008) bendir á hefur reynst erfitt að finna skilgreiningu sem er ekki 

bjöguð (e. biased) út frá skilgreiningarsmiðnum sjálfum og staðsetningu hans gagnvart 

hugtakinu. Þar sem öll hugtök eru félagslega mótuð (e. socially constructed) er þó erfitt 

að finna skilgreiningu sem ekki er undir áhrifum frá aðstæðunum. Dahlsrud (2008) setti 

fram fimm víddir um samfélagsábyrgð sem hann greindi út frá 37 skilgreiningum á 

hugtakinu. Víddirnar raðast eftir því hversu mikil áhersla var lögð á þætti innan 

samfélagsábyrgðar út frá orðalagi í greiningu og er því fyrsta víddin sú sem hefur mest 

vægi (Dahlsrud, 2008). Hingað til hefur verið farið yfir áherslur á þeim árum sem 

hugtakið var í mótun, en þessar fimm víddir byggja á þeirri þróun sem átt hefur sér stað 

til dagsins í dag (Freeman, 1984; Friedman, 1962; Lee, 2008).  

 

Fimm víddir samfélagsábyrgðar (Dahlsrud, 2008): 

1. Haghafavídd (e. stakeholder dimension): Hér er horft til haghafa og 

haghafahópa. Áhersla er á samskipti milli fyrirtækis og haghafa, hvernig 

fyrirtækið hefur samskipti við starfsfólk, birgja, viðskiptavini og samfélög. 

2. Samfélagsvídd (e. the social dimension): Í þessari vídd er horft á samband milli 

viðskipta og samfélags. Að fyrirtæki eigi að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins, hjálpa til við að leysa úr samfélagslegum áhyggjuefnum með því að 

samþætta þau inn í starfsemi fyrirtækisins. Einnig að hafa góða yfirsýn inn í 

hvaða áhrif fyrirtækið hefur á samfélagið.  

3. Efnahagsvídd (e. the economic dimension): Þessi vídd tekur til þátta sem eru 

félagshagfræðilegir eða fjárhagslegir. Einnig beinir hún athyglinni að 

efnahagslegri þróun, er umhugað um arðsemi og rekstur fyrirtækisins. 

4. Sjálfboðavídd (e. voluntariness dimension): Í lagalegum skilningi þá er þessi 

vídd um allar þær gjörðir sem gerðar eru umfram það sem stendur í lögum. Þessar 

gjörðir eru gerðar sjálfviljugar af fyrirtækinu og byggja siðferðislegum gildum.  

5. Umhverfisvídd (e. the environmental dimension): Náttúran er hér þungamiðjan 

og áhersla lögð á að stuðla að hreinna umhverfi, umhverfisstjórnun og að 

fyrirtæki láti sig varða um umhverfið í tengslum við starfsemi þess. 
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Út frá þessum fimm víddum má sjá að skilgreiningar á samfélagsábyrgð vinna flestar að 

sama markmiðinu en aðalspurningin er þó framkvæmd og eftirfylgni þar sem það er í 

höndum stjórnenda og ákvarðana þeirra (Dahlsrud, 2008).   

Carroll (2016) lagði sitt af mörkum til að útskýra hugtakið og bjó meðal annars til 

píramída sem útskýrir fjóra ábyrgðarþætti samfélagsábyrgðar fyrirtækja (sjá mynd 1). 

Þessir fjórir þættir eru efnhagsleg ábyrgð, lagaleg ábyrgð, siðferðisleg ábyrgð og 

mannúðleg ábyrgð:  

 

 
Mynd 1. Píramídi Carroll um samfélagsábyrgð (Carroll, 2016) 

 

1. Efnahagsleg ábyrgð (e. economic responsibilities): Er neðst í píramídanum og 

er grunnurinn að samfélagsábyrgð þar sem velta og rekstur þarf að vera í lagi til 

þess að aðrir þættir samfélagsábyrgðar geti gengið upp. Fyrirtækið verður að 

standa undir sér svo það sé rými til þess að sinna skyldum gagnvart starfsfólki og 

umhverfi og almennur rekstrargrundvöllur fyrir fyrirtækið. Samfélagið lítur á 
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fyrirtæki sem mikilvægan hlut í að skapa gagnkvæman ávinning fyrir þegna þess 

sem mun nýtast öllum haghöfum. 

2. Lagaleg ábyrgð (e. legal responsibilities): Samfélagið setur lög og reglur sem 

ákvörðuð eru af löggjafavaldi hvers lands og endurspegla menningarleg og 

siðferðisleg gildi samfélagsins um hvað sé rétt og hvað ekki. Fyrirtæki hafa 

skyldum að gegna við að framfylgja þessum lögum og reglum og stunda löglega 

viðskiptahætti.  

3. Siðferðisleg ábyrgð (e. ethical responsibilities): Þessi þáttur byggist ofan á fyrri 

skref ef efnahags- og lagalegri ábyrgð hefur verið sinnt. Siðferðisleg ábyrgð 

fyrirtækja tekur til þeirra þátta sem taldir eru siðferðislega réttir þó þeir séu ekki 

festir í lög. Fyrirtækjum ber að vera heiðarleg og virða siðareglur, venjur og 

væntingar samfélagsins með viðskiptaháttum sínum sem endurspeglast síðan í 

jákvæðum áhrifum á viðskiptavini, starfsfólk og samfélagið. 

4. Mannúðleg ábyrgð (e. philanthropic responsibilities): Seinasti og efsti þáttur 

píramída Carrolls tekur fyrir mannúðlega ábyrð fyrirtækja sem snýst um allt sem 

fyrirtækið gerir umfram siðferðislegu skyldur sínar. Sem dæmi má nefna þegar 

fyrirtæki gefur fjármagn til menningar- eða góðgerðarmála þrátt fyrir að þurfa 

þess ekki, hvorki út frá lagalegum, efnahagslegum eða siðferðislegum skyldum. Í 

dag er ætlast til þess að fyrirtæki séu góðir þegnar samfélagsins alveg eins og 

ætlast er til af hinum almenna þegni þjóðfélagsins og er þessi leið því oft farin til 

að sýna að fyrirtækið sé að gefa til baka til samfélagsins. 

 
Allir þættir píramídans mynda samfélagslega ábyrgð fyrirtækis og er mikilvægt að þeir 

vinni saman að heppilegri útkomu. Carroll tekur fram að nauðsynlegt sé að hafa þá alla í 

huga við gerð stefnu, ákvarðanatökur og athafnir fyrirtækisins. Ef horft er á aðstæður 

með raunsæjum augum er líklegt að þættirnir passi ekki alltaf saman og spenna eða 

ójáfnvægi gætu þess vegna myndast hjá fyrirtækinu. Horfa þarf á píramídann með augum 

haghafa þar sem fyrirtæki bera mikla ábyrgð gagnvart öðrum samfélagsþegnum, 

umhverfinu og efnahag með gjörðum sínum. Siðfræðileg ábyrgð er því rauður þráður í 

gegnum alla þætti píramídans. Carroll tekur einnig fram að mikilvægi þáttanna sé 

breytingum háð eftir tíma og rúmi, og voru meðal annars aðrar áherslur lagðar á réttindi 

starfsfólks og vinnuaðstöðu á árum áður en í dag (Carroll, 2016; Carroll og Shabana, 

2010). Munurinn á milli víddanna fimm hjá Dahlsrud og píramídans hans Carroll má líta 

á sem svo að víddirnar hans Dahlsrud dragi saman það sem kemur nú þegar fram í 
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skilgreiningum á samfélagsábyrgð fyrirtækja á meðan píramídi Carrolls dregur fram 

hvernig fyrirtæki forgangsraði þáttum samfélagsábyrgðar. Ólíkt fimm víddum Dahlsrud 

er ekki talað um umhverfisjónarmið í píramídanum enda kom sú umræða seinna til 

sögunnar en hinir þættirnir. Það útskýrir einnig hvers vegna umhverfisvíddin er neðst af 

víddunum fimm (Dahlsrud, 2008). 

Fyrirtæki eru órjúfanlegur hluti af samfélaginu sem er stöðugt undir áhrifum reksturs 

þeirra en samfélagið mótar einnig fyrirtækin. Hugtakið þreföld rekstrarútkoma (e. triple 

bottom line) hefur orðið meira áberandi í takti við þessa umræðu. Samkvæmt þessari 

kenningu er ekki nóg að horfa einungis á hagnað fyrirtækis eða rekstrarafkomu (e. 

bottom line) heldur verði að taka tillit til annarra mikilvægra þátta eins og samfélags og 

umhverfis. Það er því talið að allar skyldur sem fyrirtækið hefur gagnvart haghöfum 

sínum beri að mæla, skrá og gefa út á skýrslur alveg eins og gert er með bókhaldsmál 

fyrirtæksins (Norman og McDonald, 2004). 

Það má meðal annars sjá hjá Jenkins (2009) sem segir að samfélagsábyrgð fyrirtækja 

snúist um þær aðgerðir sem fyrirtæki framkvæma með markvissum hætti til að ná 

efnahags-, samfélags- og umhverfislegri sjálfbærni. Samfélagsábyrgð fyrirtækja snýst um 

að beita viðskiptaháttum (e. business practises) til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið 

í heild sinni, hvort sem um haghafa er að ræða, samfélagið eða fyrirtækið sjálft (Carroll, 

2016; Carroll, 2016; Festa, e.d.-c; Jenkins, 2009). Á heimasíðu Festu, miðstöðvar um 

samfélagsábyrgð, segir að samfélagsábyrgð í sinni einföldustu mynd sé þegar fyrirtæki 

og stofnanir séu meðvituð um áhrifin sem þau hafa á fólk og umhverfi. Einnig nefna þau 

að: „Samfélagsábyrgð felst einnig í að félög tileinki sér það viðhorf að þau geti haft 

jákvæð áhrif á samfélagið á sama tíma og viðskiptalegum árangri er náð“ (Festa, e.d.-c). 

Fleiri skilgreiningar eru þekktar og má líta til Evrópusambandsins sem skilgreinir 

samfélagsábyrgð sem svo að fyrirtæki fari lengra en lög segja til um og vinni að 

samfélags- og umhverfislegum markmiðum þegar kemur að hefðbundnum athöfnum 

fyrirtækisins. Það gildir innan stefnu um vöxt Evrópusambandsins til ársins 2020 (Europe 

2020), í tengslum við viðskipti, mannréttindi, skýrslugerð og hvetur fyrirtæki til þess að 

vinna með sanngjörnum hætti í starfsmannamálum þar sem mannréttindi eru höfð í 

forgrunni, sérstaklega þegar um ræðir viðskipti utan Evrópusambandsins (European 

Commission: Employment, e.d.).  

Crane, Matten og Spencer (2008) bættu við þær skilgreiningar sem nú þegar hafa 

komið fram að hluti af samfélagsábyrgð fyrirtækja eru þær innri aðgerðir sem fyrirtæki 

geri til að sporna við þeim afleiðingum sem fyrirtæki hefur á ytra umhverfi. Sem dæmi 
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má taka að ef fyrirtæki mengar mikið mætti finna lausn á því eins og að fjárfesta í 

tækjum sem nota hreina orku. Einnig töldu þau að samþætting samfélags- og 

efnahaglegrar ábyrgðar skipti miklu máli. Ef svo er gert er hægt að skapa gildi og velja 

viðskipta- og stjórnunarhætti sem leggja línurnar fyrir fyrirtækið í heild sinni út frá bæði 

efnhags-, samfélags- og umhverslegum þáttum. Það ætti að svara spurningunni um hvers 

vegna fyrirtæki geri það sem það gera. Þau tóku fram að í mörgum tilfellum eru 

góðgerðarmál það eina sem fyrirtæki leggja áherslu á þegar kemur að samfélagsábyrgð 

en þær aðgerðir séu ekki nægilegar til að fyrirtæki geti talist samfélagslega ábyrgt. Það 

sem samfélagsábyrgðin snýst fyrst og fremst um í dag sé hvernig samfélagsábyrgir 

viðskiptahættir séu samþættir inn í kjarna fyrirtækisins þannig þeir séu frekar innbyggðir 

(e. built in) í fyrirtækið frekar en hengdir á (e. bolt on) fyrirtækið. Markmiðið með því að 

hafa samfélagsábyrgðina innbyggða er svo stefnan sé sé raunverulega að skila sér út í 

starfsemi fyrirtækisins (Crane o.fl., 2008; Grayson og Hodges, 2004; Jenkins, 2009).  

Oft reynist erfitt að ákvarða hvernig skilgreina eigi samfélagsábyrgð fyrirtækja þar 

sem mismunandi áherslur eru á milli fyrirtækja. Margar víddir er að finna hjá 

fyrirtækjum af mismunandi stærðum, gerðum og áherslum (Lozano, 2015). Frekar ætti að 

horfa til þess hvernig hægt sé að nýta þessa þætti samfélagsábyrgðar til að búa til stefnu 

og starfshætti sem nýtast fyrirtækinu á jákvæðan hátt (Dahlsrud, 2008). Samfélagsábyrgð 

er fyrst og fremst stjórnunartæki sem ber að innleiða í alla þætti fyrirtækisins (Crane o.fl., 

2008). Hugtakið hefur verið gagnrýnt fyrir að vera óskýrt en á sama tíma er ætlast til þess 

að fyrirtæki hafa mótað sér stefnu eða afstöðu til samfélagsábyrgðar að einhverju leiti. 

Miklar andstöður eiga sér stað hvernig fyrirtæki skilgreina hugtakið, allt frá því að hugsa 

einungis um hagnað fyrirtækisins á meðan aðrir segja að fyrirtæki þurfi að huga að 

umhverfi sínu og leysa samfélagsleg vandamál þar sem allir haghafar eru teknir inn í 

myndina (Knox og Maklan, 2004).  

 Ávinningur og hvatar að samfélagsábyrgð fyrirtækja 
Eftir að hafa farið yfir helstu skilgreiningar á samfélagsábyrgð, vakna spurningar um 

hver raunverulegur ávinningur er af því að hafa stefnu um samfélagsábyrgð. Eins og 

komið hefur fram felur það í sér að horft er ekki einungis á hagnað fyrirtækisins heldur á 

heildarmyndina og hvað fyrirtækið getur gert til þess að allir haghafar, hvort sem það eru 

viðskiptavinir, stjórnendur, starfsfólk eða þegnar samfélagsins, njóti góðs af (Carroll og 

Shabana, 2010; Frederick, 2006; Lee, 2008). Neytendur í dag eru meðvitaðri um hvaða 

fyrirtækjum sé hægt að treysta og séu raunverulega umhugað um samfélagið. Eins vilja 
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fyrirtæki í auknu mæli hefja samstarf með fyrirtækjum með ábyrga starfshætti og 

starfsfólk velur ábyrg fyrirtæki með gott orðspor fram yfir önnur sem eru það ekki 

(Chandler, 2017; Chandler og Werther Jr., 2014; Lozano, 2015; Weiss, 2003).  

Það að setja megináherslu á hagnað þýðir þó ekki að fyrirtækið geti ekki skipulagt sig 

á þann veg að huga einnig að samfélaginu og búa til virði fyrir haghafa (Garriga og Melé, 

2004). Þau fyrirtæki sem hafa sterk gildi fyrir samfélagið og geta búið til menningu innan 

fyrirtækisins um mikilvægi þess að vera samfélagslega ábyrg eru líklegri til þess að ná 

árangri og skapa raunverulegt virði fyrir alla (Agnes H. Gunnarsdóttir og Helgi Þ. 

Ingason, 2017; Porter og Kramer, 2011). Aukist hefur að fjárfestar leggi fé í fyrirtæki 

sem þau vita með vissu að leggi áherslu á samfélagslega ábyrgð. Samfélagsábyrgð getur 

því aukið samkeppnisforskot þeirra fyrirtækja sem er umhugað um þætti 

samfélagsábyrgðar og þar af leiðandi helstu haghafa. Nauðsynlegt er hins vegar að þessi 

fyrirtæki láti verkin tala og augljóst sé að þau séu raunverulega að huga að umhverfi og 

samfélagi (Chandler og Werther Jr., 2014; Porter og van Der Linde, 1995).  

Þeir þættir sem hvetja fyrirtæki til að sýna meiri ábyrgð í verki koma annað hvort frá 

ytra umhverfi eða innra. Ytra hvatar eiga við um lög og reglugerðir sem þrýsta á fyrirtæki 

að haga sér eftir ákveðnum reglum (Jenkins, 2009). Aðrir utanaðkomandi hvatar eða 

þrýstingur getur líka verið frá stjórnvöldum, alþjóðlegum stofnunum og stöðlum (ISO), 

félagasamtökum (e. NGO) og fjárfestum sem þrýsta á fyrirtæki að gera nauðsynlegar 

breytingar í takt við meiri eftirspurn um ábyrgð og umhverfisvitund (Albareda o.fl., 

2008; Hoffman, 2000; Lozano, 2015; UN Environment, 2016). Ytri hvati að aukinni 

samfélagsábyrgð getur jafnvel komið frá samkeppnisumhverfinu. Ef eitt fyrirtæki sér leik 

á borði að setja fram umhverfisstefnu og sýna fram á árangur getur það hvatt önnur 

fyrirtæki til að gera slíkt hið sama. Einnig eru til dæmi um að samtök séu sett á fót fyrir 

ákveðnar atvinnugreinar sem hvetja fyrirtæki til þess að sýna meiri ábyrgð og koma 

jákvæðu orðspori á atvinnugreinina í heild sinni (Hoffman, 2000). Gott orðspor og ímynd 

eru hvati sem fyrirtækjum finnst mikilvægt að horfa til, auk þarfa og væntinga 

viðskiptavinarins um hvernig þau skuli haga viðskiptum (Jenkins, 2009; Lozano, 2015). 

Með auknum tækniframförum og meira gagnsæi er farið að verða auðveldara að fylgjast 

með og koma upplýsingum á framfæri ef fyrirtæki eru uppvís um óábyrga hegðun. 

Neytendur og félagasamtök hafa frumkvæði af því að upplýsa aðra og þar af leiðandi er 

erfiðara að komast upp með hvað sem er, sérstaklega í ljósi þess að orðspor fyrirtækja 

skiptir miklu máli til að lifa af í hörðu samkeppnisumhverfi (Chandler og Werther Jr., 

2014).  
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Innri hvatar koma frá fyrirtækinu sjálfu þegar það hefur frumkvæði af því að innleiða 

ábyrga viðskiptahætti inn í fyrirtækið. Það er gert meðal annars með því að búa til 

menningu sem styður undir breyttan hugsunarhátt hjá starfsfólki og stjórnendum. 

Stjórnendur hafa lykilhlutverk í að skapa menningu og þróa gildi um aukna ábyrgð í 

samfélags- og umhverfismálum svo það skili sér til starfsfólks og í frammistöðu 

fyrirtækisins (Chandler, 2017; Jenkins, 2009; Lozano, 2015). Talið er að ef stjórnendur 

eru meðvitaðir um að samfélagsábyrgð leiði til fjárhagslegs ávinnings þá sé líklegra að 

það hvetji þá til þess að innleiða þætti samfélagsábyrgðar í fyrirtækið (Porter og van Der 

Linde, 1995). 

Ávinningar þess að stefna að aukinni samfélagsábyrgð eru þó ekki alltaf sýnilegir 

stjórnendum og sumir telja jafnvel ómögulegt að taka fleiri þætti samfélagslegrar 

ábyrgðar inn í reksturinn, eins og t.d að breyta framleiðsluferli sem á sér stað erlendis ef 

birgjar geta ekki uppfyllt skilyrði (Nidumolu o.fl., 2009). Margir halda því fram að taka 

upp umhverfisstefnu geti verið kostnaðarsamt en samkvæmt Porter og Van der Linde 

(1995) getur það þvert á móti aukið samkeppnishæfni fyrirtækisins. Ástæðan fyrir því er 

að stöðug nýsköpun á sér stað við að finna lausnir við nýjum vandamálum eins og þegar 

kallað er eftir frekari umhverfisvitund, meiri ábyrgð gagnvart samfélaginu og haghöfum. 

Þar af leiðandi þarf útsjónarsemi til að bregðast við nýrri hugmyndafræði nútímans sem 

og breyta reglugerðum stjórnvalda í takt við það svo verðmætasköpun geti átt sér stað 

(Gordon, Andreas og Michael, 2015; Nidumolu o.fl., 2009; Porter og van Der Linde, 

1995).  

Þegar almennt er talað um samfélagslega ábyrgð er oft talað um stórfyrirtæki og 

hvernig þau geti beitt sér í meiri ábyrgð gagnvart samfélaginu (Fuller, 2003; Jenkins, 

2009). Lítil og meðalstór fyrirtæki (e. SMEs) spila þó einnig stórt hlutverk á markaði og 

þurfa að vera meðvituð um samfélagið og öll fyrirtæki burtséð frá stærð ættu að geta 

innleitt stefnu um samfélagslega ábyrgð (Jenkins, 2009). Stærð fyrirtækis segir margt um 

hvaða hvatar hafa áhrif á fyrirtækið. Ytri hvatar hafa meiri áhrif á stærri fyrirtæki heldur 

en innri hvatar (Lozano, 2015). Lítil og meðalstór fyrirtæki horfa hins vegar frekar til 

innri þátta þar sem stjórnendur eru nær starfsfólki og starfi fyrirtækisins sem gerir 

stjórendum auðveldara fyrir að koma skilaboðum og stefnu til skila. Minni fyrirtæki eru 

einnig líklegri til að styðja nærumhverfið og breiða boðskapinn út til annarra fyrirtækja 

frekar en að nota árangurinn sem markaðssetningu (Jenkins, 2009). Í rannsókn sem 

Jenkins (2009) gerði kom í ljós að minni fyrirtækjum fannst erfitt að auglýsa 

samfélagslega ábyrgð sem þau hafa sinnt þar sem einungis stærri fyrirtæki gerðu slíkt og 
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þá í þeim tilgangi að auglýsa og markaðssetja sig (Jenkins, 2009). Lítil og meðalstór 

fyrirtæki reiða sig hins vegar á gott orðspor ímynd og persónuleg samskipti við 

starfsfólk, viðskiptavini, birgja og nágranna. Það sem einkennir því samfélagsábyrgð hjá 

litlum og meðalstórum fyrirtækjum eru þessi tengsl innan fyrirtækisins sem og við 

nærumhverfið (Crane o.fl., 2008). 

 Stefnumótun samfélagsábyrgðar og aukin samkeppnishæfni  
Stefna (e. strategy/policy) er skilgreining á tilgangi fyrirtækis og tilgreinir hvaða leiðir 

fyrirtækið fer til þess að ná markmiði sínu (Lynch, 2003). Stefnumótun er því 

verknaðurinn sem felur í sér að móta og skilgreina stefnu út frá því sem fyrirtækið telur 

mikilvægt fyrir sig og framtíð sína í því samkeppnisumhverfi sem það starfar. Eins og 

komið hefur fram þarf fyrirtæki að skila hagnaði til þess að standa undir sér (Chandler, 

2017). Til þess að geta skilað hagnaði þarf fyrirtækið þess vegna að búa til virði (e. 

value) sem viðskiptavinurinn er tilbúinn til að borga fyrir. Virðið þarf að ríma við þarfir 

viðskiptavinar og væntinga hans. Það er því mikilvægt að þegar fyrirtæki er stofnað að 

stjórnendur móti sýn (e. vision) um hvaða tilgangi fyrirtækið þjóni fyrir samfélagið með 

vöru sinni eða þjónustu (Chandler og Werther Jr., 2014).  

Í stefnumótun þurfa stjórnendur að vera meðvitaðir um markmið fyrirtækisins og 

kjarnastarfsemi, greina umhverfið í kringum fyrirtækið og setja niður skammtíma- og 

langtímamarkmið. Stjórnendur eiga að vera meðvitaðir um hverjir eru ábyrgir fyrir 

innleiðingu stefnunnar og passa að hún skili sér út í alla króka og kima fyrirtækisins svo 

það starfi í takt (e. aligned) og nái markmiðum sínum með árangursríkum hætti (Paroutis, 

Heracleous og Angwin, 2016). Ef fyrirtæki leggur áherslu á stefnu um samfélagsábyrgð 

þá þarf að spyrja spurninga um hvaða framlag fyrirtækið getur veitt til samfélagsins í 

gegnum kjarnastarfsemi og sýn fyrirtækisins til að geta talist samfélagslega ábyrgt 

(Chandler og Werther Jr., 2014). Falck og Heblich (2007) vildu meina að það hafi sýnt 

sig að því meira sem fyrirtæki leggja á sig að samþætta samfélagsábyrgð inn í 

kjarnastarfsemi fyrirtækisins því meiri líkur eru á því að þau auki hagnað og styrki 

samkeppnishæfni sína á markaði. 

Chandler og Werther (2014) telja mikilvægt að horfa á samfélagslega ábyrgð með 

linsu stefnumótunar svo hún nái sem mestum árangri. Samfélagsleg ábyrgð er í flestum 

tilfellum sett inn í stefnumál fyrirtækisins, til dæmis sem umhverfisstefna, 

sjálfbærnistefna eða einfaldlega sem stefna um samfélagslega ábyrgð. Hún þarf að ríma 

við heildarstefnu og markmið fyrirtækisins svo allir hlutar þess vinni að sömu 
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markmiðum (Chandler og Werther Jr., 2014). Í því samhengi verður stefnumótunarferlið 

litað af því hvaða áhrif ákvarðanir stjórnenda fyrirtækisins hafa á haghafa þess og 

umhverfi og skapa þar af leiðandi gagnkvæman ávinning (Falck og Heblich, 2007). Þar 

sem fyrirtæki vilja í flestum tilfellum vera góðir samfélagsþegnar þá er mikilvægt að gera 

það með skipulagðri stefnumótunarvinnu þar sem allir innan fyrirtækisins taka þátt í að 

skapa þá sýn (Rangan, Chase og Karim, 2015). 

Mörg fyrirtæki í dag eiga erfitt með að færa sig yfir í sjálfbærari og meira 

samfélagsþenkjandi viðskiptahætti. Það er þó farið að færast í aukana með 

vitundarvakningu um málefnið og aukinn þrýstingur settur á önnur fyrirtæki að stökkva á 

vagninn (Nidumolu o.fl., 2009). Stefnumiðuð samfélagsábyrgð hjálpar fyrirtækjum að ná 

þeim árangri (Chandler og Werther Jr., 2014) og ýtir undir að stjórnendur séu meðvitaðir 

um samfélags- og umhverfisvandamál sem nú þegar eru til staðar.  

Fyrirtæki sem byggja á sterkum gildum eru líklegri til að sjá samfélagsábyrgð sem 

tækifæri frekar en kostnað. Með því að nota stefnumótun til að innleiða samfélagsábyrgð 

er verið að auka líkur á því að þeim markmiðum verði náð (Chandler, 2017). 

Stefnumótun hvetur til nýsköpunar á nýjum viðskiptaháttum og viðskiptalíkönum (e. 

business models) sem geta búið til efnahagslegt-, samfélagslegt- og umhverfislegt virði 

(Acquier, Valiorgue og Daudigeos, 2017; Jenkins, 2009). Til þess þarf að leggja mikla 

áherslu á kortlagningu á kjarnastarfsemi og viðskiptaumhverfi fyrirtækisins til að meta 

hvar það stendur í samkeppnisumhverfinu (Chandler og Werther Jr., 2014; Porter og 

Kramer, 2011). Reglur markaðsins mótast stöðugt af haghöfum samfélagsins sem taka 

ákvarðanir á hverjum degi um hvaða fyrirtæki fái að starfa áfram. Stjórnendur þurfa því 

að vera stöðugt meðvitaðir um hvaða reglur gildi í dag og hvaða reglur muni taka gildi á 

morgun ef fyrirtæki eiga að lifa af í hörðu samkeppnisumhverfi alþjóðasamfélagsins 

(Chandler, 2017).  

 Innleiðing samfélagsábyrgðar  
Nýlega hefur verið fyrirferðarmikil umræða innan stefnumótunarfræðanna um að það sé 

ekki nóg að hafa einungis skrifaða stefnu heldur verður stefnan að vera innleidd og sett í 

framkvæmd (e. practicing strategy). Stefna er því ekki einungis það sem þú hefur heldur 

það sem þú gerir (Paroutis o.fl., 2016). Helsta áskorun fyrirtækja þegar kemur að 

innleiðingu samfélagsábyrgðar í stefnu fyrirtækisins er að finna jafnvægi milli ábyrgra 

viðskiptahátta en á sama tíma finna bestu leiðirnar til þess að halda samkeppnisforskoti á 

markaði (Lund-Thomsen og Lindgreen, 2013). Jafnvel þó fyrirtæki og stjórnendur séu öll 
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af vilja gerð til að innleiða og sjá mikilvægi samfélagsábyrgðar í tengslum við stefnu 

fyrirtækisins getur reynst erfitt að samþætta (e. align) mismunandi þætti hennar við 

verkefni og starfsemi þess. Oft eru verkefnin í höndum millistjórnenda en ef þeir hafa 

ekki stuðning og skuldbindingu frá framkvæmdarstjóra fyrirtækisins að fylgja henni eftir 

sem forgangsatriði þá getur það reynst erfitt (Jenkins, 2009; Lozano, 2015; Paroutis o.fl., 

2016). 

Það eru margar leiðir til að innleiða stefnu með árangursríkum hætti. Ein af þeim er að 

horfa til allrar virðiskeðjunnar (e. value chain) og sníða innleiðinguna út frá viðkomandi 

starfseminni. Ef innleiða á samfélagsábyrgð í gegnum alla virðiskeðju fyrirtækisins er 

gott að horfa á þrjá þætti með linsu samfélagsábyrgðar:  

1. Aðfangakeðjuna (e. supply chain): Skoða þarf hvaðan hráefni koma áður en vara 

er sköpuð. Það getur til að mynda verið helstu hráefni, birgjar, framleiðslu- og 

útvistunaraðilar (e. outsourcing). 

2. Helstu aðgerðir/starfsemi (e. operations): Framleiðsla innan fyrirtækis, allir aðrir 

þættir virðiskeðjunnar eins og flutningur, vörustjórnun og hönnun. 

3. Neyslu (e. consumption): Það sem á sér stað eftir að vara er komin til neytanda, 

frá neyslu til endurvinnslu (Chandler, 2017).  

Að skoða þessa þætti gæti reynst mörgum fyrirtækjum hjálplegt til að sjá stóru myndina 

út frá framleiðslu vörunnar/virðisins frá upphafi til enda. Þessir þrír þættir hér að ofan 

eiga við um framleiðslufyrirtæki en virðiskeðjan er mismunandi eftir starfsemi 

fyrirtækisins og væri því öðruvísi hjá fyrirtæki sem býður upp á þjónustu (Falck og 

Heblich, 2007).  

Önnur leið til að innleiða samfélagslega ábyrgð á árángursríkan hátt er að endurskoða 

og/eða hanna viðskiptalíkan fyrirtækisins út frá samfélagsábyrgð. Það er gert með því að 

skoða hvernig hægt er breyta fyrirtækinu til að minnka umhverfisáhrif, mengun og sorp 

frá fyrirtækinu eða með endurskoðun á vali á birgjum sem getur leitt til jákvæðs orðspors 

og umhverfisáhrifa (Rangan o.fl., 2015). Visser og Kymal (2015) tala um að það séu 

ákveðin kaflaskil að eiga sér stað í hvernig við innleiðum samfélagsábyrgð í fyrirtæki þar 

sem verið er að sameina samfélagsábyrgð við sameiginlegt virði allra (e. shared values). 

Þannig verði til samhæfð virðissköpun (e. intergrated value creation) þar sem allir þættir 

viðmiða og staðla eru notaðir til samþætta við kjarnastarfsemi fyrirtækisins. 

Til eru mörg dæmi um fyrirtæki sem hafa farið í endurskoðun á virðis- og 

aðfangakeðju fyrirtækisins og endurbætt eða breytt viðskiptalíkaninu líkt og Ikea, 

Ben&Jerrys, Patagonia og Starbucks (Chandler, 2017). Ikea setti sér það markmið að öll 
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virðiskeðja fyrirtækisins verði sjálfbær fyrir árið 2020 en á sama tíma muni hagnaður 

fyrirtækisins aukast. Þeirra viðskiptalíkan byggir á nýsköpun og hagkvæmni í rekstri sem 

tekur til allra þátta samfélagsins og hvetur þar af leiðandi önnur fyrirtæki að gera slíkt hið 

sama (Rangan o.fl., 2015). Virðiskeðjan snýst einmitt um samstarf milli fyrirtækja á 

markaði sem geta unnið saman að markmiðum sínum um sjálfbærari leiðir til þess að búa 

til vöru eða þjónustu sem allir hafa gagn af, bæði fyrirtæki, starfsfólk, neytendur, náttúran 

og samfélagið í heild sinni. Í sumum tilfellum eru stjórnvöld og opinberar stofnanir 

einnig teknar með inn í virðiskeðjuna. Til þess þarf að leggja áherslu á áreiðanlegt 

gagnsæi í virðis- og aðfangakeðju allra sem varan eða þjónustan er byggð upp á svo það 

sjáist hvaða áhrif allir aðilar hafa á umhverfi og samfélag (Mol, 2015). 

Seinustu árin hefur komið í ljós að það er mikill munur á því hvernig fyrirtæki fara að 

því að móta og innleiða stefnu um samfélagsábyrgð eftir stærð fyrirtækis. Athyglin hefur 

beinst að stórum fyrirtækjum. Lítil og meðalstór fyrirtæki (e. SMEs) hafa hins ekki 

fengið eins mikla athygli í umræðunni um samfélagsábyrgð (Larrán Jorge, Herrera 

Madueño, Lechuga Sancho og Martínez-Martínez, 2016). Þau hafa þó, í krafti fjöldans, 

meiri áhrif í hnattrænu samhengi á umhverfi og samfélag. Þau búa líka yfir meiri 

sveigjanleika en stærri fyrirtæki og eru því hæfari til að taka nýjar stefnur. Styttri 

boðleiðir eru á milli stjórnenda og starfsfólks sem geri samskipta- og upplýsingaleiðir 

skilvirkari. Minni fyrirtæki hafa samt í mörgum tilfellum ekki fjármagn eða starfskrafta 

til þess að vinna formlega stefnumótunarvinnu um samfélagsábyrgð (Perrini, Russo og 

Tencati, 2007). Lítil og meðalstór fyrirtæki verða því að fara aðrar leiðir til þess að 

innleiða og framfylgja stefnum um samfélagsábyrgð. Það er meðal annars hægt að gera 

með því að byggja upp traust og góð samskipti meðal haghafa ásamt því að sýna fram á 

heiðarlega viðskiptahætti (Hammann, Habisch og Pechlaner, 2009). Hins vegar reynist 

erfiðara fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að mæla árangur í tengslum við markmið um að 

minnka neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar sem eykur bilið á milli þess sem er sagt og því 

sem er raunverulega gert (Dolnicar, Knezevic Cvelbar og Grün, 2017). 

 Í orði en ekki á borði 
Það er ekki augljóst hverjir eru raunverulega samfélagslega ábyrgir þrátt fyrir áberandi 

yfirlýsingar, stefnur á heimasíðum og staðfestingar á hinum ýmsu vottunum. Oft reynist 

erfitt að sjá í gegnum auglýsingar fyrirtækja sem halda því fram að þau séu að gera góða 

hluti eins og að hugsa um umhverfið og starfsfólk (Festa, 2018b; Parguel, Benoit-Moreau 

og Larceneux, 2011). Í einhverjum tilfellum er til að mynda umhverfisstefna sett fram 
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einungis til þess að bæta ímynd fyrirtækisins út á við án þess þó að henni sé fylgt eftir og 

hefur það verið kallað grænþvottur (e. greenwashing) (Parguel o.fl., 2011). Fleiri 

skilgreiningar eru til um álíka, eins og ímyndarþvottur (e. nicewashing) og bláþvottur (e. 

bluewashing). Ímyndarþvottur er þegar fyrirtæki auglýsa sig sem samfélagslega 

þenkjandi og með sterk siðferðisleg gildi en þegar allt kemur til alls er lögð meiri áhersla 

á að auglýsa gildin en að starfa samkvæmt þeim (Lára Jóhannsdóttir, 2013). Bláþvottur 

snýst um fyrirtæki sem skuldbindur sig til að taka upp markmið Sameinuðu þjóðanna um 

umhverfisvernd og að stuðla að auknum mannréttindum meðal annarra þátta (e. global 

compact). Mörg fyrirtæki hafa því miður ekki staðið við sínar skuldbindingar um aukna 

ábyrgð og þar af leiðandi gefið ranga mynd af starfi sínu gagnvart hagsmunaaðilum 

sínum og nýtt sér það til þess að fá jákvæða athygli í markaðslegum tilgangi (Berliner og 

Prakash, 2015; Lára Jóhannsdóttir, 2013).  

Joel Makeower (1994) veltir fyrir sér hvað fyrirtæki þurfa að gera til þess að geta 

sagst vera samfélagslega ábyrg og hvenær draga megi línuna, því það er ekki bara ein 

leið til að sinna skyldum sínum gagnvart samfélaginu (Makower, 1994). Orðspor og 

ímynd eru mikilvæg fyrir fyrirtæki og þess vegna þurfa þau að vera meðvituð um að setja 

fram markmið og yfirlýsingar í takt við það sem er raunhæft að framkvæma til að 

viðskiptavinir verði ekki blekktir og fyrirtækið geti byggt upp traust (Festa, 2018b).  

 Verkfæri samfélagslegrar ábyrgðar og mælingar 
Í dag er er aukin krafa á að fyrirtæki skrái hjá sér og sýni fram á árangur í umhverfis-, 

samfélags- og viðskiptaháttum (Chandler og Werther Jr., 2014). Hin ýmsu viðmið (e. 

guidelines), siðareglur (e. codes) og staðlar/mælikvarðar (e. standards) hafa verið gerðir 

af stjórnvöldum, hagsmunasamtökum og frjálsum félagasamtökum. Markmiðið með 

þeim er að leggja línurnar fyrir fyrirtæki í dag svo skýrt sé hvað eigi að leggja áherslu á 

og hvað skuli mælt til að uppfylla skilyrðin svo niðurstöður séu marktækar (Visser og 

Kymal, 2015). Það getur verið hvati fyrir fyrirtæki að vera með virka innleiðingu í 

kjarnastarfsemi fyrirtækisins á þeim þáttum sem snerta samfélagsábyrgð (Chandler, 

2017). Visser og Kymal (2015) tóku saman þá þætti sem finna má í þessum viðmiðum 

gagnvart mælingum. Innihald þeirra snerist um öryggi og samfélagsleg mál, umhverfis-, 

efnahags- og siðferðismálefni, réttindi starfsfólks, kolefnis- og loftslagsbreytingar auk 

heilsu- og mannréttindarmála (Visser og Kymal, 2015). Hvert fyrirtæki fyrir sig hefur val 

um hvaða viðmið og staðla þau taka upp og samræma við kjarnastarfsemi fyrirtækisins 
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(Chandler, 2017). Hér verður farið yfir algenga staðla sem hafa verið mikið notaðir í dag 

til þess að mæla og innleiða samfélagsábyrgð í fyrirtæki:  

• Vottanir: Þegar fyrirtæki hefur innleitt gagnsæja viðskiptahætti í tengslum við 

samfélagsábyrgð er hægt að fá utanaðkomandi aðila til skoða og mæla fleti 

fyrirtækisins, stjórnunarhætti og stefnur til að sjá hvort að viðkomandi fyrirtæki 

uppfylla skilyrði þess að fá vottun. Slíkt getur verið hvetjandi fyrir fyrirtæki, 

sérstaklega að halda við vottun þegar búið er að fá hana einu sinni. Gallinn við 

vottanir er að erfitt er að setja skýrar reglur um hvað öll fyrirtæki eigi að gera til 

þess að teljast samfélagslega ábyrg. Vottunaraðilar eru líka í mörgum tilfellum 

sjálfstæðir aðilar og vinna út frá ólíku mati. Það er því mikilvægt að þeir hafi 

öðlast lögmæti til þess að geta með réttmætum hætti vottað fyrirtæki. Þegar 

fyrirtæki hafa staðist kröfur vottunaraðila er oft gefið út merki (e. logo) sem 

fyrirtækið getur notað til að sýna fram á að markmiðum hafi verið náð (Chandler, 

2017). Dæmi um algengar vottanir og umhverfisstjórnunarkerfi eru Svanurinn 

(Umhverfisstofnun, e.d.), ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfi og ISO 9001 

staðall um gæðastjórnun (Staðlaráð Íslands, e.d.). 

• ISO 26000 staðallinn: ISO 26000 er staðall um samfélagsábyrgð. Fyrst og fremst 

er staðallinn verkfæri sem notast á við á leiðbeinandi hátt fyrir fyrirtæki og 

stofnanir sem sækjast eftir því að innleiða samfélagsábyrgð. Það er ekkert eftirlit 

og ekki hægt að fá vottun út frá staðlinum. Meginþættir staðalsins beina 

athyglinni að; stjórnunarháttum, sanngjörnum viðskiptaháttum, starfsumhverfi og 

vinnuvernd, mannréttindum og minnihlutahópum, umhverfismálefnum, 

neytendamálefnum, samfélagsþátttöku og þróun (Staðlaráð Íslands, 2012). 

• Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna (e. sustainable development goals): 

Sameinuðu þjóðirnar mótuðu 17 markmið (sjá mynd 2) árið 2015 fyrir næstu 15 

árin í átt að meiri sjálfbærni í heiminum. Eiga þau að spila hlutverki leiðarvísis 

fyrir einstaklinga, stofnanir, fyrirtæki og þjóðir. Markmiðin ná yfir stóran flöt og 

er því mikilvægt að sá sem ætlar að tileinka sér markmiðin velji þau markmið 

sem best eiga við hverju sinni. Sameinuðu þjóðirnar mæla með því að markmiðin 

séu fléttuð inn í stefnumótunarvinnu fyrirtækisins (United Nations, 2015). 
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Mynd 2. Heimsmarkmið SÞ (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.-b) 
 

• UN Global Compact: Fyrirtæki geta gerst aðilar að UN Global compact sem er 

sáttmáli á vegum Sameinuðu þjóðanna og snýst um aukna samfélagsábyrgð. 

Sáttmálinn fjallar um 10 grundvallarviðmið samfélagsábyrgðar og er áhersla lögð 

á mannréttindi, vinnumarkað, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu (United 

Nations Global Compact, e.d.). Stofnanir, háskólar, fyrirtæki, borgir, sveitarfélög 

og frjáls félagasamtök eru meðal þeirra sem eru aðilar að sáttmálanum og geta 

fengið stuðning frá Global compact við innleiðingu á viðmiðum sáttmálans með 

því að tengja hann inn í grunnstoðir fyrirtækisins og daglegan rekstur (Félag 

Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a). 

• Global Reporting Initiative: Einnig kallað GRI, eru viðmiðunarreglur fyrir 

samfélagsskýrslur um sjálfbæra þróun og samfélagsábyrgð fyrirtækja. Hentugt er 

að fyrirtæki sem eru aðilar að Global compact noti GRI til að meta árangur af 

innleiðingu þátta um samfélagslega ábyrgð og er skýrslan því notuð sem 

mælikvarði á árangur af þeirri vinnu (Capacent, e.d.; Global Reporting Initiative, 

e.d.). 

• ESG (e. environmental, social and governance performance): er meðal þeirra 

mælinga sem gerðar eru til að mæla ekki bara hagnað fyrirtækja heldur líka 

frammistöðu þeirra í tengslum við umhverfi, samfélag og stjórnarhætti. Þessar 

mælingar eru sífellt algengari í ábyrgum fjárfestingum (Gordon o.fl., 2015). 

• Lög og reglugerðir: Eins og kom fram í kaflanum um ávinning 

samfélagsábyrgðar eru hvatar að verki sem fá fyrirtæki til þess að beita sér fyrir 
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því að minnka neikvæð áhrif á samfélag og umhverfi. Einn af þeim hvötum eru 

lög og reglugerðir og er það mismunandi eftir löndum hvaða reglur eru settar 

(Chandler, 2017). Píramídi Carrolls (2016) um samfélagsábyrgð staðsetur lög og 

reglugerðir ofan við efnahagslega ábyrgð fyrirtækja. Lög og reglur geta líka 

komið frá alþjóðasamfélaginu eins og EFTA (Hoffman, 2000).  

 Samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu  
Töluverðar rannsóknir hafa verið gerðar á þróun ferðaþjónustunnar á alþjóðavísu. 

Umræðan um sjálfbæra ferðaþjónustu hófst árið 1990 til að bregðast við mikilli fjölgun 

ferðamanna á vinsælum áfangastöðum (Hughes, Weaver og Pforr, 2015). Undanfarin ár 

hefur rúmur milljarður manna ferðast um heiminn á ársgrundvelli en sú tala hefur aukist 

gífurlega á stuttum tíma (The World Bank, e.d.) (sjá töflu 2) og er ferðaþjónustan orðin 

ein stærsta atvinnugrein heimsins. Fólk ferðast um heiminn bæði ánægjunnar vegna og í 

vinnutengdum ferðum (Jansen, 2013). Í dag er eitt af hverjum 11 störfum á heimsvísu 

innan ferðaþjónustunnar og telur 9% af alþjóðlegri landsframleiðslu (World Tourism 

Organization, 2014).  

 

 
Tafla 2. Fjöldi alþjóðlegra ferðamanna frá 1995-2016 (The World Bank, e.d.) 

 

Efnahagslegur ávinningur af ferðaþjónustu getur verið bæði beinn, til dæmis þegar 

ferðamenn borga fyrir gistingu á hótelum, en einnig óbeinn þegar ferðamenn nýta sér 

aðra þjónustu í samfélaginu eins og að kaupa handverk eða mat. Aukin innkoma 

starfsfólks í heimalandinu er einnig talin vera óbeinn efnahagslega ávinningur fyrir 

samfélagið sérstaklega í löndum þar sem mikil fátækt ríkir (Jansen, 2013). Gagnrýni er 
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þó á hvernig ferðaþjónusta er útfærð og þá sérstaklega í löndum þar sem innviði og 

almenn réttindi fólks er ekki mikil (Buckley og Pegas, 2012; Jansen, 2013). 

Ferðaþjónustan hefur því jákvæð efnahagsleg áhrif en á sama tíma getur falið í sér 

neikvæðar afleiðingar á umhverfi og samfélag. Þá sérstaklega er verið að vísa í þrýsting á 

vistkerfi með miklum átroðningi af stöðugum ferðamannastraumi (e. mass tourism) og 

ágangi á viðkvæmum náttúruauðlindum með tilkomu nýrra hótela og aðstöðu fyrir 

ferðamenn (Hughes o.fl., 2015; United Nations, 2010). Í eðli sínu þarf ferðaþjónustan á 

því að halda að starfa í sátt við samfélagið og varðveita umhverfið svo hún geti verið 

sjálfbær til framtíðar. Það hefur ýtt undir mikilvægi þess að fyrirtæki í ferðaþjónustu 

tileinki sér aðferðir til að innleiða í stefnumál aðferðir til að vernda og varðveita þær 

auðlindir sem starfsemin reiðir sig á og ýta undir ábyrga hegðun gagnvart efnahag, 

umhverfi og samfélagi (World Tourism Organization, 2014). Aldrei hefur verið 

mikilvægara að horfa til leiða sem geta komið í veg fyrir þætti sem ógna velferð okkar á 

plánetunni. Nú þegar sjáum við þess merki líkt og með hlýnun jarðar, 

loftslagsbreytingum, plastmagni í sjó og bráðnun jökla. Jörðin er ekki ótakmörkuð 

auðlind og mikilvægt er að draga úr neyslu og minnka áhrifin á jörðina (Higham og 

Miller, 2018). 

 Skilgreiningar á ábyrgri og sjálfbærri ferðaþjónustu 
Margar skilgreiningar hafa komið fram seinustu áratugi um sjálfbæra ferðaþjónustu. 

Hugtakið verið gagnrýnt fyrir að vera ekki nógu skýrt og að sjálfbær ferðaþjónusta skili 

sér ekki til ferðaþjónustufyrirtækja. Stjórnendur og einstaklingar hafa lagt mismunandi 

áherslu á hvað skipti máli þegar kemur að því að huga að umhverfi ferðaþjónustunnar á 

heimsvísu (Hunter, 1997). Algengasta hugtakið í tengslum við ferðaþjónustu er sjálfbær 

ferðaþjónusta (e. sustainable tourism) sem dregur nafn sitt frá sjálfbærri þróun (e. 

sustainable development) (Swarbrooke, 1999) en einnig er hugtakið samfélagsábyrgð 

notað, þó minna hafi farið fyrir því innan ferðaþjónustunnar (Buckley og Pegas, 2012). 

Þessi tvö hugtök, sjálfbærni og samfélagsábyrgð eru náskyld, eins og komið hefur fram 

hér í kaflanum um þróun samfélagsábyrgðar, en þau snúa bæði að efnahags-, samfélags- 

og umhverfismálum (United Nations, 2010) eða það sem kallast þreföld rekstrarútkoma 

(e. triple bottom line). Samfélagsábyrgð er talin leggja meiri áherslu á siðferðislegar 

vangaveltur, mannréttindi, réttindi starfsfólks og horfir á það út frá viðskiptahlið 

fyrirtækjanna en sjálfbærni leggur meiri áherslu á umhverfið (Albareda o.fl., 2008; 

Bruntland, 1987; Nidumolu o.fl., 2009).  
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Undir samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu má finna hugtökin ábyrg ferðaþjónusta (e. 

responsible tourism) sem nær yfir atvinnutækifæri og efnhagslegan ávinning af 

ferðaþjónustu og hugtakið vistvæn ferðaþjónusta (e. ecotourism) sem beinir athyglinni að 

umhverfi og náttúru, með áherslu á samfélagsvandamál sem þarf að leysa (Buckley og 

Pegas, 2012; Spenceley, 2008; Weaver, 2008). Það kom í ljós eftir ítrekaðar rannsóknir á 

ferðaþjónustufyrirtækjum sem notuðu þessi hugtök að mörg þeirra notuðu ábyrgðar- og 

vistvænar merkingar eingöngu í markaðsfræðilegum tilgangi. Sum fyrirtæki lögðu þó sitt 

af mörkum í umræðuna um aukna ábyrgð fyrirtækja gagnvart ákveðnum svæðum innan 

þeirra nærumhverfis og loks voru einhver fyrirtæki sem lögðu sitt af mörkum 

fjárhagslega til samfélagsins til að efla velferð þegna nærumhverfisins. Það voru aðallega 

minni fyrirtæki sem leituðu þeirra leiða að styðja við nærsamfélagið sitt frekar en þau 

stærri (Buckley og Pegas, 2012; Spenceley, 2008). Það vantaði því mikið upp á að sjá 

hvernig ferðaþjónustufyrirtæki raunverulega beittu sér fyrir meiri sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð í viðskiptaháttum og að geta sagt með vissu að hin þrefalda 

rekstrarútkoma hafi verið jákvæð og í jafnvægi (Buckley og Pegas, 2012). Þversagnir 

eiga sér stað í sjálfbærri ferðaþjónustu, meðal annars á þann hátt að þegar ferðamenn 

ferðast til áfangastaðar og líkar vel þá láta þeir orðið berast (e. word of mouth) í gegnum 

fjölmiðla og samfélagsmiðla. Slíkt ýtir undir eftirspurn eftir að ferðast til viðkomandi 

áfangastaða og í stað þess að settur sé kvóti á ferðamenn þegar fjöldinn fer yfir þau mörk 

sem áfangastaðurinn ræður við, ákveða fyrirtæki og stjórnvöld frekar að búa til meira 

pláss fyrir fjöldaferðamennsku þar sem efnahagslegur ávinningur er talinn skipta meira 

máli (Hughes o.fl., 2015). Mikil ábyrgð er því hjá fyrirtækjum, samtökum og 

stjórnvöldum að búa til umgjörð og stefnu sem stuðlar að því að slík þróun eigi sér ekki 

stað svo áfangastaðurinn geti verið sjálfbær fyrir komandi kynslóðir.  

Hegðun og eftirspurn ferðamanna hefur mikið að segja þegar horft er til sjálfbærrar 

ferðaþjónustu. Viðhorf ferðamanna hefur breyst á seinustu árum og þeir eru farnir að 

vera meðvitaðri um efnahags, umhverfis- og samfélagsleg áhrif frá ferðaþjónustu sem 

skilar sér í betri umgengni og vali á áfangastöðum og þjónustu (Harrison, Newholm og 

Shaw, 2005). Það hefur þó komið í ljós að munur er á hvað neytendur segja að þeir 

myndu velja og svo hins vegar hvað þeir velja á endanum þegar kemur að því að greiða 

fyrir vöruna eða þjónustuna (Auger og Devinney, 2007). Enn á eftir að rannsaka betur 

neyslumynstur ferðamanna í tengslum við þessa umræðu. Því hefur verið haldið fram að 

með aukinni sjálfbærni í rekstri ferðaþjónustu muni kostnaður aukast sem ekki skilar sér 

til baka til fyrirtækisins og að ferðamenn væru ekki tilbúnir að greiða hærra verð 
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(Nickerson, Jorgenson og Boley, 2016). Nickerson, Jorgenson og Boley (2016) gerðu 

hins vegar rannsókn á dvalarlengd og eyðslu ferðamanna í Montana. Athyglinni var beint 

meðal annars að sjálfbærum ferðamönnum (e. geotravelers), það er að segja þeir 

ferðamenn sem vilja viðhalda og halda í heiðri menningararfleifð, umhverfi og 

landfræðilegri auðlind landins sem heimsótt er og virða vellíðan heimamanna. 

Neyslumynstur þess hóps var svo borinn saman við neyslu hins hefðbundna ferðamanns. 

Þar kom í ljós að sjálfbærir ferðamenn eyða meira en hinn hefðbundni ferðamaður þar 

sem hann styður undir starfsemi í heimabyggð og er meðvitaður um áhrif sín á 

umhverfið. Mikilvægt er því að ferðaþjónustan sé meðvituð um að það séu mismunandi 

markaðssyllur (e. market segments) til staðar. Síðan væri hægt að aðlaga aðstæður að 

þeim markhópum sem væru heppilegir fyrir áfangastaðinn, til dæmis ferðamenn sem eru 

tilbúnir til að greiða fyrir eða vilja leggja áherslu á sjálfbæra ferðamennsku og auka 

þannig samkeppnisforskot á markaði (Dolnicar, 2010). Það er því hlutverk stjórnenda að 

horfa á þetta flókna samspil af viðhorfi ferðamanna og leiðum til að skapa efnahagslegan 

ávinning. Út frá því er hægt að skapa nýtt líkan innan ferðaþjónustunnar sem hefur það 

að markmiði búa til virði fyrir ferðamenn sem eru tilbúnir að velja og greiða fyrir 

sjálfbæra ferðaþjónustu fram yfir aðra. Slíkt líkan gæti haft jákvæð áhrif á samfélag, 

efnahag og umhverfi fyrir komandi kynslóðir (Nickerson o.fl., 2016).  

 Vottanir, staðlar og siðareglur ferðaþjónustunnar 
Ferðaþjónustufyrirtæki eru af öllum stærðum og gerðum, allt frá stórum hótelkeðjum, 

ferðaskrifstofum, náttúruleiðsögn, til samgöngufyrirtækja á landi, sjó og í lofti. 

Ferðaþjónustufyrirtæki hafa mörg hver, eins og fyrirtæki innan annarra greina, tekið þátt 

í að skrifa undir sáttmála um að fylgja eftir gildum samfélagsábyrgðar og taka inn 

umhverfis- og gæðavottanir þar sem þau hafa almennt mikil áhrif á atvinnulíf og 

atvinnusköpun, efnahag, umhverfi og samfélagið í heild sinni (Buckley og Pegas, 2012). 

Hlutverk stjórnvalda er mikilvægt fyrir ferðaþjónustu víðsvegar um heiminn því 

stjórnvöld verða að skilgreina mikilvægar auðlindir landsins og setja ramma um hvernig 

koma eigi í veg fyrir að þær liggi undir skemmdum. Viðmið og staðlar sem settir eru 

fram af einkareknum samtökum frekar en stjórnvöldum eru sögð skila mestum árangri í 

að hvetja ferðaþjónustufyrirtæki til aukinnar samfélagsábyrgðar (Auld o.fl., 2008). Slíkir 

staðlar og vottanir eru meðal annars þeir sem komu fram hér að ofan í kaflanum verkfæri 

samfélagsábyrgðar (United Nations, 2015; United Nations Global Compact, e.d.).  
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Innan hverrar atvinnugreinar er hægt að finna sérhæfð viðmið, vottanir og staðla sem 

eiga ekki bara við fyrirtækin sjálf heldur atvinnugreinina í heild sinni. Tilgangurinn er að 

samhæfa markmið allra fyrirtækja er starfa innan greinarinnar (Auld o.fl., 2008). Dæmi 

má nefna um World Tourism Organization (UNWTO) sem ber ábyrgð á því að stuðla að 

ábyrgri, sjálfbærri ferðaþjónsta á alþjóðavísu. Samtökin byggjast upp á Global codes of 

ethics for tourism sem eru búin til út frá heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna (e. 

sustainable development goals) og er markmiðið að ýta undir samfélags- og 

efnahagslegan ávinning á sama tíma og neikvæð áhrif ferðaþjónustu eru minnkuð (World 

Tourism Organization, e.d.). Þessi samtök leggja áherslu á sjálfbæra ferðaþjónustu, 

nýsköpun innan atvinnugreinarinnar og hafa meðal annars veitt verðlaun til fyrirtækja 

sem hafa sýnt fram á framúrskarandi árangur (World Tourism Organization, 2017a). 

Einnig eru þekkt merki eins og Green Globe (Green Globe, e.d.), og Green Key (Green 

Key, e.d.), ásamt mörgum öðrum umhverfisvottunaraðilum, bæði alþjóðlegum og innan 

hvers lands fyrir sig.  

Í rannsóknum sem gerðar voru í Bretlandi og Barcelona hefur komið fram gagnrýni á 

nytsemi þess að hafa margar vottanir sem setja ólíkar áherslur og misströng skilyrði. Þó 

það séu til fyrirtæki sem nýti sér vottunaraðila til að innleiða gildi í stefnu fyrirtækisins, 

þá séu einnig mörg fyrirtæki sem eingöngu sækjast eftir vottun fyrir markaðslegan 

ávinning, svo sem samkeppnisforskot, vörumerkjagerð og ímyndasköpun (Jarvis, 

Weeden og Simcock, 2010; Rodríguez og Caballero, 2017). Hughes o.fl (2015) sögðu að 

þrátt fyrir nýjar áherslur í sjálfbærri ferðaþjónustu væri enn stór gjá á milli fræða og þess 

sem á sér stað í raunveruleikanum. Þetta styður undir þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið af samtökum ferðaþjónustunnar að ekki sé verið að nýta sér þekkingu um hvernig 

stuðla eigi að meiri sjálfbærni á farsælan hátt. Aukin umræða um að innleiða 

samfélagsábyrgð í ferðaþjónustufyrirtæki sýnir þó að þörfin sé til staðar. Horfa þurfi til 

þeirra þátta samfélagsábyrgðar sem snerta starfsemi ferðaþjónustunnar sem og að setja 

sér langtímamarkmið svo þau skili sem mestum árangri, fyrir fjárhagslega útkomu og 

samfélagið í heild sinni (Inoue og Lee, 2011). 

 Samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi 
Íslensk efnhagssaga hefur einkennst af miklum sveiflum. Í gegnum tíðina var 

aðalútflutningur Íslendinga í sjávarútvegi, atvinnuvegurinn einkenndist af miklum fjölda 

ríkisrekinna fyrirtækja og bjuggu Íslendingar við óstöðugan gjaldmiðil. Efnahagslegt 

landslag tók að breytast rétt fyrir aldamótin og fólust breytingar í aukinni nýfrjálshyggju, 
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einkavæðingu bankanna, hlutabréfaviðskiptum og uppbyggingu á innviðum íslenska 

hagkerfisins. Fólk var stolt af árangri efnhagsins (Ármann Þorvaldsson, 2009) það kom 

því flestum í opna skjöldu þegar efnahagshrunið átti sér stað árið 2008 og endurskoða 

þurfti hagkerfi og viðskiptalíf á Íslandi algerlega (Gylfi Zoëga, Arna Varðardóttir og Jón 

Daníelsson, 2009). Efnahagurinn hefur þó náð sér á strik og er hægt að rekja það til „þess 

ævintýralega vaxtar sem verið hefur í íslenskri ferðaþjónustu á síðustu árum“ eins og 

sagði í ársriti Hagfræðideildar Landsbankans (Þjóðhagur- Hagspá Landsbankans, 2017). 

Ferðaþjónustan er í dag aðalútflutningsvara Íslands. Á Íslandi eru aðallega ör-, lítil- eða 

meðalstór fyrirtæki (Samtök atvinnulífsins, 2014). Það getur haft erfiðleika í för með sér 

þar sem lítil og meðalstór fyrirtæki að hafa ekki eins gott aðgengi að fjármagni. Einnig 

eru lög og reglur þeim ekki í sama hag og fyrir þau sem eru í stærri kantinum (McKinsey 

& Company, 2012). 

Umræðan um samfélagsábyrgð fyrirtækja byrjaði seinna á Íslandi en annarsstaðar í 

Evrópu og ekki voru gerðar neinar skipulagðar athuganir á samfélagsábyrgð fyrr en á 

fyrsta áratug 21. aldarinnar. Fyrir það hafði frekar verið talað um viðskiptasiðferði en 

samfélagsábyrgð (Dagný Arnarsdóttir, 2009). Hulda Steingrímsdóttir (2006) skrifaði 

ritgerð árið 2006 sem kallast Perceptions of Internationally Experienced Icelandic 

Managers of practices of CSR in the Icelandic Business Community. Þar fann Hulda út 

að í byrjun 21. aldarinnar var lítið um umhverfisleg vandamál á Íslandi, eins og mengun í 

jörð og vatni, sem afleiðing af atvinnustarfsemi landsins og þess vegna var minni 

meðvitund um að slíkt gæti átt sér stað. Helstu áherslur fyrirtækja á samfélagsábyrgð 

voru þá á góðgerðarmál en ekki á stefnumótun samfélagsábyrgðar hjá fyrirtækinu sjálfu 

og var þetta sérstaklega áberandi fyrir hrun (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a; 

Steingrímsdóttir, 2006). Hulda komst einnig að því að sum fyrirtæki hafi tekið upp 

samfélagsábyrgð til að öðlast lögmæti, meðal annars með því að eyða meiri pening í að 

auglýsa það sem þau ætla að gera vel í staðinn fyrir að eyða pening í að gera hlutina vel. 

Sum fyrirtæki vilji því setja fram stefnur um samfélagsábyrgð til að líta vel út en skortir 

leiðir til að innleiða það í reksturinn (Steingrímsdóttir, 2006). 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 færðist umræðan frá því að snúast um hvernig fyrirtæki 

eyddu hagnaðinum yfir í hvernig hagnaður sé skapaður (Dagný Arnarsdóttir, 2009). 

Þróun samfélagsábyrgðar hefur verið hægari hér en í öðrum löndum og taldi Hanna V. 

Þorsteinsdóttir (2010) það vera í fyrsta lagi vegna þess að meirihluti fyrirtækja á Íslandi 

eru lítil og hafa ekki eins góðan aðgang að alþjóðlegum mörkuðum og stærri fyrirtæki. Í 

öðru lagi stóð fólk í þeirri trú að fyrirtæki gerðu allt rétt þegar kæmi að þáttum 
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samfélagsábyrgðar og þess vegna væri ekki ástæða til að leggja sérstaka áherslu á það. Á 

þessum tíma voru hagsmunaaðilar, stjórnvöld, ekki að þrýsta og leggja áherslu á aukna 

samfélagsábyrgð fyrirtækja en í staðinn var mun meiri áhersla lögð á hagvöxt (Hanna V. 

Þorsteinsdóttir, 2010).  

Steinunn Karlsdóttir (2016) gerði athugun árið 2016 á meðal viðskipta- og 

hagfræðinga á vinnumarkaði varðandi sjálfbæran og vistvænan rekstur. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var að þekking þeirra var takmörkuð þegar kom að vistvænum rekstri. 

Viðhorf þeirra voru að mörgu leyti neikvæð gagnvart áhrifum aukinnar sjálfbærni og 

töldu helstu hvatana til að taka upp þessar aðferðir snúa að efnahag og samkeppnishæfni 

(Steinunn Karlsdóttir, 2016). 

Hjólin eru þó farin að snúast og var Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð, stofnuð árið 

2011. Markmið með stofnun hennar var að auka þekkingu á samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja á Íslandi (Festa, e.d.-a). Festa, ásamt Reykjavíkurborg, settu meðal annars fram 

yfirlýsingu um aðgerðir í loftslagsmálum árið 2015 sem forstjórar 104 fyrirtækja skrifuðu 

undir. Með undirritun yfirlýsingarinnar gátu fyrirtæki fengið tækifæri á fræðslu, 

stuðningi og vinnustofum með sérfræðingum um loftslagsmál (Festa, e.d.-b). Festa 

hvetur fyrirtæki til þess að tileinka sér Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og velja það 

sem hentar best fyrir hvert fyrirtæki til að innleiða í stefnumótun fyrirtækisins. Miðstöðin 

hefur komið á fót hinum ýmsu samstarfsverkefnum og ráðstefnum til að opna augu 

stjórnenda, starfsfólks og haghafa almennt fyrir ávinningi samfélagsábyrgðar. Árið 2018 

kallaði Festa meðal annars eftir bakhjörlum fyrir nýjan samfélagshraðal sem kallast 

Snjallræði. Þar á að leggja áherslu á samfélagsverkefni sem eiga að skapa aukinn 

ávinning fyrir samfélagið með nýsköpun og fá sex verkefni stuðning frá bakhjörlum, 

Festu, Höfða friðarseturs og Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Festa, 2018c). Verkefnið rímar 

vel við fræðileg skrif um samfélagsábyrgð þar sem kallað er eftir meiri nýsköpun hjá 

fyrirtækjum í að skapa ný tækifæri sem hafa samfélagsábyrgð samþættaða inn í kjarna 

fyrirtækisins (Chandler, 2017; Rangan o.fl., 2015; Visser og Kymal, 2015).  

Árið 2016 var tekið stórt skref í áttina að aukinni samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi 

þegar lagabreyting (Lög um breytingu á lögum um ársreikninga nr.3/2006) átti sér stað í 

tengslum við skráningu ófjárhagslegra upplýsinga í ársskýrslur. Breytingin fól í sér að 

stórum fyrirtækjum sé skylt að láta fylgja með:  

„...upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og 
áhrif félagsins í tengslum við umhverfis-, félags- og starfsmannamál. Jafnframt skal 
gera grein fyrir stefnu félagsins í mannréttindamálum og hvernig félagið spornar við 
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spillingar- og mútumálum (...) lýsingu á viðskiptalíkani félagsins, lýsingu á stefnu 
félagsins í tengslum við mál samkvæmt þessari grein, ásamt lýsingu á því hvaða 
áreiðanleikakönnunarferli félagið framfylgir, c) yfirlit yfir árangur af stefnu 
félagsins í málum samkvæmt þessari grein, d) lýsingu á megináhættum sem tengjast 
þessum málum í rekstri félagsins, þ.m.t., eftir því sem við á og í réttu hlutfalli, um 
viðskiptatengsl þess, vörur eða þjónustu, sem líkleg eru til að hafa skaðleg áhrif á 
þessum sviðum, og hvernig félagið tekst á við þá áhættu og e. ófjárhagslega 
lykilmælikvarða sem eru viðeigandi fyrir viðkomandi fyrirtæki (Lög um breytingu á 
lögum um ársreikninga nr.3/2006). 

Umræða meðal banka og fjármálafyrirtækja á Íslandi verður æ hallari undir ábyrgar 

fjárfestingar þar sem horft er til stjórnarhátta, umhverfis-, jafnréttis- og félagslegum 

þáttum og eru þær taldar skila langtímaárangri og arðbærri fjárfestingum (Friend, 2017; 

Kristján Guy Burgess og Brynjólfur Stefánsson, 2018). Í ljósi þess voru stofnuð samtök 

árið 2017, sem ber nafnið IcelandSIF, til að efla þekkingu á sjálfbærum og ábyrgum 

fjárfestingum meðal fjárfesta, tryggingarfélaga og lífeyrissjóða (IcelandSIF, e.d.). 

Umræða um samfélagsábyrgð er því að aukast töluvert á seinustu árum á öllum sviðum 

samfélagsins.  

 Ferðaþjónusta á Íslandi 
Ferðaþjónustan hefur vaxið á ótrúlegum hraða seinustu tvo áratugina og tók mikið stökk 

á árunum 2010-2017 (Sjá töflu 3). Í samanburði við önnur lönd á heimsvísu hefur 

meðalvöxtur ferðaþjónustunnar á Íslandi verið 25% á milli ára miðað við aukningu upp á 

4-7% í öðrum löndum (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018).  

 
Tafla 3. Fjöldi brottfara erlendra farþega um Keflavíkurflugvöll (Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, 2018; Ferðamálastofa, 2017). 
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Fjöldi erlendra ferðamanna hækkaði úr 485 þúsund árið 2010 yfir í 807.349 þúsund árið 

2013 og árið 2017 komu samtals 2.195.271 milljónir ferðamanna til landsins. Talið er að 

fjöldi ferðamanna hafi náð ákveðnu hámarki árið 2018 og einungis lítil fjölgun muni eiga 

sér stað á næstu árum. Ástæðan fyrir því er talin vera styrking krónunnar og hefur hegðun 

ferðamanna einnig breyst vegna þess (Arion banki, 2017). Efnahagslífið á Íslandi hefði 

ekki verið eins ef ekki hefði verið fyrir ferðaþjónustuna eftir hrun en greinin hefur verið 

einn aðaldrifkraftur hagvaxtar á undanförnum árum. Af öllum útflutningsgreinum 

landsins skilar ferðaþjónustan mestum gjaldeyristekjum (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2018). Stjórnvöld, fyrirtæki, haghafar og samtök hafa tekið 

virkan þátt í að móta atvinnugreinina eftir bestu getu þrátt fyrir þennan hraða vöxt sem átt 

hefur sér stað seinustu árin. Meðal annars var kallað eftir skýrslu um þolmörk 

ferðamennsku af stjórnvöldum á árinu 2017 þar sem greind voru þolmörk 

ferðaþjónustunnar út frá efnahag, náttúru og samfélags (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2018). 

Þar kom í ljós að helsta ástæða þess að ferðamenn völdu Ísland sem álitlegan 

áfangastað var vegna íslenskrar náttúru. Viðhorf þeirra og væntingar voru að upplifa 

ósnortna náttúru og kyrrð (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Á eftir því 

voru ástæðurnar að ferðamenn höfðu alltaf vilja heimsækja landið, lágt verð á 

flugfargjöldum yfir vetrartímann og menning og saga landsins (Ferðamálastofa, 2017). 

Mikil umræða getur skapast um hvernig best sé að varðveita auðlindirnar og 

atvinnugreinina og hafa vaknað ýmsar vangaveltur um hvernig best sé að aðhafast í þeim 

málum (Samtök atvinnulífsins, 2016). Ferðamálastofa hefur síðan 2014 mælt viðhorf 

landsmanna til ferðamanna og ferðaþjónustu. Samkvæmt könnuninni sem kom út 2018 

telja flestir ferðaþjónustuna jákvæða og góða fyrir efnhag heimabyggðar, að hún auki 

fjölbreytileika mannlífsins og sé blómstrandi atvinnugrein. Misjafnar skoðanir voru þó á 

því hvort að fjöldi ferðamanna væri orðinn of mikill eða væri hæfilegur (Ferðamálastofa, 

2018a). Óánægja skapast ef of mikill fjöldi ferðamanna er á sama stað því þá sé ekki 

hægt að njóta kyrrðar náttúrunnar. Bæði ferðamenn og heimamenn voru sammála um 

það. Væntingar ferðamanna byggjast upp á ímynd Íslands sem er talin ósnortin 

náttúruparadís og þegar mikil umferð annarra ferðamanna er á staðnum hefur það áhrif á 

væntingar þeirra (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018).  
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  Neikvæð áhrif af ferðaþjónustu  
Neikvæð áhrif af ferðaþjónustu eru einhver, má þar nefna að fyrirtækið Airbnb sinnir 

fjórðungi gistináttamarkaðsins á Íslandi og að uppbygging hótela hefur ekki náð að halda 

í við hraðan vöxt ferðaþjónustunnar seinustu árin. Það hefur leitt til framboðsskorts á 

íbúðamarkaði sem hefur hækkað húsnæðisverð mikið (Íslandsbanki, 2018). 

Lagabreytingar um heimagistingu voru þó gerðar árið 2016 til að koma til móts við þessa 

þróun þar sem fjölmargar heimagistingar áttu sér stað í hreinu atvinnuskyni. Samkvæmt 

því þarf að fá leyfi fyrir starfseminni, uppfylla kröfur um brunavarnir og ástand eignar 

auk þess að borga af henni skatta eins og annarri atvinnustarfsemi í landinu er skylt að 

gera (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2016). Ísland er einnig í hópi dýrustu 

áfangastaða í heimi og samkvæmt skýrslu um þolmörk ferðaþjónustunnar eru farin að 

sjást neikvæð áhrif á samkeppnishæfni annars útflutnings, ferðaþjónustufyrirtæki eru 

farin að finna fyrir þrýstingi vegna styrkingu krónunnar og húsnæðisverð hefur farið 

hækkandi (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Þolmörk ferðaþjónustunnar 

hafa verið skilgreind sem tveir þættir; annars vegar þolmörk náttúrunnar og hins vegar 

þolmörk landsmanna. Ef ekki verður hlúð að innviðauppbyggingu og verndun náttúru er 

líklegt að báðum þessum þolmörkum verði senn náð (KPMG, 2016). Hraður vöxtur 

ferðaþjónustunnar hefur leitt til þess að mikið álag er á vinnuafl og innviðabyggingu, 

meðal annars viðhald vega og aðbúnað vinsælla ferðamannastaða. Þeir þættir hafa ekki 

fengið fjármagn í samræmi við fjölgun ferðamanna. Mikið af erlendu vinnuafli hefur 

einnig komið til landsins til að anna skorti af starfsfólki í störfum í ferðaþjónustu 

(Íslandsbanki, 2018). Nú þegar hefur Umhverfisstofnun lýst yfir að mikið álag sé nú 

þegar orðið á vinsælum stöðum á Suðurlandi og eru þeir staðir Geysir, Skógafoss, 

Dyrhólaey, Dverghamrar og Gullfoss þar sem stígar eru í slæmu ásigkomulagi, mikið um 

traðk og viðkvæmur gróður ónýtur. Er ástand þessara staða orðið slæmt og hefur verið 

lýst yfir að innviðir nái ekki að sinna umferð ferðamanna (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2018). 

  Áskoranir ferðaþjónustunnar  
Helstu áskoranir ferðaþjónustunnar í dag er að dreifa ferðamönnum um landið til að 

minnka álag á ákveðin svæði. Það hefur hins vegar reynst erfitt þar sem hegðun 

ferðamanna til Íslands hefur breyst og koma ferðamenn til landsins í styttri tíma en áður. 

Það þýðir að þeir sækja í þjónustu nálægt höfuðborgarsvæðinu og flugvellinum og 

dreifist álagið því ekki eins og æskilegt væri (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 
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2018). Einnig hafa vaknað spurningar um hversu samkeppnishæf ferðaþjónusta á Íslandi 

er og hvort hún muni ná að halda samkeppnishæfni sinni á komandi árum. Það veltur á 

þáttum eins og gengi gjaldmiðilsins, ímynd og hvernig tekst til að gera ferðaþjónustuna 

sjálfbæra svo hún geti starfað áfram á komandi árum (KPMG, 2016). Aldrei hefur verið 

mikilvægara að skoða heildræna stefnu milli stjórnvalda, fyrirtækja og samtaka 

ferðaþjónustunnar og mikilvægt er að allir taki þátt. KPMG gerði skýrslu um framtíð 

ferðaþjónustunnar árið 2030 þar sem gerð var áhættugreining og sviðsmyndir settar upp 

til að sjá bæði bestu og verstu mögulegu útkomu komandi ára eftir því hvaða ákvarðnir 

verða teknar. Í skýrslunni komu fram helstu drifkraftar ferðaþjónustunnar til ársins 2030 

sem er mikilvægt að hafa í huga þegar skoða hvað sé mikilvægt að hlúa að (KPMG, 

2016). Þessir drifkraftar eru: 

Ø Ástand náttúru 

Ø Viðhorf heimamanna 

Ø Öryggi ferðamanna 

Ø Orðspor og ímynd Íslands 

Ø Framboð og menntun starfsfólks 

Ø Gæði og fagmennska 

Ø Samsetning ferðamanna 

Ø Innviðir 

Ø Arðsemi 

Ø Gengi 

Ø Alþjóðlegar hagsveiflur og 

efnahagsþróun (KPMG, 2016).

 

Aðrir þættir sem eru taldir hafa áhrif á ferðaþjónustuna eru meðal annars 

loftslagsbreytingar, tækniþróun, aukin umhverfisvitund og sjálfbærni. Þessir þættir spila 

stór hlutverk í  ferðaþjónustunni næstu árin og er mikilvægt að hafa þá til hliðsjónar 

þegar næstu skref eru tekin svo samkeppnishæfni og þróun ferðaþjónustunnar verði 

árangursrík. Skýrslan sýnir að mikilvægt sé að vanda vel til næstu skrefa svo að ekki 

skapist efnahagslegt, samfélagslegt og umhverfislegt tjón (KPMG, 2016).  

  Samfélagsábyrgð innan ferðaþjónustu á Íslandi 
Eins og fram hefur komið hefur verið gósentíð í ferðaþjónustunni en ýmis vandamál eru 

þó farin að láta á sér kræla. Umræðan um ábyrga ferðaþjónustu hefur vaxið jafnt og þétt 

meðfram vexti atvinnugreinarinnar og var 2017 helgað samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu 

(Helga Árnadóttir, 2017). Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð fór af stað það ár með 

verkefnið Ábyrg ferðaþjónusta í samstarfi við Ferðamálastofu, Íslandsstofu, 

Markaðsstofur landshlutanna, Samtök Ferðaþjónustunnar (SAF), Stjórnstöð ferðamála, 

Höfuðborgarstofu og Safetravel. Alls tóku 300 ferðaþjónustufyrirtæki þátt og skrifuðu 

undir yfirlýsingu um aukna ábyrgð í ferðaþjónustu. Tilgangur verkefnisins var að 
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viðhalda ímynd og orðspori Íslands sem ákjósanlegs áfangastaðs og stuðla að aukinni 

sjálfbærni. Fyrirtækin sem tóku þátt fengu tækifæri til að fá leiðsögn í sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð. Lögð var áhersla á að bera virðingu fyrir og ganga vel um náttúruna, 

hafa öryggismál gesta í öndvegi, sýna fram á góða framkomu, virða réttindi starfsfólks og 

stuðla að jákvæðum áhrifum á nærsamfélagið. Þátttakendur voru hvattir til að setja sér 

markmið sem hægt var að mæla og birta upplýsingar um árangurinn (Festa, 2017).  

Mikil áhersla hefur því verið hjá samtökum í ferðaþjónustu að atvinnugreinin verði 

sem sjálfbærust með samstarfi við haghafa, fyrirtækja og stjórnvöld. Sem dæmi um það 

var haldin var ráðstefnan Fótspor ferðaþjónustunnar þar sem helstu aðilar 

ferðaþjónustunnar tóku til máls, meðal annars formenn samtaka, leiðandi fyrirtæki í 

ferðaþjónustu og ferðamálaráðherra (Festa, 2018a; Samtök ferðaþjónustunnar, 2018). 

Grímur Sæmundsen, þáverandi formaður SAF, gagnrýndi þar að stjórnvöld sinntu ekki 

sínum hluta af innviðauppbyggingu þrátt fyrir að margir milljarðar hefðu skilað sér í 

ríkiskassann. Hann minnist einnig á að árið 2017 hefði verið erfitt ár fyrir marga og að 

gullgrafaraæðinu væri lokið og að grisjun myndi verða á þeim sem ekki eru komnir í 

bransann af fullri alvöru (Grímur Sæmundsen, 2018). Eftir ráðstefnuna var tilkynnt af 

stjórnvöldum að mikil innviðauppbygging myndi eiga sér stað, uppbygging fjölsóttra 

staða í náttúru Íslands upp á rúma 2.8 milljarða króna og að markmið stjórnvalda væri að 

dreifa viðkomustöðum betur svo álag minnki á fjölsótta staði (Ferðamálastofa, 2018b).  

  Samtök, vottunaraðilar og staðlar 
Þau tæki og tól sem notuð eru innan ferðaþjónustunnar eru bæði alþjóðleg og innlend. 

Hér verður farið yfir þau helstu. Listinn er ekki tæmandi en gefur mynd af því sem helst 

er notað á Íslandi. Fyrirtæki í ferðaþjónustu hafa meðal annars nýtt sér staðla eins og ISO 

9000 og 14000 sem eru gæða- og umhverfisstaðlar (Staðlaráð Íslands, e.d.). Vakinn er 

íslenskt gæða- og umhverfiskerfi fyrir gististaði og almenn ferðaþjónustufyrirtæki. 

Kerfinu er stýrt af Ferðamálastofu í samvinnu við SAF, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 

Ferðamálasamtök Íslands. Markmið Vakans er að auka umhverfisvitund, öryggi og gæði 

í atvinnugreininni og hvetja til aukinnar samfélagsábyrðar. Til að geta fengið merki 

Vakans þurfa fyrirtæki að uppfylla ákveðin skilyrði og þátttakandi fyrirtæki geta fengið 

auka umhverfismerki (gull, silfur og brons) eftir árangri. Eftirlit er einu sinni á ári hjá 

þeim fyrirtækjum sem hlotið hafa merkingu frá Vakanum og þurfa þátttakendur að greiða 

fyrir merkið (Vakinn, e.d.).  
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Kolviður er annað verkefni sem stofnað var af Skógræktarfélagi Íslands og Landvernd 

þar sem fyrirtæki og einstaklingar geta reiknað út kolefnisfótspor sitt og greitt í sjóðinn 

til þess að binda kolefni úr andrúmsloftinu með gróðursetningu trjáa. Mörg fyrirtæki í 

ferðaþjónustu styrkja Kolvið í ljósi þess að nauðsynlegt er að nota flugsamgöngur til 

landsins. Eins hefur notkun bíleigubíla og rútuferða aukist mikið síðan ferðamenn fóru að 

koma í auknum mæli til landsins (Kolviður, e.d.). Íslensk ferðaþjónustufyrirtæki hafa 

einnig stuðst við alþjóðlegar umhverfisvottanir eins og Bláfánann (e. blue flag) þar sem 

markmiðið er að „vernda lífríki haf- og strandsvæða, draga úr umhverfisáhrifum, bæta 

öryggi og auka umhverfisvitund“. Vottunin er ætluð þjónustuaðilum í 

sjávarferðamennsku meðal annars (Bláfáninn, e.d.).   
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3 Viðskiptalíkön 

Í þessum kafla verður fjallað um viðskiptalíkön (e. business model) út frá fræðilegum 

sjónarhóli með tvíþættri nálgun. Fyrst verður farið yfir fræðilega umræðu um 

viðskiptalíkön en þau hafa það hlutverk að endurspegla heildarstefnu fyrirtækja og sýna 

helstu grunnstoðir þeirra. Seinna verður farið yfir hvers vegna stuðst var við 

viðskiptalíkan í rannsókninni, en það var gert til þess að fá dýpri skilning á hvar stefna 

um samfélagsábyrgð er staðsett í grunnstoðum viðkomandi fyrirtækja. Stuðst var við 

viðskiptalíkanið Business model Canvas (BMC) og verður það einnig kynnt hér á eftir 

svo dýpri skilningur myndist á notagildi viðskiptalíkansins í þessari rannsókn. 

Samkvæmt Teece (2010) hafa viðskiptalíkön verið til staðar frá því að fyrirtæki hófu 

að myndast en umræðan um þau fór ekki af stað fyrr en rétt fyrir byrjun 21. aldarinnar. 

Viðskiptalíkön geta verið bæði meðvituð og ómeðvituð meðal stjórnenda fyrirtækisins 

þar sem það er alltaf eitthvað innra samhengi til staðar í hverju fyrirtæki. Viðskiptalíkön 

hafa ekki verið áberandi innan fræðasamfélagsins þrátt fyrir að áhersla sé lögð á gerð og 

þróun viðskiptalíkana í viðskiptalífinu og þá sérstaklega í tengslum við nýsköpun og 

viðskiptaþróun (Baden-Fuller og Morgan, 2010; Magretta, 2002). Áberandi er að ekki 

eru allir sammála um hvað felist í hugtakinu viðskiptalíkan og gekk Magretta (2002) svo 

langt að segja að hugtakið sé merkingarlaust og hafi engan tilgang þar sem það sé allt og 

ekkert og hafa fleiri fræðimenn tekið undir það (Dasilva og Trkman, 2014; Linder og 

Cantrell, 2000; Stähler, 2002). Talið er að ástæðan fyrir því sé vegna þess að of margar 

ólíkar skilgreiningar hafi komið fram á sjónarsviðið um viðskiptalíkön sem ekki hafa 

verið nógu skýrar né aðgengilegar og hafa gefið misvísandi skilaboð um notkun og virkni 

þeirra (Zott, Amit og Massa, 2011). Osterwalder og Pigneur (2010) sögðu að þörf væri á 

sameiginlegum skilning og skilgreiningu á hugtakinu sem væri einfalt í notkun en væri 

samt ekki einföldun á því flókna umhverfi sem fyrirtækjarekstur og þróun fyrirtækja er í 

raun og veru. 

Út frá sögulegu samhengi voru viðskiptalíkön einföld boðleið milli viðskiptavinar og 

birgja eins og var í tilfelli kaupmannsins á horninu. Seinna, með auknum 

tækniframförum og tilkomu internetsins, opnuðust nýjar leiðir til þess að eiga viðskipti 

sem kölluðu á ný og endurbætt viðskiptalíkön sem höfðu ekki sést áður (McGrath, 2010; 

Stähler, 2002; Teece, 2010; Zott o.fl., 2011). Þessi bylgja tækniframfara gerði það 

mögulegt að gera erfiða útreikninga að einföldum formúlum sem auðvelt var að breyta og 

bæta að vild og urðu því til fleiri möguleikar til að eiga viðskipti (Magretta, 2002). 
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Viðskiptalíkön eru síbreytileg sem helst í hendur við að óskir viðskiptavina eru 

breytingum háðar sem og að umhverfið tekur stöðum breytingum (Teece, 2010). Sem 

dæmi um breytingar á viðskiptalíkönum var að færa framleiðslu til annarra landa til að 

lækka kostnað, opna vefverslanir og gera niðurhal aðgengilegra. Nærtækt dæmi er 

auglýsingastarfsemi sem er nú að mestu að finna á veraldarvefnum ólíkt því sem var fram 

að tækniframförum í kringum 1998-2001 (Eiríkur Hilmarsson, 2011; Teece, 2010).  

 Skilgreining á viðskiptalíkani  
Oft hefur viðskiptalíkaninu verið líkt við sögu, uppskrift, arkítektúr eða áætlun/teikningu 

(e. blueprint) sem lýsir samhengi eða kerfi margra ólíkra þátta innan 

skipulagsheildarinnar. Viðskiptalíkön auðvelda stjórnendum fyrirtækja að halda utan um 

alla þætti skipulagsheildarinnar (Demil og Lecocq, 2010; Magretta, 2002; Teece, 2010). 

Það sýnir hvernig viðskiptum skuli hagað og hvernig fyrirtækið býr til verðmæti (e. 

value) fyrir viðskiptavini sína (Osterwalder og Pigneur, 2010; Teece, 2010). Hægt er að 

skoða viðskiptalíkan út frá tveimur sjónarhornum. Fyrst sem kyrrstætt (e. static) líkan þar 

sem horft er á það sem uppskrift eða ramma af grunnstoðum skipulagsheildarinnar sem 

saman vinna að því að skapa verðmæti fyrir viðskiptavini og tekjur fyrir fyrirtækið 

(Demil og Lecocq, 2010; Zott o.fl., 2011). Önnur nálgun er að horfa á viðskiptalíkön sem 

tækifæri til ummyndunar (e. transformational approach). Þar er gengið er út frá því að 

viðskiptalíkanið taki stöðugum breytingum og beini athyglinni að nýsköpun annað hvort 

innan skipulagsheildarinnar eða í viðskiptalíkaninu sjálfu (Demil og Lecocq, 2010).  

Viðskiptalíkön eiga að lýsa grunnstoðum skipulagsheildar. Þau lýsa því hvernig 

skipulagsheildin skapar verðmæti fyrir viðskiptavini, hverjir helstu samstarfsaðilar séu, 

skoða samskiptaleiðir við viðskiptavini, dreifileiðir, eðli tekjustreymis, kostnaðarliða og 

setja niður hver sér um hvern þátt í virðiskeðjunni. Viðskiptalíkanið útskýrir einnig 

flæðið milli þessara grunnþátta í grófum dráttum (Osterwalder og Pigneur, 2010; Teece, 

2010). Út frá því er einnig hægt að lesa úr stefnu fyrirtækisins, sjá hagfræðilegar breytur 

eins og hagfræði viðskiptakostnaðar og leikjafræði auk þess að aðstoða við 

markaðssetningu (Massa, Tucci og Afuah, 2017).  

Viðskiptalíkön hafa mismunandi áherslur eftir því hvað fyrirtækið leggur aðallega upp 

með eins og hvernig tekjustreymi myndast eða hvernig fyrirtæki fara að því að ná til 

viðskiptavina. Ákveðin líkön eru orðin þekktar fyrirmyndir eins og Freemium líkanið (e. 

freemium business model), þar sem náð er til viðskiptavina með því að fá aðgang að 

þjónustu án endurgjalds sem síðan er vonast til þess að þeim líki vel og vilji kaupa dýrari 
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aðgang með betri þjónustu seinna meir (Eiríkur Hilmarsson, 2011; McGrath, 2010). Sum 

viðskiptalíkön heita eftir þeim fyrirtækjum sem hafa þróað viðskiptalíkanið eins og Ikea 

eða McDonald‘s. Þessi líkön hafa ákveðna uppbyggingu og er hægt að nýta þau fyrir 

önnur fyrirtæki þar sem þau hafa sýnt fram á góðan árangur (Baden-Fuller og Morgan, 

2010). Margar útgáfur af viðskiptalíkönum hafa komið fram á sjónarsviðið og eru skiptar 

skoðanir um hvað henti hvaða fyrirtæki enda á sér stað stöðug þróun, bæði hjá þeim sem 

hafa nú þegar viðskiptalíkan og þeirra sem eru að þróa ný viðskiptalíkön (Teece, 2010).  

Innan nýsköpunar og viðskiptaþróunar er lögð áhersla á þróun nýrra viðskiptalíkana 

(e. business model innovation). Þá eru unnið að því að bæta og breyta gömlum 

viðskiptalíkönum eða hreinlega leysa þau af hólmi með nýjum og betri útgáfum 

(McGrath, 2010; Osterwalder og Pigneur, 2010). Hjá atvinnugreinum eins og 

ferðaþjónustunni er meðal annars hægt að sjá hvernig viðskiptalíkön innan 

atvinnugreinarinnar hafa tekið breytingum og þróast með auknum tækniframförum og 

nýsköpun. Þar er hægt að skoða hvernig Airbnb og önnur fyrirtæki af svipuðum meiði 

bjuggu til aðgengilegt markaðstorg fyrir fólk um allan heim sem leigir húsnæðið sitt til 

ferðamanna. Sú þjónusta er töluvert frábrugðin þeim hefðbundu gistiþjónustuleiðum sem 

höfðu verið ríkjandi áður og hefur haft áhrif á samkeppnisumhverfi þeirra (Thompson, 

2013). 

Til þess að fyrirtæki nái árangri og geti viðhaldið vexti í samkeppnisumhverfi þarf að 

tileinka sér farsæla viðskiptahætti (e. business practises) til að greina aðstæður og starfa á 

skynsamlegan hátt (Gordon o.fl., 2015). Ef engin vinna hefur verið lögð í að kortleggja 

aðstæður, utan og innan fyrirtækis eru meiri líkur á því að stjórnendur taki verri 

ákvarðanir á erfiðum tímum sem getur leitt til endaloka fyrirtækisins (Gerloff, 1985). 

Porter (1998) tekur undir þetta og segir mikilvægt að nota viðskiptahætti til þess að 

greina og gera samkeppnisumhverfi og keppninautum skil. Þó svo að stjórnendur telji sig 

hafa þekkingu og reynslu af því að keppa á markaði er líklegt að það snúist í höndunum á 

þeim ef það er ekki gert með markvissum hætti. Til þess að geta lifað af á markaði þar 

sem hröð þróun á sér stað og mikil samkeppni er til staðar þá þurfa skipulagsheildir að 

vera vakandi fyrir því sem nauðsynlegt er að gera til að halda velli. Vinna við mótun, 

endurskoðun og hönnun viðskiptalíkana getur því spilað stórt hlutverk í að stjórnendur 

séu meðvitaðir um hvernig landið liggur og hvað sé nauðsynlegt að gera til þess að 

bregðast við breytingum sem eru óhjákvæmilegar í hröðu samkeppnisumhverfi nútímans 

(Osterwalder og Pigneur, 2010).  
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 Viðskiptalíkön og stefna  

Viðskiptalíkani hefur stundum verið líkt við stefnu (e. strategy) þrátt fyrir að þessi tvö 

hugtök séu ekki það sama. Þau skarast að einhverju leyti þar sem hugmyndafræðilega eru 

þau lík og mætti segja að bæði séu hluti af undirstöðum fyrirtækja sem ætla sér að ná 

árangri (Magretta, 2002). Eiríkur Hilmarsson (2011) bar þessi tvö hugtök saman í 

fræðilegu yfirliti um viðskiptalíkön og segir: „Að fást við samkeppni er verkefni stefnu 

en það er líka verkefni viðskiptalíkans. Stefnan svarar spurningunni hvert fyrirtæki 

stefnir og hvers vegna. Viðskiptalíkanið svarar því hvernig fyrirtækið fer að því að ná 

settum markmiðum“ (Eiríkur Hilmarsson, 2011). Viðskiptalíkön gefa okkur sýn á 

skipulagsheildir í reynd, það er að segja hvernig ólíkir þættir skipulagsheildarinnar vinna 

saman í raun og veru, hvernig tekjum er aflað og markmiðum náð. Stefna fyrirtækja segir 

til um hverjum fyrirtækið þjónar, hvernig það staðsetur sig á markaðnum og stendur í 

samkeppnismiðuðu umhverfi (Porter, 1996). McGrath (2010) segir að áhugavert sé að 

horfa á viðskiptalíkön eftir að umræðan um þau varð algengari þar sem það breyti því 

hvernig stefnumótunarvinna sé úthugsuð og framkvæmd. Samkvæmt McGrath (2010) er 

gerð viðskiptalíkana hjálpleg við að átta sig á stefnu skipulagsheildar þar sem það ýtir 

undir tilraunastarfsemi í gerð þess, notkun fyrirmynda (e. prototypes) og lýsir því vel að 

stefnumótunarvinna, alveg eins og gerð viðskiptalíkana, er ekki eitthvað sem er fullgert 

heldur er í stöðugu breytingarferli. Ef stefna fyrirtækisins rímar ekki við það sem kemur 

fram í viðskiptalíkaninu er augljóst ósamræmi til staðar. 

 Business model canvas – Alexander Osterwalder 
Í ljósi þess að erfitt hefur verið að ná samhljómi um viðskiptalíkön seinustu tvo áratugina 

(Eiríkur Hilmarsson, 2011; Magretta, 2002) kom líkan Osterwalders og Pigneurs (2010), 

Business Model Canvas (sjá mynd 3), eins og ferskur andvari inn í umræðuna. Líkanið 

sem þeir hönnuðu var einfalt í sniðum og útfært á myndrænan hátt svo flestir geti notað 

það og skilið. Líkanið er hugsað bæði fyrir þá sem eru að þróa nýtt viðskiptalíkan sem 

frumkvöðlar innan nýsköpunar og viðskiptaþróunar en einnig fyrir þá sem nú þegar hafa 

viðskiptalíkan en vilja betrumbæta núverandi líkan (Osterwalder og Pigneur, 2010). Á 

Íslandi er vísað í þetta viðskiptalíkan meðal annars hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). Business model canvas byggist upp á níu þrepum 

sem eru lýsandi fyrir það sem fyrirtækið stendur fyrir. Þessi níu þrep koma öll inn á 

fjórar stoðir viðskiptalíkansins sem eru framboð, viðskiptavinir, innviðir og fjármál. 
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Samræmi verður að vera á milli allra þáttanna svo viðskiptalíkanið gangi upp 

(Osterwalder og Pigneur, 2010). Frekar útlisting á hverjum þætti fyrir sig er að finna í 

viðauka 3. 

 

 

Mynd 3. Business model canvas (Osterwalder og Pigneur, 2010; Ávinningur, e.d.). 

  

Helstu samstarfsaðilar Helstu aðgerðir Virðistilboð Viðskiptavinatengsl Markaðssyllur 

Auðlindir Dreifileiðir 

Uppbygging kostnaðar Tekjustraumar 

www.avinningur.is  

Viðskiptalíkan fyrir: 

Hverjir eru helstu samstarfsaðilar? 
Hverjir eru helstu birgjar? 
Hverjar eru helstu auðlindirnar sem við höfum 
aðgang að hjá samstarfsaðilum? 
Hverjar eru helstu aðgerðir sem 
samstarfsaðilarnir framkvæma? 

Hverjar eru helstu aðgerðir sem virðistilboðið 
gerir kröfu um? 
Dreifileiðirnar okkar? 
Viðskiptamannatengsl? 
Tekjustraumar? 

Hvaða virði afhendum við viðskiptavinum? 
Hvaða vandamál viðskiptavina erum við að 
hjálpa þeim að leysa? 
Hvaða samsetningu af vörum og þjónustu erum 
við að bjóða hverjum markhópi? 
Hvaða þörfum viðskiptavina erum við að 
fullnægja? 

Hvers konar tengsl reiknar sérhver markhópur með að við 
stofnum til og viðhöldum við þá? 
Hver þeirra höfum við þegar stofnað til? 
Hvernig eru þau samþætt við aðra hluta viðskiptalíkansins? 
Hversu kostnaðarsöm eru þau? 
 
Það geta verið ólíkar ástæður fyrir viðskiptavinatengslum: 
• Afla viðskiptavina 
• Viðhalda viðskiptavinum 
• Auka sölu (t.d. krosssala, upp sala) 

Fyrir hverja erum við að skapa virði? 
Hverjir eru mikilvægustu viðskiptavinirnir? 
 
Hópar viðskiptavina mynda sérstaka markaðssyllu ef: 
• Þarfir þeirra gera kröfur um sérstakt virðistilboð 
• Það þarf að ná til þeirra í gegnum ólíkar dreifileiðir 
• Þeir gera kröfur um ólík form af viðskiptatengslum 
• Arðsemi af þeim er verulega ólík 
• Þeir eru tilbúnir að greiða fyrir ólíka þætti virðistilboðsins 

Hverjar eru helstu auðlindir sem virðistilboðið 
gerir kröfu um? 
Dreifileiðirnar okkar? 
Tengsl okkar við viðskiptamenn? 
Tekjustraumarnir? 

Í gegnum hvaða dreifileiðir vilja viðskiptavinirnir að 
við höfum samband við þá? 
Hvernig náum við til þeirra núna? 
Hvernig eru dreifileiðirnar samþættar? 
Hverjar þeirra virka best? 
Hverjar þeirra eru hagkvæmastar/ódýrastar? 
Hvernig samþættum við þær við venjur viðskiptavina? 
 
Vitund 
• Skapa vitund meðal viðskiptavina um vörur og 

þjónustu fyrirtækisins 
Mat 
• Hjálpa viðskiptavinum að meta virðistilboðið 
Kaup 
• Gera viðskiptavinum kleift að kaupa vörur og 

þjónustu fyrirtækisins 
Afhending 
• Afhenda viðskiptavinum virðistilboðið 
Eftirkaupaþjónusta 
• Veita eftirkaupaþjónustu 

Hverjir eru mikilvægustu kostnaðarliðirnir sem tengjast viðskiptalíkaninu? 
Hvaða lykilauðlindir eru dýrastar? 
Hvaða lykilaðgerðir eru dýrastar? 

Hvaða virði eru viðskiptavinirnir í raun og veru tilbúnir að greiða fyrir? 
Hvaða virði eru þeir að greiða fyrir núna? 
Hvernig eru þeir að greiða núna? 
Hvernig myndu þeir helst vilja greiða? 
Hversu miklu skilar hver tekjustraumur til afkomunnar? 
 
Það geta verið tvær megin tegundir af tekjustraumum: 
• Tekjur af einskiptisviðskiptum 
• Reglulegar tekjur sem eiga uppruna sinn í afhendingu á stöðugum 

virðisauka eða vegna eftirkaupaþjónustu 

ÁSTÆÐUR FYRIR SAMSTARFI 
Hámörkun og hagkvæmni 
Minnkun áhættu og óvissu 
Aðgengi að sértækum auðlindum og aðgerðum 

FLOKKAR 
Framleiðsla 
Lausn vandamála 
Kerfi/Tengingar EINKENNI 

Nýleiki 
Virkni 
Aðlögun 
„Að geta unnið verkið“ 
Hönnun 
Vörumerki/stöðutákn 
Verð 
Lækkun kostnaðar 
Minnkun áhættu 
Aðgengi 
Þægindi/notagildi 

DÆMI 
Persónuleg þjónusta 
Tileinkuð persónuleg aðstoð 
Sjálfs-þjónusta 
Sjálfvirk þjónusta 
Samfélög 
Sam-sköpun 

Fjöldamarkaður 
Syllumarkaður 
Markaðshlutun 
Margbreytileiki 
Marghliða grundvöllur 

HELSTU LEIÐIR 
Sala á eignum 
Gjald fyrir notkun 
Áskriftargjöld 
Lán/Leiga/Fjármögnunarleiga 
Leyfisréttur 
Sölulaun 
Auglýsingar 

FÖST VERÐ 
Listaverð 
Verð háð eiginleikum vöru 
Verð háð markaðssyllu 
Verð háð magnkaupum 

KVIK VERÐLAGNING 
Samningar (prútt) 
Háð framlegð 
Rauntíma markaðsverð 

ER FYRIRTÆKIÐ MEIRA: 
Kostnaðardrifið (lágmarks kostnaður, verðgrundvallað virðistilboð , 
hámarks sjálfvirkni, víðtæk úthýsing) 
Virðisdrifið (áhersla á að skapa virði, yfirverð) 

DÆMI UM EIGINLEIKA: 
Fastur kostnaður (laun, leiga, nytsemi) 
Breytilegur kostnaður 
Stærðarhagkvæmi 
Víddarhagkvæmni 

TEGUNDIR AUÐLINDA 
Efnislegar 
Þekking 
Mannauður 
Fjárhagslegar 

Byggt á viðskiptalíkani Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, 2010 
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4 Samþætting samfélagsábyrgðar við viðskiptalíkan 
fyrirtækisins 

Hér í köflunum á undan hefur verið skrifað um samfélagsábyrgð, sjálfbæra 

ferðaþjónustu, stöðuna á Íslandi í tengslum við þau málefni og þróun og notkun 

viðskiptalíkana. Í þessum kafla verður dregið saman hvernig ferðaþjónustufyrirtæki fara 

að því að samhæfa samfélagsábyrgðina við viðskiptalíkanið og byggja fyrirtækið á þeim 

þáttum sem eru mikilvæg svo ferðaþjónustan haldi velli. Eins og fram hefur komið er 

verið að kalla eftir meiri sjálfbærni hjá ferðaþjónustu út um allan heim og er Ísland þar 

engin undantekning, enda ferðaþjónustan orðin stærsta útflutningsgrein landsins, reiðir 

sig á íslenska náttúru og hefur vaxið á miklum hraða seinustu árin. Spurningin er því 

hvernig ferðaþjónustufyrirtæki fara að því setja áherslur á aukna samfélagsábyrgð þannig 

að það skili árangri. 

 Samfélagsleg tækifæri fyrirtækja 
Umræðan um hvernig fara eigi að því að samþætta samfélagsábyrgð við starfsemi 

fyrirtækisins er frekar nýtilkomin þar sem meiri áhersla er lögð á í dag að fyrirtæki vinni 

ekki bara sér í hag heldur einnig umhverfi þess og samfélagi. Í ljósi þess hefur 

fræðiheimurinn farið að tala um samfélagsleg tækifæri fyrirtækja (e. corporate social 

opportunity) þar sem samfélagsábyrgð er ekki fyrirbæri sem dregur fyrirtæki niður út af 

kostnaði heldur veiti tækifæri til vaxtar bæði fyrir hina þreföldu rekstrarútkomu, 

fyrirtækið sjálft og samkeppnishæfni þess (Adams, Jeanrenaud, Bessant, Denyer og 

Overy, 2016). Jenkins (2009) sagði að hugtakið samfélagsleg tækifæri fyrirtækja hefði 

þrjár víddir: nýsköpun í vöru eða þjónustu, að þjónusta óþekkta markaði og búa til ný 

viðskiptalíkön. Hjá Grayson og Hodges (Grayson og Hodges, 2004) var umræðan um 

samfélagsleg tækifæri farin að snúast um að samfélagsábyrgð fari frá því að vera 

fyrirbæri sem væri hengt á fyrirtækið (e. bolt on) yfir í að vera innbyggt inn í fyrirtækið 

(e. built in).  

Í ljósi ferðaþjónustu hefur umræðan þróast í að skoða hvernig hægt sé að varðveita 

náttúruauðlindir og á sama tíma skapa arð fyrir fyrirtækið svo það standi undir sér. Mörg 

fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar hafa nú þegar hafist handa við að hanna viðskiptalíkön 

sem hafa það að meginmarkmiði að skapa virði sem hefur ávinning fyrir fleiri þætti en 

einungis efnahagslegan ávinning fyrirtækisins sjálfs (Zott o.fl., 2011). Athyglinni hafði 

fyrst verið beint að því hvernig hægt væri að búa til fjárhagslegt virði fyrir fyrirtækið og 

viðskiptavinina (Teece, 2010). Í aukinni umræðu um samfélagsábyrgð fyrirtækja hefur 
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áherslan breyst yfir í að viðskiptalíkön hafi fleiri áherslur aðrar en bara fjárhagslegar og 

hafa því samfélagsleg líkön (e. social business models), græn viðskiptalíkön (e. green 

business models) og sjálfbær viðskiptalíkön (e. sustainable business model) farið að taka 

meira pláss í umræðunni umfram hefðbundin viðskiptalíkön (Schaltegger, Hansen og 

Lüdeke-Freund, 2016) 

Með sjálfbærum viðskiptalíkönum er átt við að þau séu sjálfbær út frá þremur lögum, 

það er að segja frá efnahagslegu, samfélagslegu og umhverfislegu sjónarhorni (Savitz, 

2012). Sjálfbært viðskiptalíkan getur hjálpað til við að lýsa, greina, stýra og koma til 

skila hvaða virði fyrirtækið skapar fyrir viðskiptavini og haghafa út frá hugmyndum um 

sjálfbærni. Einnig með hvaða hætti virðið er búið til og komið til viðskiptavina og 

hvernig það getur skapað efnahagslegan ávinning á sama tíma og það stuðlar að jákæðum 

samfélagslegum, umhverfislegum og efnhagslegum áhrifum umfram það sem fyrirtækinu 

eru skylt að gera (Schaltegger o.fl., 2016). Þar er því horft til þess að samfélagsábyrgð 

fyrirtækja sé rauður þráður í gegnum allt viðskiptalíkanið og virðið skapað út frá þeim 

þáttum (Savitz, 2012). Jákvæð hliðarafurð af því að starfa út frá sjálfbæru viðskiptalíkani 

er minnkaður kostnaður, aukin sala og minnkuð áhætta (Schaltegger og Synnestvedt, 

2002), fyrir utan aðra óbeina þætti eins og jákvæðara orðspor, aðlaðandi vinnustað fyrir 

starfsfólk og tækifæri til nýsköpunar. Til að það verði að veruleika verða stjórnendur að 

fylgja þessu eftir með vönduðum vinnubrögðum (Schaltegger, Luedeke-Freund og 

Hansen, 2012).  

Hægt er að skipta sjálfbærum viðskiptalíkönum í tvo flokka, veik líkön og sterk. Sterk 

sjálfbær viðskiptalíkön einkennast af því þegar umhverfis- og samfélagslegir þættir hafa 

verið samþættaðir inn í alla hegðun og viðskiptahætti fyrirtækisins á heildrænan hátt. 

Veik sjálfbær viðskiptalíkön taka einstaka þætti samfélagsábyrgðar, eins og til dæmis 

markmið á sviði umhverfismála, og innleiða það smátt og smátt yfr tímabil með 

stigvaxandi hætti (Roome, 2012; Upward og Jones, 2016). Sterk sjálfbær viðskiptalíkön 

verða að leggja grunninn að undirstöðum sem geta skapað sameiginlegt virði fyrir alla 

hluthafa fyrirtækisins, viðskiptavini, samfélagið og aðra aðila sem koma að því (Upward 

og Jones, 2016). 

Þrátt fyrir ítrekaðar rannsóknir á samfélagsábyrgð og sjálfbærni þar sem lögð er 

áhersla á mikilvægi þess að minnka neikvæð áhrif á umhverfi og samfélag og auka 

jákvæð áhrif, þá hafa leiðir til þess að koma þeim í framkvæmd ekki sýnt fram á góðan 

árangur. Luedeke-Freund og Hansen (2016) sögðu að í ljósi þess sé ekki líklegt að 

sjálfbærni geti átt sér stað eingöngu á samfélagslegu stigi heldur þurfi fyrirtæki að láta 
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það verða að veruleika og til þess að það sé hægt þurfi það að gerast í gegnum 

viðskiptalíkön fyrirtækjanna. Reynsla á hvort það muni bera árangur eigi svo eftir að 

koma betur í ljós. 
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5 Aðdragandi, aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknar 

 Markmið og staða rannsakanda gagnvart viðfangsefni 
Markmið rannsóknarinnar var í fyrstu að skoða samfélagsábyrgð hjá almennum 

fyrirtækjum á Íslandi og sjá hversu mikil vinna væri lögð í að framfylgja markmiðum 

þeirra út frá stefnu fyrirtækjanna. Á meðan upplýsingaöflun átti sér stað sá rannsakandi 

að mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi höfðu skrifað undir yfirlýsingu um aukna 

ábyrgð í ferðaþjónustu á Íslandi hjá Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð fyrirtækja. 

Það framtak vakti áhuga rannsakanda að skoða hvað fyrirtæki í ferðaþjónustu væru að 

leggja áherslu á og hversu langt umræðan um samfélagsábyrgð væri komin innan 

atvinnugreinarinnar. 

Mikil áhersla var lögð á innan stefnumótunarfræðanna í meistaranáminu að ekki sé 

fullnægjandi að sýna fram á stefnu ef henni er ekki fylgt eftir. Til þess að sjá hvernig 

fyrirtæki framkvæma stefnuna kom fram hugmynd að skoða viðskiptalíkön fyrirtækjanna 

þar sem hegðun þeirra kemur betur í ljós. Eftir lestur fræðilegra greina um viðskiptalíkön 

kom í ljós að endurskoðun, hönnun og nýsköpun viðskiptalíkana þar sem 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni eru höfð að leiðarljósi, hefur færst í aukana. Þættir 

viðskiptalíkansins tilgreina hverjir séu viðskiptavinahópa, samstarfsaðilar, leiðir til að ná 

til viðskiptavina, varan eða þjónstan sem boðið er upp á, samstarfsaðilar, helstu aðgerðir 

fyrirtækisins, auðlindir, kostnaður og tekjur. Þessir þættir lýsa grunnstoðum, eða 

kjarnastarfsemi, fyrirtækisins. Markmið rannsóknarinnar var því að sjá hversu samþættuð 

samfélagsábyrgðin var við viðskiptalíkan fyrirtækis. Einnig að sjá hvernig fyrirtækin 

skilgreina samfélagsábyrgð, hvaðan hvatarnir koma að aukinni samfélagsábyrgð, hvaða 

aðferðir eru notaðar til að innleiða samfélagsábyrgð, ástæða fyrir því að taka upp vottanir 

í tengslum við umhverfisvernd, aukna sjálfbærni eða ábyrgð gagnvart samfélaginu og af 

hverju mikilvægt sé að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu. 

 Rannsóknaraðferðir 
Rannsóknaraðferðin sem notuð var í rannsókninni var eigindleg aðferðarfræði (e. 

qualitative research method) með aðferðum grundaðrar kenningar og samhliða því aðferð 

sem kallast að „hugsa upphátt“ (e. think aloud). Eigindleg aðferðarfræði með áherslu á 

grundaða kenningu passaði vel við markmið rannsóknarinnar til að afla upplýsinga um 

hvernig íslensk ferðaþjónustufyrirtæki fara að því að samtvinna samfélagsábyrgð við 

starfsemi fyrirtækisins. Með þessari aðferðarfræði er túlkunarnálgun (e. interpretivism) 
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notuð til þess að sjá hvernig einstaklingurinn túlkar upplifun sína á viðfangsefni 

rannsóknarinnar, eða veruleikans sem til staðar er (Bryman og Bell, 2007). Aðferðin er 

mikilvæg til þess að fá dýpt og skilning á viðfangsefni rannsóknar og þarf að fara eftir 

nákvæmum reglum sem leitast við að fá dýpri skilning á samfélagslegum raunveruleika 

(Gephart og Rynes, 2004). Í mörgum tilfellum er eigindleg aðferðafræði notuð ef ekki 

eru til staðar skilgreiningar eða rannsóknir á viðfangsefni og getur aðferðin því varpað 

ljósi á það og gefið betri sýn á aðstæður (Merriam og Tisdell, 2016). Þessi aðferðarfræði 

á þess vegna vel við rannsóknina þar sem ekki er búið að rannsaka viðfangsefnið af 

miklum mæli á Íslandi og aðkallandi er að skoða samfélagsábyrgð hjá ferðaþjónustunni 

vegna þess hve ný atvinnugreinin er og hversu mikil áhrifin eru á alla þætti samfélags, 

umhverfis og efnahags.  

 Gagnaöflun  
Í upphafi ferlisins fór rannsakandi af stað með rannsóknarspurningu þar sem markmiði 

og afmörkun viðfangsefnisins voru gerð skil. Eftir að búið var að velja viðmælendur og 

samþykki lá fyrir meðal þeirra að taka þátt var fundin tímasetning fyrir viðtal. Skipulag 

gagnaöflunarinnar skiptist í þrjá þætti á meðal viðtalinu stóð. Fyrsti þáttur snerist um 

spurningar um viðmælanda og fyrirtæki. Í öðrum þætti gagnaöflunar var aðferðin að 

„hugsa upphátt“ (e. think aloud method) notuð en hún tilheyrir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Sú aðferð fer fram þannig að viðmælandi er beðinn um að vinna 

ákveðið verkefni og segja upphátt það sem kemur upp í huga hans við vinnslu 

verkefnisins. Með því að hugsa upphátt um leið og viðmælandi leysir verkefnið eru 

minni líkur á því að viðmælandi ritskoði svör sín og sýni þess í stað sín fyrstu viðbrögð. 

Það gefur rannsakanda tækifæri til að greina þekkingu viðmælanda á verkefninu. 

Aðferðin hefur nýst meðal annars til að greina hugsanamynstur hjá arkitektum á meðan 

hönnunarferli stendur (Van Someren, Barnard og Sandberg, 1995). 

Í þessari rannsókn fengu viðmælendur það verkefni að fylla út viðskiptalíkan 

fyrirtækisins með aðstoð frá tómu viðskiptalíkani Alexander Osterwalders, Business 

model canvas (sjá mynd 3). Það viðskiptalíkan er skýrt og hnitmiðað og auðvelt er fyrir 

hvern sem er að fylla það út án þess að hafa gert það áður (Osterwalder og Pigneur, 

2010). Viðmælendur áttu að hugsa upphátt ásamt því að benda á hvar samfélagslega 

ábyrgðin liggi í viðskiptalíkaninu. Þetta verkefni fékk viðmælendur til að leggja meiri 

hugsun í kjarnastarfsemi fyrirtækisins sem gaf rannsakanda betri sýn á hversu mikil 

vinna hefur farið í að innleiða samfélagsábyrgð í kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Einnig 
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fékk rannsakandi betri hugmynd um hvaða merkingu viðmælandi lagði í hugtakið 

samfélagsábyrgð, hversu mikla vinnu stjórnendur lögðu í að innleiða stefnuna í starfsemi 

fyrirtækisins og hvar samfélagsábyrgðin er staðsett hjá fyrirtækinu.  

Í þriðja þætti gagnaöflunar í viðtali var stuðst við viðtalsramma til að fá svör við 

spurningum sem ekki höfðu komið fram þegar fyllt var út í viðskiptalíkanið. Gerð 

viðtalsrammanns mótaðist eftir lestur á fræðilegum heimildum um samfélagsábyrgð 

fyrirtækja, viðskiptalíkön og umhverfi ferðaþjónustunnar á Íslandi. Við gerð hans var 

reynt að fá heildræna sýn á viðfangsefnið svo að helstu upplýsingar kæmu fram í samtali 

við viðmælendur. Viðtalsramminn var opinn og hálfstaðlaður og rannsakandi hafði rými 

til að spyrja viðmælanda að ítarspurningum til þess að fá dýpri skilning á upplifunum 

viðmælanda (Esterberg, 2002). Viðtalsrammann er að finna í viðauka 1.  

Viðtölin voru afrituð af nákvæmni og samhliða átti greining sér stað með því að útbúa 

kóða og þemu út frá sífelldum samanburði á gögnunum. Þetta ferli, þar sem verið er að 

finna sameiginleg og frábrugðin atriði í gögnum kallast gagnasöfnun (e. theoretical 

sampling) (Bryman og Bell, 2007; Glaser og Strauss, 1999). Stöðugur samanburður 

gagna átti sér stað í gegnum gagnasöfnunina sem hélt áfram þar til mettun átti sér stað 

þegar ný gögn voru ekki lengur að bæta við nýrri þekkingu út frá kóðum (Bryman og 

Bell, 2007).  

 Framkvæmd rannsóknar 

 Val og kynning á viðmælendum 
Viðtölin sem tekin voru í þessari rannsókn eru níu talsins við tíu viðmælendur og er hægt 

að sjá lista yfir viðmælendur í viðauka 2 – Samantekt á viðmælendum ásamt því að sjá 

stærðarflokk fyrirtækisins og áherslum þeirra á samfélagsábyrgð. Áður en viðtöl voru 

bókuð var rannsakandi búinn að útbúa lista yfir þau fyrirtæki sem höfðu sýnt fram á 

samfélagslega ábyrgð af einhverju tagi. Rannsakanda fannst mikilvægt að fyrirtækin 

höfðu sýnt fram á það svo þau fyrirtæki sem rætt væri við hefðu þekkingu á hugtakinu og 

gætu útskýrt hvaða leiðir þau væru að fara við að innleiða slíka stefnu. Þess vegna 

takmarkaðist úrtaksramminn af 42 fyrirtækjum sem höfðu skrifað undir yfirlýsingu hjá 

Festu og Íslenska Ferðaklasanum um ábyrga ferðaþjónustu, fengið vottun frá Vakanum, 

umhverfis og gæðakerfi í ferðaþjónustu og sýnt fram á stefnu um þessi málefni á 

heimasíðu. Á heimasíðum fyrirtækjanna var meðal annars að finna stefnu um sjálfbærni 

(e. sustainability policy), umhverfisstefnu (e. environmental policy) yfirlýsingu um gæði 

og öryggi auk hvatningar til ferðamanna um að sýna ábyrgð gagnvart umhverfi og 
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menningu landsins á meðan ferðalagi þeirra stendur. Fyrirtækin sem urðu fyrir valinu 

voru þverskurður ferðaþjónustufyrirtækja sem öll áttu þó sameiginlegt að vera í beinum 

samskiptum við ferðamenn sem koma til Íslands og með starfsemi sem snertir beint 

íslenska náttúru. Fyrirtækin voru allt frá litlum fjölskyldufyrirtækjum yfir í stærri og var 

starfsmannafjöldi þeirra milli 2-300 manns. Rannsakandi vissi ekki fyrirfram hvernig 

árangri fyrirtækin höfðu skilað í tengslum við yfirlýsingar þeirra og stefnur um 

samfélagsábyrgð, umhverfismál og aukna sjálfbærni. Tekið skal fram að ferðaþjónustan 

er viðamikil atvinnugrein og eru því líkur á því að einhvern mun sé að finna á milli 

mismunandi greina innan hennar. Einnig skal hafa í hugsa að þar sem viðmælendurnir 

voru þverskurður af fyrirtækjum sem nú þegar hafa lýst yfir aukinni ábyrgð þá hefur 

rannsóknin ekki að geyma upplýsingar um þau fyrirtæki sem hafa ekki lýst yfir slíkri 

ábyrgð.  

Rannsakandi kom sér í samband við tengilið sem hefur tengsl innan 

ferðaþjónustunnar. Tengiliðurinn fann þá sem hann þekkti á listanum sem rannsakandi 

hafði útbúið og sendi á þá línu til þess að hvetja til þátttöku í rannsókninni. Það byggði 

upp traust og svöruðu sex fyrirtæki strax póstinum með vilja til að taka þátt. Viðtal 

númer sjö og átta komu í gegnum annan tengilið sem hafði einnig samband við 

viðmælendur að fyrra bragði og mælti með þátttöku í rannsókninni. Níunda viðtalið var 

fengið með því að rannsakandi sendi tölvpóst beint á fyrirtæki sem svaraði um hæl og tók 

vel í beiðnina. Í því viðtali voru tveir viðmælendur á staðnum. Viðtölin voru öll tekin á 

skrifstofum eða fundaraðstöðum á vinnustöðum viðmælenda og var stysta viðtalið 38 

mínútur, flest viðtölin voru í kringum 60 mínútur og lengsta viðtalið einn og hálfur 

klukkutími.  

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að vera í hópi stjórnenda fyrirtækjanna sem um 

ræðir og voru allt frá því að vera eigendur, framkvæmdastjórar, sölu og markaðsstjórar 

eða gæða- og umhverfisstjórar. Hér á eftir munu viðmælendur fá dulnefni og kyn verður 

ekki tekið fram svo að ekki sé hægt að rekja svör viðmælenda eða fyrirtækisins. 
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6 Niðurstöður 

Viðmælendur höfðu allir skoðanir á málaflokknum og var bersýnilegt að mörg fyrirtæki 

voru sammála um margt sem átti sér stað í ferðaþjónustu á Íslandi. Einnig voru 

mismunandi skoðanir á hvað ætti við hvaða fyrirtæki eftir gerð þess og stærð eins og sjá 

má í viðauka 2- Samantekt á viðmælendum þar sem helstu áherslur fyrirtækja á 

samfélagslegri ábyrgð voru sett upp í töflu. Þau fyrirtæki sem urðu fyrir valinu eru 

þverskurður ferðaþjónustunnar svo breidd í svörun er mikil og gefur yfirsýn um stöðu 

samfélagsábyrgðar í ferðaþjónustu á Íslandi. Við greiningu gagna komu fram þrjú 

áberandi þemu, fyrsta var að vera samfélagsábyrgt fyrirtæki, sem tekur fyrir áherslur og 

útfærslur fyrirtækja út frá samfélagsábyrgð. Annað þemað var vöxtur, sem lítur til ytra 

umhverfis sem fyrirtækin starfa í og hvernig það hefur áhrif á hversu auðvelt eða erfitt 

það er að leggja áherslu á samfélagsábyrgð. Þriðja þemað, innleiðing samfélagsábyrgðar, 

lítur á innra umhverfi fyrirtækisins. 

 Að vera samfélagsábyrgt fyrirtæki eða að hafa samfélagsábyrgð 
Í ljósi þess að rannsóknarspurning þessarar rannsóknar leitast við að sjá hvar 

samfélagsábyrgðin liggur hjá íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum út frá viðskiptalíkani 

kom þemað Að vera samfélagsábyrgt fyrirtæki eða að hafa samfélagsábyrgð í ljós mjög 

fljótlega. Það var áberandi þema hvernig viðmælendur útfærðu þeirra samfélagsábyrgð. 

Munurinn lá í því hvort að þættir samfélagsábyrgðar séu hluti af viðskiptalíkani 

fyrirtækisins frá upphafi eða hvort að henni hafi verið bætt við án þess að breyta 

viðskiptalíkani fyrirtækisins í takt við þær viðbætur. Við gerð rannsóknarinnar var vitað 

að viðskiptalíkön hafa ákveðin ramma og strúktúr sem nær ekki alltaf yfir alla þætti 

samfélagsábyrgðar sem fyrirtækið hefur tekið upp. Hins vegar getur viðskiptalíkanið sýnt 

hvort að það sé raunverulega verið að tvinna stefnu fyrirtækisins inn í grunnstoðirnar og 

hvernig þessi atriði hanga saman. Eftir yfirferð viðtala voru nokkur atriði sem sýndu vel 

hvar samfélagsábyrgðin liggur og eru kóðar þessa þema eftirfarandi: Staðsetning 

samfélagsábyrgðar út frá viðskiptalíkani, skilningur á hugtakinu og áherslur, 

markaðsetning, kostnaður sem fylgir aukinni samfélagsábyrgð fyrirtækja og gagnsemi 

eftirlitsaðila og vottana í atvinnugreininni.  
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 Staðsetning samfélagsábyrgðar út frá viðskiptalíkani 
Flestir viðmælendur sögðust hafa haft gagn og gaman af því að fylla út viðskiptalíkanið. 

Einungis tvö fyrirtæki þekktu hugtakið viðskiptalíkan, tveir aðrir viðmælendur vissu ekki 

hvort verið væri að nota viðskiptalíkan hjá fyrirtækinu til að kortleggja starfsemina á 

meðan önnur fyrirtæki höfðu ekki sérstaka þekkingu á hugtakinu. Eitt fyrirtæki hafði 

notað Business Model Canvas við stofnun á fyrirtækinu og annað hafði nýtt sér 

viðskiptalíkan sem hafði verið í mótun erlendis til lengri tíma. Þegar enska heitið, 

business model, var nefnt virtust viðmælendur frekar skilja hvað fælist í hugtakinu. Þegar 

viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu notað viðskiptalíkan til að kortleggja 

starfsemi fyrirtækisins þá komu meðal annars svör sem sýndu fram á að ekki væri mikil 

þekking á viðskiptalíkönum. Eins og einn viðmælandi komst að orði „Jájá við erum í 

rauninni með skipurit og fleira til að sjá það (A)“ og annar viðmælandi sagði einnig: 

„ekki að mér vitandi en það gæti vel verið, ég hef bara ekki komið að því (H)“.  

Við það að fylla út í viðskiptalíkanið komu fram margar vangaveltur um hvernig 

starfsemin hangir saman og hvernig væri hægt að láta þætti viðskiptalíkansins vera í 

meira samræmi. Meðal annars hvernig koma ætti á framfæri að fyrirtækið væri 

raunverulega umhugað um umhverfisvernd og verndun svæða á Íslandi:  

... það er kannski ein góð pæling sem kemur inn í hausinn á mér núna... við gætum 
hugsanlega sett inn í samningana að við myndum vilja segja að söluaðilarnir að þeir 
töluðu um að þeir að vinna með umhverfisþenkjandi fyrirtæki sem væri 
samfélagslega ábyrgt. Ég meina það væri hægt að setja eitthvað svona inn í 
samninga, þannig það er alveg góður punktur, takk fyrir það (A). 

Ljóst er að í ferðaþjónustu er íslensk náttúra nýtt sem auðlind. Við gerð viðskiptalíkans, 

þar sem fyrirtæki er kortlagt, voru ekki margir sem minntust á að íslensk náttúra væri 

hluti af þeim auðlindum sem skapar virði fyrir viðskiptavini fyrr en viðmælendur voru 

spurðir að því. Einn viðmælandi sagði að „Ísland er náttúrulega aðdráttaraflið þannig að 

jú [...] þetta er reyndar alveg góður punkur… já ég hafði eiginlega ekki pælt í þessu 

þannig. Maður leit á þennan ramma sem svona innan fyrirtækisin“ (I). Það bendir til 

þess að auðlindirnar sem var verið að nota voru frekar hugsaðar út frá viðskiptalegu 

samhengi heldur en heildarmyndinni þar sem náttúran er nýtt í virðissköpun. Sami 

viðmælandi sagði svo „Þetta er klárlega auðlind sem að við byggjum virðistilboðið á, 

þannig ef þetta væri ekki þá værum við í raun og veru ekki með neitt til þess að selja 

sko... þannig jú klárlega“ (I). Annar viðmælandi sagði einnig í þessu samhengi að:  
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... kannski af því að þú ert bara að fá mig til að hugsa um þetta, ég er svo sem ekkert 
búinn að velta þessu of mikið fyrir mér varðandi umhverfissjónarmið eins og við 
tökum [nafn á vinsælum ferðamannastað] bara sem dæmi. Þá er þetta mjög 
takmörkuð auðlind [..] og ekki bara hann heldur bara allt Ísland og náttúruna í 
heiminum, og að ganga vel um náttúruna held ég að sé líka bara mjög mikilvægt 
samfélagslegt hlutverk þeirra sem starfa í þessum bransa að leiðsögumenn gefi 
fordæmi um þú veist, umgengni (F). 

Þessi tilvísun gefur til kynna að ekki hafi nú þegar verið búið að horfa á íslenska náttúru 

sem auðlind sem beri að taka ábyrgð á og varðveita fyrr en farið var að skoða það af 

meiri dýpt. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeir myndu lýsa því hvar samfélagslega 

ábyrgðin liggur hjá þeim þá sögðu þeir meðal annars „við erum bara ábyrgir 

ferðaþjónustuaðilar og við getum sagt það bein í baki [...] Þannig fyrir okkur er þetta 

mjög eðlislægt, en ég skil það að fyrir önnur fyrirtæki [sem hafa ekki hugsað um þetta frá 

upphafi] að þá er það bara kostnaður“ (B). Einn viðmælandi fékk: 

… franchice samning við þessa keðju […] sem þýðir auðvitað það að við erum að 
innleiða það sem þau eru búin að vera að finna upp og [þau] eru langt á undan 
Íslendingum þegar kemur að öllu svona […] Og við erum að hugsa um 
sustainability í öllu sem við getum. […] Við erum bara með pappaglös sem segir 
„drink tap water, its good for you“. Og við bara setjum á brúsana og þetta er ekkert 
mál þú veist. Hitt er auðvitað bara græðgi (E).  

Annað fyrirtæki sagðist hreinlega vera leiðandi í ferðaþjónustunni í dag „við erum 

framarlega í þessum responsble tourism málum. Sem er orðið nokkuð stórt í dag“ (D).  

Einn viðmælandi, sem hafði notað Business model canvas við stofnun síns fyrirtækis, 

vildi meina að einn daginn munu fyrirtæki „vera born sustainable þetta á bara að vera 

innprentað inn í hugsunina frá upphafi. En það bara er ekki þannig, því fólk hugsar meira 

um peninginn heldur en hitt, þetta á bara að vera í kjarna fyrirtækisins, grunnhugsunin á 

bakvið allar aðgerðir […] sama hvort það er að flokka ruslið þitt eða borga 

mannsæmandi laun“ (I). Sem gefur hugmynd um að hugsunin sé að breytast í dag og að 

áherslan sé ekki bara að fá vottanir til þess að aðlaga fyrirtæki að ábyrgari 

viðskiptaháttum og aukinni umhverfisvitund heldur að fyrirtækin séu einnig stofnuð til 

að starfa þannig frá upphafi. 

 

 Skilningur á hugtakinu og áherslur 
Ástæðan fyrir þessum kóða er að mismunandi skilningur, þekking og áherslur voru 

lagðar í hugtakið samfélagsábyrgð og styður það við rannsóknir sem hafa verið gerðar á 
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hugtakinu. Það gefur þá mynd að þau fyrirtæki sem um ræðir útfæra samfélagsábyrgðina 

á mismunandi hátt í viðskiptalíkani þeirra. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að samfélagsábyrgð væri stórt hugtak og að 

mikið fælist í hugtakinu og sögðu að „þetta er ekki bara einhver einn hlutur“ (I) og að 

það færi „líka eftir fyrirtæki [...] sumir einmitt taka umhverfispólinn, aðrir taka bara 

öryggisþáttinn eða rekstrarlega ábyrgð. Þetta eru svona mismunandi sýnir, mismunandi 

áherslur“ (I). Nokkrir viðmælendur gerðu sér grein fyrir því að ábyrgðin lægi „í gegnum 

fyrirtækið. Bæði hvernig hugsað er um starfsfólkið, um viðskiptavinina, um fólkið í 

landinu og í sambandi við styrki og allt þetta“ (F). Margir viðmælendur tengdu 

samfélagsábyrgð fyrirtækja og ábyrga ferðaþjónustu (e. responsible tourism) við orðspor 

fyrirtækisins og að það segði mikið til um gæði „eins og með allt annað þá er þetta 

rosalega mikið orð frá orði, [...] orðspor, sem [við höfum] byggt upp ár frá ári“ (D).  

Viðmælendur blönduðu þó stundum saman því sem fælist í þáttum samfélagsábyrgðar 

fyrirtækja við verkefnið sem fyrirtækið sinnir gagnvart viðskiptavinum. Sem dæmi má 

nefna þegar einn viðmælandi sagði: „Ég held að það sé númer eitt [í tengslum við 

samfélagsábyrgð] að starfsfólkinu okkar líði vel og að viðskiptavinurinn sé sáttur við 

þjónustuna sem þeir fengu“ (H). Slík svörun gefur rannsakanda hugmynd um að ekki 

allir voru með fastmótaða hugmynd eða sömu skilgreiningu um hvað fælist í því að vera 

samfélagslega ábyrgt fyrirtæki sem skilar sér í ólíkum áherslum milli fyrirtækja. 

Helstu áherslur hjá flestum viðmælendum var á umhverfisþáttinn innan 

samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Mikið var talað um að „kolefnisjafna ferðirnar okkar“ (A, 

I). Í einhverjum af þeim tilfellum var það notað sem sölupunktur og „hvetja fólk til að 

[kaupa ferðir] í gegnum okkar síðu vegna þess að við kolefnisjöfnun allar ferðir. Það er 

fyrsta svona umhverfisábyrgðar pælingin sem við erum með, er að við reynum að minnka 

neikvæðar afleiðingar ferðamennsku með því að kolefnisjafna“ (I). Viðmælendur voru 

einnig meðvitaðir um að ganga „aldrei utan vegslóða eða utan göngustíga“ (B) og 

viðmælendur sem buðu upp á ferðir í náttúrunni tóku fram „að ganga vel um náttúruna 

held ég að sé líka bara mjög mikilvægt samfélagslegt hlutverk þeirra sem starfa í þessum 

bransa. Að leiðsögumenn gefi fordæmi um umgengni og svo framvegis. Að skilja ekki 

eftir sig rusl hér og þar og skilji ekki eftir sig slóð (F)“. Mikil meðvitund var meðal 

nokkurra viðmælenda að þau vissu að það að reka ferðaþjónustufyrirtæki „þá […] værum 

við að eyðileggja með því að fara með ferðamannahópa eða skilja eftir spor í náttúrunni 

sem við vildum lágmarka [...] við vorum búin að vera þarna úti með kúnnana okkar í 

mörg ár og okkur langaði að geta skilað meira til náttúrunnar aftur...“ (A). Viðmælendur 
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voru að framkvæma þennan þátt ábyrgðarinnar með því að taka „fram í okkar 

ferðaáætlun að þú átt ekki að keyra utanvegar, það eru ákveðnir slóðar sem má keyra eftir 

og þú verður að gera þetta. En þú veist... það er alltaf fín lína á því að vera að banna fólki 

hluti og vera bara orðinn leiðinlegur“ (G). Sem gaf rannsakanda hugmynd um að fyrst og 

fremst vilja fyrirtækin fá viðskiptavini til að velja þau og að þau þurfi að vera 

ákjósanlegur valmöguleiki. Á sama tíma sé erfitt fyrir fyrirtækin að koma skilaboðum 

áleiðis án þess að það dragi úr því að viðskiptavinurinn vilji versla við þau. 

Tveir viðmælendur töluðu ekki sérstaklega um að skila til baka til náttúrunnar heldur 

fjölluðu frekar um öryggi og innleiðingu samfélagsábyrgðar innan fyrirtækisins með 

vottunum og stöðlum. Þessi fyrirtæki áttu það sameiginlegt að vera í stærri sniðum og 

reiddu sig þar af leiðandi á að kerfin og staðlarnir sem þau höfðu innleitt næðu utan um 

þessa þætti: 

Það eru kannski 70 manns [í ferð] og þá stopparu ekki með þá niðrí reynisfjöru til 
dæmis og það er bara mjög skýrt að það þarf að fylgja öllu mjög vandlega [...] við 
erum bara orðin miklu stærri en við vorum og þetta er bara þarfara og ábyrgðin er 
mikil á herðum okkar að þetta gangi (C). 

Einnig kom oft til umræðu meðal viðmælenda að gæði vöru og þjónustu sem fyrirtækin 

bjóða upp á segðu mikið til um samfélagsábyrgð hjá fyrirtækinu og virtust margir 

viðmælendur á þeirri skoðun að þegar fyrirtæki eru með alþjóðleg réttindi eða 

viðurkenningu frá gæðakerfum þá benti það til meiri gæða. Einn viðmælandi lýsti því 

svohljóðandi:  

Við gerum svolítið út á […] gæðin númer eitt og þau koma kannski fyrst og fremst 
fram í því að við erum svokallað [nafn á alþjóðlegum réttindi] sem eru þau bestu í 
heiminum. Þannig að þú nærð því ekkert bara sísvona. Svo erum við auðvitað 
meðlimir í eins og Vakanum og við erum í SAF sem er líka samtök 
ferðaþjónustunnar (F). 

Öryggismál voru mikilvæg hjá viðmælendum rannsóknarinnar, sérstaklega þar sem 

fyrirtæki hafa til sölu ferðir fyrir ferðamenn „það er bæði samkvæmt lögum og síðan 

fyllum við út ákveðið áhættumat, reynum að vera viðbúin eða fyrirbyggja slys og óhöpp. 

Og þegar það gerist að það er slys eða óhapp, sem að gerist ekki oft en það hefur komið 

fyrir, þá er alltaf tekinn ítarlegur fundur með áhöfn og öryggisnefnd og farið í úrbætur“ 

(D). Eins var lögð áhersla á hjá einu fyrirtæki að „útbúa tímarit, kafli um vetrarfærð, 

einbreiðar brýr, bann við utanvegaakstri, […] upplýsingaskjái á öllum stöðum sem er 

svona forvarnar og upplýsingamiðlun“ (G). Fjögur fyrirtæki höfðu sérstakan umhverfis- 
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eða gæðafulltrúa sem starfar sérstaklega við að sinna þessum málum. Þetta voru fyrirtæki 

af stærri gerðinni með starfsmann í fullu starfi en eitt fyrirtæki sem var minna sagðist 

vera „með manneskju í 20% starfi við þetta”. Hlutverk umhverfisfulltrúa er margþætt en 

meðal annars:  

... að reyna að lágmarka okkar spor í vistkerfinu [umhverfisfulltrúinn] þá sér um 
allar mælingar fyrir okkur þannig að við mælum s.s. bæði neyslu, olíuneyslu á bílum 
og rafmagnsnotkun og hitavatnsnotkun og rusl. Hérna sorterum við hvað fer í hverja 
flokka og [umhverfisfulltrúinn] tekur þetta allt saman og gefur okkur skýrslur og 
hvetur okkur til góðra verka (A).  

Hins vegar var ekki minni metnaður hjá öðrum þrátt fyrir smæð og var eitt fyrirtæki sem 

lagði sérstaka áherslu á að hver einasti þáttur í fyrirtækinu væri hugsaður út frá 

umhverfisverndun; flokkun sorps, áhersla á gæði og endingu húsgagna og á búnaði og 

áhersla lögð á að kaupa lífrænar vörur úr nærumhverfi. Það fyrirtæki hafði hins vegar 

ekki vottanir eða staðla heldur kom hvatinn frá fyrirmynd erlendis frá.  

Aðrir þættir innan samfélagsábyrgðar fyrirtækja voru nefndir eins og þegar kom að 

samfélagslegum þáttum eins og réttindum og líðan starfsfólks, styrkir til góðra málefna, 

sjálfboðastarf í þágu náttúru Íslands og öryggi gagnvart starfsfólki og viðskiptavinum. 

Nokkur fyrirtæki tóku það sérstaklega fram að ráða Íslendinga í vinnu væri hluti af 

samfélagsábyrgðinni: 

... Við viljum reyna að halda leiðsöguhópnum íslenskum þannig við ráðum íslenska 
leiðsögumenn sem tengist þá inn í þessa menningarlegu upplifun sem stór hluti af 
fyrirtækjum í dag vantar af því þau eru orðin alveg svakalega stór, þau hafa ekki 
rými né peningana til þess að ráða íslenskt fólk. Það er auðveldara að ráða 
útlendinga. Og þá tapast þessi menningarlegi þáttur í upplifuninni að okkar mati (B). 

En að mati fleiri viðmælenda þá „getum við ekki fyllt öll störf […] með Íslendingum því 

miður [út af starfsmannakostnaði]“ (E) og tóku fleiri fyrirtæki undir það og sögðu 

starfsmannakostnað vera stærsta kostnaðarlið ferðaþjónustufyrirtækja.  

 Markaðssetning  
Viðmælendur höfðu margt að segja um markaðssetningu, hvernig fyrirtækið sýnir fram á 

að það sé virkt og leggi sitt af mörkum gagnvart umhverfi, samfélagi og efnahag sem og 

hvaða leiðir séu farnar að því. Einn viðmælandi sagði: 

… ég veit það ekki... við höfum ekki beint verið dugleg að hérna... að prómótera 
þetta […] fyrir utan að vera með þetta inn á heimasíðunni okkar þá höfum við ekki 



59 

verið eitthvað rosalega dugleg að segja söluaðilanum okkar [hvað við séum að gera 
vel] (A). 

Það gefur rannsakanda strax hugmynd um að jafnvel þó að fyrirtækið leggi áherslu á 

sjálfbærni, aukna náttúruvernd og uppbyggingu á ferðaþjónustu þýðir það ekki að 

viðskiptavinir geri sér grein fyrir því ef það kemur hvergi fram, sérstaklega í ljósi þeirrar 

miklu samkeppni sem er til staðar í ferðaþjónustu á Íslandi. Það gefur okkur vísbendingu 

um að viðskiptalíkan fyrirtækisins rími ekki við stefnu fyrirtækisins þar sem allir 

þættirnir, meðal annars virðistilboðið, dreifileiðirnar, viðskiptavinahópurinn, tekjur og 

helstu aðgerðir fyrirtækisins ættu að vinna í takt við það. Einnig spilar inn í jöfnuna að 

margir milliliðir koma að sölu einnar ferðar og er „alveg minna en 50% sem hefur séð að 

við erum umhverfislega þenkjandi. Og þá helgast það sérstaklega af því hluti af þeim sem 

kaupir vöruna okkar, kaupir hana í gegnum erlendar ferðaskrifstofur og þá eru þeir ekkert 

að skoða okkar heimasíðu og okkar frontur sést ekki“ (A). 

Að sama skapi voru nokkur fyrirtæki sem voru andstæða dæmisins hér að ofan. Margir 

viðmælendur nefndu að eitthvað væri um grænþvott eða ímyndarþvott innan 

ferðaþjónstunnar. Umræðan snerist um að sum fyrirtæki setji á heimasíðuna sína merki 

frá vottunum, umhverfissamtökum og gæðastimplum en væru ekki búin að vinna eftir því 

eða fara eftir þeim ferlum. Einn viðmælandi sagði „ég held að það segist allir vera að 

[fylgja eftir umhverfisstöðlum] og það er rosalega auðvelt, því það er hægt að fá frítt lógó 

og það er ekkert mál“ (B). Einnig að „það voru þarna einhver hundruð fyrirtæki sem 

skrifuðu undir [yfirlýsingu um ábyrga ferðaþjónustu] í janúar [2017] og svo fór ég á 

vinnustofu núna bara um daginn þar sem var ennþá fólk sem var ekki byrjað“ (D). Aðrir 

viðmælendur nefndu að þetta væri tískubylgja og allir vildu vera með í að vera ábyrg og 

sjálfbær. Meðal annars var sagt:  

… við komumst að því að það er enginn sko almennilega að pæla í þessum hlutum 
eða mjög fáir allavega, þetta er meira svona að segja eitt og gera svo annað […] allir 
vilja bara lúkka vel, svo mætum við á svona samkomur og þú sérð alltaf sama 
fólkið, allskonar fólk hjá þessum stóru fyrirtækjum. Enginn er þarna að virkilega að 
leggja hugsun í þessum efnum... það er mín skoðun (I). 

Annar viðmælandi tók undir það og sagði: „Það eru oftast þeir sem eru meira í orði sem 

að fá hrósið, frekar en hinir sem eru á borði og þar af leiðandi fá þeir ekki hrósið“ (B). 

Einn viðmælandi sagðist ekki hafa mikla trú á því að þeir sem segist ætla að vera ábyrgir 

geri það endilega: 
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Ég er ekki að alhæfa um alla sko en ég veit það að langflestir þarna úti sem eru að 
vinna á sama stað og við, [vinsælum ferðamannastöðum] eru langt því frá að vera 
samfélagslega ábyrg sko. Og ég veit það að mörg þessi fyrirtæki skrifuðu undir 
þennan pappír. Þannig það svona gefur mér þessa tilfinningu að pappírinn eða 
plaggið hefur misst marks (B). 

Margir höfðu áhyggjur af því að hugtökin samfélagsábyrgð og sjálfbærni væru að rýrast 

„þetta er eitt af þessum hugtökum sem að sem eru bara of notuð, eru of markaðsett og illa 

notuð“ (B).  

Hluti af markaðssetningu og auglýsingum fyrirtækja út á við hefur áhrif á orðspor 

fyrirtækisins var mikið rætt meðal viðmælenda „af því ég meina við erum með gott 

orðspor og ég veit það, þarna er náttúrulega mjög mikilvæg [dreifileið] og fjölskyldur 

sem hafa verið með okkur segja vinum þeirra að koma og svoleiðis“ (A). Annar 

viðmælandi sagði að „stærsta dreifileið er word of mouth“ (B). Nokkrir viðmælendur 

vildu meina að hluti af því að búa til gott orðspor er að fara fram úr væntingum 

viðskiptavina „í rauninni er það þannig að við viljum ekki bara uppfylla væntingar, 

heldur viljum við fara skrefinu lengra en það sem viðskiptavinurinn bjóst við“ (F). Annar 

viðmælandi var með concept sem ýtti undir það að viðskiptavinir kæmu aftur og aftur og 

þá skipti gott orðspor máli, „og svo bara líður þér vel. Þú ert fá allt hérna, og við líka 

förum alltaf the extra mile“ (E). Einn stór aðili sagði að í tengslum við:  

… markaðssetninguna, að við værum ekki að setja peninga í beinar auglýsingar 
heldur meira þú veist við erum að styrkja svona málefni og höfum einmitt verið að 
styrkja fólk sem hefur verið í vandræðum út af veikindum. Við erum ekkert að 
auglýsa þetta neitt því auðvitað erum við líka í business, það er samt stundum líka 
hringt hingað inn og það er held ég bara orðsporið og traustið sem er náttúrulega 
mikilvægt (G). 

Sölupunktar fyrirtækjanna var margskonar til að vekja athygli á hver sé þeirra sérstaða og 

af hverju viðskiptavinurinn ætti að velja þeirra fyrirtæki fram yfir annað. Það sem 

tengdist samfélagsábyrgð var meðal annars að „við plöntum þetta mörgum trjám, það 

kemur alveg skýrt fram“ (I). Einnig þegar við „erum að selja fyrir aðra, þá tökum við 

fram hvaða vottanir og hvaða leyfi þeir eru með“ (I). Önnur fyrirtæki taka fram að „sett 

sé mest af markaðsfé í styrki til íþróttafélaga og samtaka“ (G). Einn viðmælandi var með 

aðra hugmyndafræði en hin fyrirtækin og sagði:  

Þannig að þegar kúnninn er að velja, þá erum ekkert að flagga því áður en þú bókar 
að við séum eitthvað organic og sustainable. Þú finnur það ekki fyrr en þú kemur til 
okkar, og það er svolítið stefnan okkar líka að það er ekki „útaf því“ heldur af því 
við „erum bara þannig fólk“ (E).  
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Þetta er dæmi um viðskiptalíkan sem fyrirtækið hefur þróað með sér sem er öðruvísi en 

sést hefur hjá hinum fyrirtækjunum og gefur í skyn að þetta ætti að vera sjálfsagður 

hlutur en ekki eitthvað sem er sérstaklega auglýst og markaðssett. Annar viðmælandi 

sagði að það væri mikið í umræðunni hvort að þau séu:  

… að þessu bara fyrir PR og bara fyrir markaðsetningu og til þess að geta selt 
aukaferðir og ég fór að hugsa þetta alveg í þaula og hugsaði nei... en auðvitað samt 
svona kannski ef þú grefur alveg lengst inn í þetta þá jú að sjálfsögðu. Við erum að 
gera þetta til góða fyrir fyrirtækið en það er ekki frumhugsunin þegar við erum að 
taka þetta inn. Heldur erum við að gera þetta fyrir okkur (D). 

Þegar spurt var hvort viðskiptavinirnir væru sérstaklega að sækjast eftir aukinni ábyrgð 

gagnvart umhverfi, samfélagi og efnahag (samfélagsábyrgð) voru svörin meðal annars 

þau að: 

Ég hef veitt alveg milljón viðtöl og það er verið að spyrja út í þennan part 
[samfélagslegu ábyrgðina]. Þannig það er áhugi fyrir þessu, og eins og ég segi það 
eru aðallega þessir tveir hópar af kúnnum sem við erum að díla við. Við fáum undir 
helminginn af þeim til okkar sem vilja þá versla við fyrirtæki með þennan part á 
hreinu (D). 

Einnig nefndu viðmælendur að „til að byrja með vildum við alls ekki fæla frá okkur því 

það eru líka til kúnnar sem sögðu „æji við erum ekki að nenna einhverju grænu eitthvað“ 

en svo er kominn stór kúnna hópur núna sem myndi ekki vilja [versla við önnur fyrirtæki 

en þau sem eru að hugsa út í umhverfi sitt]“ (E).  

 Kostnaður við samfélagsábyrgð 
Aðalútgangspunkturinn hér er að sjá hvort að fyrirtæki hafi tvinnað samfélagsábyrgðina 

inn í viðskiptalíkanið eða ekki og gott er að sjá það út frá því hvort fyrirtæki líti á það 

sem mikinn kostnað að leggja áherslu á samfélagsábyrgð eða ekki. Einnig er áhugavert 

að horfa til þess hvort að samfélagsábyrgðin sé lögð á hilluna ef hart er í ári eða hvort 

hún sé einfaldlega hluti af daglegum rekstri. 

Fyrirtækin sem um ræðir höfðu mismunandi sýn á þennan flokk og allir viðmælendur 

höfðu sterkar skoðanir á því hvort því fylgdi kostnaður eða ekki. Einn viðmælandi taldi 

það mikinn kostnað að leggja áherslu á samfélagsábyrgð og að þeirra hugmynd um 

samfélagsábyrgð sé:  

… meira að segja sumt gegn okkar eigin hagsmunum... sem fyrirtækis sko […] við 
gerum okkur alveg grein fyrir því að það er sumt sem við höfum verið að vinna að 
sem er ekki endilega gott fyrir okkur sem fyrirtæki en er gott fyrir náttúruna […] það 
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er 50 eða 100 kall á dagsferðirnar [sem fer í uppbyggingu á vinsælum 
ferðamannastöðum] og meira á lengri ferðirnar […] og þá í raun og veru erum við 
gjaldfæra sjálf okkur sko (A).  

Þetta dæmi gefur okkur hugmynd um að viðskiptalíkanið sé ekki að vinna í takt við 

stefnu fyrirtækisins og útfærslu þeirra á umhverfisvernd og ábyrgð fyrirtækisins. Ekki 

hefur verið lögð nógu mikil vinna í að kostnaður við rekstur fyrirtækisins sé í takt við 

tekjur og hugmyndafræði fyrirtækisins vinnur gegn almennum rekstri fyrirtækisins.  

Önnur svör við því hvort því fylgdi kostnaður að leggja áherslu á samfélagslega 

ábyrgð voru einnig: „já það er það, til þess að sko samfélagsleg ábyrgð eða stefna virki 

þá þarftu að vera með starfsmann sem sinnir þessu og þá kostar að vera með starfsmann“ 

(A) eða „algjörlega en við höfum alltaf lagt upp með þessu þannig við höfum gert ráð 

fyrir þessu, við höfum verið það heppin sko“ (B). Annað fyrirtæki sagði það „jú og það 

þarf náttúrulega að setja það inn í verðmiðann, en um leið og þú ert búinn að koma þessu 

inn í reksturinn og gera þetta að svona eðlilegt ferli, að þetta sé bara daglegt þá er 

kostnaðurinn ekki þannig að hann sé mikið hærri“ (D). Eitt af stóru fyrirtækjunum sagði 

að „það kostar náttúrulega vinnu og kostar mannskap, en ég held að við bara fáum þetta 

til baka og að þetta verði bara svo sjálfsagður hlutur, að það þurfi ekki alltaf að vera að 

ítreka þetta heldur að þetta verði bara innbyggt í fólk og ef maður gengur á undan með 

góðu fordæmi þá held ég að þetta smitist“ (C). Ef rýnt er í þessa seinustu tilvitnun má sjá 

að þetta sé gert til að sýna fram á gott fordæmi frekar en að horfa endilega á hver 

kostnaðurinn sé og hvernig það hafi verið útfært hjá fyrirtækinu.  

Hugmynd sumra viðmælenda var að ná kostnaðinum niður „hugsanlega með 

flokkunum á rusli og rafmagnsnotkun og einhverju svoleiðis en ég held að það sé alltaf 

kostnaðarsamarara fyrir þig að vera umhverfisvænn“ (A). Kostnaðarmesti liðurinn „er 

vinnuaflið“ (B) og voru fleiri sem sögðu „það er launakostnaður. Það er lang dýrasti 

kostnaðurinn“ (F) og tóku flest fyrirtækin undir það. Einn viðmælandi sagði einnig að 

ekki væri hægt að setja fingurinn á nákvæmlega kostnaðinn við að vera samfélagslega 

ábyrgt fyrirtæki því „þetta er ekki bara „já... við keyptum hérna neyðarkallinn, 10 

lyklakippur” en á heildina litið þá er þetta bara allt í gegnum fyrirtækið. Bæði hvernig 

hugsaru um starfsfólkið, hvernig hugsaru um viðskiptavinina, hvernig hugsaru um fólkið 

í landinu og í sambandi við styrki“ (F).  

Tvö fyrirtæki höfðu gengið út frá því frá upphafi að vera umhverfisvæn og hugsað út í 

hvað sé best fyrir umhverfi, samfélag og verðlag, þau sögðu það borga sig að hugsa um 

þetta strax:  
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Eins og með í vörur- að kaupa inn, birgjar fyrir reksturinn, og í tengslum við 
umhverfismálin að þegar við erum að kaupa inn vistvænar umhverfisvottaðar vörur 
þá eru ekkert endilega dýrari en einhverjar aðrar því þú bara skiptir þeim út og þá er 
engin auka álagning sem þarf að koma inn. Og þá kannski líka kaupir þú minna af 
því og spáir aðeins í því hvað þú ert að kaupa inn (D).  

Þessi sami viðmælandi vildi meina að þetta væri einnig „stór biti fyrir marga sem eru að 

byrja að gera þetta“ (D) en að þetta verði auðveldara ef þetta er aðlagað að rekstrinum frá 

upphafi eins og hinn viðmælandi tók undir og sagði að „stofnkostnaðurinn er kannski 

hærri það er líka annnað […] að þú verður að velja alvöru gæða vöru […] það er líka 

sustainability, að gera ráð fyrir að húsgögnin dugi í 10 ár“ (E). Og bætti við að: 

… já módelið okkar gengur út á það […] kostnaður er sá sami, starfsfólkið kostar 
það sama, en jú við erum með aðeins dýrara hráefni en þess vegna erum við að 
rukka fyrir það (E).  

Bæði ofangreind fyrirtæki telja að út frá samkeppnissjónarmiðum „myndu [ferðamenn] 

frekar velja okkur af því við erum með þessi gæði […] og við hugsuðum alveg út í þetta 

því við erum búin að vera það lengi í þessu […] þannig við teljum okkur geta verið með 

sama verð og aðilinn við hliðina á” (E). Út frá þessum viðmælendum þá virtist þeirra 

viðskiptalíkan hafa tekið þetta inn í myndina frá upphafi og því auðveldara fyrir þau að 

vinna með þennan útgangspunkt. Svo var þó ekki hjá öllum viðmælendum:  

Eins og hjá okkur þá höfum við svo sem alltaf samþykkt svona breytingar þegar við 
erum í plús en við erum ekki að samþykkja það þegar við erum í mínus […] þá 
kemur til dæmis að núna erum við að reka fyrirtækið í mínus og þá náttúrulega 
kemur ekki [peningur til að leggja í málefnið] (A). 

Hér gefur svarið til að kynna að aukin ábyrgð er hliðarverkefni en ekki hluti af 

rekstrinum. Eins og kom fram hjá viðmælanda að „ef þú vilt fá eitthvað meira af pening 

inn í svona gæluverkefni [...] en ef þú átt ekki peninga fyrir því þá er mjög erfitt að koma 

hlutum í gegnum stjórn ef þú ert ekki réttu meginn við núllið“ (A). Annað fyrirtæki sagði 

að stundum reyndist erfitt að finna sameiginlegan farveg milli viðskiptahliðarinnar og 

hliðar samfélaglegrar ábyrgðar:  

… excel og gæði fara ekkert endilega alltaf saman og stundum nenna þeir ekkert að 
tala saman. En þeir verða að tala saman bara svo í rauninni að fyrirtækið nái að 
blómstra og svo að fyrirtækið nái góðu word of mouth og það er það sem ég held að 
fyrirtækið hafi verið að ná mjög vel síðastliðin tvö ár hefur orðið einmitt svona 
algjört, svona mjög gott nafn á markaðnum. Við erum svona aðeins að ná að láta 
gæðamanninn og excelmanninn tala saman (H).  
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Vottanir voru einnig taldar kostnaðarsamar. Einn viðmælandi sagði „ég held að þú getir 

einmitt verið umhverfisvænasta fyrirtæki í heimi og það kostar þig sáralítið en um leið og 

þú vilt fara að sýna fram á það að þá kostar það. Það er dýrt að láta ISO votta sig og allt 

þetta“ (I). Annað fyrirtæki tók undir þetta og sagði „þetta er eitthvað sem okkur finnst 

mjög mikilvægt... það er dýrt að taka þátt í [umhverfisvottunum] en okkur finnst við 

eiginlega vera „skyldug“ til að taka þátt og bera ábyrgð“ (H). Þetta gefur til kynna að 

ekki allir hafa tækifæri til þess að sýna fram á ábyrgðina með því að taka upp vottanir og 

fá gæðastimpla og sum fyrirtæki sem geri það finni sig skyldug til þess þrátt fyrir 

kostnaðinn. Eitt fyrirtæki sem gefur sig út fyrir að leggja áherslu á aukna ábyrgð gagnvart 

umhverfi sagði að „við höfðum ekki fjárhagslegt bolmagn til þess [að taka þátt í átaki um 

ábyrga ferðaþjónustu]. Undirskriftin okkar er samt þarna ennþá á einhverjum lista en það 

hefur enginn spurt okkur „hvað eru þið að gera? hvernig eru þið að sýna fram á þetta?““ 

(I).  

 Eftirlitsaðilar og vottanir 
Umræðan um vottanir, eftirlitsaðila og gæðakerfi var fyrirferðarmikil meðal viðmælenda. 

Í alþjóðlegri umræðu um samfélagsábyrgð fyrirtækja er mikið rætt um hvernig hægt sé 

að mæla ábyrgð og árangur fyrirtækja. Ein leið sem fyrirtæki fara er að fá vottanir, fara 

eftir gæðastöðlum og taka þátt í átaksverkefnum. Það var mismunandi eftir stærð 

fyrirtækja hversu mikilvægt það var að vera með vottanir eða gæðakerfi/stimpla og mátti 

bersýnilega sjá að stærri fyrirtækin reiddu sig frekar á það en þau minni. Sú umræða 

hefur komið fram hér á undan um kostnað sem fylgir því að vera með vottanir eða 

gæðastimpil en þar sem það kostar tíma og peninga að hafa slíkt þá eru meiri líkur á að 

stærri fyrirtækin hafi bolmagn til þess. Ástæðurnar sem stærri fyrirtækin nefndu fyrir því 

að vera með vottanir voru:  

… þetta snýst ekki bara um að halda stimplinum heldur líka að við græðum á þessu. 
Og ég lít alltaf svolítið á það þannig að ég frekar hvet [eftirlitsaðilann] til að skrifa 
athugasemd af því að þá fer það upp í framkvæmdarráð hjá okkur. Þá kemur 
skýrslan frá honum, hún fer alltaf inn á fund hjá framkvæmdarráði og þá er þetta „já 
þarna er eitthvað sem er ekki í lagi!“ og þá er bara farið að vinna út frá því (G). 

Þarna kemur í ljós að hjá stærri fyrirtækjum þurfa ákvarðanir að fara í gegnum nokkur 

lög stjórnenda og meiri líkur eru á því að úrbætur séu gerðar ef þær koma frá eftirlitsaðila 

sem gætir þess að farið sé eftir settum reglum. Þá virtust vottanir nýtast vel til að 

fyrirtæki sinni skyldum sínum gagnvart umhverfi, samfélagi og efnahag frekar en fyrir 

minni fyrirtækin sem hafa styttri boðleiðir og hafa ekki starfsmenn í fullu starfi við að 
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sinna þessu. Annað stórt fyrirtæki var með vottanir frá erlendum vottunarkerfum og 

notaði það „sem tæki í okkar rekstri“ (D). Að mati þess viðmælanda líkti hann alþjóðlegu 

vottununum við Vakann segir það vera „eitthvað svona tól til að vinna eftir“ (G). Hann 

sagði einnig að þetta hefði markaðslegan tilgang og „maður vill ekki missa eitthvað sem 

maður hefur náð. Það væri rosa leiðinlegt að fara allt í einu í brons eða silfur. Og það er 

það einnig svona PR-lega séð alveg hræðilegt. Þannig jú það er mikill hvati [að halda í 

vottanirnar]“ (D). Að mati eins viðmælanda er mikil vinna fólgin í því að halda í vottanir 

og gæðakerfi og:  

ISO staðallinn krefst að það þarf allt að vera skjalfest […] en það var alltaf búið að 
vera svolítið erfitt að sýna allt svona á pappír. […] við þurfum að geta sýnt fram á 
svoleiðis á svona verkefnablöðum. Það eina svona neikvæða kannski í þessu er að 
stjórnendum finnst þetta stundum vera svona kvöð að það þurfi að vera allt að skrá 
niður á lista og vera með eyðublöð og eiga allt skjalfest (G).  

Vakinn kom einnig oft til umræðu þar sem það er mest notaða gæðakerfi hjá 

ferðaþjónustuaðila á Íslandi og fékk hjá sumum fyrirtækjum jákvæð ummæli. Þó var 

minnst á að: 

… það er auðvitað svolítið vont að þetta sé eitthvað svona sér íslenskt því 
[ferðamenn] þekkja það ekkert, en jú ég er alveg fylgjandi því af því þá er það 
eitthvað kerfi. Það vantar svo mikla menntun hérna á Íslandi að það er rosalega 
mikið af fólki að reka ferðaþjónustufyrirtæki með enga reynslu eða þekkingu. Og þá 
held ég að svona kerfi eins og Vakinn hjálpi þeim rosalega mikið (E). 

Um leiðbeiningarnar hjá Vakanum sagði einn viðmælandi að „það heldur manni við 

efnið að vera partur af einhverjum samtökum þar sem manni ber að standa sig, það er 

bara mjög gott“ (C). Þessi sami viðmælandi nefndi að það væri „bara val [að vera í 

Vakanum]“ (C) og að „þeir nái náttúrulega ekkert að anna þessu litlu fyrirtækjum. Ég 

myndi segja sko að mér finnist þetta vera kostur og mér finnst þetta bara frábært“ (C). 

Annar viðmælandi sagði að „þetta er kannski eina leiðin eins og fyrir fyrirtæki í 

ferðaþjónustunni […] sem eru að sýna samfélagslega ábyrgð að ef þau fara í Vakann þá 

eru þeir alveg klárlega að fá úttekt einu sinni á ári […] Ef að fyrirtækið er ekki í 

Vakanum þá gæti fyrirtækið verið að segjast vera samfélagslega ábyrgt en eru það ekki 

því það er enginn að taka þau út“ (A). Það er áhugavert að fram hafi komið að stærri 

fyrirtækin hafi greiðari aðgang að íslensku gæðakerfi fyrir ferðaþjónustuna, tímalega séð 

og fjárhagslega og að Vakinn hafi ekki tíma til að anna þeim minni. En á sama tíma komi 

fram að ef fyrirtæki eru ekki í Vakanum þá séu þau ekki samfélagslega ábyrg. Það er því 

ákveðin þversögn í þessu að þurfa að hafa kerfi til þess að geta staðið sig vel og sýnt 
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fram á að fyrirtæki sé ábyrgt en að ekki allir hafi aðgang að þeim. Fram kom í samtölum 

við minni fyrirtækin að:  

… þegar við stofnuðum okkar [fyrirtæki] þá var það fyrsta sem við gerðum að okkur 
langaði að fara inn í Vakann, bara til að taka þátt í uppbyggingunni og umræðunni 
en við fengum bara "nei" af því að við vorum ekki búnir að vera með rekstur í 
einhvern tíma. Þú þarft sem sagt að vera búinn að menga og að gera eitthvað vitlaust 
til að geta sýnt fram á að þú sért búinn að breyta því (I).  

Einn viðmælandi frá stærra fyrirtæki lýsti yfir áhyggjum sínum „að ég er svolítið 

hræddur um að þetta einangri [...] ákveðinn hóp sem er búinn að gera þetta, en þeir sem 

eiga eftir að fara inn og taka þátt þeir sitja svona svolítið eftir (G).  

Ástæður fyrir því að viðmælendur skrifuðu undir yfirlýsingu um ábyrga ferðaþjónustu 

hja Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, var að „okkur finnst náttúrulega bara skipta máli 

að vera umhverfisvæn og við höfum verið í forgrunni að vera að taka þátt í því sem er 

verið að gera gott í bransanum […] en það er ekkert aðhald þarna“ (A). Viðmælendur 

voru bæði ánægðir og óánægðir með yfirlýsinguna og sögðu að „þetta er gott átak, því 

átak er alltaf átak“ (B), en einnig vakti það viðmælendur til umhugsunar að „það er svo 

auðvelt að skrifa upp á plagg ef þú ætlar svo ekki að gera neitt“ (A) og „þetta er gott 

framtak, góð umræða og Festa er góður vettvangur en ég er nokkuð viss um að þetta eigi 

eftir að missa marks af því þarna er skrifað upp á eitthvað og þetta er allt svo 

yfirborðskennt og það er það sem hræðir mig“ (B). Kosturinn var þó talinn vera að „verið 

að reyna að aðstoða fólkið við að taka þessi fyrstu grunnskref eins og bara það að flokka 

rusl eða versla inn umhverfisvænan klósettpappír eða eittthvað og ég bara vona að þetta 

ýti við þeim og hjálpi þeim af stað“ (D).  

Vinnustofur sem voru partur af átakinu voru að mati minni fyrirtækjanna of stór biti 

og var meðal annars sagt að „um leið og við sáum að við þurftum að borga fyrir þetta og 

við höfðum ekki efni á því“ (I). Einnig sagði viðmælandi að „300 fyrirtæki skrifuðu 

undir og ef að hvert fyrirtæki hefði sent einn mann þá auðvitað væru um það bil 300 

manns þarna... en það var í mesta lagi 15 manns, og það er mjög líklegt að þetta hafi 

verið stóru aðilarnir þarna“ (I). En mikill tími virtist fara í að mæta á viðburði hjá þeim 

sem voru partur af gæðakerfum og í uppbyggingu á ferðaþjónustunni og sagði einn 

viðmælandi að „ég hafði ekki tíma til að mæta á mjög marga viðburði… ég gæti verið 

þrjá daga í viku á svona viðburðum“ og bætti síðan við að „maður sá að það eru svolítð 

mikið þeir sömu sem voru að koma á þetta allt saman sko. Og það vantar að ná til hinna. 

Og það er bara rosalega erfitt í þessu umhverfi“ (G).  
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 Vöxtur  
Áberandi þema meðal viðmælanda var umhverfið sem ferðaþjónustan hefur starfað í 

seinustu árin sem einkennst hefur af ævintýralegum vexti. Þessi vöxtur hafði þar af 

leiðandi leitt til aukinnar samkeppni við aðra ferðaþjónustuaðila sem hafði áhrif á 

áherslur fyrirtækja á ábyrga ferðaþjónustu. Áhugavert var að sjá hvort það hafi verið 

hvetjandi fyrir fyrirtæki að nýta sér það sem samkeppnisforskot að vera ábyrgt fyrirtæki 

eða hvort að vöxturinn hafi verið það mikill að ekki hafi gefist tími til þess að tvinna það 

inn í viðskiptalíkanið. Þeir kóðar sem heyra undir þemað eru: „þetta hefur gerst alltof 

hratt“, samkeppni, fyrsta erfiða árið, athugun á hvort ferðamenn vilji borga fyrir aukna 

ábyrgð og hvatar, hindranir og þolmörk.  

 „Þetta hefur gerst alltof hratt“  
Flestir viðmælendur höfðu orð á því að þeir hafi „alltaf verið að springa alveg á hverju 

ári og ekki verið með nógu mikinn mannskap til að sinna ferðunum“ (F) og að „flóknasta 

verkefnið hér svona síðustu í rauninni 5 ár er þessi hraði vöxtur“ (G). Flestir töluðu um 

að það hafi verið „rosalega erfitt að vera í svona hröðum vexti og á sama tíma ná að 

skipuleggja sig og setjast niður og fara yfir málin“ (G). Einnig að ekki hafi þurft að 

einblína á sjálfbærni og aukna ábyrgð til að auka samkeppnisforskot „í hraðanum akkúrat 

núna þá er þetta búið að vera svolítið þægilegt, því ef þú ættir [ferðaþjónustufyrirtæki í 

Reykjavík] þá koma kúnnarnir því það er ekki neitt annað“ (E). Annar viðmælandi sagði 

að „við erum yfirleitt alltaf fullbókuð yfir sumarið“ (F) og fleiri sögðu það sama „nei það 

er bara einhvernveginn, það er búið að vera brjálað að gera hérna síðan ég byrjaði“ (G) 

og að „þetta hefur svona smámsaman, eða í rauninni bara tekið risastökk ár frá ári“ (F).  

Til að byrja með var ekki mikill strúktúr hjá fyrirtækjunum og þurfti oft að „sameinast 

öðru fyrirtæki [til að byrja með] og er búið að vera í örum rekstri síðan þá og við eigum 

núna hluta af [öðru fyrirtæki]“ (D) en einnig voru sum fyrirtæki með „allt öðruvísi 

viðskiptaconcept í huga“ til að byrja með og svo þurfti að snúa „conceptinu við með 

aðaláhersluna á ferðabransann [...] þetta hefur stækkað alveg rosalega mikið síðan“ (F). 

Annar viðmælandi sagði að „þegar ég kem inn 2014 þá var ekkert búið að gera í 

starfsmannamálum neitt sérstaklega, engin kerfi til eða neitt svoleiðis þannig það var 

svona mitt fyrsta verk var að kaupa kerfi og kortleggja“ (G). Fleiri tóku dæmi og nefndu 

að það sé svo stutt síðan ferðaþjónustan var varla til staðar:  
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… þegar hann tók við fyrirtækinu 2007 þá var ekkert sem hét að bóka ferð [á 
vinsælan ferðamannastað] og þetta eru bara 10 ár síðan, þannig þetta er massív 
sprenging á tíu árum (F). 

Ekki allir horfðu á þennan hraða vöxt jákvæðum augum „sumir sem eru bara þarna og 

eru ekkert að spá [að vera ábyrgir ferðaþjónustuaðilar] og ég held samt að það megi ekki 

líta framhjá því að þessi vöxtur er eiginlega svolítið mikið rugl sko“ (G) annar 

viðmælandi tók undir það og sagði: 

Ferðaþjónustan er bara svo ört vaxandi og ég held að ferðaþjónustan hafi varla 
skilning á ferðaþjónustu. Út af því að þetta er svo nýtt. Fólk er […] annaðhvort 
nýkomið annað hvort úr skóla eða var að byrja í vinnunni í gær út af því að það er 
alltaf verið að ráða, ráða og ráða. Þannig ég held að við séum ekki ennþá með 
puttann á púlsinum. […]. Þannig að það geta allir stofnað ferðaþjónustufyrirtæki, 
allir, ekkert mál. Ef þú átt 50 þús og ef þú kannt að skrifa og lesa þá getur þú stofnað 
ferðaþjónustufyrirtæki (B). 

Annar viðmælandi sagði að „þetta bara tekur tíma... við bara náðum ekki að vera 

proactive... við erum svolítið íslensk í okkur og erum svolítið reactive“ (H). Þegar 

viðmælendur voru spurðir hvort að vöxturinn hefði áhrif á áherslur á að vera sjálfbær eða 

ábyrgir ferðaþjónustuaðilar þá var meðal annars sagt:  

… þú hefur ekki undan af því að veita þjónustuna, fá fleira [starfsfólk] til að koma 
að vinna og stækka og kaupa græjur að fókusinn fer frá þessum mikilvægustu 
fræðum sem þú hefur til að [hugsa út í eitthvað annað]. Þú ert bara að einblína á það 
að stækka og stækka og stækka og bara það er bara það sem þú ert að gera. Og af 
hverju ættiru að reyna að gera eitthvað annað en það. Þetta er bara algjör lúxus tími 
(F). 

Einnig var umræðan um hvort stjórnvöld hafi tekið þátt nógu fljótt og sagði einn 

viðmælandi að „já en ég held reyndar að Íslendingar séu ansi fljótir að taka við sér miðað 

við aðrar þjóðir“ (F). Annar viðmælandi sagði að allt yrði þetta að hanga saman, bæði 

stjórnvöld og ferðaþjónustufyrirtæki yrðu að vinna saman og „ef að upplifunin er þannig 

að það er engar forvarnir og allt í volli og vegagerðin í rugli og engin klósett að þá hefur 

það áhrif á okkur sem ferðamannastað“ (G). Einnig var bent á að „þó svo að fólki hafi 

fundist þetta ganga seint að setja upp klósett um landið og bæta aðstöðu hér og þar og 

það er auðvitað verið að vinna í því og það tekur bara tíma“ (F). Eitt af því sem einn 

viðmælandi minntist á var að það þyrfti að vera meiri stefnumótun við að:  

… frekar draga úr fjölda [ferðamanna] eða en það má samt ekki gera þannig að við 
séum eitthvað að slaka á í þjónustu eða í einhverjum gæðum. [Það þarf að vera] 
einhversskonar stýring […] en það er mjög algengt víða í heiminum til dæmis í 
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Galapagos og víðar þar sem bara þú þarft bara að bóka og það kostar fullt að fá að 
fara inn á svona staði (G). 

Viðmælendur voru líka jákvæðir yfir því hversu mikið ferðaþjónustan í heild sinni á 

Íslandi hefði áorkað. Eins og einn viðmælandi nefndi þá „þarf líka að gefa 

ferðaþjónustunni ákveðið kredit fyrir það sem hún er búin að gera og er að gera“ (H). 

Annar viðmælandi minntist einnig á að „Einu sinni var ekkert, stígar eða stigar eða neitt 

slíkt á [vinsælum ferðamannastað] og kröfurnar verða bara þær að stígarnir fara að 

myndast. Þannig ég held að ef þú myndir bera saman staðinn núna og fyrir 5 árum þá 

myndir þú sjá verulegan mun held ég á náttúruspjöllum til dæmis nú er fólk bara þar sem 

það á að vera og ekki þar sem það á ekki að vera“ (F).  

 Samkeppni 
Samkeppni var ofarlega í huga viðmælanda, sérstaklega í ljósi aukningu ferðamanna til 

landsins. Í fræðum um samfélagslega ábyrgð hefur verið talað um að fyrirtæki noti 

samfélagsábyrgð fyrirtækisins sem samkeppnisforskot. Áhugavert var því að sjá hvort 

íslenskur vettvangur byði upp á möguleika til að vera ábyrgur ferðaþjónustuaðili og hvort 

verið væri að nýta sér það til að ná samkeppnisforskoti.  

Helstu áhyggjur viðmælenda var samkeppni við aðila sem ekki hafa sett sama 

stofnkostnað í fyrirtækin og yfirbyggingu í öryggismál, áætlanir, stefnumótun og 

tækjabúnað. Þeim fannst að meiri hömlur ættu að vera settar á hverjir megi stofna 

ferðaþjónustufyrirtæki: 

Þau gera bara það sem þeim sýnist, með þeim sem þeim sýnist og verðleggja sig eins 
og þeim sýnist og getur það jafnvel grafið undan fyrirtækjum sem að hafa verið að 
fjárfesta í þessu í áratugi. Þannig að það er mjög ósamfélagslega ábyrgt af 
stjórnvöldum til dæmis að leyfa þetta. Það eru fyrirtæki þarna úti sem eru að gera 
hlutina vel en eru að ströggla út af til dæmis hérna samkeppni, sem er óraunhæf að 
berjast við. Af því þetta er bara eitthvað fólk af götunni sem að er bara að gera 
algjörlega bilaða hluti (B).  

Fleiri viðmælendur könnuðust við þessa samkeppni en sögðu samt sem áður að þeir 

aðilar sem ekki væru að hugsa um þessa þætti að „kannski gengur dæmið upp í smá tíma 

en ekki til lengri tíma, ég held og er eiginlega bara nokkuð viss um það [falli um sjálft 

sig] (F). Hins vegar fannst öðrum viðmælanda að þetta hafi verið „einn stærsti 

akkelísarhæll íslenskrar ferðaþjónustu er að það geta allir verið með“ (B) og var þá að 

tala um að herða þurfi leyfisveitingar til þeirra sem ætla sér að starfa í ferðaþjónustu. 

Helsta samkeppnin var því við ferðaþjónustufyrirtæki sem buðu upp á lægra verð og litla 



70 

yfirbyggingu og sögðu viðmælendur í sambandi við það að „við tökum þetta bara á 

okkur, við bjóðum upp á ferðirnar á nákvæmlega sama verði og aðrir eru að gera […] en 

við vitum ekki hvort það meiki rekstrarlegan sens þegar lengra líður“ (I). Ítrekað mátti 

lesa úr svörum viðmælenda að gæðin væru það sama og samfélagsábyrgð fyrirtækisins 

og að eftir því sem gæðin væru meiri því ábyrgara væri fyrirtækið og þar af leiðandi 

líklegra að það muni lifa samkeppnina af. Einn viðmælandi sagði einmitt að nýju 

fyrirtækin: 

… ætla að vinna sér inn viðskiptavini með lágu verði og okkur dettur ekki í hug að 
fara að leggjast svo lágt að bjóða sömu verð og þeir af því við erum miklu betri og 
fólk er tilbúið til að greiða töluvert meira til þess að fá bestu þjónustuna. Það er bara 
staðreynd (F). 

Sumir viðmælendur tóku samkeppninni fagnandi og sögðu að þeirra aðgreining væri 

annað hvort út frá gæðum eða með því að höfða til markhópa sem vildu ákveðna 

þjónustu. Hluti af viðskiptalíkani eins viðmælenda var að þjálfa upp fólk innan 

ferðaþjónustunnar „við erum með mestu menntun af öllum þeim sem eru þarna úti, þau 

koma til okkar og fá ráð og menntun og þess háttar og þannig búum við til samkeppni 

líka og þar af leiðandi búum við til betra orðspor fyrir fyrirtækið“ (B). Annar viðmælandi 

nefndi að þegar þau stofnuðu sitt fyrirtæki þá „bara horfðum við á markaðinn, hvernig 

langaði okkur að vera? en það var enginn á Íslandi sem mig langaði að vera eins og þá 

strax vildum við gera eitthvað öðruvísi en er í gangi“ (E). En í mörgum atvinnugreinum 

innan ferðaþjónustunnar er einsleitni eins og einn viðmælandi benti á að „það eru mjög 

mörg fyrirtæki núna…ellefu…og öll með kjarnastarfsemina sína á sama stað [...] þegar 

við byrjuðum þá voru í rauninni bara þrír. Já þannig þetta er alveg gerbreytt, 

samkeppnislega séð“ (F). Hér er annað dæmi um fullvissu viðmælanda að gæðin muni 

gera útslagið um hvaða fyrirtæki ferðmenn velji umfram önnur:  

… við fáum mikið af gestum sem koma og spyrja bara heyrðu „það er sama verð og 
sama ferð í rauninni... af hverju að velja ykkur?“ og þá getum við bent á [að lögð sé 
áherslu á gæði og ábyrga viðskiptahætti]. Margir velja okkur út af því, en svo er líka 
náttúrulega fólkið sem kemur með Easy Jet og gistir á hosteli og húkkar sér far, það 
leitar náttúrulega bara að besta verðinu og er skítsama um hitt. Þannig það eru í 
rauninni alveg tveir hópar (D). 

Viðmælendur sögðust þurfa að vera meðvituð um að viðhalda góðu orðspori og sögðu 

meðal annars „að tripadvisor stjórni alveg svakalega miklu. Versta er reyndar að sumir 

kaupa sér umfjallanir en þú sérð það um leið. Fólk getur verið svo brútal fyrir aftan 

tölvuna. Þá er eins gott að þú stóðst þig vel. Þú ert alltaf á tánum“ (E).  
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Einn viðmælandi sagði að „eins og okkar módel er, eins og ég sagði áðan, þá erum við 

að ráða íslenskt fólk, þannig að íslenskt fólk kostar meira heldur en erlent vinnuafl, þar af 

leiðandi kostum við meira heldur en margir aðrir sko... af því að það er okkar hlutverk 

hér að ráða íslenska [starfsmenn]“ (B). Vildi þessi viðmælandi meina að það væri hluti af 

menningarlegri upplifun og ábyrgð að hafa íslenskt starfsfólk og þar af leiðandi væri það 

meira aðlaðandi fyrir ferðmenn að velja slíkt fyrirtæki. Aðrir viðmælendur nefndu að á 

Íslandi væri sérstakt samkeppnisumhverfi þar sem:  

… það eru allir vinir og bransinn byggist svolítið upp á að allir þekki alla alveg to 
the extreme á Íslandi. Það gera það allir nú þegar en ferðaþjónustan er svolítið svona 
á öðru stigi þar af því hún byggist upp á svo þröngum hóp og er að stækka 
náttúrulega núna... af því þetta er orðið allt öðruvísi núna en síðan 2010 og við erum 
að spyrja hvort annað „hvernig gengur þér og hvað ert þú að gera til þess að gera 
þetta betra“. En já samkeppnin heldur manni á tánum og ef þessi er að gera eitthvað 
vel þá horfa allir þangað (H).  

Annar viðmælandi tók undir það og sagði að „sama hvert við erum að koma þegar við 

erum að gera verkefnið okkar þá eru allir voðalega jákvæðir í að hjálpa manni og 

svoleiðis“ (I) en á sama tíma þá er umhverfið í ferðaþjónustunni á Íslandi þannig að:  

… einn lítill aðili sem finnur sig knúinn til að taka þátt í Vakanum, hann er búinn að 
gera allt saman, alltaf frá upphafi verið í umhverfispælingu og öllu saman og alltaf 
verið þessi græni aðili. En hann finnur sig knúinn til að fara í Vakann til þess að 
[sanna sig] en það er enginn ferðamaður að fara að pæla í því samt og af hverju 
ættiru að finna þig knúinn til þess að vera að inn í einhverjum pakka íslenskra 
ferðaþjónustuaðila (I). 

 Fyrsta erfiða árið 
Flestir viðmælendur töluðu þó um að þrátt fyrir að vöxtur ferðaþjónustunnar hafi verið 

mikill hafi árið 2017 verið fyrsta árið þar sem fyrirtækin komu auga á breytta hegðun 

ferðamanna og að ekki sé lengur sami vöxtur og sé búinn að vera seinustu árin, eins og 

einn viðmælandi komst að orði: 

Sterkt gengi krónu, aukin samkeppni, allir þessir þættir gerðu það að verkum að 
eftirspurnin hríðféll. Þannig að þetta er svona fyrsta árið þar sem það er hnignun í 
sölu og gríðarlegur samdráttur miðað við öll árin á undan. Þannig þetta er svolítið 
sjokkerandi ár (F).  

Allir viðmælendur tóku undir það og sögðu „fólki finnst bara Ísland dýrt (I), „fyrir mörg 

lítil fyrirtæki sem eru að vaxa hratt, eins og gengismálin fóru síðasta sumar þá voru flestir 

bara í mínus. Sem að enginn trúir því það var allt fullt af ferðamönnum“ (G) og „ég held 

að það hafi allir fundið fyrir því að einhverju leiti“ (H). Annar viðmælandi hjá litlu 



72 

ferðaþjónustufyrirtæki sagði að „við höfum alveg heyrt það að stærri fyrirtæki eru að taka 

dýfu og væri að segja upp fullt af fólki, stórt og rótgróið fyrirtæki“ (I). Annar viðmælandi 

tók undir það og taldi stærri ferðaþjónustufyrirtæki vera „í hlekkjum, að geta ekki breytt 

business modelinu eða bætt við auka kostnaði á til dæmis starfsfólkið eða... uppfæra 

bílaflotann út af því að þetta snýst allt um að halda boltanum rúllandi og ef það kemur 

eitthvað hliðarspor að þá getur það haft katastrófískar afleyðingar“ (B). Annar 

viðmælandi lýsti umhverfinu þannig að: 

… það sáu það allir í ferðaþjónustu í ár [2017] að það var breytt hegðun þó svo að 
tölur frá Isavia eða flugrútunni sýndi að það væri ekki fækkun. Þá er ákveðin 
fækkun í ferðaþjónustunni. Fólk er að stoppa styttra á Íslandi og þarf að velja sér 
öðruvísi ferðir. Verðið spilaði inn í og gerir það vissulega (D).  

Í ljósi þessarar rannsóknar vekur það upp spurningar um hvort viðmælendur muni halda 

áfram viðteknum hætti í málefnum um samfélagsábyrgð og sjálfbærni eða hvort að það 

verði lagt á hilluna ef það er talinn auka kostnaður sem þarf að skera í burtu. Viðmælandi 

G, sem starfar hjá stóru fyrirtæki, minntist á það að í sambandi við viðburði sem um 

ræður í tengslum við uppbyggingu ferðaþjónustunnar að: 

… það voru rosalega margir bara sem voru í mínus á síðasta ári og þeir hafa ekkert 
efni á því að vera að ráða inn eitthvað auka fólk til að mæta á svona viðburði eða 
fara að liggja yfir einhverju undirbúningsefni. Það er held ég svona stóra vandamálið 
á Íslandi að það eru margir sem að myndu vilja gefa þessu tíma en hafa ekki tíma 
eða peninga til þess sýna að... eða þú veist í þessari samfélagslegu ábyrgð (G).  

Sum fyrirtæki lentu í erfiðleikum út af styrkingu krónunnar og fannst stjórnvöld ekki 

vera að styðja nógu vel við ferðaþjónustufyrirtæki, efnahagslega séð, eins og einn 

viðmælandi sagði:  

… á tímabili vorum við að hækka samninga um allt upp í 30-40% það náttúrulega er 
bara hrikalegt og eyðileggur bara fyrir. Viðskiptavinurinn bara getur ekki tekið þetta 
á sig. Það er allavega ákveðin ábyrgð [stjórnvalda]. Viðskiptavinurinn hefur þá bara 
ekkert efni á að koma. Hann hættir þá bara við að koma og eiga þessa upplifun hérna 
með okkur. En gengið hefur haft mjög mikil áhrif á okkur og allar þessar sveiflur og 
óvissa. Maður er einhvernveginn á tánum bara alveg alla daga (H).  

Annað fyrirtæki segist gera ráð fyrir þessu „á íslenska markaðnum, við hugsum frekar að 

þegar að kannski fer eitthvað illa, þegar niðursveiflan kemur, þá erum við að vona að við 

getum verið á sama verði, en þú myndir velja okkur af því við erum með meiri gæði“ 

(G). Það gefur hugmynd um að íslenskt atvinnulíf er í eðli sínu óstöðugt ef þeir sem reka 

fyrirtæki eru farnir að gefa sér að niðursveifla muni eiga sér stað. Sami viðmælandi bætti 
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við að Ísland hefði ekki sinn eigin markað sem tekur við af ferðamönnum ef þeir hætta að 

koma „en við eigum þetta ekki hérna á Íslandi, þetta er stóra áhættan okkar. Eins og 

ráðamenn hljóta að skilja. Að ef að ferðaþjónustan minnkar að þá koma ekkert 

Íslendingar í staðinn“ (G). Þetta gefur til kynna að viðmælendur hafi áhyggjur af því að 

efnhagurinn sé í ójafnvægi og að mikið sé í húfi ef niðursveifla muni eiga sér stað. Til 

þess að efnhagslegur þáttur samfélagsábyrgðar geti reynst farsæll þurfa fyrirtæki, samtök 

atvinnugreinarinnar og stjórnvöld að leggjast á eitt. 

 Vilja ferðamenn borga fyrir meiri gæði og umhverfisvernd? 
Ef litið er til baka á kóðana hér á undan má sjá að mikill vöxtur hefur einkennt 

ferðaþjónustu á Íslandi og þar af leiðandi mikil samkeppni sem flestir viðmælendur 

fundu fyrir. Þar að auki kemur bakslag þegar gengi krónunnar styrkist, verðlag hækkar á 

Íslandi og Ísland sem áfangastaður er dýr áfangastaður fyrir hinn almenna ferðmann. Þá 

er eðlilegast að velta fyrir sér hverjir verða fyrir valinu þegar verðlag er hátt og hvernig 

ferðamenn velja að eyða í ferð sinni um Ísland.  

Viðmælendur sögðu að þeir heyrðu „það rosalega lítið“ (A) og annar viðmælandi 

sagði einnig að hann „héldi ekki, eins og staðan er núna að ferðamaðurinn er bara að 

kaupa vöru eins og ég þú kaupum vöru út í búð [...] og þau horfa að lang mestu leiti á 

verðið sko (B). Í framhaldi af því var einnig nefnt að:  

… fólk vill alltaf borga sem minnst eða þá það er tilbúið til að borga meira fyrir 
ákveðna gæðaþjónustu af því það hefur trú á því að þetta fyrirtæki sé betra en annað. 
En ég held að því miður að í hinum raunverulega heimi að það sé ekki fólk alltaf að 
horfa á það. Það er bara eins og þú kaupir fötin þín væntanlegan í H&M en þú veist 
samt að það er verið að svína fólk út í heimi og það er barnaþrælkun og það er hérna 
ekki umhverfislega þenkjandi fyrirtæki að öllu leiti. Í staðinn fyrir að fara að kaupa 
það einhverssstaðar annarsstaðar þar sem þú borgar fimm sinnum hærra verð (A).  

Viðmælendur voru þó bjartsýnir um að „það svona muni alltaf aukast [að ferðamenn velji 

frekar fyrirtæki sem leggja áherslu á sjálfbærni] og ég hugsa að stór hluti ferðamanna 

sem koma til Íslands sé annt um náttúruna [...] ég held að þetta muni bara aukast með 

yngri kynslóðum“ (C). Fleiri viðmælendur tóku undir það að þetta muni „skipta meira og 

meira máli... og ég held að hérna að inn í framtíðinni þá fólk sko... ef þú ert 

umhverfisvænn þá kjósi fólk frekar að eiga viðskipti við þig heldur en Jóa sem er ekki 

umhverfisvænn“ (A). En annar viðmælandi sagði svipaða sögu að ef það skyldi koma 

erfitt ár þá „eins og ég sagði áðan þá muntu frekar velja þann sem stendur sig vel heldur 

en Hótel Adam á Skólavörðustíg sem tappaði vatni og seldi það. Þú veist, það er mín trú“ 
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(E). Annar viðmælandi nefndi að ef verðið væri í samræmi við aðra ferðaþjónustuaðila 

þá „af hverju ætti viðskiptavinurinn að velja okkur fram yfir hinn?“ og þá getum við bent 

á þetta [ábyrgðarþáttinn og sjálfbærni]. Margir velja okkur út af því, en svo er fólkið sem 

kemur með easy jet og gistir á hosteli og húkkar sér far, það leitar náttúrulega bara að 

besta verðinu og er skítsama um hitt“ (D). Einn viðmælandanna sem hefur hugsað um 

gæði, sjálfbærni og umhverfisvernd frá upphafi telur sig þess vegna geta „verið með 

sama verð og aðilinn við hliðiná og trúum því að það myndi frekar velja okkur af af því 

við erum með þessi gæði“ (E).  

Hins vegar voru aðrir viðmælendur ekki vissir hvað viðskiptavinurinn sjálfur væri að 

sækjast sérstaklega eftir: „Ég held að við höfum ekki spurt viðskiptavininn sérstaklega 

um það hérna... hvað honum finnist mikilvægast. Heldur sé það frekar krafa frá okkur 

sjálfum að það sé gert eftir bestu mögulegu leiðum að hafa öryggi í lagi“ (F). Annar 

viðmælandi hafði gert „markaðsrannsókn, við fengum hóp sem var 25 upp í 60 ára og 

milli háar og háar tekjur, það var þessi hópur sem hafði einhverja umhverfisvitund. Eldra 

fólk, yfir 60, trúðu ekki mikið á að þetta væri eitthvað vandamál og svo voru aðrir sem 

voru bara ekki tilbúnir til að greiða endilega fyrir þetta einhvern pening“ (I).  

 Hvatar, hindranir og þolmörk 
Umhverfið sem ferðaþjónustan starfar í annaðhvort hvetur, hindrar eða þrýstir á fyrirtæki 

að vera samfélagslega ábyrg. Það sem hindraði viðmælendur í að geta starfað sem ábyrgt 

fyrirtæki var meðal annars að þeim fannst erfitt var að henda rusli í flokkunargáma í 

kringum allt landið „það er bara frekar lítið mál að flokka inn á skrifstofum. En hins 

vegar þegar þú ferð í ferðir, tjaldferðir inn á hálendið og annað þá er erfiðara að flokka 

því þú kemur ekki frá þér flokkuðu eða lífrænu rusli“ (A). Einnig bætti viðmælandinn við 

að „þér er næstum því refsað fyrir það að flokka... þú veist.. þú borgar í rauninni meira í 

dag hjá Reykjavíkurborg fyrir það að flokka heldur en að flokka ekki“ (A) og voru fleiri 

sem tóku undir það að „kom það svolítið til baka af því að sorpfyrirtækin eru líka í 

viðskiptum. Af því að nú þarftu fleiri dalla og þá er bara kostnaður við losanir orðinn svo 

mikið hærri sko“ (G). Að mati viðmælanda vantar enn upp á innviðauppbyggingu um allt 

land svo fyrirtæki geti unnið að því að vernda umhverfið. Annar viðmælandi nefndi að 

yfirbyggingin væri of mikil meðal samtaka ferðaþjónustunnar og að: 

… frekar en að vera að stofna ráð og stjórnstöðvar og hitt og þetta með fólki sem í 
fyrsta lagi hefur aldrei verið tengt ferðaþjónustu. Þannig að það á bara loka mörgum 
af þessum nefndum og þessu overhead-i sem ríkið er búið að stofna til […] það eru 
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allir að pukrast í sínu horni, og öll eru þau bara um allt Ísland, og þau tala ekki 
saman frekar en forsætisráðherra og forseti alþingis. Algjörlega stefnulaust (B).  

Einn viðmælandi taldi það óbeina hindrun að þurfa allt í einu að fara að spá í 

samfélagsábyrgð ef fyrirtækið hafði ekki verið að því frá upphafi og „eru margir á 

núllreit, kannski með lítið fyrirtæki eða meðalstórt og já þeir sjá ekki alveg endastöðina 

eða hvernig þeir eiga að koma þessu í gang“ (D). Annar viðmælandi var þó ósammála 

þessu og vildi meina að það „væri betra að vera lítið fyrirtæki með meiri sveigjanleika 

heldur en þegar þú ert kominn með fleiri arma og það segir sig svolítið sjálft í svoleiðis 

starfsemi að það verður bara ópraktískt, klárlega ekki umhverfisvænt og þar af leiðandi 

ekki vænt“ (B). Aðrar hindranir eru umhverfið sem ferðaþjónustan er að starfa í árið 

2017, samkeppnin, styrking krónunnar sem og þrýstingur sem myndast á fyrirtæki til 

dæmis ef slys ber að garði. Eins og eitt fyrirtæki lenti í þá: 

… verður til þess að þjóðgarðurinn sem sagt lokar [ferðamannastaðnum] og neitar 
að opna aftur fyrr en við erum búin að breyta reglum og herða til muna sem sagt […] 
þetta var bara í rauninni jákvætt þó þetta hafi haft mikil fjárhagsleg áhrif á fyrirtækið 
og ekki bara okkur heldur alla […] en svona heildina á litið, ef maður horfir 20 ár 
fram í tímann þá er þetta mjög flott. Og bara jákvætt þó svo að árið í ár sé leiðinlegt. 
Þetta er líka svakalegur þrýstingur frá fjölmiðlum og bara þjóðinni (F). 

Einnig benti einn viðmælandi á að það vantaði heildarstefnu og skýra sýn á hvað það 

þýddi að hafa umhverfisstefnu og að vera samfélagslega ábyrgur. Slíkt væri nauðsynlegt 

til þess að allir geti unnið að sama markmiði:  

… mér finnst sko það hafi verið farið af stað í eitthvað svona verkefni en […] það er 
ekki búið að skilgreina það nógu vel […] ef maður skoðar umhverfisskýrslur frá 
ólíkum fyrirtækjum þá eru greinilega ekki sömu reikniformúlur á bakvið sömu 
liðina. Og hvað segir það mér? Svo kemur inn samfélagsleg ábyrgð, hún kemur inn 
seinna, og þá er allt í einu allir hættir að vera með umhverfismál […] það vantar bara 
einhvern sem segir bara „svona er þetta og við ætlum öll að taka mið af þessu (G). 

Hvatarnir að því að vera samfélagslega ábyrgt fyrirtæki voru einnig til staðar og í 

mörgum tilfellum voru það stjórnendur eða eigendur sem brenna fyrir því að reka 

fyrirtæki með þessum áherslum „við erum bara svona í öllu. Mér finnst bara óþarfi 

hvernig heimurinn er orðinn, materíalískur“ (E). Annar viðmælandi sagði „við erum bara 

umhverfisverndarsinnar og náttúruelskendur í hjarta okkar, þar er okkar hvati“ (A). Hjá 

öðrum viðmælenda kom hvatinn „í gegnum alla vinnuna sem þú sérð að hefur farið í 

þetta og hversu langt við höfum náð. Svo held ég að aðal hvatinn komi þegar þú færð 

viðurkenninguna utan að“ (D) og voru fleiri sem sögðu svipaða sögu og fannst að 
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„hvatinn hlýtur að vera í rauninni ánægjan sem þú færð af því að finna fyrir því að þú ert 

ábyrgur og að gera eitthvað gott, eitthvað sem að leiðir eitthvað gott af sér og þú veist að 

þú ert að skilja vel við þig“ (H). Stærri fyrirtækin voru síðan með hvata fyrir starfsmenn 

til þess að ýta undir að menga minna, eins og „svona bónuskerfi, þannig þeir sem eru að 

keyra best þeir fá auka fyrir. Og þetta er bara allt lesið út úr tækjunum“ (C) og annar 

viðmælandi sagði að það búi „líka til stolt“ (D) að vinna hjá fyrirtæki sem leggur áherslu 

á samfélagsábyrgð og sjálfbærni og starfsfólkið „vill ekki vinna gegn því“ (D). Að lokum 

var umræðan oft tengd þolmörkum sem flestir viðmælendur virtust taka eftir og olli 

sumum áhyggjum um hvað yrði um ferðaþjónustuna ef ekkert væri að gert. 

Þolmörkunum var meðal annars lýst þannig að:  

… ég held að Íslendingar séu farnir að stíga niður fæti gagnvart ferðamönnum, til 
dæmis gagnvart ferðamönnum sem eru að keyra hérna um veturinn og valda slysum 
og líka á sumrin og valda sjálfum sér slysum og ógna öryggi hérna á landinu. Þannig 
ég skil þessa gagnrýni mjög vel. Og sumir ferðamannastaðir eru bara löngu 
sprungnir, þú myndir sjá það ef þú myndir fara á Seljalandsfoss og Skógarfoss. Þessi 
svæði eru bara orðin drullusvað. Þetta er auðvitað ekki gott (F).  

Viðmælendum fannst það vera í hlutverki „stjórnvalda að þurfa að grípa inn í og búa til 

einhverskonar kerfi þar sem að, þú veist eins og að opna fleiri flugvelli og dreifa svolítið 

álaginu, að það þurfi ekki allir að koma í gegnum Reykjavík“ (F). Annar viðmælandi tók 

undir þetta og sagði að „ef að enginn gerir neitt og allir sitja í sínu horni og hugsa bara 

um að græða peninga þá dettum við af topp tíu listanum svolítið hratt“ (G).  

 Innleiðing samfélagsábyrgðar 
Í þessu þema er horft nánar á innra umhverfi fyrirtækisins og hvernig fyrirtæki fara að 

því að láta alla þætti vinna í takt við stefnu um samfélagsábyrgð fyrirtækisins. Þeir kóðar 

sem komu fram meðal viðmælenda var að mikilvægt sé að búa til kúltúr sem allir tileinka 

sér, að samskipti séu lykilatriði og að stærð fyrirtækisins skipti máli út frá því hvort að 

auðvelt eða erfitt reynist fyrir fyrirtæki að innleiða eða sýna fram á samfélagsábyrgð.  

 Kúltúr 
Þau fyrirtæki sem höfðu hugsað sitt viðskiptalíkan frá upphafi út frá aukinni sjálfbærni 

og samfélagsábyrgð sögðu að það væri áhrifaríkast að „vinna í því að fá starfsfólkið með 

okkur í lið, en það er alltaf meira að gera á sumrin og þá þurfum við að fjölga og þá erum 

við oft með nýtt starfsfólk og við þurfum að ná þeim inn í þennan kúltúr“ (D). Annar 

viðmælandi í litlu fyrirtæki sagðist leggja áherslu á „að þetta er meira að við veljum inn 
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réttu karakterana og þjálfum þau svo á gólfinu [...]. Þannig við reynum svona frekar að 

hafa góð gildi, og veljum vel og erum rosalega heppin með starfsfólk“ (E). Önnur 

fyrirtæki sögðust halda „fræðslu alltaf á vorin fyrir allt starfsfólk og sérstaklega fyrir nýtt 

starfsfólk. Og síðan höfum við verið að byggja upp bara þannig kúltúr að um leið og nýr 

starfsmaður kemur inn að þá fari hann í þetta far að það sé ekki svigrúm fyrir neitt 

annað“ (D).  

Einn viðmælandi sagði „já ég held að þetta sé þetta mannauðsmál sem er alltaf trikkí 

að fá fólk til að ganga í takt og það er oft auðveldara að segja það heldur en að gera það, 

það er okkur reynsla“ (A). Þegar viðmælandi var spurður hvaða leiðir væru farnar til að 

fá alla til að vinna að sama verkefni voru ekki alltaf svör á reiðum höndum og var eitt 

svarið að „já við myndum náttúrulega vilja það að öll sveitarfélög færu í það að vera með 

lífræna flokkun“ og leiddi spurninguna í aðra átt sem gaf rannsakanda hugmynd um að 

ekki væru alltaf farnar bestu leiðirnar til að fá fólk til að vinna að sama markmiði.  

 Samskipti 
Samskipti milli einstaklinga innan fyrirtækis sögðu líka mikið til um hversu vel gekk að 

fá alla til að vinna að því að gera sjálfbærni eða samfélagsábyrgð að órjúfanlegum hluta 

starfseminnar. Þegar umræðan meðal stjórnenda eins fyrirtækis snérist að 

samfélagsábyrgð og leiðum til að sinna umhverfisvernd voru ekki allir „alltaf sammála 

um hvernig á að gera hlutina“ (A). Annar viðmælandi nefndi að „nei það er aldrei þannig 

að allir séu sammála og sumum bara getur ekki verið meira sama“ (G) og var þá verið að 

vísa til þess þegar reynt er að fá bæði starfsmenn og stjórnendur með í hugsunina um 

aukna ábyrgð. Einnig fannst viðmælendum skipta máli að „eigendurnir séu ennþá 

frumkvöðlarnir. Og þá er dýnamíkin svolítið skemmtileg, það eru stuttar boðleiðir og við 

erum fljót til ákvarðanatöku“ (C). „Við erum svolítið dugleg að vera með litla örfundi og 

notum Facebook mikið“ (C) en það var einmitt raunin hjá stærri fyrirtækjum að reyna að 

halda boðleiðum stuttum og að stjórnendur brynnu fyrir málefninu. Einnig var mikilvægt 

að starfsfólk hefði „aðgang að [öllum] gögnum“ (C) og talaði annar viðmælandi um að 

þau væru með umbótatöflu hangandi á vegg þar sem allir geta sett niður hugmyndir og 

„síðan er farið yfir þessar umbætur og búið til plan hvernig við ætlum að innleiða þessa 

tilteknu bót“ (B) og tóku aðrir viðmælendur undir það. Einum viðmælanda, sem starfaði í 

einu af stóru fyrirtækjunum, fannst mikilvægt að það væri alltaf einhver til staðar til að 

leiðbeina þeim sem væru í ferðum „Þannig að ábyrgðin er aldrei, „hérna er lykill og þú 

ferð bara“, það er stanslaust einhver til staðar og við erum með á daginn fimm vaktmenn 
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sem eru bara í tengslum. Og vaktstjórarnir leggja línuna, þannig þetta er mjög mikið 

skipulag„ (C). Skipulag var því áberandi hjá stærri fyrirtækjunum og „það er bara alltaf 

verið að ítreka þetta aftur og aftur og aftur […]við erum líka bara alltaf að fá nýtt fólk og 

alltaf að stækka þannig að það bara góð vísa er aldrei of oft kveðin“ (C).  

 Stærð fyrirtækis 
Ítrekað hefur stærð fyrirtækis borið upp á góma meðal viðmælenda og höfðu þeir allir 

sína skoðun á því hvort væri betra að vera stærri eða minni upp á að innleiða 

samfélagsábyrgð í kjarnastarfsemi fyrirtækis. Stærri fyrirtækin voru á því að eftir því sem 

fyrirtækin væru stærri þeim mikilvægara væri að leggja áherslu á samfélagsábyrgð:  

… þetta er bara sameiginleg ábyrgðar okkar allra sem störfum í ferðaþjónstu. Og ég 
tala nú ekki um fyrirtæki eins og í okkar stærðagráðu að það er bara mikilvægt að 
við tökum ábyrgð og göngum á undan með góðu fordæmi líka. […] Náttúran er 
ekkert endalaus, hún er viðkvæm og við þurfum að ganga vel um hana og passa 
hana. Þannig að þetta heldur okkur bara við efnið að taka þátt (C).  

Annar viðmælandi tók undir það og sagði að stærri fyrirtæki „þau verða bara hreinlega að 

vera það. Við þurfum að hugsa um öryggið fyrst og fremst“ (H) og bætti við að „ég held 

að það séu flestir þessu stóru aðilar sem eru að hugsa um þetta“ (H). Annar viðmælendi 

vildi meina að ástæðan fyrir því væri að stærri aðilarnir eru með vottanir eða merkingar 

frá gæðakerfum: „þannig að það er svolítið hérna á Íslandi að þessir fáu stóru aðilar eru 

yfirleitt með vottanir eða með þessi mál í lagi og þá eðlilega verslar maður meira við þá“ 

(G). Hins vegar sagði svo einn af þeim í lokin að „já auðvitað skiptir stærðin alveg 

pottþétt máli og ég held bara að samskipti séu það sem skipti mestu máli. Þessi nálægð, 

að það séu stuttar boðleiðir“ (C). 

Hins vegar voru ekki allir á sama máli og þegar viðfangsefnið var rætt meðal minni 

fyrirtækjanna kom fram um innleiðinguna: „Ég held að þetta sé auðveldara þegar 

fyrirtækin eru lítil heldur en að vera með einhverjar risakeðjur og þá er stjórnandinn fjær 

gólfinu“ (E). Einnig fannst einum viðmælanda að það væri þversögn í því að stærri 

aðilarnir fengu vottanir sem fylgdu eftir ákveðnum ramma en væru á sama tíma að setja 

meiri þunga á ákveðna ferðamannastaði í staðinn: 

… það fer eftir stærð fyrirtækisins […] Við töluðum við eitt mjög lítið fyrirtæki og 
annað stærri fyrirtæki sem eru að vinna í sama geiranum og þá voru bæði innan 
Vakans. Þá var þessi litli mjög ósáttur með að hann var að gera allt sem hann gat til 
að passa umhverfið og annað, eins og í jöklum að hann er ekki að brjóta niður jökla 
og annað meðan hinir stunda það með stærri hópa og annað, og brjóta sér leið upp 
jökulinn […] en báðir með Vakavottun (I) 
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Áhyggjur beindust einnig að því að þetta væri of stór biti fyrir marga minni 

ferðaþjónustuaðila. Og sagðist eitt lítið fyrirtæki ekki hafa „fjárhagslegt bolmagn til 

þess“ (I) og bætti við „að það er alveg ástæða fyrir því að litlu fyrirtækin, eða langflest 

eru ekki með vottanir, jafnvel þó að þau séu miklu umhverfisvænni en til dæmis stóru 

fyrirtækin og þau eru með fullt af vottunum […]“ (I). Að lokum vildi viðmælandi meina 

að „ef þú þarft að fara að borga peninga þá eru bara ákveðnir aðilar sem geta borgað 

peninga. Hinir hafa ekkert efni á þessu“ (I). Stór ferðaþjónustuaðili tók undir þetta og 

vildi meina að vottanir og gæðakerfi eins og Vakinn væru ekki sniðin fyrir minni 

fyrirtæki: 

Ég einmitt talað við þau svolítið um það að þessi viðmið sem gefin eru út að þau 
mega ekki vera of hratt og of stíf því ef við erum að reyna að fá fleiri minni aðila til 
þess að taka þátt þá geturu ekki rétt þeim einhvern svakalegan bunka og sagt þeim 
[að gera það sama og stóru aðilarnir þurfa að gera]. En á sama tíma þá eru kröfur frá 
einhverjum öðrum öflum um að fá harðari kröfu og það sem ég er svolítið hræddur 
um að þetta einangri svolítið einhvern svona ákveðinn hóp sem er búinn að gera 
þetta, en þeir sem eiga eftir að fara inn og taka þátt þeir sitja svona svolítið eftir (G). 
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7 Umræða 

Í þessari rannsókn var athyglinni beint að samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Athuganir á ferðaþjónustu hafa sýnt að hraður vöxtur síðustu ára hafi kallað á mikla 

innviðabyggingu og aukna meðvitund um hvernig best sé að haga ferðaþjónustunni svo 

hún verði sem farsælust um ókomna tíð. Í rannsókninni var rætt við níu 

ferðaþjónustufyrirtæki sem hafa yfirlýsta stefnu um umhverfisvernd, sjálfbærni eða 

samfélagsábyrgð af einhverju tagi. Einnig hafa þau skrifað undir yfirlýsingu um ábyrgð í 

ferðaþjónstu hjá Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, eða eru með vottanir frá 

gæðastöðlum eða merkingar frá gæðakerfum innan atvinnugreinarinnar. Markmiðið var 

að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningu með því að biðja viðmælendur um að 

fylla út viðskiptalíkan og benda á hvar samfélagsábyrgð þeirra lægi: 

 

Hvar staðsetja íslensk ferðaþjónustufyrirtæki samfélagsábyrgð í viðskiptalíkani sínu, 

hvernig fara þau að því að innleiða þá þætti inn í kjarnastarfsemi fyrirtækisins og hvaða 

utanaðkomandi þættir hafa áhrif á þá framvindu? 

 

Í heildina litið voru flestir viðmælendur af vilja gerðir til þess að gera vel og einungis í 

fáum tilfellum var ekki næg þekking gagnvart því hvernig útfæra ætti 

samfélagsábyrgðina. Viðmælendur litu þó helst á samfélagsábyrgð sem gæði og gott 

orðspor frekar en að hafa skilning á hvað hugtakið snýst um. Það rímar þó við rannsóknir 

sem hafa verið gerðar að hugtakið samfélagsábyrgð er óskýrt og bundið því hvaðan 

skilgreiningar koma. Ekki hafa allir verið sammála um hvaða skilgreining eigi best við 

og hvaða aðferð sé best til innleiðingar (Carroll og Shabana, 2010; Dahlsrud, 2008; 

Sekerka og Stimel, 2011).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að margar leiðir séu farnar til að leggja 

áherslu á samfélagsábyrgð. Einungis hluti af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu hugsað út í samfélagsábyrgð, umhverfisvernd eða sjálfbærni frá 

upphafi í viðskiptalíkani sínu. Það kemur hins vegar ekki á óvart þar sem umræðan um 

sjálfbær, græn eða hefðbundin viðskiptalíkön er ný af nálinni (Schaltegger o.fl., 2016) og 

í ljósi þess að ferðaþjónustan á Íslandi er nýleg atvinnugrein sem hefur verið í stöðugum 

vexti (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2018). Flestir viðmælenda voru að sjá 

viðskiptalíkan í fyrsta sinn sem hefur án efa haft einhver áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Erfitt er þó að sjá nákvæmlega hvernig fyrirtæki eru raunverulega að 
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útfæra stefnur sínar tengdar samfélagsábyrgð. Að skoða það út frá viðskiptalíkani var því 

ein leið til þess að fara á dýptina og hvetja viðmælendur til þess að skoða í nærmynd 

nákvæmlega hvaða áherslur fyrirtækið er að leggja á þegar kemur að öllum 

viðskiptaháttum þess.  

Hins vegar voru sum fyrirtæki sem höfðu starfað í mörg ár sem sýndu að þau starfi 

enn á sama hátt og áður og sjái samfélagsábyrgðina sem hliðarverkefni eða gæluverkefni 

eins og einn viðmælandi komst að orði. Slíkt kom í ljós þegar talað var um kostnað sem 

hlytist af því að vera samfélagslega ábyrgur og hvort að þeim verkefnum yrði haldið 

áfram ef um niðursveiflu væri að ræða. Slíkt viðskiptalíkan myndi því flokkast sem veikt 

sjálfbært líkan þar sem einungis hluti af fyrirtækinu leggur áherslu á samfélagsábyrgð 

(Roome, 2012). Það styður það sem Grayson og Hodges (2004) sögðu að 

samfélagsábyrgðin sé oft ekki tvinnuð inn í viðskiptalíkanið (e. built in) heldur hangi 

utanborðs (e. bolt on).  

Hjá stærri fyrirtækjunum var aðalhvatinn að nota gæða- og umhverfisvottanir, staðla 

og gæðakerfi sem innleiðingartól á samfélagsábyrgð. Var hvatinn þá að mestu fólginn í 

að halda þeim vottunum til sönnunar fyrir því að þau væru að gera vel til að styrkja 

samkeppnishæfni sína. Hins vegar sagði það ekki til um hvort viðskiptalíkan fyrirtækis 

hafi verið hannað út frá þeim þáttum eða hvort annar hvati lægi að baki þess að vera 

ábyrgt ferðaþjónustufyrirtæki nema út frá markaðslegum sjónarhóli. Niðurstöður úr 

viðtölum bentu einnig til þess að stærri fyrirtækjunum fannst mikilvægt að nota staðla, 

vottanir og alþjóðleg eða íslensk gæðakerfi til að innleiða samfélagsábyrgð og auka 

öryggi og gæði. Að mati viðmælenda fannst stærri fyrirtækjum þau hafa skyldur til þess 

að taka upp slík kerfi til að mæla árangur, auðvelda þeim vinnuna og sem hvata til þess 

að gera vel. Þessar niðurstöður passa vel við það sem hefur komið fram í rannsóknum um 

mælingar og vottanir fyrirtækja í tengslum við samfélagsábyrgð. Aukin krafa er sett á 

stórfyrirtæki að sýna fram á samfélagsábyrgð fyrirtækisins, meðal annars í ársskýrslum 

(Chandler og Werther Jr., 2014; Lög um breytingu á lögum um ársreikninga nr.3/2006). 

Niðurstöður bentu einnig til þess að minni fyrirtækjum þótti erfitt að sýna fram á að 

þeim væru raunverulega umhugað um gera ferðaþjónustuna eins sjálfbæra og mögulegt 

væri. Voru þær ástæður þá aðallega gefnar að þau hefðu ekki fjármagn, starfsfólk eða 

tíma til þess að geta sýnt fram á það. Þessar niðurstöður passa vel við það sem Jenkins 

(2009) komst að um að minni fyrirtæki þyrftu að nota aðrar aðferðir til þess að sýna fram 

á það meðal annars með góðu orðspori. Sú umræða var mjög algeng meðal viðmælenda 

og samkvæmt þeim var gott orðspor á pari við samfélagsábyrgð og mikil áhersla lögð á 
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að byggja það upp. Það rímar við það sem á sér stað á alþjóðavísu að ferðamenn eiga 

auðvelt með að segja skoðun sína á fyrirtækjum í gegnum fjölmiðla og samfélagsmiðla 

og þurfa fyrirtæki því að vera meðvituð um að viðhalda góðu umtali (Hughes o.fl., 2015).  

Svo virðist sem smærri fyrirtæki eigi erfiðara með að sýna fram á að þau séu 

raunverulega samfélagslega ábyrg aðallega vegna skorts á fjármunum eða starfsfólki þar 

sem mikil áhersla er lögð á sýnileika samfélagsábyrgðar á Íslandi. Þessar niðurstöður 

passa vel við rannsóknir á samfélagsábyrgð í litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

(Dolnicar o.fl., 2017; Perrini o.fl., 2007). Samkvæmt þeim eru það innri hvatar sem hafa 

áhrif á smærri fyrirtæki til að hugsa um þætti samfélagsábyrgðar en ytri hvatar höfðu 

frekar áhrif á stærri fyrirtæki (Jenkins, 2009). Þetta endurspeglast í því sem komið hefur 

fram meðal viðmælanda í þessari rannsókn um að hvati þeirra komi frá stjórnendum 

minni fyrirtækja um að gera vel þrátt fyrir að erfitt reynist að sýna fram á það. Ljóst er að 

finna þarf nýjar leiðir til þess að nálgast viðfangsefnið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki 

svo þau geti fundið hvatann í því að halda áfram góðum störfum í þágu samfélags og 

umhverfis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess, burt séð frá stærð þeirra, að helstu hvatar 

fyrirtækjanna sem tóku þátt komu frá stjórnendum eða sameiginlegum vilja til að vernda 

orðspor og gæðastimpil ferðaþjónustunnar á Íslandi. Hins vegar voru viðmælendur flestir 

sammála því að umhverfið sem íslensk ferðaþjónusta starfar í sé ekki hvetjandi fyrir 

ferðaþjónustufyrirtæki þar sem verðlag er hátt og ferðamenn eru farnir að breyta 

neysluhegðun sinni í takt við það. Samkeppni er mikil, litlar takmarkanir eru settar á þá 

sem vilja stofna ferðaþjónustufyrirtæki og launakostnaður er hár. Erfitt er því að keppa 

við þau fyrirtæki sem ekki eru að gæta að orðspori ferðaþjónustunnar á Íslandi og leggja 

ekki sama kostnað í aukna ábyrgð. Viðmælendur sögðu einnig að í mörgum tilfellum 

segjast fyrirtæki vera ábyrg og umhverfisþenkjandi en eru það svo ekki þegar á hólminn 

er komið.  

Viðmælendur nefndu þó ekkert um að laða að ábyrga og sjálfbæra ferðamenn (e. 

geotravellers) sem leggja áherslu á viðskipti við heimamenn, virða náttúruna, ferðast á 

sem sjálfbærastan máta án þess að breyta neyslumynstri sínu heimanað frá eins og 

Dolnicar (2010) benti á í sínum skrifum. Ástæðan fyrir því er að öllum líkindum, eins og 

viðmælendur minntust á, að ferðamenn kaupi sér ferðir í gegnum milliliði sem segja 

ekkert til um hvort fyrirtæki horfi á aukna ábyrgð eða ekki. Þess vegna glatast vinnan 

sem fyrirtæki hafa lagt í að markaðssetja sig sem ábyrgt fyrirtæki eins og kom fram við 
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útfyllingu viðskiptalíkana með viðmælendum. Þess í stað, að mati viðmælenda, er áhersla 

frekar lögð á góðar umsagnir og gott orðspor. 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar komu fram þegar horft var á kostnað þess að vera 

samfélagsábyrgt fyrirtæki. Áberandi var að viðmælendur stærri fyrirtækja töldu 

kostnaðnaðarsamt að vera með staðla, vottanir, gæðakerfi og umhverfis- og/eða 

gæðafulltrúa í fullu starfi. Þó kom einnig fram að sá kostnaður virtist sjálfsagður og þótti 

skila sér til baka. Aðrir viðmælendur töldu þó að kostnaðurinn væri ekki mikill ef hugsað 

er út í þessa þætti frá upphafi og gert sé ráð fyrir því að tekjur passi við kostnað 

viðskiptalíkans. Viðmælendur voru einnig sannfærðir um að þar sem nú þegar er dýrt að 

vera ferðamaður á Íslandi þá séu meiri líkur á því að þeir velji frekar ódýrasta 

möguleikann en að velja ábyrgasta fyrirtækið ef það skyldi vera dýrara. Hins vegar ef 

enginn munur er á verði hjá fyrirtækjum sem leggja áherslu á aukna ábyrgð á móti þeim 

sem gera það ekki, þá töldu viðmælendur að ferðamenn myndu frekar velja ábyrg 

fyrirtæki fram yfir önnur. Það bendir því til þess að þau fyrirtæki sem hafa hugsað út í 

ábyrga viðskiptahætti frá upphafi, út frá hinni þreföldu rekstrarútkomu (e. triple bottom 

line), segja það ekki vera auka kostnað. Þau geti þar af leiðandi boðið samkeppnishæf 

verð og líklegra sé þá að þeirra orðspor, gæði, verð og aukin ábyrgð leiði til þess að 

ferðamenn velja að beina viðskiptum sínum til þeirra fram yfir aðra.  

 

Lítið hefur verið skrifað um samfélagsábyrgð í ferðaþjónustu á Íslandi í ljósi þess hversu 

nýleg atvinnugreinin er. Hagnýtt framlag þessarar rannsóknar er að sýna fram á 

mikilvægi þess að viðskiptahættir ferðaþjónustufyrirtækja séu vandlega úthugsaðir og 

vandað sé til verka við stefnur og áherslur þeirra í tengslum við samfélagsábyrgð. 

Ferðaþjónustufyrirtæki eru fyrst og fremst fyrirtæki eins og hver önnur og er mikilvægt 

að þau horfi á hvernig skapa megi sameiginlegt virði fyrir alla haghafa, auðlindir Íslands, 

efnahag og samfélag í samvinnu við stjórnvöld og samtök ferðaþjónustunnar. Áhugavert 

væri að gera áframhaldandi rannsókn þar sem áhersla er sett á ákveðnar greinar innan 

ferðaþjónustunnar. Til að öðlast dýpri skilning væri einnig hægt að horfa á viðfangsefnið 

út frá sjónarhóli samtaka innan atvinnugreinarinnar.  
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Viðauki 1- Viðtalsrammi  

Grunnspurningar 
a) Getur þú byrjað á því að segja mér örstutt aðeins um sjálfa/n þig?  
b) Menntun 
c) Fyrri reynsla og starfsferill 
d) Getur þú sagt mér aðeins frá fyrirtækinu?  

 
1. Hluti: Viðskiptalíkan og samfélagsábyrgð 
Hér fyrir framan okkur er tómt viðskiptalíkan sem kallast Business model canvas og 
hægt er að nota bæði til þess að hanna ný viðskiptalíkön og einnig til að átta sig betur á 
því viðskiptalíkani sem er nú þegar til staðar hjá fyrirtækjum. Í sumum tilfellum er það 
einmitt gert til þess að sjá hvort að grunnstoðirnar hangi saman eða hvort þurfi að 
endurskoða líkan fyrirtækisins. Ég vil biðja þig um að fylla út í viðskiptalíkanið það sem 
á við fyrir þitt fyrirtæki. Aðferðin sem við ætlum að nota við það er að „hugsa upphátt“. 
Þá segir þú upphátt allt sem ert að hugsa á meðan þú fyllir inn í viðskiptalíkanið.  
 
Getur þú svo sýnt mér á viðskiptalíkaninu sem þú varst að fylla út í hvar 
samfélagsábyrgðin kemur fram? Ég mér grein fyrir að það eru ekki allir þættir 
fyrirtækisins sem koma fram á viðskiptalíkaninu sem tengist samfélagsábyrgð en þú 
getur þá sagt þá upphátt og sýnt hvernig það kannski tengist einhverjum öðrum þáttum 
eða er undirliggjandi annarsstaðar.  
 
a) Hafið þið notað viðskiptalíkan í ykkar fyrirtæki?  
b) Ef já hafið þið alltaf stuðst við viðskiptalíkön frá upphafi eða var það gert eftir að 

fyrirtækið var komið á laggirnar? 
c) Hefur það breyst eitthvað frá upphafi?  

a. Hvernig hefur það breyst? 
b. Hver var ástæða þess að það breyttist? 

d) Hver er þín skoðun á notkun viðskiptalíkana? 
a. Finnst þér skipta máli að vera meðvitaður um viðskiptalíkan 

fyrirtækisins þegar breytingar eiga sér stað? 
e) Eru þið að nota eitthvað annað en viðskiptalíkan til þess að sjá stoðir 

fyrirtækissins?  
 

2. Hluti: Samfélagsábyrgð fyrirtækja 
a) Hvað finnst þér felast í samfélagsábyrgð fyrirtækja? 
b) Getur þú sagt mér aðeins frá því af hverju þið ákváðuð að skrifa undir yfirlýsingu 

Festu og íslenska ferðaklasans um ábyrgða ferðaþjónustu?  
a. Hvaðan kom sá hvati? 
b. Geturðu lýst aðdragandanum? Ferlinu?  

c) Hvað er langt síðan tóku þið fyrst umræðuna um samfélagslega ábyrgð innan ykkar 
raða?  
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d) Hvað þættir í samfélagsábyrgð skiptir ykkar fyrirtæki mestu máli?  
a. En minna máli? Af hverju? 
b. Hvað leggið áherslu á? Er það yfirlýst stefna hjá ykkur? 

e) Hvaða aðferðum beitið þið til þess að innleiða samfélagsábyrgð í fyrirtæki? 
a. Er nóg að setja bara fram stefnu um samfélagsábyrgð?  

f) Hvernig gengur að fá starfsfólkið með í að fylgja eftir þessari stefnu? 
a. Skilar þessi hugmynd sér alltaf út til starfsfólks?  
b. Eru allir sammála um að samfélagsábyrgð skipti máli hjá fyrirtækinu? 
Þá t.d. eins og stjórnendur annars vegar og almennt starfsfólk hins 
vegar?  

g) Hvernig áhrif hefur yfirlýst stefna um samfélagsleg ábyrgð eða þjónustuna ykkar 
eða vöru?  

h) Fylgir því kostnaður að taka upp breytt mynstur með því að taka inn meiri 
samfélagslega ábyrgð?  

a. Heldur þú að viðskiptavinurinn finni fyrir þessu? 
i) Finnst þér samfélagsábyrgð og hagnaður hanga saman? 
j) Hver er reynsla þín á að fylgja eftir stöðlum Vakinn, Svansvottun, ábyrg 

ferðaþjónusta, (ISO 26000), markmiðum (heimsmarkmiðin) eða vera í samtökum 
um samfélagsábyrgð?  

a. Finnst þér þessir staðlar eða markmið alltaf eiga við?  
b. Eru þau raunhæf/óraunhæf? 

a) Hvernig er hægt að gera betur þegar kemur að innleiðingu samfélagsábyrgðar? 
a. Hvenær er maður búinn að gera sinn hlut í að uppfylla 

samfélagsábyrgð? Er hægt að draga línuna einhversstaðar? 
b) Finnst þér fyrirtæki í kringum þig/samkeppnisaðilar vera meðvituð um 

samfélagsábyrgð? a. Hvernig þá?  
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Viðauki 2 – Samantekt á viðmælendum 
 

Við-
mæl
andi 

Fjöldi 
starfs-
manna: 
undir 
25/ 26-
75 / 
yfir 75  

Helstu áherslur samfélagsábyrgðar út frá 
viðmælendum 

Hindranir Fylgir mikill 
kostnaður því að 
vera ábyrgt 
fyrirtæki? 

Samfélagsábyrgð 
byggð inn í 
viðskiptalíkan  

  A 26-75 Umhverfisvernd, virða náttúru í ferðum, flokkun á 
rusli, stefnumótun hjá atvinnugrein, byggja upp 
innviði, leggja fjármagn í vernd og viðahald á 
vinsælum ferðamannastöðum í náttúrunni  

Stjórnvöld eru ekki að koma 
til móts við fyrirtæki t.d. 
með flokkanir á rusli út á 
landi. Kostnaður tengdur 
samfélagsábyrgðar tekinn út 
á fyrirtækinu án þess að hafa 
fundið leið til að skila 
pening til baka til 
fyrirtækisins. 

Já Nei, háð innkomu 
fyrirtækisins 

B Undir 
25 

Virða náttúruna í ferðum, ráða starfsfólk úr 
nærsamfélagi, halda menningu Íslands í heiðri, ýta 
undir gæði og fagmennsku í ferðaþjónustu, litlar 
ferðir frekar en stórar til að minnka fótspor, 
áhersla á gæði í búnaði, þekkingu og öryggi.  

Finnst stór fyrirtæki fá hrós 
fyrir samfélagsábyrgð en lítil 
fyrirtæki hafi ekki sömu 
tækifæri til að sýna fram á 
það. Hrædd um að það sé 
meira í orði en á borði. Erfitt 
samkeppnisumhverfi á 
Íslandi. 

Já Já, áhersluþættir 
samfélagsábyrgðar 
hafðir að leiðarljósi í 
tengslum við 
viðskiptahætti 
fyrirtækis. Hvati 
kemur frá 
stjórnendum 

C Yfir 75 Öryggismál, gæði, umhverfismál, nýr 
tækjabúnaður, vera fyrirmynd fyrir önnur 
ferðaþjónustufyrirtæki, mæla árangur 

Nefndi engar hindranir Nei Að hluta til, áhersla 
lögð á gæða- öryggis- 
og umhverfismál sem 
eru innleidd með 
vottunum.  

    D Yfir 75 Vilja gefa til baka til náttúrunnar fyrir að geta nýtt 
hana í virðissköpun, ímynd fyrirtækisins byggist á 
að vera ábyrgt fyrirtæki, umhverfismál, flokkun, 
minnka mengun, öryggi og gæði. Búa til kúltúr 
sem er þenkjandi út frá gildum samfélagsábyrgðar, 
umhverfisvottanir erlendar og innlendar, 
starfsmaður í fullu starfi að sinna 
samfélagsábyrgð, ráða starfsfólk úr heimabyggð 
og versla frá nærumhverfi 

Alþjóðlegar staðlaðar og 
vottanir eiga ekki alltaf við á 
Íslandi. Varð vitni að því að 
það væri hindrun hjá litlum 
fyrirtækjum í ferðaþjónustu 
að taka fyrstu skrefin í átt að 
aukinni samfélagsábyrgð ef 
þau höfðu ekki hugsað út í 
það frá upphafi 

Nei, ekki kostnaður 
ef hugsað er út í 
þetta frá upphafi 

Já, hugsað út í 
„responsible tourism“ 
frá upphafi.  

E 26-75 Franchise, nýta sjálfbært líkan erlendis frá sem 
hefur verið í þróun í mörg ár. Kaupa lífrænar vörur 
og ráða starfsfólk úr nærumhverfi, 
umhverfisþenkjandi í tengslum við alla þætti 
rekstursins (flokkun á rusli, húsgögn, lítið af 
rafmagnstækjum, nota sem minnst af plasti), búa til 
kúltúr í fyrirtækinu, lítið fyrirtæki, þýðir minna 
fótspor. Sýnilegt allstaðar í fyrirtækinu að sjálfbærni 
sé aðalatriðið 

Í samkeppni við svarta 
atvinnustarfsemi. Vantar 
menntun í ferðaþjónustu á 
Íslandi. 

Nei, ekki 
kostnaðar-samt ef 
hugsað er út í þetta 
frá upphafi. Aðeins 
meiri 
stofnkostnaður en 
allt endist lengur 

já, líkanið byggt upp 
á samfélagsábyrgð og 
sjálfbærni 

F 26-75 Gæði, öryggi, góður búnaður, styrkja samtök eins 
og björgunarsveitina og starfsmenn taka þátt í 
sjálfboðavinnu við að hreinsa landið. Skila skatti, 
hugsa vel um starfsfólk, umhverfisvottun, 
alþjóðleg gæðavottun og réttindi í tengslum við 
starfsgrein, flokka rusl, góð þekking á hugtakinu 
samfélagsábyrgð.  

Gengi krónunnar, breytt 
hegðun, hertar reglur og 
finnst komið að þolmörkum 
á ákveðnum stöðum á 
Íslandi vegna mikils 
umgangs  

Já, kostnaður við 
starfsfólk, vottanir 
og samtök og að 
bjóða upp á 
gæðavöru 

Já, að flestu leiti 

G Yfir 75 ISO umhverfis og gæða staðlar, setja markmið og 
mæla árangur, nýr tækjabúnaður, flokkun á rusli, 
styrkja íþróttasamtök og aðstoða fjölskyldur 
langveikra barna. Mæta á fundi samtaka 
atvinnugreinarinnar, áhersla á stefnumótun. 

Vantar skýrar og staðlaðar 
upplýsingar um 
samfélagsábyrgð fyrir 
ferðaþjónustu svo allir geti 
tekið þátt. Styrking 
krónunnar. 

Já, en það skilar sér 
til baka. Telur það 
auðveldara fyrir 
stærri fyrirtæki 
heldur en minni 

Já, í gegnum ferli ISO 
staðla, vottana og 
eftirlits 

H 26-75 Vernda náttúruna sem tengist fyrirtækinu, flokka, 
hvetja ferðamenn til að vera ábyrgir, gæði og góð 
þjónusta, koma vel fram við starfsfólk, fræða 
starfsfólk um ábyrgð gagnvart umhverfi, 
Umhverfisskjöldur Vakans og alþjóðleg 
gæðavottun í tengslum við starfsgrein 

Lítið fyrirtæki, erfitt að 
halda utan um þetta eins og 
stór fyrirtæki með sérstökum 
starfsmanni. Styrking 
krónunnar og óvissa. Vill 
jákvæðari umfjöllun um 
ferðaþj. v/ framlags hennar 
til efnahagsins. 

Já, tíma og kostar 
að fá vottun eða 
gæðastimpil 

Að hluta til, fara eftir 
ramma Vakans og 
annarra gæða og 
umhverfiskerfa 

I Undir 
25 

Kolefnisjöfnun á ferðum, persónuleg samskipti, 
mikil upplýsingagjöf um öryggismál til 
ferðamanna, beina ferðamönnum á local staði, 
dreifa um landið, verndun umhverfis og val á 
umhverfisvænum samstarfsaðilum 

Lítið fyrirtæki, 
kostnaðarsamt að sýna fram 
á samfélagsábyrgð ef maður 
ætlar að auglýsa það, fáir 
ferðamenn sem velja 
umhverfisvænan möguleika 
nema verðið sé jafn hátt eða 
lægra en annarsstaðar 

Nei ekki ef það er 
hugsað út í það 
strax. Dýrt ef 
maður ætlar að 
flagga því með 
vottunum og gæða-
merkjum 

Já, byggt inn í 
viðskiptalíkan frá 
upphafi  
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Viðauki 3 - Business model canvas 

1. Markaðssyllur (e. customer segments): Í þessum ramma eru settir niður 

viðskiptavinir eða viðskiptavinahópar fyrirtækisins og er mikilvægt að vita hver þeir 

eru, rýna í hegðun þeirra og vita hvað þeir sækjast eftir. Spyrja þarf fyrir hvern sé 

verið að skapa verðmæti og hverjir mikilvægustu viðskiptavinirnir eru. Þegar það er 

orðið ljóst er hægt að byggja upp aðra ramma viðskiptalíkansins út frá því. Slík 

viðskipti geta verið milli fyrirtækisins og neytenda (e. business to customer/B2C) 

eða frá fyrirtæki til annars fyrirtækis (e. business to business/ B2B). 

2. Virðistilboð (e. value proposition): Hér er virðið skilgreint sem skapað verður fyrir 

viðskiptavininn og hvers vegna viðskipavinur ætti að velja þetta virði, vöru eða 

þjónustu hjá fyrirtækinu fram yfir önnur fyrirtæki. Leitast er eftir að leysa vandamál 

viðskiptavina og uppfylla þarfir þeirra. Dæmi um virðið sem varan hefur gæti verið 

hagstætt verð, hönnun, þægindi, traust vara og minnkuð áhætta. Allt slíkt getur aukið 

samkeppnisforskot fyrirtækisins sem og aukið virði annarra fyrirtækja ef viðskiptin 

eru B2B. 

3. Dreifileiðir (e. channels): Dreifileiðir eru leiðirnar sem fyrirtækið velur til þess að 

koma vöru til skila til viðskiptavinar. Það getur verið gert með margskonar hætti til 

dæmis upp á eigin spýtur eða með aðstoð samstarfsaðila. Mikilvægt er að hafa í huga 

hver viðskiptavinahópurinn sé og hvernig væri best að ná til hans út frá þörfum hans 

og áhuga og velja þannig þær dreifileiðir sem henta. Samkvæmt Osterwalder eru 5 

leiðir til þess að ná til viðskiptavina. Þær eru hvernig fyrirtækið vekur athygli 

viðskiptavina á vörunni, hvernig viðskiptavinurinn metur gildi og virði vörunnar, 

með hvaða leiðum getur hann keypt vöru af fyrirtækinu, hvernig varan er afhent 

viðskiptavininum og seinast hvernig eftirfylgnin er eftir sölu vörunnar. 

4. Viðskiptavinatengsl (e. customer relationship): Fyrirtækið þarf að hafa skýra 

afstöðu um hvernig tengsl við viðskiptavini eigi að vera. Hægt er að fara margar 

leiðir og til dæmis með því að hafa áskriftarleiðir, sjálfvirk tengsl, persónuleg tengsl 

og er mikilvægt að það passi við hópinn sem um ræðir, hvernig þjónustu eða vöru 

eru verið að bjóða upp á og hvað viðskiptavinurinn er að borga fyrir. Einnig þarf að 

hafa í huga hvernig skuli viðhalda tengslum við viðskiptavini og hversu mikið 

fyrirtækið er tilbúið til að borga til að halda þessum tengslum. 

5. Tekjustraumar (e. revenue streams): Tekjur koma frá viðskiptavinum 

fyrirtækisins og segja okkur hvað þeir eru tilbúnir til að borga og fyrir hvaða virði. 

Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð frá hvaða viðskiptavinahópum tekjurnar koma 
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helst. Tekjustraumar geta komið með mörgum leiðum, meðal annars frá beinni sölu á 

vöru, með áskriftargjaldi, leigugjaldi, auglýsingum eða þóknunum til þjónustuaðila. 

6. Auðlindir (e. key resources): Hér koma fram þær nauðsynlegu auðlindir sem þarf 

til að skapa virði fyrir viðskiptavini. Mikil verðmæti felast í þeim svo fyrirtækið geti 

starfa með góðum hætti. Auðlindir geta verið allt frá starfsfólki, þekkingu, menningu 

fyrirtækisins, húsnæði, bílar, vélar, fjármagn, hlutabréf og veðréttur, allt eftir 

starfsemi hvers fyrirtækis.  

7. Helstu aðgerðir (e. key): Mikilvægt er að vera meðvituð um mikilvægustu aðgerðir 

fyrirtækisins svo þær séu settar í forgang. Þessar aðgerðir eiga að vera lykilatriðið í 

að skapa virði fyrir viðskiptavininn og fyrirtækið. Þær geta til dæmis verið 

framleiðsla á vöru, þróun, kynningar, fræðsla, auglýsingar og áhættumat.  

8. Helstu samstarfsaðilar (e. key partners): Mikilvægt er að eiga í góðu samstarfi við 

samstarfsaðila sem þarf til þess draga úr hættu og auka hagræðingu. Einnig getur það 

leitt til gagnkvæms ávinnings ef stefnur samstarfsaðila eiga saman. Dæmi um 

samstarfsaðila eru aðilar innan klasa atvinnugreinarinnar sem styðja við virðiskeðju 

fyrirtækisins og geta góðir samstarfsaðilar minnkað kostnað, aukið traust og greitt 

aðgang að auðlindum. 

9. Uppbygging kostnaðar (e. cost structure): Seinasti þáttur viðskiptalíkansins er 

kostnaður þess að búa til virðið út frá öllum þeim þáttum sem fram hafa komið hér á 

undan. Spyrja þarf hvaða starfsemi felur í sér mestan kostnað, hvaða kostnaður er 

nauðsynlegur og helstu auðlindir sem bera kostnað. Jákvætt samband þarf að vera á 

milli tekjuliðsins og kostnaðar svo að hagnaður geti myndast fyrir fyrirtækið. 

(Osterwalder og Pigneur, 2010). 

 
 


