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Formáli 

Ritgerð þessi er til 6 ECTS-eininga og var lokaverkefni höfundar í BS-námi í 

viðskiptafræði með áherslu á stjórnun við Háskóla Íslands. Ritgerðin ber heitið 

„Grænþvottur og markaðssetning á íslenskum snyrtivörum“. 

Kærar þakkir fær leiðbeinandi minn, Lára Jóhannsdóttir prófessor, en hún veitti mér 

mikinn innblástur, fagmannlega ráðgjöf og víðáttumikinn fróðleik um efnið. Þá vil ég 

þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir endalausan stuðning á meðan á námi stóð. 
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Útdráttur 

Á síðustu árum hefur mikil aukning átt sér stað í umræðu um umhverfismál og þætti sem 

geta skaðað umhverfið. Auknar kröfur neytenda um vörur og þjónustu sem huga að 

umhverfinu hefur leitt til notkunar á svokölluðum grænþvotti. Auk þess eru neytendur 

orðnir kröfuharðari í garð fyrirtækja um að sýna samfélagslega ábyrgð með sjálfbærni og 

umhverfisvernd að leiðarljósi. Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða hvort 

framleiðendur snyrtivara hér á landi nýti sér svokallaðan grænþvott við markaðssetningu 

varanna. Gerð var vettvangskönnun þar sem vörur voru skoðaðar ásamt heimasíðum og 

markaðsefni fyrirtækjanna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að framleiðendum 

snyrtivara hér á landi gekk vel að sneiða hjá notkun á grænþvotti þó finna megi dæmu um 

að hann sé stundaður í einhverjum mæli. Í flestum tilfellum var um sömu synd að ræða. 

Syndin um óljósa framsetningu kom fram hjá fjórum af sex fyrirtækjum sem skoðuð voru. 

Fræðilegt og hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að útskýra grænþvott og hvort hann 

sé stundaður af íslenskum snyrtivöruframleiðendum.   
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1  Inngangur 

Sífellt fleiri fyrirtæki um heim allan beina athygli sinni að aukinni sjálfbærni (Chang, 

2011). Sjálfbæra þróun er hægt að skilgreina sem þróun sem gerir okkur mögulegt að 

fullnægja þörfum okkar án þess að ógna tækifærum komandi kynslóða á að nægja sínum 

þörfum (Hreinn Haraldsson, Jóhann Guðmundsson og Rúnar Guðjónsson, 2001; 

Brundtland, 1987). Þetta þýðir að neytendur þurfa að breyta neysluvenjum sínum með það 

markmið að leiðarljósi að takmarka umhverfislegu áhrifin sem orsakast af neyslu þeirra. 

Af þeirri ástæðu er mikilvægt að lífstíll og kaupvenjur einstaklinga leiði til sjálfbærni og 

dragi úr úrgangi og sóun verðmæta (Strange og Bayley, 2008).  

Á síðustu árum hefur orðið talsverð vitundarvakning þegar kemur að samfélagsábyrgð 

fyrirtækja (e. corporate social responsibility). Lögð hefur verið sérstök áhersla á að 

fyrirtæki vinni með hag umhverfis og samfélags að leiðarljósi (Snjólfur Ólafsson, 

Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 2014) og að stjórnendur fyrirtækja hugi 

ekki einungis að arðsemi heldur taki einnig til greina samfélagsleg áhrif af starfsemi þeirra 

(Bowen 1953; Davis, 1960; Frederick 1960). 

Fyrirtæki eru stöðugt að leita nýrra leiða til að aðgreina sig frá keppinautum sínum og 

hefur græn markaðssetning orðið árangursrík leið til þess. Færst hefur í aukana að fyrirtæki 

notfæri sér græna stefnustrauma með því að beina athygli að umhverfis- og samfélagslegri 

ábyrgð á vörum þeirra og þjónustu (Chang, 2011). Þar af leiðandi verða vörur auglýstar 

sem vistvænar, umhverfisvænar, grænar, jarðvænar (e. earth friendly) og sjálfbærar 

(Parguel, Benoît-Moreau og Larceneux, 2011). Þá eru einnig til aðilar sem stunda ósiðlega 

viðskiptahætti með því að notfæra sér „grænan“ hugsunarhátt einstaklinga til þess eins að 

hagnast á honum, án þess að vörur eða þjónusta hafi þá eiginleika sem viðskiptavinir 

sækjast eftir. Grænþvottur er notaður til að lýsa aðgerðinni þegar fyrirtæki leggja í vana 

sinn að ýkja staðhæfingar um hve umhverfisvænar vörur þeirra eru, en slíkt á sér þá litla 

sem enga stoð í raunveruleikanum. Grænþvottur er skilgreindur sem gjörðin til að villa um 

fyrir neytandanum um umhverfisvenjur fyrirtækis eða umhverfislegan ávinning vöru eða 

þjónustu (Parguel o.fl., 2011). Grænþvottur getur skemmt fyrir samviskusömum 

umhverfissinnuðum fyrirtækjum á markaðnum (Hamann og Kapelus, 2004). Samkvæmt 

rannsókn TerraChoice (2009) var grænþvottur einna algengastur hjá 

snyrtivöruframleiðendum. Það má rekja til þess að um 30% af 8-10 milljarða dollara 
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hagnaði snyrtivara á heimsvísu koma frá því sem kalla má grænar snyrtivörur (Phillips, 

2008). Grænar staðhæfingar ættu að vera skýrar, sannar og nákvæmar en þær hafa margar 

verið óljósar og villandi. Umhverfisvænar kaupvenjur hafa þvingað fyrirtæki til að breyta 

því hvernig þau markaðssetja sig (Parguel o.fl., 2011). Með grænþvotti ná fyrirtæki að villa 

um fyrir neytendum varðandi umhverfisvenjur (e. environmental practices) fyrirtækja eða 

umhverfislegan ávinning af vörunni eða þjónustu (Parguel o.fl., 2011).  

Helsti tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um og skilgreina hugtakið grænþvott og 

skoða hvort hann komi fram á íslenskum snyrtivörumarkaði þar sem leitast var við að svara 

spurningunni „Hvernig kemur grænþvottur fram við markaðssetningu á íslenskum 

snyrtivörum?“ auk þess að skoða hugtökin sjálfbær þróun og samfélagsleg ábyrgð í 

tengslum við grænþvott. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er nánar tiltekið að skoða hvort 

framleiðendur snyrtivara hér á landi stundi grænþvott við markaðssetningu varanna sem 

þau framleiða. Snyrtivörur eru skilgreindar á síðu Umhverfisstofnunar: 

Snyrtivörur eru efni eða efnablöndur sem ætlaðar eru til notkunar á 

mannslíkamann s.s. hörund, hár, neglur, varir, ytri kynfæri, tennur eða 

slímhimnu í munni. Snyrtivörum er einkum ætlað að hreinsa, breyta útliti, veita 

ilm, bæta líkamsþef eða vernda og halda líkamshlutum í góðu ástandi. 

Snyrtivörur mega ekki, við eðlilega notkun, vera skaðlegar heilsu manna 

(Umhverfisstofnun, e.d.). 

 Ritgerðinni er skipt upp í tvo hluta. Í fyrri hluta hennar er stuðst við fræðilegar 

heimildir, skilgreiningar og hugtök sem tengjast grænþvotti. Í seinni hlutanum er notast 

við líkanið um sjö syndir grænþvottar til að leggja mat á það hvort íslenskir 

snyrtivöruframleiðendur fást við grænþvott við markaðssetningu á vörum sínum. Í lok 

ritgerðarinnar verða niðurstöður dregnar saman og settar í fræðilegt samhengi og 

rannsóknarspurningunni svarað í umræðum og lokaorðum.  
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2 Sjálfbær þróun og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Sjálfbær þróun (e. sustainable development) er hugtak sem hefur hæft vel til að lýsa því 

sem þarf að rætast til að aðgangur núverandi og komandi kynslóða að auðlindum heims sé 

tryggður. Hugtakið sjálfbær þróun merkir að þróun hér á jörðu sé og verði sjálfbær. 

Hugmyndin á bakvið hugtakið sjálfbær þróun hefur verið til lengi en formleg skilgreining 

kom til árið 1987 (World Commission on Environmental and Development, 1987, bls 41) 

og er þýðing Umhverisráðuneytisins á hugtakinu: „Þróun sem mætir þörfum samtímans án 

þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2007, bls 9). Sjálfbærri þróun má skipta í tvennt. Annars vegar að 

nýta auðlindir náttúrunnar af hófsemi, einna helst á þann hátt að þær nái að endurnýja sig 

aftur að fullu. Hins vegar að stuðla að nýtingu auðlindarinnar svo að hún verði hvorki fyrir 

mengun né umhverfisskaða (Ólafur Páll Jónsson, 2001). 

Ójafnvægi við framleiðslu og dreifingu á vörum og þjónustu til fólks ógnar alvarlega 

hnattrænu vistkerfi jarðarbúa (Dunphy, Griffiths og Benn, 2007). Helstu ógnir 

umhverfisins eru tvenns konar að mati fræðimanna. Þær ógna umhverfinu með því að hafa 

áhrif á niðurbrot náttúrunnar og auka þar af leiðandi álag á náttúrulegar auðlindir sem 

teljast til nauðsynlegra þátta lífhvolfsins. Það er annars vegar sú mikla fólksfjölgun 

jarðarbúa sem hefur átt sér stað á stuttum tíma og hins vegar neysluvenjur þeirra (Chasek, 

Downie og Brown, 2006). 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru samþykkt í september 

2015 af fulltrúum allra 193 aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Markmiðin snúa annars 

vegar að ríkjunum sjálfum og hins vegar að verkefnum sem unnið er að sameiginlega á 

alþjóðavettvangi. Markmiðin eru 17 talsins og ná yfir býsna víðtækt svið því þau fela 

einnig í sér 169 undirmarkmið og 232 mælikvarða (UN Women, 2018).  

Heimsmarkmiðin grundvallast að mestu leyti á þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna. Það sem skilur þúsaldar- og heimsmarkmiðin að er einna helst að 

þúsaldarmarkmiðin eiga einungis við um þróunarríki, en heimsmarkmiðin eiga við um öll 

aðildarríki Sameinuðu þjóðanna (Stöðuskýrsla, 2018). Mikið er lagt upp úr því að 

innleiðing heimsmarkmiðanna nái til allra íbúa heims og er þema markmiðanna að „skilja 

engan eftir“ (e. leaving no one behind) (UN Women, 2018). Þar að auki gegnir sjálfbær 

þróun mun stærra hlutverki hvað heimsmarkmiðin varðar og þá helst hvað varðar 
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umhverfis- og auðlindamál (Stöðuskýrsla, 2018). Bæði þúsaldar- og heimsmarkmiðin eiga 

það sameiginlegt að hafa fimm grundvallarþemu; mannkynið, jörðina, hagsæld, frið og 

samstarf. Þar að auki kveða þau ríkt á um þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar; hina félagslegu, 

hina efnahagslegu og hina umhverfislegu. Hugtakið sjálfbær þróun myndast út frá þessum 

þremur stoðum (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development, 70/1).  

Fyrirtæki þurfa að standa vörð um samfélagið sem starfað er í og gæta að sjálfbærni 

auðlinda, umhverfinu og starfsfólki sínu. Einnig er mikilvægt að ríkisvaldið gæti að 

almannahagsmunum og setji lög og reglur ef þess þarf. Það getur frekar komið í veg fyrir 

að fyrirtæki og stofnanir hafi slæm áhrif á hagsmuni almennings (Harpa Dís Jónsdóttir, 

2009).  

Á síðustu þrjátíu árum hefur hugtakið samfélagsleg ábyrgð þróast en árið 2001 kom 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins saman með hópi evrópskra hagsmunaaðila og þau 

sammæltust um skilgreiningu á hugtakinu um samfélagslega ábyrgð (Evrópusambandið, 

2001). Hugtakið var skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Samfélagsleg ábyrgð er skilgreind sem þær skuldbindingar sem fyrirtæki kjósa 

að taka á sig gagnvart starfsfólki sínu, umhverfi og viðskiptavinum umfram 

það sem kveðið er á um í kjarasamningum, lögum eða reglugerðum (Harpa Dís 

Jónsdóttir, 2009, bls. 31-32). 

Fræðimennirnir Bowen (1953), Davis (1960) og Fredrick (1960) voru sammála um 

mikilvægi þess að stjórnendur fyrirtækja hugi ekki einungis að rekstri fyrirtækja með 

arðsemi í huga, heldur sé það einnig mikilvægt að huga að samfélagslegum áhrifum. Kotler 

og Keller (2012) taka sem dæmi að ef fyrirtæki eða stofnun er skylt með lögum að hafa 

umsjón með úrgangi sínum á fullnægjandi hátt er ekki hægt að kalla það samfélagslega 

ábyrgt. Ef fyrirtæki eða stofnun reyni sjálfviljug að takmarka framleiðslu úrgangs eða reyni 

eftir bestu getu að endurvinna hann er hægt að tala um samfélagslega ábyrgt fyrirtæki eða 

stofnun. Út frá því er hægt að byggja upp góða ímynd sem er byggð á grænni kynningu (e. 

green promotion) og eru vörur eða þjónusta kynntar sem umhverfisvænar vörur (Kotler og 

Keller, 2012).  

Samfélagsleg ábyrgð vísar til fyrirtækja sem taka ábyrgð á áhrifum sem þau kunna að 

hafa á samfélagið. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins telur að samfélagsleg ábyrgð 

sé mikilvæg fyrir sjálfbærni, samkeppnishæfni og nýsköpun fyrirtækja og efnahag. 

Ávinningur samfélagslegrar ábyrgðar er meðal annars í áhættustýringu, sparnaði, aðgengi 

að fjármagni, viðskiptasamböndum og mannauðsstjórnun (Evrópusambandið, 2011). 
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Fyrirtæki þurfa að framfylgja stefnu sem hefur til hliðsjónar félagsleg, umhverfisleg og 

siðferðisleg áhrif sem og mannréttindaáhrif sem það hefur á samfélagið 

(Evrópusambandið, 2011).  

Samkvæmt ISO 26000 staðlinum sem samþykktur var af Staðlaráði Íslands árið 2012 

(Staðlaráð Íslands, 2015), er helsta markmið samfélagsábyrgðar að fá fyrirtæki til að bera 

ábyrgð á þeim áhrifum sem rekstur þeirra getur haft á samfélagið og umhverfið. Fyrirtæki 

og stofnanir eiga að beita sér fyrir sjálfbærri þróun og velferð samfélagsins (International 

Organization for Standardization, 2010). ISO 26000 staðlinum var vel tekið hér á landi af 

fyrirtækjum og stofnunum þar sem samfélagsleg áhrif geta meðal annars haft áhrif á 

samkeppnisforskot og orðspor þeirra fyrirtækisins. Áhersla á samfélagslega ábyrgð getur 

einnig dregið að og jafnvel haldið starfsmönnum eða viðskiptavinum lengur og haft áhrif 

á framleiðni starfsmanna. Staðallinn gefur leiðbeiningar um meginatriði samfélagslegrar 

ábyrgðar og aðstoðar við innleiðingu hennar innan fyrirtækja og stofnana (Staðlaráð 

Íslands, 2015). Hann skiptist í eftirtalda málaflokka: Stjórnarhætti, réttmæta 

viðskiptahætti, umhverfi starfs og vinnuvernd, mannréttindi og minnihlutahópa, 

umhverfismál, neytendamál og samfélagsþátttöku og þróun (Regína Ásvaldsdóttir, 2012). 

Út frá hugmyndum um samfélagslega ábyrgð var Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð 

stofnuð árið 2011 af sex fyrirtækjum, Landsbankanum, Landsvirkjun, Íslandsbanka, Rio 

Tinto Alcan, Símanum og Össuri. Í lok árs 2017 voru félögin orðin 93 talsins (Festa. 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja, 2017).  

Samkvæmt rannsókn Hörpu Dísar Jónsdóttur (2009) um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja kom í ljós að stærri fyrirtæki hér á landi sinna samfélagslegri ábyrgð á 

stefnumiðaðan hátt frekar en minni fyrirtæki. Smærri fyrirtæki þurfa að huga betur að 

innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð, þó að stjórnendur telji þau gera það. Einnig finna 

stærri fyrirtæki fyrir meiri þrýstingi um að sinna samfélagslegri ábyrgð og geta betur tengt 

samfélagsverkefni við starfsemi fyrirtækisins.  

Í fyrstu virtust hugtökin sjálfbær þróun og samfélagsábyrgð vera sama eðlis en hugtökin 

tvö komu fram á svipuðum tíma (Harpa Dís Jónsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2010). Við nánari athugun má sjá að hugtökin tvö eru heldur frábrugðin en siðferði hefur 

meðal annars alltaf verið mikilvægur þáttur samfélagsábyrgðar en síður hvað varðar 

sjálfbæra þróun (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). 
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2.1 Píramídi Carrolls um samfélagslega ábyrgð  

Góðgerðastarfsemi hefur lengi verið einn af þáttum samfélagsábyrgðar fyrirtækja (Dagný 

Arnarsdóttir, 2009). Hugtakið siðferði hefur einnig alltaf verið mikilvægur þáttur af 

samfélagsábyrgð þar sem siðferðislegt hlutverk fyrirtækja er að stíga skrefinu lengra en 

lægstu gildi og viðmið segja til um, bæði samfélagsleg og lagaleg (Carroll, 1999). Í 

tímaritinu Academy of Management Review árið 1979 flokkaði prófessorinn Archie B. 

Carroll samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í fjögur þrep og setti upp í píramída. Hann gefur 

til kynna hversu langt einstök fyrirtæki eru komin við innleiðingu samfélagsábyrgðar. 

Fyrirtæki getur verið staðsett samtímis á fleiri en einu þrepi í flokkuninni (Carroll, 1991, 

bls. 42). Píramída Carrolls og hvernig hann skiptir ábyrgðinni má sjá á mynd 1.  

 

Mynd 1: Píramídi Carrolls (1991, bls. 42) um samfélagslega ábyrgð (mynd: höfundur) 

Efnahagsleg ábyrgð og lagaleg ábyrgð hefur ætíð verið til staðar. Siðferðislegu og 

mannúðarlegu skyldunum var bætt við á árunum 1980-1990 (Carroll, 1999). Fyrsta þrepið 

í flokkuninni er grunnurinn að hinum þrepunum og lýsir efnahagslega ábyrgu (e. economic 

responsibility) fyrirtæki. Fyrirtæki sem er statt í þessu þrepi gegnir eingöngu þeim skyldum 

sem samfélagið krefst af því. Það felur í sér að það sinni einungis grunnskyldum sínum 

gagnvart starfsfólki, neytendum og hluthöfum (Carroll, 1979).  
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Næsta þrep er lagaleg ábyrgð (e. legal responsibility) og vísar til þess að fyrirtæki fari 

eftir fyrirfram settum lagaramma sem gildir í samfélaginu. Með lögum er hægt að herða 

að fyrirtækjum um að sinna málefnum og tryggja ákveðna hegðun(Carroll, 1979).  

Í þriðja þrepi píramídans er gerð krafa um siðferðislega ábyrgð (e. ethical 

responsibility). Samfélagið gerir kröfu um að fyrirtæki gegni ákveðnum siðferðislegum 

skyldum sem þurfa ekki að vera bundnar í lög. Fyrirtæki í þriðja þrepi hefur sett sér 

siðareglur og er ætlast til þess að allir haghafar fyrirtækisins fylgi þeim eftir, til dæmis með 

staðhæfingu um að fyrirtæki lofi því að almenningur verði ekki fyrir skaða af 

framleiðslunni (Carroll, 1979). Á þessu þrepi píramídans er fyrirtæki fyrst talið axla 

samfélagslega ábyrgð þar sem það hefur orðið áhrif á rekstrarákvarðanir fyrirtækisins.  

Fyrirtæki sem eru í fjórða og síðasta þrepi píramída Carrolls sinna valkvæðri ábyrgð (e. 

discretionary responsibilities). Þá hafa fyrirtæki stigið skrefinu lengra en lágmarks 

samfélagsleg viðmið segja til um og farið út í aðgerðir sem samfélagið hefur ekki krafist 

en á einhvern hátt óskað eftir (Carroll, 1979; Jamali, 2008).  
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3 Vörumerki og vörumerkjaþekking 

Vörumerki (e. brand) skapar sérstöðu í huga neytenda og aðgreinir það frá vöru 

samkeppnisaðila. Auðkenni vörumerkis getur verið nafn þess, myndmerki (e. logo), aldur 

þess, hvaðan það er eða nokkrir þættir blandaðir saman (Kotler og Armstrong , 2010). 

Vörumerkjaþekking er undirstaða þess að skapa vörumerkjavirði. Þekking skapar 

fyrirtækjum aðgreiningu í huga viðskiptavina sem er mikilvæg til að velja eina vöru fram 

yfir aðra. Vörumerkjaþekking skiptist í annars vegar vörumerkjavitund (e. awareness) og 

hins vegar vörumerkjaímynd (e. image). Ímynd er, samkvæmt Keller (2008) hægt að 

skilgreina sem skynjun neytenda á vörumerki og endurspeglar tengsl sem neytandinn 

geymir í minningunni. Miklu máli skiptir hvort vörumerki hafi jákvæða, sterka eða 

sérstaka þýðingu í huga neytenda en því sterkari sem tilfinningin er, því líklegra er að 

neytendur verði tryggir vörumerkinu og mun eftirspurn vaxa eftir því. Af þeim ástæðum 

er mikilvægt að leggja áherslu á að byggja upp jákvæða og sterka ímynd með kynningar- 

og markaðsstarfi. Ímynd vörumerkis eflist á meðan vitund verður meiri á meðal neytenda. 

Til að vörumerki öðlist langvarandi samkeppnisforskot þarf það að hafa ákveðna sérstöðu 

í huga neytenda og sterka ímynd svo að neytendur sjái greinilega ástæðu þess að þeir ættu 

að taka tiltekið vörumerki fram yfir annað (Keller, 2008).  

Virði vörumerkja er stundum metið út frá þeirri sérstöðu sem það hefur að geyma í huga 

neytenda. Virðið á að endurspegla styrk vörumerkisins og er mikilvægt að 

markaðsaðgerðir fyrirtækja ýti undir að hugmyndir og ímynd vörumerkis séu réttar (Keller, 

Apéria og Georgson, 2008). Saga fyrirtækis, vörur og umbúðir hafa áhrif á ímynd sem og 

upplifun neytenda af vörunni. Til að byggja upp jákvæða ímynd fyrirtækis er mikilvægt að 

samræmi sé á milli markaðs- og kynningarstarfs. Fyrirtæki hafa stundað grænþvott meðal 

annars til þess að byggja upp jákvæða ímynd. Þá velja fyrirtæki að upplýsa neytendur um 

það sem er umhverfisvænt eða samfélagslega ábyrgt í þeirra starfi án þess að opinbera það 

neikvæða (Lyon og Maxwell, 2011). 

3.1 Aðgreining og staðfærsla 

Aðgreining vörumerkja snýst um að vara og þjónusta samkeppnisaðila sé aðgreind frá vöru 

og þjónustu fyrirtækisins. Aðgreining snýr að vörunni sjálfri. Staðfærsla vörumerkis felst 

meðal annars í vali á markaði, samkeppnisaðilum, því sem er líkt með vörum 

samkeppnisaðila (e. points of parity) og því sem er frábrugðið vörum samkeppnisaðila (e. 

points of difference) (Keller, 2002). Í því skyni að eftirspurn vakni þarf markhópi vörunnar 
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að vera kunnugt um það sem varan hefur umfram aðrar vörur á markaðnum en staðfærsla 

snýst um að koma aðgreiningu vörunnar til skila. Staðfærsla snýr að því að markhópurinn 

sé rétt skilgreindur ásamt því að markaðsaðgerðir styðji við rétta ímynd vörumerkisins 

(Kotler og Armstrong, 2010; Keller, 2008).  

3.2 Grænþvottur 

Líffræðingurinn og umhverfisfræðingurinn Jay Westerveld skilgreindi fyrstur hugtakið 

grænþvott (e. greenwashing) þegar hann komst á snoðir um fyrirtæki sem eyddu meiri tíma 

og fjármunum í að auglýsa sig sem „græn“ frekar en að setja af stað raunverulegar 

umhverfisvænar stefnur (Peattie, Peattie, og Ponting, 2009). Westerveld hafði þá tekið eftir 

að hótel höfðu sett miða inn á hvert baðherbergi með skilaboðum þar sem gestir voru 

hvattir til að aðstoða hótelið við að spara vatn og rafmagn með því að nota handklæðin 

oftar en einu sinni. Þrátt fyrir skilaboðin var raunverulegur ásetningur hótelanna ekki svo 

mikið að spara vatn og rafmagn, heldur að lækka kostnað við þvotta. Hugtakið er í dag 

notað yfir allar atvinnugreinar sem leggja áherslur á „grænar“ aðgerðir með þann 

undirliggjandi tilgang að auka eigin hagnað (Peattie, Peattie, og Ponting, 2009).  

Einn helsti tilgangurinn með grænþvotti hefur verið að blekkja neytendur með markaðs- 

og kynningarstarfi í þeim tilgangi að líta út fyrir að vera umhverfisvænt og/eða 

samfélagslega ábyrgt fyrirtæki en í raun hefur fyrirtækið lítið gert til að stuðla að sjálfbærri 

nýtingu náttúruauðlinda. Vörur sem eru merktar og auglýstar náttúrulegar, 

umhverfisvænar, endurnýjanlegar og án allra eiturefna geta villt um fyrir viðskiptavinum. 

Þessar merkingar og auglýsingar geta í raun verið ósannar en lítið eftirlit er með grænum 

staðhæfingum vara (Orange, 2009). Dahl (2010) skilgreinir grænþvott sem auglýsingar og 

merkingar á vörum sem blekkja neytandann, svo að þær gefi til kynna meiri 

umhverfisávinning en þær geri í rauninni. Neytendur treysta venjulega á þau skilaboð sem 

koma fram í auglýsingum og taka ákvörðun út frá þeim, en það kallast grænþvottur þegar 

reynt er að grafa undan trausti neytenda með blekkingum í kynningar- eða markaðsstarfi 

(Hamann og Kapelus, 2004). 

Grænþvottur er ekki nýtt fyrirbrigði; frá níunda áratugnum hefur hugtakið öðlast 

viðurkenningu og samþykki við að lýsa óréttmætum eða ýktum kröfum um sjálfbærni eða 

umhverfisvitund sem tilraun til að stækka markaðshlutdeild fyrirtækja (Greer og Bruno, 

1997). Hugtakið grænþvottur hefur verið til í mörg ár og hefur mikið borið á notkun þess 

á undanförnum árum (TerraChoice, 2009). Fyrirtæki hafa leitast við að mæta vaxandi 

eftirspurn neytenda eftir grænum vörum og þjónustu (TerraChoice, 2009). Jafnframt hefur 
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grænþvottur orðið vinsæl leið fyrir fyrirtæki til að ná samkeppnisforskoti á markaði 

(Parguel o.fl., 2011). Vegna vaxandi eftirspurnar eftir vörum sem telja má með grænum 

vörum á markaði heldur grænþvottur áfram að aukast þrátt fyrir að neytendur viti af 

vandamálinu og séu sífellt að verða varkárri við kaup á slíkum vörum (Horiuchi og 

Schuchard, 2009). Ef ekki ríkir traust á milli neytenda og fyrirtækja verður erfitt fyrir 

neytendur að velja að kaupa grænar vörur þar sem ekki er vitað hvort hægt sé að treysta á 

að vörur eða þjónusta séu svo sannarlega umhverfisvænni kostur eða ekki. Þar af leiðandi 

getur grænþvottur skaðað „græna“ markaðsetningu fyrirtækja þar sem grunngildi eru 

dyggðir þess (Chen, 2008). 

Á árunum 2007, 2009 og 2010 framkvæmdi umhverfis- og markaðsfyrirtækið 

TerraChoice rannsókn á vörum sem státuðu af einhvers konar umhverfisfullyrðingum (The 

Sins of Greenwashing, e.d.). Rannsókn TerraChoice árið 2009 leiddi í ljós að meira en 

98% af þeim vörum sem merktar voru náttúrulegar og umhverfisvænar í hillum 

stórverslana í Bandaríkjunum voru ranglega merktar eða með villandi merkingum og 22% 

varanna voru með staðhæfingar um umhverfis„væni“ sem höfðu enga raunverulega 

merkingu. Af þeim 4.000 vörum sem voru skoðaðar mátti merkja grænþvott hjá þeim 

flestum, út frá þeim viðmiðum sem voru notuð. Grænþvottur var algengastur hvað varðar 

leikföng, barnavörur, snyrtivörur og hreinlætisvörur (TerraChoice, 2009). Samkvæmt 

rannsókn TerraChoice árið 2010 hafði grænþvottur dregist saman frá árunum á undan, en 

ekki var hægt að tengja 4,5% varanna við grænþvott samanborið við 2% í rannsókninni á 

undan. Á sama tíma hafði vörum með umhverfisfullyrðingar fjölgað um 73% 

(TerraChoice, 2010).  
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4 Syndirnar sjö (the seven sins of greenwashing) 

Meira en nokkru sinni fyrr hafa neytendur óskað eftir umhverfisvænum vörum 

(TerraChoice, 2009). Til að gæta betur að plánetunni jörð er aukin eftirspurn eftir vöru og 

þjónustu sem er raunverulega sjálfbær; vörum sem auðvelt er að finna, treysta og nota á 

áhrifaríkan hátt (TerraChoice, 2009). Framleiðendur hafa reynt að mæta þessari eftirspurn 

og hefur græn markaðssetning aukist tæplega tífalt á árunum 1987-2008. Rannsóknir 

TerraChoice hafa sýnt að vörur sem hafa umhverfisvænar staðhæfingar falla að jafnaði 

undir að minnsta kosti eina af sjö syndum grænþvottar (TerraChoice, 2009).  

Hér verður stuðst við flokkunina frá TerraChoice þar sem sjö flokkar villandi 

staðhæfinar eru settar fram. Lítum nú nánar á hverja hinna sjö synda fyrir sig: 

 Syndin um málamiðlun (e. Sin of the Hidden Trade-off) 

Syndin um málamiðlun er framin þegar staðhæft er að varan sé græn þegar hún er það 

á grundvelli afar takmarkaðra þátta. Að öðru leyti getur varan verið afar skaðleg 

umhverfinu. Til dæmis þarf pappi ekki að vera umhverfisvænn þótt hann komi frá skógi 

sem flokkast sem sjálfbær. Það eru önnur atriði við framleiðslu pappa, svo sem 

loftmengun, losun gróðurhúsalofttegunda og mengun vatns, sem geta verið jafn 

mikilvæg umhverfinu en ekki er gerð grein fyrir þegar staðhæft er að varan sé græn 

eða vistvæn (TerraChoice, 2010).  

Undir þessum flokki má nefna sem dæmi að árið 2016 var send kvörtun til 

Neytendastofu vegna Norðursiglingar ehf. sem hafði markaðsett fyrirtækið sem 

„kolefnishlutlaust“ (e. carbon neutral) (Neytendastofa, 2017). Þarna kom syndin um 

málamiðlanir upp þar sem fyrirtækið fullyrðir að vara þess sé græn þegar hún er það á 

grundvelli afar takmarkaðra þátta. Einungis einn bátur af tíu gekk fyrir rafmagni og 

reyndi fyrirtækið með þessu að rugla neytandann til að halda að fyrirtækið væri 

umhverfisvænna en það er í raun og veru.  

 Syndin um staðhæfingu án sönnunar (e. Sin of No Proof) 

Syndin um staðhæfingu án sönnunar merkir að sett er fram staðhæfing um að vara sé 

umhverfisvæn án þess að hafa sönnun fyrir því frá óháðum aðila. Algengt dæmi er að 

blautþurrkuframleiðendur haldi því fram að ákveðin prósenta af þurrkunum sé úr áður 

endurunnu efni án þess að sýna fram á neinar sannanir máli sínu til stuðnings 

(TerraChoice 2010).  
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 Syndin um óljósa framsetningu (e. Sin of Vagueness) 

Syndin um óljósa framsetningu er framin þegar fullyrðing er svo illa skilgreind að 

raunveruleg merking hennar er líkleg til að vera misskilin af neytanda, til dæmis 

fullyrðing um að vara sé náttúruleg. Hugtakið „náttúrulegt“ er óljós fullyrðing sem þarf 

ekki að þýða „hollt“ eða „umhverfisvænt“. Eins og TerraChoice bendir á eru arsenik 

og kvikasilfur náttúruleg efni, en bæði efni eru hættuleg heilsu manna og umhverfi 

(TerraChoice, 2010). 

 Syndin að leggja áherslu á óviðkomandi þætti (e. Sin of Irrelevance) 

Syndin að leggja áherslu á óviðkomandi þætti er framin með því að setja fram 

umhverfislega staðhæfingu sem skiptir ekki máli fyrir neytandann varðandi 

viðkomandi vöru. Til dæmis getur verið fullyrt að vara innihaldi ekki ákveðið hráefni 

sem hefur verið bannað með lögum, til dæmis asbest eða freon, því varan mætti aldrei 

innihalda þetta tiltekna hráefni (TerraChoice, 2010).  

 Syndin um það skárra af tvennu illu (e. Sin of Lesser of Two Evils) 

Syndin um það skárra af tvennu illu er framin þegar staðhæfingar eru settar fram sem 

kunna að vera sannar en vöruflokkurinn í heild er mjög skaðlegur umhverfinu. Dæmi 

um þetta eru lífrænar sígarettur, umhverfisvænni bílar (TerraChoice, 2010) og 

umhverfisvænt ál. Málmiðnaður eyðileggur náttúruna, mengar og er afleiðingin losun 

gróðurhúsalofttegunda og því er ekki hægt að tala um umhverfisvænnan iðnað (Auður 

Önnu Magnúsdóttir, 2019).  

 Syndin að skrökva (e. Sin of Fibbing) 

Syndin að skrökva er sjaldgæfasta syndin. Hún er framin með því að setja fram 

umhverfisstaðhæfingar sem eru einfaldlega rangar. Algengustu dæmin af þessu tagi 

eru vörur sem sagðar eru hafa tiltekna umhverfisvottun, sem þær hafa hreint ekki 

(TerraChoice, 2010). Syndin að skrökva kom fram hjá fyrirtækinu Brúnegg ehf. árið 

2016 þegar það merkti vörur sínar með umhverfisfullyrðingum sem það hafði ekki 

uppfyllt skilyrði fyrir (Matvælastofnun, 2016).  

 Syndin að upphefja falskar merkingar (e. Sin of Worshiping False Labels) 

Sjöunda syndin bættist við þegar rannsóknin árið 2009 var framkvæmd. Syndin að nota 

falskar merkingar er framin þegar gefið er í skyn með orðum eða myndum að vara hafi 
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stuðning frá þriðja aðila þegar enginn slíkur stuðningur er til, með öðrum orðum fölsuð 

merking. Það geta til dæmis verið heimatilbúnar merkingar fyrirtækja (TerraChoice, 

2010). 

Rannsókn TerraChoice (2007) tók til fullyrðingar á vörum sem seldar eru á norður-

amerískum neytendamarkaði. Vörurnar voru skoðaðar út frá sex af þeim syndum sem 

nefndar eru hér fyrir ofan. Á þeim 1.018 vörum sem voru skoðaðar voru setta fram 1.753 

ósannar eða villandi fullyrðingar og allar nema ein vara voru taldar tengjast að minnsta 

kosti einni af hinum sex syndum grænþvottar. Syndin að setja fram staðhæfingu án 

sönnunar var algengust en hún átti við um 26% varanna. Í rannsókn TerraChoice árið 2009 

bættist sjöunda syndin við, syndin að upphefja falskar merkingar. Í rannsókn Terrachoice 

árið 2010 var syndin um málamiðlun mun minna áberandi en í rannsókninni frá árinu 2009, 

því prósentuhlutfallið hafði lækkað úr 71,3% árið 2009 í 27,4% árið 2010. Þetta gæti verið 

afleiðing af breytileika á milli þess hvernig syndirnar voru skilgreindar á milli ára. Það má 

nefna að skoðaðar voru á fyrra árinu 2.219 vörur og 4.744 á því síðara. Ekki kom skýrt 

fram hvort um sömu vörur var að ræða í báðum rannsóknum. Aðrar syndir sem horft var 

til höfðu aukist frá árunum áður. Syndin um staðhæfingu án sönnunar fór úr því að vera 

56,4% árið 2009 í 70,1% árið 2010 og syndin að upphefja falskar merkingar jókst úr 23,3% 

árið 2009 í 30,9% árið 2010. 
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5 Umhverfismerkingar 

Reglugerð nr. 577/2013 um snyrtivörur tók gildi árið 2013 ásamt reglugerð 

Evrópusambandsins nr. 1223/2009. Í reglugerðinni eru gerðar strangar kröfur til 

framleiðenda og innflutningsfyrirtækja er snúa að öryggi snyrtivara og tilkynningarskyldu 

hvað varðar óæskileg áhrif af þeirra völdum. Í 19. grein reglugerðar (ESB) nr. 1223/2009 

eru taldar fram þær upplýsingar sem þurfa að koma fram á umbúðum snyrtivara og einnig 

hvað skal ekki koma fram, þ.e. að ekki sé notað orðaval, heiti, ímynd eða tákn sem hafa 

blekkjandi áhrif varðandi eiginleika sem vörurnar hafa ekki (Reglugerð um snyrtivörur nr. 

577/2013; Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) um snyrtivörur nr. 1223/2009). 

Merkingar á vörum eru mikilvægur þáttur í markaðssetningu. Mikilvægt er að 

neytendur skilji merkingar og geti greint á milli vara sem eru umhverfisvænar og þeirra 

sem eru það ekki. Einnig er mikilvægt að neytendur þekki lífrænar og aðrar 

umhverfisvænar merkingar á vörum (Lu, Bock og Joseph, 2013). Umhverfisvænar vörur 

eru í flestum tilfellum merktar táknum eða umhverfismerkjum (e. eco-label) sem vísar til 

þess að um umhverfisvæna vöru sé um að ræða eða á hvaða veg framleiðsluferli hennar er 

háttað (Rex og Baumann, 2007).  

Eitthvað er um að framleiðendur merki vörur sínar lífrænar þó að einungis lítill hluti af 

vörunni sé raunverulega lífrænn (Cohen, 2010). Fyrirtæki upplýsa neytendur ekki endilega 

um að vörur þeirra innihaldi einungis lítið magn af lífrænum efnum.  

5.1 Vottanir 

Vottun undirstrikar einstakt eðli vara sem greinir þær frá svipuðum vörum. Hún er meðal 

lykilþátta við markaðssetningu á lífrænum vörum. Hún getur grundvallast á opinberum 

gögnum eða reglum sem settar eru fram af stofnunum sem eru í sjálfstæðum rekstri. 

Vottunin á að bera vott um trúverðugleika og auðvelda val á gæðavörum (Virtanen, 

Þorsteinsson, Sunnevåg, Ingimarsson og Johannsson, 2010).  

Ósamræmi getur gætt milli upplýsinga sem neytendur fá frá framleiðendum og oft gætir 

jafnvel skorts á upplýsingum yfirhöfuð. Vottanir eru mikilvægur þáttur sem styður við 

ósamræmi í upplýsingagjöf. Framleiðendur og neytendur geta í báðum tilvikum hagnast ef 

vottanir eru notaðar rétt þar sem neytendur eru í flestum tilfellum reiðubúnir að greiða 

hærra vöruverð fyrir vörur sem eru lífrænar (Virtanen o.fl., 2010).  

Farið verður nánar í nokkrar tegundir vottana og umhverfismerkinga sem voru áberandi 

á umbúðum snyrtivara.  
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Vottunarstofan Tún var stofnuð árið 1994, það er sama ár og lög um lífræna 

landbúnaðarframleiðslu voru sett (Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu nr. 162/1994). 

Tún er leiðandi á sviði lífrænnar og sjálfbærrar þróunar og sér um eftirlit og vottun fyrir 

lífræna framleiðslu. Tilgangur Vottunarstofu Túns hefur verið að birta reglur um sjálfbærar 

aðferðir við notkun náttúruauðlinda og einnig við vinnslu landbúnaðar- og náttúruafurða. 

Tún starfar eftir alþjóðlegum staðli (ISO 17065) um starfsvenjur vottunarstofu. Sjálfstæðir 

fagaðilar sjá um eftirlit þar sem gerðar eru kröfur um gegnsæi, óhlutdrægni og góðar 

starfsaðferðir (Vottunarstofan Tún, e.d.). Á mynd 2 má sjá merki Vottunarstofu Túns og 

birtist þetta merki á þeim vörum sem hafa vottun frá þeim.  

 

Mynd 2: Lífræn vottun (Vottunarstofan Tún, e.d.) 

Ecocert er vottunarstofa sem hefur verið með starfsemi í Frakklandi frá árinu 1991 og 

stuðlar að sjálfbærri þróun með því að votta um lífrænan og náttúrulegan varning. Ecocert 

var stofnað af jarðræktarfræðingum (e. agronomist) sem voru meðvitaðir um mikilvægi 

þess að bjóða þeim sem tileinkuðu sér umhverfisvæna framleiðslu einhvers konar 

viðurkenningu (Ecocert, e.d). Til að hljóta vottun frá Ecocert þarf að uppfylla strangar 

kröfur vottunarstofunnar. Mikilvægt er að 95% innihaldsefna séu lífræn og þarf 

vottunarstofan að sinna eftirliti með vörunni frá frumstigi framleiðslunnar og þar til hún 

fer í pökkun. Uppistaða vottunarinnar er að sérhvert hráefni, til dæmis olíur og jurtir, og 

allt sem kemur að framleiðslu sé lífrænt vottað og umhverfisvænt („Sóley Organics“, 

2016). Á mynd 3 má sjá merki Ecocert.  

 

Mynd 3: Vottun á lífrænum og náttúrulegum varningi (Ecocert, e.d.) 
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Merkjum sem vísa til endurvinnslu hefur lengi verið ruglað saman við umhverfismerki. 

Merkin eru í flestum tilfellum græn að lit og búa til hring eða þríhyrning úr vísum eins og 

sjá má á mynd 4. Þrátt fyrir að vara sé endurvinnanleg er ekki hægt að tala um 

umhverfisvæna vöru. Umhverfisstofnun bendir á að við notkun á slíku merki getur 

myndast hætta á grænþvotti og væri vísast að velja áreiðanlegri merkingar varðandi vörur 

(,,Ýmis umhverfismerki”, e.d.).  

 

Mynd 4: Endurvinnslumerki (,,Ýmis umhverfismerki”, e.d.) 
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6 Aðferð  

Helsta markmið með rannsókninni var að svara spurningu verkefnisins: „Hvernig kemur 

grænþvottur fram við markaðssetningu á íslenskum snyrtivörum?“ Áhugavert þótti að skoða 

hvort um grænþvott væri að ræða út frá hinum sjö syndum grænþvottar.  

6.1 Framkvæmd 

Framkvæmd var vettvangsrannsókn þar sem valdar verslanir á höfuðborgarsvæðinu voru 

heimsóttar. Um var að ræða Lyf og Heilsu og verslun Hagkaupa í Kringlunni. Báðar 

verslanir hafa mikið úrval af snyrtivörum. Valin voru sex íslensk snyrtivörumerki sem rýnt 

var í út frá merkingum á umbúðum, sem og markaðsefni og upplýsingum af heimasíðum 

vörumerkjanna. Vörumerkin voru skoðuð og greind út frá hinum sjö syndum grænþvottar. 

Vörumerkin höfðu það sameiginlegt að öll framleiðsla fer fram hér á landi. Rannsakandi 

reyndi að hafa val á vörunum fjölbreytt svo að niðurstaða rannsóknarinnar gæfi glögga 

mynd af stöðu mála. Notast var við líkanið um sjö syndir grænþvottar og voru þær settar 

upp í töflu til að fá sem skýrasta mynd af niðurstöðum rannsóknarinnar. Hér að neðan 

verður hvert fyrirtæki, og ef á vörumerki, fyrir sig kynnt stuttlega.  

6.1.1 BIOEFFECT 

BIOEFFECT var stofnað af þremur erfðafræðingum (e. geneticist) sem vörðu tíu árum í 

að þróa aðferð til að framleiða endurgerðir af prótínum í byggplöntum til notkunar í 

læknisfræðilegum rannsóknum. Þessi aðferð var síðar notuð við framleiðslu EGF (e. 

epidermal growth factor) fyrir húðvörur. Það var ekki upphafleg áætlun BIOEFFECT að 

verða fyrirtæki sem framleiðir húðvörur heldur voru það vísindin sem leiddu fyrirtækið í 

þá átt (BIOEFFECT, e.d.). EGF er einn af mikilvægari frumuvökum fyrir húðina og er 

náttúrulega í líkamanum. Frumuvakinn var uppgötvaður af erlendum vísindamönnum og 

hlutu þeir Nóbelsverðlaun fyrir hann árið 1986. Frumuvakinn er öruggur, hreinn og 

skilvirkur. Auk þess vex hann í gróðurhúsi sem er laus við losun gróðurhúsalofttegunda 

(BIOEFFECT, e.d.).  

6.1.2 Blue Lagoon Iceland 

Bláa lónið (e. Blue Lagoon) er eitt þekktasta vörumerki landsins sem má rekja aftur til 

ársins 1976. Vegna starfsemi Hitaveitu Suðurnesja varð til lón í Svartsengi eftir að 

Hitaveita Suðurnesja boraði fyrir jarðsjó til að nálgast ferskvatn til húshitunar og við 

framleiðslu rafmagns. Síðar fór fólk að baða sig í vatninu og komu í ljós þau jákvæðu áhrif 
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sem jarðsjórinn hafði á húðina. Steinefni, kísill og þörungar eru þar með talin einstök virk 

efni sem má finna í lóninu en Bláa lónið hefur meðal annars verið vinsæll áfangastaður hjá 

fólki sem þjáist af psoriasis-húðsjúkdóminum (Bláa lónið, e.d.).  

Árið 1992 var Bláa lóninu komið á fót og frá þeim tíma hefur fyrirtækið markvisst lagt 

stund á að skapa virði úr þeirri náttúrulegu auðlind sem er til staðar, með uppbyggingu 

heilsu- og lækningarlindar og því að þróa húðvörur undir merki Blue Lagoon (e. bláa 

lónið). Fyrirtækið hefur alla tíð lagt drjúga áherslu á umhverfisvitund og náttúruvernd sem 

og samfélagsþróun, en Bláa lónið hefur verið þátttakandi í ýmsum ólíkum verkefnum 

samfélagsins (Bláa lónið, e.d.). 

Árið 1995 voru Blue Lagoon húðvörur settar á markað og um leið komið til móts við 

þarfir fólks sem þjáist af psoriasis. Húðvörur Bláa lónsins eru framleiddar úr verðmætum 

efnum sem rannsóknar- og þróunardeild fyrirtækisins hafði um langt skeið rannsakað og 

þróað (Bláa lónið, e.d.). 

6.1.3 Gamla apótekið 

Fyrstu uppskrift Gamla apóteksins má rekja aftur til ársins 1953 þegar Apótek Austurbæjar 

var stofnað. Lyf og heilsa á og rekur fyrirtækið í dag. Sérhæfing fyrirtækisins er krem, 

áburður og olíur en vörurnar grundvallast á gömlum uppskriftum sem hafa verið þróaðar 

áfram í gegnum árin í samvinnu við húðsjúkdómalækna og lyfjafræðinga. Vörurnar eru, 

samkvæmt fyrirtækinu, ætlaðar fyrir alla aldurshópa og eru tilvaldar fyrir einstaklinga sem 

glíma við þurrk eða þá sem þola illa aukaefni í kremum. Vörur Gamla apóteksins eru, að 

sögn fyrirtækisins, framleiddar samkvæmt ströngum gæðakröfum (Gamla apótekið, e.d.).  

6.1.4 Purity Herbs Iceland/Organics 

Purity Herbs hefur frá árinu 1994 framleitt náttúrulegar húðvörur. Fyrirtækið var stofnað 

á Akureyri af Ástu Kristínu Sýrusdóttur og André Raes. André var einkar áhugasamur um 

að búa til krem, olíur og te úr jurtum og annars konar náttúruefnum. Þegar André flutti til 

Íslands uppgötvaði hann fjöldann allan af villtum og hreinum jurtum sem hann nýtti sér til 

að búa til jurtakrem sem hafði þann tilgang að minnka húðkvilla og betrumbæta ástand 

húðarinnar. Í dag framleiðir Purity Herbs Iceland/Organics yfir 50 tegundir af húðvörum 

(Purity Herbs, e.d.).   

6.1.5 Sóley Organics 

Sóley Organics var stofnað af Sóleyju Elíasdóttur og hefur verið starfrækt frá árinu 2007. 

Að baki fyrirtækinu eru ófáir ættliðir grasalækna svo ekki er langt að sækja áhugann og 
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þekkingu á íslenskum lækningarjurtum. Sóley byrjaði að framleiða húðsnyrtivörur eftir 

aldagamalli uppskrift sem fjölskylda hennar varðveitti. Að sögn fyrirtækisins eru 

kraftmiklar íslenskar jurtir burðarás græðismyrslanna og er villt handtínt birki og 

vallhumall grundvöllur í allri húðsnyrtivörulínu Sóleyjar. Slagorð fyrirtækisins er: „villtar 

– kraftmiklar – hreinar“ (Sóley Organics, e.d.).  

Yfirskrift fyrirtækisins og vörumerkisins er „Sóley Organics“ en fyrirtækið varð fyrsta 

íslenska fyrirtækið til að hljóta lífræna vottun frá Ecocert („Sóley Organics“, 2016). Auk 

Ecocert vottunar er Sóley Organics með lífræna vottun frá Túni (Sóley Organics, e.d.).  

6.1.6 Taramar 

Taramar er sprotafyrirtæki, stofnað af dr. Guðrúnu Marteinsdóttur, prófessor við Háskóla 

Íslands. Þegar Guðrún fékk óþol fyrir húðvörum fór hún að huga að innihaldsefnum þeirra. 

Rannsókn hennar leiddi í ljós fjöldann allan af efnum sem skaðleg eru heilsu manna. Þetta 

varð upphaf að margra ára rannsóknar- og þróunarvinnu sem á endanum leiddi til nýrrar 

tegundar húðvara. Guðrún hefur lengi starfað með lífverur í hafinu og nýttist þekking 

hennar og áhugi á sjávarlífverum vel og varð ávinningur af því starfi Taramar-húðvörur 

(Taramar, e.d.).  
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7 Niðurstöður 

Tilgangur með þessari rannsókn var að kanna hvort grænþvottur kæmi fram við 

markaðssetningu á íslenskum snyrtivörum sé tekið mið af sjö syndum grænþvottar. Í 

þessum hluta ritgerðarinnar verður greint frá niðurstöðum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að grænþvottur er að einhverju marki stundaður á íslenskum snyrtivörumarkaði. 

Farið verður nánar út í hvaða tegund af grænþvotti hvert fyrirtæki stundaði í töflu 1.  

Tafla 1: Niðurstöður rannsóknar (tafla: höfundur ; TerraChoice, 2010) 

 

Samkvæmt því sem kemur fram á heimasíðu BIOEFFECT hafa óháðar rannsóknir fært 

sönnun á góða virkni BIOEFFECT þar sem á móti virka efninu var notuð lyfleysa („Split 

face-study“, e.d.). Þegar það kemur að skilvirkni húðvara BIOEFFECT krefst fyrirtækið 

sönnunar. BIOEFFECT trúir því að góð húðvara sé ekki búin til af markaðsdeildum, byggi 

á innihaldsefnum sem erfitt er að bera fram, dýrum umbúðum eða úreltri tækni, heldur sé 

hún þróuð með háþróuðum vísindum og róttækum nýjum vísindum. Vörur BIOEFFECT 

innihalda fá innihaldsefni, sem fyrirtækið segir að séu hrein, einföld og örugg. Auk þess 
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þekkir BIOEFFECT hin nákvæmu áhrif og hlutverk hvers innihaldsefnis (BIOEFFECT, 

e.d.).  

Við skoðun umbúða BIOEFFECT má sjá tvenns konar merkingar. Annars vegar er 

merkingin Carbon Neutral Production, sem þýðir kolefnahlutlaus framleiðsla. 

Kolefnishlutleysi er gefið til kynna með merki sem er hringlaga og með stöku laufblaði í 

miðju. Til hliðar er texti með nánari útskýringu. Merkinguna má sjá á mynd 5. Merkið 

gefur til kynna að varan sé framleidd með það að markmiði að draga úr kolefnalosun 

framleiðslunnar. Merkið er í raun ekki löggild vottun heldur merking sem fyrirtækið bætti 

við. Ein tegund grænþvottar af sjö syndum grænþvottar er synd númer sjö, syndin að 

upphefja falskar merkingar, þegar vara sem í gegnum annaðhvort orð eða myndir gefur til 

kynna áritun þriðja aðila þegar engin slík áritun er til staðar í raun eða að setja fram 

vottunarlausar merkingar. Oft bæta framleiðendur eigin merkjum við vöru með myndum 

og yfirlýsingum. Samkvæmt þeirri skilgreiningu á synd númer sjö við í þessu tilviki.  

 

Mynd 5: Kolefnishlutleysis merking á umbúðum BIOEFFECT (mynd: höfundur) 

Seinna merkið á umbúðum BIOEFFECT er merki sem táknar endurvinnslu, en því er 

oft ruglað saman við ýmis umhverfismerki (,,Ýmis umhverfismerki”, e.d.). Merkið sýnir 

örvar sem vísa í hring. Merkið segir ekki hið minnsta um vöruna sjálfa, einungis að 

umbúðirnar séu endurvinnanlegar. Í flestum tilfellum er merkið grænt að lit en á umbúðum 

BIOEFFECT er það litlaust sem að mati rannsakanda minnkar líkur á misskilningi eins og 

sjá má á mynd 6.  

 

Mynd 6: Endurvinnslumerki á umbúðum BIOEFFECT (mynd: höfundur) 

Hjá Blue Lagoon Iceland er mikið lagt upp úr náttúruvænum og grænum 

framleiðsluaðferðum auk þess sem allar vörur eru ofnæmisprófaðar og sannprófaðar af 
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húðlæknum (Bláa lónið, e.d.). Á heimasíðu fyrirtækisins er hægt að nálgast útgefnar 

rannsóknir og viðtal við prófessor í húðsjúkdómafræðum og umhverfisheilbrigðisfræðum 

sem hefur leitast við að þróa vörur sem almenningur getur nýtt til þess að verjast áhrifum 

og ógnum umhverfisins (Bláa lónið, e.d.). 

Blue Lagoon Iceland hefur notað orðin náttúrulegur og náttúra í auglýsingum sínum 

eins og sjá má á mynd 7. Að mati rannsakanda er fyrirtækið að fremja syndina um óljósa 

framsetningu þar sem staðhæfing um að vara sé náttúruleg hefur í raun enga raunverulega 

merkingu (TerraChoice, 2010).  

 

Mynd 7: Auglýsing frá Blue Lagoon Iceland (Cléa Lautrey, 2015) 

Samkvæmt heimasíðu Gamla apóteksins eru vörur fyrirtækisins unnar úr 

hágæðahráefnum sem eru viðurkennd og vottuð af lyfjaiðnaðinum. Þessi staðhæfing er sett 

fram án þess að settar séu fram nánari upplýsingar sem skýra út hvaða viðurkenningar og 

vottanir sé um að ræða. Að mati rannsakanda er þetta því merkingarlaus staðhæfing og er 

því Gamla apótekið með þessari staðhæfingu að fremja synd númer þrjú, syndina um óljósa 

framsetningu upplýsinga. Á heimasíðu Gamla apóteksins er hægt að finna eitthvað af 

upplýsingum um vörur fyrirtækisins og lítilræði um fyrirtækið sjálft og sögu þess, en svo 

virðist sem heimasíðan hafi ekki verið uppfærð lengi, auk þess sem allan fróðleik vantar 

hvað varðar staðhæfingar um viðurkenningar og vottanir sem tengjast vörum fyrirtækisins.  

Samkvæmt heimasíðu Purity Herbs Iceland/Organics eru allar vörur fyrirtækisins 100% 

náttúrulegar og án skaðlegra innihaldsefna. Vörurnar innihalda villtar íslenskar jurtir og 
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eru ilmkjarnaolíur sem notaðar eru lífrænt vottaðar. Aðeins er klipptur af sá hluti af jurtinni 

sem nota á við framleiðslu vörunnar en sá hluti sem er ekki notaður fær að halda áfram að 

vaxa í sínu náttúrulega umhverfi. Húðvörurnar eiga að vera svo náttúrulegar og hreinar að 

óhætt sé að innbyrða þær (Purity Herbs, e.d.).  

Heiti Purity Herbs er samkvæmt heimasíðu fyrirtækisins Purity Herbs Iceland og á 

umbúðum varanna er heiti þess Purity Herbs Organics. Á innihaldslýsingu varanna má sjá 

hvaða innihaldsefni eru lífrænt vottuð en í raun eru ekki öll innihaldsefni varanna lífrænt 

vottuð. Við mat á grænþvotti Purity Herbs Iceland/Organics komst rannsakandi að þeirri 

niðurstöðu að fyrirtækið væri að fremja syndina um málamiðlun. Framleiðendur gefa í 

skyn að varan sé lífræn þegar einungis ilmkjarnaolíur í innihaldi varanna eru raunverulega 

lífrænt vottaðar en ekki önnur innihaldsefni eins og bindiefni og önnur efni varanna. 

Rannsakanda þótti áhugavert að í heiti Purity Herbs Iceland/Organics sé hugtakið Organics 

þegar einungis lítill hluti af innihaldsefni varanna er lífrænt vottaður. Ef varan væri í raun 

og veru lífræn gæti fyrirtækið sóst eftir því að fá lífræna vottun þriðja aðila. 

Rannsakandi komst einnig að þeirri niðurstöðu að Purity Herbs Iceland/Organics sé að 

fremja syndina um óljósa framsetningu. Á umbúðum Purity Herbs kemur fram að um 

náttúrulegar íslenskar snyrtivörur sé að ræða. Á heimasíðu Purity Herbs er einnig tekið 

fram að vörur fyrirtækisins séu 100% náttúrulegar. Hugtakið „náttúrulegt“ er óljós 

fullyrðing, eins og áður hefur komið fram, og er líklegt að hugtakið verði misskilið af 

neytendum en náttúrulegt þarf ekki að þýða að varan sé holl eða umhverfisvæn 

(TerraChoice, 2010).  

Markmið Sóley Organics eru vandaðir starfshættir, sérfræðiþekking og fræðsla í anda 

hreinna og aukaefnalausra húðsnyrtivara. Einnig er lagt upp úr því að halda náttúrunni 

hreinni og ómengaðri en fyrirtækið stundar einungis eitur- og aukaefnalausa framleiðslu. 

Auk þess eru vörurnar, samkvæmt upplýsingum á heimasíðu fyrirtækisins, náttúrulegar og 

umhverfisvænar ásamt því að vera lausar við kemísk efni sem eru slæm fyrir manninn og 

náttúruna. Jurtirnar eru handtíndar af landi sem er lífrænt vottað ásamt því að jurtir eru 

keyptar af bændum sem hafa vottun um lífræna framleiðslu (Sóley Organics, e.d.).  

Sóley Organics hefur hlotið lífræna vottun frá Ecocert og Vottunarstofunni Túni og 

getur þar af leiðandi notað hugtakið lífrænt við markaðssetningu á vörum sínum. Einnig 

hefur fyrirtækið boðið viðskiptavinum sínum að endurnýta umbúðir með því að bjóða upp 

á áfyllingar á sápum og sjampói. Á heimasíðu Sóley Organics má einnig sjá að hugtakið 

„náttúrulegt“ er meðal annars notað við að lýsa vörum fyrirtækisins. Þar má halda því fram 
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að fyrirtækið sé að fremja syndina um óljósa framsetningu þar sem umrætt hugtak er óljóst 

og erfitt að sannreyna það.  

Samkvæmt heimasíðu Taramar eru vörur þeirra lífvirkar og innihalda ekki nein 

rotvarnarefni eða önnur efni sem hafa neikvæð áhrif á húðina og innra umhverfi líkamans. 

Öll innihaldsefni, þörungar, læknajurtir og olíur sem notaðar eru við framleiðsluna koma 

frá lífrænt vottuðum svæðum. Taramar vinnur samkvæmt yfirskriftinni ,,við vinnum með 

náttúrunni, ekki á móti henni” (Taramar, e.d.). Taramar-vörurnar eru einungis úr efnum 

sem leyfileg eru í matvælum og því óhætt að innbyrða vöruna. Frá upphafi var lögð mikil 

áhersla á að nota efni sem brotna upp í náttúrunni (Taramar, e.d.). Markmið Guðrúnar var 

að skapa verðmæti úr náttúrunni en án þess að hún yrði fyrir skaða, heldur að reyna að hlúa 

svo vel að henni að hún yrði betri á eftir (Kolbrún P. Helgadóttir, 2017).  

Eins og sjá má á töflu 1 var erfitt að finna einhvers konar synd sem fyrirtækið Taramar 

hefði verið að fremja. Merki sem táknar endurvinnslu sem má sjá á mynd 8 fannst á 

umbúðum vara Taramar. Eins og kom fram hér að ofan er það í flestum tilfellum grænt að 

lit og oft ruglað saman við umhverfismerki. Í tilfelli Taramar er það hvítt að lit sem að mati 

rannsakanda minnkar líkur á misskilningi.  

 

 

Mynd 8: Endurvinnslumerki á umbúðum Taramar (mynd: höfundur) 
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8 Umræða og lokaorð 

Markmið með þessu verkefni var að skoða hvort algengt væri hjá íslenskum 

snyrtivöruframleiðendum að stunda grænþvott við markaðssetningu á snyrtivörum. Það 

kallast grænþvottur ef fyrirtæki reynir vísvitandi að blekkja neytendur í markaðs- eða 

kynningarstafi sínu til að líta út fyrir að vera umhverfisvænna eða samfélagslega ábyrgara 

en það er í raun og veru (Orange, 2009). Síðustu ár hafa íslensk fyrirtæki aukið áherslur á 

samfélagslega ábyrgð (Festa, 2017). Í einhverjum tilfellum hefur verið grunur um að 

fyrirtæki noti samfélagslega ábyrgð til að fegra ímynd sína og að fyrirtæki segi ekki allan 

sannleikann þegar það auglýsir að um umhverfisvæna vöru sé að ræða (Matvælastofnun, 

2016). 

Leitast var við að svara spurningunni „Hvernig kemur grænþvottur fram við 

markaðssetningu á íslenskum snyrtivörum?“ Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær 

að grænþvottur er í einhverjum mæli stundaður hjá framleiðendum snyrtivara hér á landi 

þó svo að vandinn virðist ekki umfangsmikill. Rannsóknin sýndi fram á að í flestum 

tilfellum er um sömu synd að ræða. Syndin um óljósa framsetningu var algengust, en 

merkja mátti hana hjá fjórum af sex vörumerkjum sem skoðuð voru (Bláa lónið, e.d.; 

Gamla apótekið, e.d.; Purity Herbs, e.d.; Sóley Organics, e.d.). Það má því segja að 

íslenskum snyrtivörufyrirtækjum gangi vel að sneiða hjá grænþvotti, en ekki er endilega 

víst að stjórnendur viðkomandi fyrirtækja átti sig á því að skilgreina megi framsetningu 

upplýsinga um vörur þeirra sem grænþvott. Þau gerðu það með því að sýna raunverulega 

stöðu og þekkingu á samfélagslegri ábyrgð og umhverfisvernd. Fjórar af sjö syndum 

grænþvottar komu ekki fram hjá framleiðendum snyrtivaranna og þar af leiðandi má telja 

að ástandið hér á landi sé nokkuð gott samanborið við erlenda rannsókn TerraChoice 

(TerraChoice, 2009).  

Svo að neytendur geti tekið meðvitaðar kaupákvarðanir að mati rannsakanda verða þeir 

að hafa upplýsingar um umhverfisáhrif sem fyrirtæki hafa og þekkja framleiðsluaðferðir 

fyrirtækjanna (Orange, 2009). Auk þess eru neytendur í auknum mæli farnir að huga að 

áhrifum framleiðslunnar á umhverfi og gera auknar kröfur um fyrirtæki með ábyrga 

afstöðu til umhverfisins (Staðlaráð Íslands, 2015).  

Til að draga úr misskilningi neytenda verða fyrirtæki að hverfa frá notkun grænþvottar 

og leyfa neytendum að afla nægilegra upplýsinga sem gerir þeim kleift að bera saman vörur 

eða vörumerki á grundvelli umhverfisvænna þátta (Lyon og Maxwell, 2011). Mikilvægt er 

að markaðsaðgerðir fyrirtækja ýti undir réttar hugmyndir og ímynd vörumerkisins (Keller, 
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Apéria og Georgson, 2008). Af þeim sökum þurfa fyrirtæki að birta allar upplýsingar um 

vörur sínar og þjónustu, ekki bara þær fullyrðingar sem eru „grænar“ (Lyon og Maxwell, 

2011). Ef neytendur geta ekki treyst því að fá réttar og traustar upplýsingar getur reynst 

erfitt fyrir fyrirtæki sem stunda ekki ekki grænþvott að sannfæra neytendur um að vörur 

þeirra séu raunverulega framleiddar á umhverfisvænan máta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar komu að einhverju leyti á óvart. Í rannsóknum 

TerraChoice var grænþvottur algengur hvað snyrtivörur varðar og því bjóst rannsakandi 

við að grænþvottur yrði meira áberandi hjá íslenskum snyrtivöruframleiðendum en raun 

bar vitni. Syndin um staðhæfingu án sönnunar reyndist algengust, en þá á neytandinn erfitt 

með að nálgast upplýsingar um merkingar sem eru á umbúðum varanna. Fræðilegt gildi 

rannsóknarinnar felst í því að útskýra hugtakið grænþvottur og hvernig sjálfbær þróun og 

samfélagsleg ábyrgð getur haft áhrif á hann. Niðurstöður rannsóknarinnar eru hagnýtar á 

þann hátt að framleiðendur snyrtivara geta nýtt sér niðurstöðurnar til að sjá hvar þeir standa 

í þessum málaflokki. Einnig geta niðurstöðurnar gagnast neytendum sem vilja takmarka 

umhverfislegu áhrifin sem orsakast af neyslu snyrtivara sem og aðstoðað við val á 

umhverfisvænum snyrtivörum. Takmörkun rannsóknarinnar felst helst í skorti á nýlegum 

rannsóknum á grænþvotti og hinum sjö syndum grænþvottar. Einnig var lítið um íslenskar 

rannsóknir á grænþvotti. Möguleikar eru á frekari rannsóknum á því hvort stjórnendur 

fyrirtækjanna séu meðvitaðir um hugtakið grænþvott og þá hvort þeir séu að beita honum 

fyrir sig og vörur sínar að ásettu ráði eða ekki, það er, hvort að um óviljaverk sé að ræða. 

 



 

27 

Heimildaskrá 

Auður Önnu Magnúsdóttir. (2019, 3. janúar). Álframleiðsla og hringrásarhagkerfið. 

Fréttablaðið. Sótt 4. janúar 2019 af http://www.visir.is/paper/fbl/190103.pdf. 

BIOEFFECT. (e.d.). About us. Sótt 23. desember 2018 af 

https://bioeffect.com/pages/about-us. 

Bowen, H.R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York; Harper 

Row.  

Carroll, A.B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 

Performance. Academy of Management Review, 4, 497-505. Sótt 16. nóvember af 

https://search.proquest.com/docview/210940874. 

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the 

Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Hirizons, 34(4), 39-48.  

Carroll, A.B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional 

construct, Business and Society, 38(3), bls. 268-295. 

Chang, C.H. (2011). The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive 

Advantage: The Mediation Role of Green Innovation. Journal of Business Ethics, 

104(3), 361-370. 

Chasek, P. S., Downie, D. L. og Brown, J. W. (2006). Global Environmental Politics (4. 

útgáfa). Boulder, Colo: Westview Press. 

Chen, Y.-S. (2008). The Driver of Green Innovation and Green Image: Green Core 

Competence. Journal of Business Ethics, 81(3), 531-543.  

Cohen, A.M. (2010). Coming Clean: A Soap Company Takes on Organic “Cheaters”. 

The Futurist, 44(5), 31.  

Dagný Arnarsdóttir. (2009). Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja: grunnlínurannsókn á CSR 

umræðu í íslenskum fjölmiðlum, MS-ritgerð í umhverfis- og auðlindafræðum, 

Háskóli Íslands.  

Dahl, R. (2010). Green washing: Do you know what you‘er buying? Environmental 

Health Perspectives, 118(6), A246.  

Davis, K. (1960). Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? California 

Management Review, 2(3), 70-76.  

Dunphy, D., Griffiths, A. og Benn S. (2007). Organizational Change for Corporate 

Sustainability (2. útgáfa). London: Routledge.  

Ecocert. (e.d.). Our approach. Sótt 15. nóvember 2018 af http://www.ecocert.com/en/our-

approach/index.html. 

http://www.visir.is/paper/fbl/190103.pdf
https://search.proquest.com/docview/210940874
http://www.ecocert.com/en/our-approach/index.html
http://www.ecocert.com/en/our-approach/index.html


 

28 

Evrópusambandið. (2001). GREEN PAPER. Promoting a European framework for 

corporate social responsibility. Sótt 22. desember 2018 af 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en. 

Evrópusambandið. (2011). Communication from the commission to the European 

parliament, the Council, The European economic and social committee and the 

committee of the regions. A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social 

Responsibility (COM(2011)) 681 final. Brussel, framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins.  

Festa. Samfélagsábyrgð fyrirtækja. (2017). Ársskýrsla Festu 2017. UN Global Compact 

Communication of Engagement (COE) 2016-2017. Sótt 15. desember 2018 af 

https://festasamfelagsabyrgd.is/wp-

content/uploads/2018/05/A%CC%81rssky%CC%81rsla-Festu-2017.pdf. 

Frederick, W.C. (1960). The Growing Concern Over Business Responsibility. California 

Management Review, 2:54-61.  

Gamla apótekið. (e.d.). Um okkur. Sótt 22. desember 2018 af 

http://www.gamlaapotekid.is/Umokkur/. 

Greer, J. og Bruno, K. (1997). Greenwash: The Reality Behind Corporate 

Environmentalism. New York, NY: The Apex Press.  

Hamann, R., og Kapelus, P. (2004). Corporate Social Responsibility in Mining in 

Southern Africa: Fair accountability or just greenwash? Development, 47(3), 85-92.  

Harpa Dís Jónsdóttir. (2009). Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja – staða og framtíðarhorfur 

(MS-ritgerð). Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild.  

Harpa Dís Jónsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson. (2010). Samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja og sjálfbærni. Í Eiríkur Hilmarsson, Snjólfur Ólafsson og Þóra 

Christiansen (ritstj.): Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 20. maí 

2010, bls. 58-68. 

Horiuchi, R., og Schuchard, R. (2009). Understanding and Preventing Greenwash: A 

Business Guide. London: Futerra Sustainability Communications.  

Hreinn Haraldsson, Jóhann Guðmundsson og Rúnar Guðjónsson (2001). Losun 

gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum. Reykjavík: Innanríkisráðuneytið.  

International Organization for Standardardization. (2010). Guidance on social 

responsibility. Sótt 2. september 2018 af https://www.iso.org/standard/42546.html 

Jamali, D. (2008). A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibilty: A Fresh 

Perspective into Theory and Practice. Journal of Business Ethics, 82(1):213-231. Sótt 

16. nóvember af https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-007-9572-4. 

Keller, K. L., Apéria, T. og Georgson, M. (2008). Strategic Brand Management: A 

European Perspective. Essex: Pearson Education Limited.  

https://festasamfelagsabyrgd.is/wp-content/uploads/2018/05/A%CC%81rssky%CC%81rsla-Festu-2017.pdf
https://festasamfelagsabyrgd.is/wp-content/uploads/2018/05/A%CC%81rssky%CC%81rsla-Festu-2017.pdf
http://www.gamlaapotekid.is/Umokkur/
https://www.iso.org/standard/42546.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-007-9572-4


 

29 

Keller, K.L. (2008). Strategic brand management. Upper Saddle River: Pearson Prentice 

Hall.  

Kolbrún P. Helgadóttir. (2017, 8. júlí). Lúxusvara úr íslenskri náttúru. Viðskiptablaðið. 

Sótt 10. desember 2018 af http://www.vb.is/eftirvinnu/luxusvara-ur-islenskri-

natturu/139458/. 

Kotler, P. og Armstrong, G.M. og (2010). Principles of Marketing. New Jersey: Pearson 

Prentice Hall.  

Kotler, P. og Keller, K. L. (2012). Marketing Management (14. útgáfa). New Jersey: 

Pearson Prentice Hall. 

Lautrey, Cléa. (2015). Blue Lagoon Skincare. Sótt 2. desember 2018 af 

https://clealautrey.com/project/blue-lagoon-skincare/. 

Lu, l., Bock, D. og Joseph, M. (2013). Green marketing: what the Millenials buy. Journal 

of Business Strategy, 34(6), 3-10. Doi:10.1108/JBS-05-2013-0036. 

Lyon, T.P. og Maxwell, J.W. (2011). Greenwash: Corporate Environmental Disclosure 

under Threat of Audit. Journal of Economics & Management Strategy, 20(1), 3-41.  

Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu nr. 162/1994. 

Matvælastofnun. (2016, desember). Mál Brúneggja – aðgerðir og upplýsingagjöf. Sótt 

21. desember 2018 af http://www.mast.is/frettaflokkar/frett/2016/12/01/Mal-

Bruneggja-adgerdir-og-upplysingagjof/. 

Neytendastofa. (2017, febrúar). Markaðssetning Norðursiglingar á „Carbon Neutral“. 

Ákvörðun nr. 5/2017. Sótt 18. desember 2018 af 

https://www.neytendastofa.is/library/Files/Neytendarettarsvid/akvardanir/Ákv2017_

05.pdf 

Orange, E. (2009). From Eco-Friendly to Eco-Intelligent. The Futurist, 44(5), 28-32.  

Ólafur Páll Jónsson (2001, 20. ágúst). Hvað merkir orðið sjálfbær þróun? 

Vísindavefurinn. Sótt 2. september 2018 af http://visindavefur.is/?id=1840.  

Parguel, B., Benoît-Moreau, F., & Larceneux, F. (2011). How Sustainability Ratings 

Might Deter ‘Greenwashing’: A Closer Look at Ethical Corporate Communication. 

Journal of Business Ethics, 102(1), 15–28.  

Peattie K., Peattie S. og Ponting C. (2009). Climate change: a social and commercial 

marketing communications challenge. EuroMed Journal of Business 4(3), 270-286. 

DOI 10.1108/14502190910992693. 

Phillips, K. (2008). Green Demand Sprouts Double-Digit Growth. Chemical Week, 

170(14), 35.  

Regína Ásvaldsdóttir. (2012, 26. september). ISO 26000 – Fagnaðarefni að fá staðal um 

samfélagsábyrgð. Staðlaráð Íslands. Sótt 21. nóvember 2018 af 

http://www.vb.is/eftirvinnu/luxusvara-ur-islenskri-natturu/139458/
http://www.vb.is/eftirvinnu/luxusvara-ur-islenskri-natturu/139458/
http://www.mast.is/frettaflokkar/frett/2016/12/01/Mal-Bruneggja-adgerdir-og-upplysingagjof/
http://www.mast.is/frettaflokkar/frett/2016/12/01/Mal-Bruneggja-adgerdir-og-upplysingagjof/
https://www.neytendastofa.is/library/Files/Neytendarettarsvid/akvardanir/Ákv2017_05.pdf
https://www.neytendastofa.is/library/Files/Neytendarettarsvid/akvardanir/Ákv2017_05.pdf


 

30 

http://www.stadlar.is/thjonusta/nyjustu-frettir/stadlamal-frettabref-

stadlarads/2012/09/iso-26000-fagnadarefni-ad-fa-stadal-um-samfelagsabyrgd.aspx. 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) um snyrtivörur nr. 1223/2009.  

Reglugerð um snyrtivörur nr. 577/2013.  

Rex, E. og Baumann, H. (2007). Beyond ecolabels: what green marketing can learn from 

conventional marketing. Journal of Cleaner Production, 15(6), 567-576. 

doi:10.1016/j.jclepro.2006.05.013. 

Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir. (2014). 

Samfélagsábyrgð íslenskra fyrirtækja. Reykjavík: Vorráðstefna 

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands í mars 2014. Sótt 21. október 2018 af 

http://ibr.hi.is/sites/ibr.hi.is/files/vorradstefna/Vorr%C3%A1%C3%B0stefna%20201

4/16Samf%C3%A9lags%C3%A1byrg%C3%B0.pdf. 

Sóley Organics hlýtur vottun. (2016, 28. mars). Viðskiptablaðið. Sótt 27. nóvember 2018 

af http://www.vb.is/frettir/soley-organics-hlytur-vottun/126320/?q=vottun. 

Sóley Organics. (e.d.). Um Sóley. Sótt 27. nóvember 2018 af 

https://www.soleyorganics.is/is/page/about. 

,,Split face-study confirms BIOEFFECT EGF serum’s remarkable efficacy”. (e.d.). 

BIOEFFECT. Sótt 2. janúar 2019 af https://bioeffect.com/blogs/news/128602567-

scientific-study-shows-strong-skin-rejuvenating-effect-of-bioeffect-egf-serum.  

Staðlaráð Íslands. (2015, 10. mars). ÍST ISO 26000 Leiðbeiningar um samfélagslega 

ábyrgð. Sótt 22. nóvember 2018 af http://www.stadlar.is/thjonusta/nyjustu-

frettir/stadlamal-frettabref-stadlarads/2015/03/ist-iso-26000-leidbeiningar-um-

samfelagslega-abyrgd.aspx. 

Strange, T. og Bayley, A. (2008). Sustainable development. 

DOI:10.1787/9789264055742-en. 

Stöðuskýrsla. (2018, júní). Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 

Stjórnarráð Íslands. Sótt 21. nóvember 2018 af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=10adb4fe-7989-11e8-942c-

005056bc530c. 

Taramar. (e.d.). Um Taramar. Sótt 27. nóvember 2018 af http://taramar.is/um-taramar/. 

TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2007). The ´Six Sins of Greenwashing´: A 

Study of Environmental Claims in North American Consumer Markets (Green 

Paper).  

TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2009). The Seven Sins of Greenwashing: 

Environmental Claims in Consumer Markets. 

TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2010). The sins of Greenwashing: Home 

and Family Edition.  

http://ibr.hi.is/sites/ibr.hi.is/files/vorradstefna/Vorr%C3%A1%C3%B0stefna%202014/16Samf%C3%A9lags%C3%A1byrg%C3%B0.pdf
http://ibr.hi.is/sites/ibr.hi.is/files/vorradstefna/Vorr%C3%A1%C3%B0stefna%202014/16Samf%C3%A9lags%C3%A1byrg%C3%B0.pdf
http://www.vb.is/frettir/soley-organics-hlytur-vottun/126320/?q=vottun
https://www.soleyorganics.is/is/page/about
http://www.stadlar.is/thjonusta/nyjustu-frettir/stadlamal-frettabref-stadlarads/2015/03/ist-iso-26000-leidbeiningar-um-samfelagslega-abyrgd.aspx
http://www.stadlar.is/thjonusta/nyjustu-frettir/stadlamal-frettabref-stadlarads/2015/03/ist-iso-26000-leidbeiningar-um-samfelagslega-abyrgd.aspx
http://www.stadlar.is/thjonusta/nyjustu-frettir/stadlamal-frettabref-stadlarads/2015/03/ist-iso-26000-leidbeiningar-um-samfelagslega-abyrgd.aspx
http://taramar.is/um-taramar/


 

31 

The Sins of Greenwashing. (e.d.). About us. Sótt 20. desember 2018 af 

http://sinsofgreenwashing.com/about-us/index.html. 

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United 

Nations General Assembly 70/1. UN GAOR, 17th session, U.N.Doc A/70/1 (2015). 

Sótt 10. október 2018 

af https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_en.pdf.  

Umhverfisráðuneytið. (2007). Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. 

Áherslur 2006-2009. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 

Umhverfisstofnun. (e.d.). Snyrtivörur. Sótt 6. nóvember 2018 af 

https://www.ust.is/atvinnulif/efni/snyrtivorur/.  

UN Women. (2018). Turning Promises Into Action: 

Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development.  New York: 

UN Women.   

Virtanen, M., Þorsteinsson, Ó.F., Sunnevåg, K.J., Ingemarsson, M. og Johansson, A. 

(2010). Competition Policy and Green Growth: Interactions and challenges – A joint 

report by the Nordic competiton authorities. (1), 58-63.  

Vottunarstofan Tún. (e.d.). Vottunarstofan Tún. Sótt 2. nóvember 2018 af 

https://www.tun.is/vottunarstofan-tun/. 

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our Common 

Future, Oxford University Press. New York: Oxford  

Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future, Chairman’s Foreworld. Í Report of the 

World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Sótt 7. 

janúar af http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 

Ýmis umhverfismerki. (e.d.). Umhverfisstofnun. Sótt 15. nóvember af 

https://www.ust.is/einstaklingar/umhverfismerki/ymis-umhverfismerki/#Tab6. 

http://sinsofgreenwashing.com/about-us/index.html
https://www.tun.is/vottunarstofan-tun/

