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Formáli 

Þessi ritgerð er sex (ECTS) eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands með áherslu á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti. Ritgerðin fjallar um áhrif 

alþjóðlegra umhverfismerkja á veitingageirann á Íslandi og tekin voru viðtöl við 

stjórnendur í veitingageiranum á stöðum sem hlotið höfðu alþjóðlega umhverfisvottun.  

Leiðbeinandi verkefnisins var Dr. Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor, og þakka ég 

honum fyrir leiðsögn við gerð verkefnisins.  

Ég vil sérstaklega þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning, þolinmæði og 

hvatningu í gegnum námið undanfarin ár.  
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Útdráttur 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að finna út hvaða áhrif alþjóðleg umhverfismerki hafa 

haft á íslenskan veitingageira. Höfundur lagði af stað með það markmið að tala við 

stjórnendur í veitingageiranum sem reka veitingasölu sem hefur hlotið formlega 

alþjóðlega umhverfisvottun. Þegar verkefnið var unnið kom í ljós að mjög fáir aðilar í 

veitingageiranum hafa hlotið áreiðanlega alþjóðlega umhverfisvottun og þegar þetta er 

skrifað höfðu 40 fyrirtæki á Íslandi hlotið Svansvottun (Umhverfisstofnun, 2019). Þar af 

voru níu flokkuð sem „veitingasala“ og af þeim voru fimm sem seldu einungis veitingar 

eða voru mötuneyti (Umhverfisstofnun, e.d.-a). Höfundur hafði samband við alla þessa 

aðila og gátu fjórir veitt viðtal til þess að ræða um áhrif alþjóðlegra umhverfismerkja á 

veitingageirann á Íslandi. 

Höfundur fann einungis einn aðila sem hafði hlotið vottun um að fylgja 

umhverfisstöðlum frá Alþjóðlegu staðlasamtökunum ISO. Í ljós kom að sá aðili var að 

skipta yfir í umhverfismerkið Svaninn og var tilbúinn til að veita viðtal. 

Samnorræna umhverfismerkið Svanurinn sem er flokkað af Umhverfisstofnun 

sem áreiðanlegt umhverfismerki var mest notað í veitingageiranum á Íslandi þegar 

verkefnið var unnið. 

Ein af niðurstöðum þessa verkefnis er að vinna þurfi í umhverfismálum í 

veitingageiranum og að kynna þurfi betur umhverfismerki og finna leið til að auka hvata 

fyrir aðila í veitingageiranum til að fá alþjóðlega umhverfisvottun. 

Lykilorðin sem komu í ljós við vinnslu verkefnisins eru: umhverfismerki, flokkun, 

nýting, veitingageiri. 
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1  Inngangur 

Umhverfismál hafa verið í brennidepli undanfarin ár og er það ástæða þess að höfundur 

vildi rannsaka áhrif alþjóðlegra umhverfisstaðla á veitingageirann, en höfundur er lærður 

iðnmeistari í matreiðslu og hefur áhuga á umhverfismálum. Einnig eru vísbendingar um 

að neytendur velji í ríkari mæli umhverfisvænar vörur (sbr. rafmagnsbílar, fjölnota 

innkaupapokar) og að tilteknar líkur séu á því að þeir velji að stunda viðskipti við fyrirtæki 

sem leggja áherslu á vottaðan umhverfisvænan rekstur. Höfundur telur að eftir því sem 

fleiri kynnast þeim viðmiðum sem unnið er eftir í daglegum rekstri fyrirtækja geti fólk 

fundið út hvaða aðilar innan veitingageirans skara fram úr og lagt sitt á vogarskálarnar til 

að stuðla að umhverfisvænni valmöguleikum á vörum og þjónustu. 

Höfundur komst því að ekki hefur verið gerð íslensk rannsókn á áhrifum 

umhverfismerkja á veitingageirann og að fáar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar sem 

fjalla einungis um áhrif umhverfismerkja á veitingageirann. Til eru nokkrar erlendar 

rannsóknir um áhrif matvælaiðnaðarins og þar með talin veitingageirans á umhverfið. Í 

þeim er undirstrikað mikilvægi þess að vera sjálfbær, það er að segja að nýta það sem er 

til án þess að eyðileggja fyrir komandi kynslóðum. Svo virðist sem stjórnendur í 

veitingageiranum í dag geri sér grein fyrir því að það eru vaxandi kröfur frá viðskiptavinum 

um að fyrirtæki vinni í því að lágmarka umhverfisáhrif (Darkow o.fl., 2015). 

Í þessu verkefni var lagt upp með að finna út hver áhrif áreiðanlegra og alþjóðlegra 

umhverfismerkja hafa verið á íslenskan veitingageira og hverjar væru helstu áskoranir í 

þeim efnum. Höfundur hafði samband við stjórnendur kaffihúsa, mötuneyta og 

veitingastaða sem höfðu hlotið umhverfisvottun frá samnorræna umhverfismerkinu 

Svaninum og þá aðila sem vitað var að voru í vottunarferli. Höfundur fann einungis einn 

aðila sem hafði hlotið vottun um að fylgja umhverfisstöðlum frá Alþjóðlegu 

staðlasamtökunum ISO.  
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Rannsóknarspurningar: 

➢ Hver er þekking stjórnenda til umhverfisstjórnunarkerfa og vottana? 

➢ Hvaða ávinning hafa umhverfismerkin gefið? 

➢ Hverjar eru væntingar stjórnenda til umhverfisstjórnunarkerfa og vottana? 

➢ Hvert er viðhorfið innan veitingageirans til umhverfisstjórnunarkerfa og 
vottana? 

➢ Hefur gæða- og umhverfisstjórnunarkerfið og Svanurinn aukið vitund 
stjórnenda um umhverfismál? 

➢ Hvaða tækifæri eru fólgin í umhverfismerkjum og gæða- og 
umhverfisstjórnunarkerfum? 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin fjallar um áhrif alþjóðlegra umhverfismerkja á veitingageirann á Íslandi. Byrjað 

er á að fara yfir fræðilegt yfirlit um ferðaþjónustu, svo er fjallað um veitingageirann, sagt 

frá stöðlum og tvö íslensk umhverfisverkefni kynnt. Farið verður yfir fjögur formleg og 

áreiðanleg umhverfismerki, þ.e. tvö gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem byggja á 

ströngum umhverfisstöðlum og áreiðanlegu umhverfismerkin Svaninn og Evrópublómið. 

Þar á eftir er greint frá framkvæmd og takmörkun verkefnisins, síðan eru teknar saman 

niðurstöður og þær ræddar í lokaorðum. 

2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessu fræðilega yfirliti er farið yfir eftirfarandi efnisþætti: Ferðaþjónustan, 

matvælaiðnaður, veitingastaðir og veitingageirinn, staðlar og umhverfismerki. 

2.1 Ferðaþjónustan 

Ferðaþjónustan hefur verið vaxandi á Íslandi undanfarin ár og er orðin einn af 

mikilvægustu atvinnuvegum þjóðarbúsins (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). 

Þar sem þessi ritgerð fjallar um veitingageirann, þá er vikið stuttlega að ferðaþjónustu 

sökum þess að ferðaþjónustan, matvælaiðnaðurinn og veitingar eru nátengdar greinar. 
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Ferðaþjónusta var skilgreind árið 1996 sem „Atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja 

og einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s. ferðaheildasala, ferðasmásala, 

ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að hluta), gististaðir, leiðsögumenn“ 

(Samgönguráðuneytið, 1996). Hagstofa Íslands flokkar veitingasölu og -þjónustu innan 

ferðaþjónustu, sem hefur stækkað samhliða auknum fjölda ferðamanna á Íslandi. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands hefur veitingasala aukist undanfarin ár og 

þegar þetta er skrifað eru í kringum 10 þúsund launþegar í veitingasölu og -þjónustu sem 

skilaði virðisaukaskattskyldri veltu upp á 99.073 milljónir króna. Sú upphæð er þó einungis 

um 3% af veltu ferðaþjónustunnar  (Hagstofa Íslands, e.d.).   

 

2.2 Matvælaiðnaður 

Matvælaiðnaðurinn eða matvælaframleiðsla (e. food industry) samanstendur af ræktun 

og framleiðslu hrávara, pökkun og dreifingu, smásölu og veitingaþjónustu (Darkow, 

Foerster, og von der Gracht, 2015).  

 

2.3 Veitingastaðir og veitingageirinn 

Íslensk lög skilgreina veitingastaði með eftirfarandi hætti: 

Veitingastaðir eru staðir þar sem framreiddur er matur og/eða drykkur til 
viðskiptavina í atvinnuskyni, hvort sem er til neyslu á staðnum eða ekki og skal 
sú starfsemi vera meginstarfsemi staðarins.  (Lög um veitingastaði, gististaði 
og skemmtanahald nr 85/2007). 

Í greininni „The foodservice industry: Eating out is more than just a meal“ sem birtist í 

fræðiritinu „Food Quality and Preference“ er hugtakið foodservice skilgreint sem: „The 

serviced provision of food and beverages (meals) purchased out of the home but which 

may be consumed both in and out of the home“. Á íslensku útleggst þetta sem veitt 

„þjónusta í mat og drykk (máltíðum) sem keypt er utan heimilis en má neyta bæði innan 

og utan heimilis“. Enn fremur var í greininni er lögð til aðferð til að skilgreina hvað fellur 

undir veitingageirann (e. the foodservice industry) og því skipt upp í tvo flokka eftir 

starfsemi veitingasölu. Annars vegar er megin hlutverkið að skapa hagnað, til dæmis 

kaffihús og veitingastaðir þar sem  hægt er að panta af matseðli. Hins vegar er hlutverk 

starfseminnar að útvega neytendum máltíð á hagstæðu verði, til dæmis opinberir 
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vinnustaðir, skólar og mötuneyti (Edwards, 2013). Í þessu verkefni voru tekin viðtöl við 

stjórnendur sem falla undir báða flokkana og því telur höfundur að í verkefninu náist góð 

innsýn í veitingageirann á Íslandi jafnvel þó að fáir aðilar innan hans hafi hlotið vottun um 

notkun alþjóðlegra umhverfisstaðla. 

Þar sem ekki fannst íslensk opinber skilgreining á orðinu veitingageiri leitaði höfundur 

til Nönnu Rögnvaldardóttur sem er þekkt hérlendis fyrir þekkingu hennar á nánast öllu 

sem við kemur veitingum og matreiðslu, sem sagði: 

Þetta er nú tiltölulega nýtt orð (fyrst notað svo ég viti til á níunda áratug 
síðustu aldar en þó fyrst og fremst eftir 1990) og hefur ekki enn náð inn í 
orðabækur svo að það er kannski engin opinber skilgreining til á því. En ég hef 
alltaf skilið það svo, og sýnist það hafa verið notað þannig, að það eigi við um 
hvers kyns matsölustaði, kaffihús og slíkt, og fólk og annað sem tengist þeim. 
Auðvitað er fullt af vafaatriðum þarna – ég myndi til dæmis telja Subway til 
veitingageirans en ekki 10-11 þótt báðir staðirnir selji samlokur.  

 

2.4 Staðlar 

Staðlaráð Íslands skilgreinir staðal sem „opinbert skjal ætlað til frjálsra afnota“ (Staðlaráð 

Íslands, e.d.-a). Tilgangur staðla er að einfalda, draga úr kostnaði og auka hagkvæmni. Í 

stöðlum eru settar reglur, leiðbeiningar eða skilgreiningar sem er ætlað að tryggja vissa 

virkni ásamt því að hlutir passi saman þannig að þeir skili því sem er krafist af þeim.  

Vissar reglur og viðmið eru sett við gerð staðla og venjulega eru það hagsmunaðilar 

sem komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvaða stöðlunar ætti að krefjast sem teljist 

eðlileg, hæfileg og lýsi góðum starfsvenjum ásamt því að vera í takt við líðandi stund. 

Staðlar eru alla jafna til frjálsra afnota en þó geta stjórnvöld sett reglur sem skylda aðila 

til að notast við viðeigandi staðla til þess að tryggja gæði samhliða því að auðvelda 

samstarf og samskipti innanlands sem utan (Staðlaráð Íslands, e.d.-a).  
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2.5 Gæðastjórnun 

Gæðastjórnun snýst um að tryggja meiri gæði í allri starfsemi fyrirtækisins svo að unnt sé 

að minnka hinn almenna breytileika, samhliða því skal leita allra leiða til að minnka þann 

sértæka breytileika sem upp kann að koma í framleiðslu og daglegri starfsemi 

fyrirtækisins. Þannig verði stöðugleiki best tryggður (Runólfur Smári Steinþórsson, 1993).  

Altæk Gæðastjórnun nær til allra þátta í verðmætasköpun fyrirtækisins og 
nær einnig út fyrir fyrirtækið t.d. birgja og viðskiptavina. (Runólfur Smári 
Steinþórsson, 1993). 

Þó nokkur fyrirtæki hérlendis hafa fengið vottun um notkun staðla og gæðakerfa sem 

geta skilað rekstrarlegum og markaðslegum ávinningi. Einnig eru til dæmi um að fyrirtæki 

sækist eftir vissum valfrjálsum vottunum í þeim tilgangi að geta verið meðal fremstu 

fyrirtækja á markaði (Staðlaráð Íslands, e.d.-c).  

2.6 HACCP 

HACCP (e. Hazard Analysis and Critical Control) er stjórnunar- og eftirlitskerfi sem er ætlað 

að tryggja gæði, öryggi og hollustu matvæla hjá fyrirtækjum sem annast framleiðslu eða 

dreifingu matvæla. HACCP hefur verið  útlagt sem „Greining hættu og mikilvægra 

stýristaða, en er einnig þekkt sem GÁMES sem er skammstöfun fyrir  „Greining 

áhættuþátta og mikilvægra eftirlitsstaða“.  

HACCP hefur sífellt verið í þróun og má rekja til ársins 1960 þegar kerfið var upphaflega 

þróað í Bandaríkjunum til að tryggja örugg matvæli til notkunar í geimferðum. Samkvæmt 

lögum um matvælaeftirlit og hollustuhætti eiga öll fyrirtæki sem annast framleiðslu og 

dreifingu matvæla að starfrækja kerfisbundið innra eftirlit sem miðar að því að fyrirbyggja 

að matvæli skemmist eða mengist þannig að þau geti valdi heilsutjóni (Matís, e.d.).  

Með innra eftirliti og gæðakerfum í veitingageiranum gefst rekstraraðilum tækifæri til 

að upplýsa viðskiptavini um yfirlýsta stefnu um framleiðslu og dreifingu á matvælum sem 

uppfylla strangar gæðakröfur samhliða því að hafa neytendavernd að leiðarljósi 

(Matvælasvið Hollustuverndar ríkisins, 2002). Samkvæmt viðmælendum verkefnisins 

notast allir innan veitingageirans við einhvers konar útfærslu af HACCP til að tryggja að 

viðskiptavinir fái gott og ferskt hráefni hverju sinni.  
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2.7 Umhverfismerki  

Umhverfismerkjum er ætlað að vera vegvísir fyrir neytendur í að taka ákvarðanir sem  

hafa lágmarks umhverfisáhrif og gera þeim kleift að hafa áhrif á það hvernig vörur eru 

framleiddar (Rex & Baumann, 2007). Umhverfismerki eru til í ýmsum tegundum og 

útfærslum svo sem yfirlýsingar framleiðenda og myndmerki (e. logo). Þau geta verið 

óáreiðanleg eða áreiðanleg, valfrjáls eða lögboðin (sjá nánar í kafla 2.8, 2.9 og 2.10). 

Umhverfismerki hafa verið tekin upp víðs vegar í heiminum og hafa haft mismunandi áhrif 

á fyrirtæki, stofnanir og neytendur (Horne, 2009).  Efnahags- og framfarastofnunin OECD 

(e. Organisation for Economic Co-operation and Development) hefur tekið þátt og fylgst 

með þróun umhverfismerkja frá árinu 1976. Í kringum síðustu aldamót fór notkun 

umhverfismerkja að aukast og neytendur urðu meðvitaðri um umhverfismál (OECD, e.d.). 

Hér verður fjallað um umhverfisverkefni auk umhverfismerkja fyrir vöru og þjónustu og 

umhverfismerki fyrir gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi. 

2.7.1 Íslensk verkefni í umhverfismálum 

Í dag eru í gangi tvö íslensk verkefni, eitt sem tengist veitingageiranum, er á vegum 

Ferðamálastofu og kallast „Vakinn“, og annað á vegum Umhverfisstofnunar sem kallast 

„Græn skref í ríkisrekstri“. 

Árið 2012 fór af stað umhverfisverkefnið Vakinn á vegum Ferðamálastofu. Vakinn er 

sérhannað gæða- og umhverfiskerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu en er byggt á kerfi frá 

Nýja Sjálandi og var umhverfisverkefnið unnið í samstarfi við Ferðamálasamtök Íslands og 

Samtök ferðaþjónustunnar. Aðilar í ferðaþjónustunni eru þó ekki þátttökuskyldir. Kerfið 

er hugsað sem verkfæri til að auka gæði og öryggi og efla umhverfisvitund í íslenskri 

ferðaþjónustu (Vakinn, e.d.-a). Vakinn hefur tvenns konar gæðaviðurkenningar, eina fyrir 

gistingu og aðra fyrir ferðaþjónustu aðra en gistingu. Umhverfismerki Vakans eru veitt 

eftir árangri fyrirtæka á sviði umhverfismála og skiptist í þrjá gæðaflokka, brons, silfur og 

gull (Vakinn, e.d.-b). Til að hljóta vottun þurfa þátttakendur að standast úttekt frá óháðum 

þriðja aðila svo sem fagskyldum vottunarstofum (Vakinn, e.d.-c). Í dag hafa 113 

þátttakendur hlotið umhverfisvottunina Vakann og af þeim eru 15 flokkaðir sem 

„viðurkennt kaffihús/veitingahús“ (Vakinn, e.d.-d) 
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Græn skref í ríkisrekstri er umhverfisviðurkenning sem hefur það að markmiði að gera 

starfsemi ríkisins umhverfisvænni og draga úr rekstrarkostnaði með kerfisbundnum hætti 

samhliða því að bæta starfsumhverfi og auka vellíðan hjá starfsfólki (Stjórnarráðið, e.d.). 

Verkefnið hófst árið 2014 hjá Reykjavíkurborg en núna eru Grænu skrefin í umsjón 

Umhverfisstofnunar og eru þróað áfram af stýrihópi um vistvæn innkaup í ríkisrekstri. 

Verkefnið er fjármagnað af Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Þegar þetta er skrifað 

taka 65 stofnanir og yfir 200 starfstöðvar þátt í Grænum skrefum (Græn skref í ríkisrekstri, 

e.d.-a, e.d.-b). Höfundur hafði samband við umsjónaraðila Grænna skrefa til að athuga 

hvort til væri eitthvað álíka verkefni á vegum Umhverfisstofnunar fyrir veitingageirann og 

einkaaðila. Í ljós kom að svo var ekki en til væri verkefni sambærilegt Grænum skrefum 

fyrir einkaaðila. 

2.8 Áreiðanleg umhverfismerki 

Í þessum hluta er fjallað um áreiðanleg eða formleg umhverfismerki. Í dag eru til mörg 

umhverfismerki en hins vegar eru fá umhverfismerki sem Umhverfisstofnun telur vera 

áreiðanleg. Umhverfisstofnun hefur tekið saman lista yfir umhverfismerki sem að mati 

stofnunarinnar eru talin áreiðanleg. Þau eru Evrópublómið sem er umhverfismerki 

Evrópusambandsins, þýska umhverfismerkið Blái Engillinn, sænska umhverfismerkið Bra 

Miljöval og samnorræna umhverfismerkið Svanurinn (Umhverfisstofnun, e.d.-c). Í þessum 

hluta verkefnisins verður einungis fjallað um formlega skilgreind, áreiðanleg og alþjóðleg 

umhverfismerki. 

 Áreiðanleg umhverfismerki eiga það sameiginlegt að uppfylla staðla í alþjóðlega 

staðlasafninu ISO 14000 og vera af tegund I, en sú tegund þarf að uppfylla eftirfarandi 

grunnatriði:  

➢ Vera valfrjáls leið til að markaðssetja umhverfiságæti vöru eða þjónustu. 

➢ Úttekt er sinnt af óháðum þriðja aðila. 

➢ Viðmið eru þróuð af sérfræðingum sem sammælast um ákveðnar kröfur og 
staðla. 

➢ Viðmið notast við lífsferilsnálgun, þ.e. gera kröfur til uppruna hráefnis, 
framleiðslu, dreifingar, notkunar og förgunar. 

➢ Viðmiðin eru stöðugt í þróun og hert á nokkurra ára fresti til að tryggja stöðugar 
umbætur á vörum og þjónustu. 
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(Umhverfisstofnun, e.d.-c). 

Hér að neðan verður fjallað um fjögur áreiðanleg umhverfismerki og -kerfi. Farið 

verður yfir umhverfismerkin Svaninn og Evrópublómið sem eru tvö af áreiðanlegum 

umhverfismerkjum sem talin eru í hæsta gæðaflokki af Umhverfisstofnun og oft tengd við 

vörur og þjónustur. Að auki verður farið yfir gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi, annars 

vegar EMAS sem er þróað  af Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (European 

Commission - Environment, e.d.) og hins vegar sagt frá ISO 14000 staðlasafni frá 

Alþjóðlegu staðlastofnuninni (ISO). Þessi kerfi bera vitni þess að fyrirtæki og stofnanir fylgi 

ákveðnum stöðlum og verkferlum (Umhverfisstofnun, e.d.-d).  

2.9 Umhverfismerki fyrir gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi 

Umhverfisstaðlarnir ISO 14000 og EMAS eru í raun og veru vörumerki fyrir altæk gæða- 

og umhverfisstjórnunarkerfi sem hægt er að nýta til þess að ná þeim 

umhverfismarkmiðum sem fyrirtækin sjálf hafa sett sér til þess að gæðastýra þeim þáttum 

sem hafa áhrif á umhverfið (Umhverfisstofnun, e.d.-d).  

2.9.1 ISO 14000  

Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO (e. International Organization for Standardization) hafa 

sett saman staðlasafnið ISO 14000 sem tekur á umhverfismálum tengdum vörum og 

þjónustu og gæða- og umhverfisstjórnun. Sögu ISO 14000 má rekja til ársins 1993 þegar 

tækninefnd ISO var stofnuð til að setja saman og semja staðla um stjórnun umhverfismála 

(International Organization for Standardization, e.d.; Staðlaráð Íslands, e.d.-b). Innan 

staðlasafnsins ISO 14000 eru umhverfismerki flokkuð í þrjár gæða- og styrkleikategundir 

sem þó stefna að sama markmiði um umhverfisvænni viðskipti ásamt því að auka 

valmöguleika neytenda á umhverfisvænum vörum og þjónustu. Flokkarnir þrír eru 

eftirfarandi þar sem tegund I setur ströngustu kröfurnar um umhverfisaðgerðir, sem fyrr 

segir. Því fylgja áreiðanleg og sterk umhverfismerki  tegund I  (Global Ecolabelling 

Network, e.d.). 

 

➢ Tegund I (ISO 14024): Ströngustu kröfur umhverfisverndar eru uppfylltar, og 
óháður þriðji aðili veitir vottun um heildarnotkun umhverfisvænna aðfanga.  

➢ Tegund II (ISO 14021): Upplýsir um umhverfisstaðhæfingar að eigin frumkvæði. 
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➢ Tegund III (ISO 14025): Valfrjáls framkvæmdaáætlun og upplýsingagjöf sett 
fram af þriðja aðila og byggir á lífskeiði eða lífsferli vöru. 

(Global Ecolabelling Network, e.d.) 

ISO 14001 er staðlasafn fyrir gæða- og umhverfisstjórnun frá Alþjóðlegu 

staðlasamtökunum. Aðilar geta fengið vottun um að ISO 14001 stöðlum sé fylgt eftir að 

hafa tekið ákvörðun um að taka upp altækt gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem tekur 

tillit til umhverfisvænna aðgerða í helstu þáttum í daglegum rekstri (International 

Organization for Standardization, 2012). 

Dæmi um notkun gæða- og umhverfisstjórnunarkerfis IS0 14001 er við 

umhverfisstýringu hjá Orkuveitu Reykjavíkur sem framleiðir t.d. neysluvatn. Þar er farið 

yfir kerfið tvisvar á ári (Orkuveita Reykjavíkur, 2017). 

2.9.2 EMAS  

EMAS (e. The EU- Eco-Management and Audit Scheme) er staðlakerfi sem þróað er af 

Evrópusambandinu (ESB). Um er að ræða altækt gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem 

öll evrópsk fyrirtæki og skipulagsheildir sem vilja bæta umhverfismál geta nýtt sér. 

Kjörorð EMAS eru afköst, trúverðugleiki og gagnsæi. Aðilar sem hafa innleitt EMAS fylgja 

altæku gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem krefst þess að úttekt verði framkvæmd af 

óháðum þriðja aðila. Enn fremur geta aðilar sem eru með EMAS sótt um afslátt af 

þátttökugjöldum í umhverfismerkinu Evrópublóminu. Einnig er auðvelt fyrir aðila sem 

hafa innleitt ISO 14001 að bæta við nokkrum skuldbindingum í viðbót. Sem dæmi má 

nefna þurfa yfirstjórnendur  að skuldbinda sig til að taka ábyrgð á að viðmiðum og kröfum 

EMAS sé fylgt (European Commission - Environment, e.d.; Environment Directorate-

General of the European Commission, 2019; European Commission - Environment, e.d.).  
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2.10 Umhverfismerki fyrir vörur og þjónustu 

Í þessum kafla er fjallað um Evrópublómið og Svaninn, en þessi umhverfismerki eiga það 

sameiginlegt að stuðla að sjálfbærni með því að setja fram staðla og kröfur um að fyrirtæki 

styðjist við lífsferilsnálgun við framleiðslu á vörum eða í veittri þjónustu. Einnig er leyfilegt 

að nota vörumerki umhverfismerkjanna í markaðsstarfi (Environment Directorate-

General of the European Commission, e.d.; Nordic Ecolabelling, e.d.-b). 

2.10.1 Evrópublómið  

Árið 1992 stofnaði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins umhverfismerkið 

Evrópublómið eða Blómið sem opinbert umhverfismerki Evrópusambandsins (e. EU 

Ecolabel). Tilgangur Blómsins er að auðvelda val á umhverfisvænum vörum og þjónustu 

fyrir neytendur og innkaupaaðila (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2014). Blómið 

uppfyllir allar kröfur frá Alþjóðlegu staðlasamtökunum um tegund I af staðlasafninu ISO 

14000 og þekkist víðs vegar í Evrópu (Environment Directorate-General of the European 

Commission, 2019).  Blómið leggur áherslu á að fyrirtæki lágmarki losun á koltvíoxíði og 

sorpi í rekstri ásamt því að hvetja framleiðendur til að þróa endingargóðar vörur sem 

auðvelt er að lagfæra og endurvinna samhliða því að skrásetja upplýsingar um 

framleiðslu. Í dag eru til 26 mismunandi flokkar af vörutegundum og þjónustu undir 

merkjum Blómsins. Í september 2018 höfðu 72.227 vörur og þjónustur uppfyllt kröfur 

Blómsins og stöðugt bætist í vörutegundir sem fá umhverfisvottun frá Evrópublóminu. 

Dæmi um fyrirtæki sem nota Evrópublómið eru prentsmiðjur sem styðjast við gæða- og 

umhverfisstjórnunarkerfið EMAS (Environment Directorate-General of the European 

Commission, e.d.). Á myndinni fyrir neðan má sjá myndmerki Evrópublómsins.  

 

 

Mynd 1 Evrópublómið (Environment Directorate-General of the European Commission, e.d.) 
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2.10.2 Svanurinn 

Umhverfismerkið Svanurinn, einnig þekkt sem Svansmerkið, er opinbert samnorrænt 

umhverfismerki, stofnað árið 1989 af Norrænu ráðherranefndinni. Svanurinn er einn af 

stofnendum alþjóðlegu umhverfismerkjasamtakanna GEN (e. Global Ecolabeling 

Network). Svanurinn er af tegund I (ISO 14024). Tilgangur Svansins er að auðvelda 

fagaðilum og almennum neytendum að velja umhverfisvænar vörur og þjónustu. 

Svanurinn er valfrjáls umhverfisvottun sem tekur til allra þátta í lífsferli vöru. Hann er í 

stöðugri þróun til þess að viðhalda og auka kröfur um alla helstu þætti við framleiðslu á 

vörum og þjónustu með það að markmiði að lágmarka umhverfisáhrif og stuðla að 

sjálfbærni (Nordic Ecolabelling, e.d.-a; Umhverfisstofnun, e.d.-b). Má sem dæmi nefna 

lágmörkun hættulegra efna, lífræn innkaup, notkun á umhverfisvænum raftækjum, 

flokkun sorps og endurvinnslu. Til eru um 60 flokkar af mismunandi Svansskilyrðum fyrir 

vörur og þjónustu og næstum 24.000 vörur og þjónustur hafa hlotið Svansvottun á 

Norðurlöndunum. Hérlendis hafa 40 fyrirtæki hlotið Svansvottun og af þeim eru 

þjónustufyrirtæki í fararbroddi (Umhverfisstofnun, e.d.-a). Dæmi um þá sem nota Svaninn 

eru meðal annars veitingastaðir sem vilja huga að umhverfismálum og eiga möguleika á 

að nota Svansmerkið í markaðsstarfi (Nordic Ecolabelling, e.d.-b). 

Á myndinni fyrir neðan má sjá myndmerki Svansins. 

 

 

 

 

Mynd 2 Svansmerkið (Umhverfisstofnun, e.d.-b)  
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3 Framkvæmd og aðferðafræði 

Til þess að afla gagna og upplýsinga fyrir ritgerðina var notast við almenna leitarvél 

Google.com og fræðigreinaleitarvélina Google Scholar. Einnig var notast við samskrá 

íslenskra bókasafna, leitir.is. Þá sendi höfundur tölvupóst til fyrirtækja og einstaklinga 

sem hann taldi geta varpað ljósi á umfjöllunarefni verkefnisins og má sjá tölvupóstinn í 

viðauka 1. Höfundur tók viðtöl við fimm stjórnendur í veitingageiranum sem höfðu hlotið 

formlega umhverfisvottun frá Umhverfisstofnun. Notast var við fyrirfram útbúinn 

viðtalsramma sem má sjá í viðauka 2. Tekin voru hálfopin viðtöl við hvern og einn og beitt 

eigindlegri rannsóknaraðferð. Til þess að kanna þekkingu viðmælenda á 

umhverfismerkjum voru þeim í upphafi viðtals sýnd myndmerki (e. logo) af sjö 

umhverfismerkjum og þeir beðnir um að merkja við umhverfismerkin sem þeir könnuðust 

við og nefna ef þeir þekktu fleiri umhverfismerki. Notast var við hugbúnað frá Google 

forms og snjallsíma til að framkvæma þessa athugun ásamt því að taka upp viðtölin og er 

farið yfir niðurstöðurnar síðar í verkefninu. Í lok kaflans verður fjallað um takmarkanir 

rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna.  

 

3.1 Eigindleg aðferð 

Eigindlegar aðferðir byggja ekki á tölulegum upplýsingum, heldur er leitað eftir 

hugsunargangi viðmælanda og þemum sem lýsa svipaðri eða sameiginlegri upplifun og 

reynslu. Þegar tilgangurinn er að rannsaka og finna út hver reynsla og upplifun 

viðmælanda er, þá er reynt að hafa viðtalsramma sem samanstendur af opnum 

spurningum til þess að geta þannig veitt viðmælanda möguleika á að segja frá sinni eigin 

upplifun og reynslu (Flick, 2015). Notast var við kóðunaraðferð sem byggist á að rýna í 

viðtölin og skrifa niður þemu og mynstur hjá sér á minnisblöð og bera saman til þess að 

finna sameiginlega upplifun og reynslu (Strauss, 1987). Stuðst var við fyrirliggjandi 

viðtalsramma frá fyrri verkefnum og spurningar aðlagaðar að umfjöllunarefni verkefnisins 

sem má sjá í viðauka eins og áður segir.  
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3.2 Viðmælendur 

Notast var við gögn frá Umhverfisstofnun um það hverjir hafa hlotið vottun um að fylgja 

áreiðanlegum umhverfisstöðlum. Einnig notaði höfundur eigin tengsl innan 

veitingageirans til að fá viðtal við stjórnanda sem var í vottunarferli. Viðmælendurnir 

fimm sem áttu möguleika á að taka þátt voru stjórnendur í veitingageiranum á Íslandi, 

tvær konur og þrír karlar. Þau voru stjórnendur frá einu kaffihúsi, þremur mötuneytum 

og einum veitingastað sem áttu það sameiginlegt að vinna eftir stöðlum og kröfum sem 

settar eru af samnorræna umhverfismerkinu Svaninum. Einungis einn aðili átti eftir að fá 

formlega vottun frá Umhverfisstofnun. Höfundur lét viðmælendur vita að trúnaður og 

nafnleynd væru tryggð. Áhugavert var að engu þeirra fannst mikilvægt að vera nafnlaus 

þar sem að það væri ekkert að fela og ekki margir í veitingageiranum sem hafa hlotið 

alþjóðlega umhverfisvottun. Viðmælendur munu hins vegar njóta nafnleyndar í þessu 

verkefni. Nöfn sem viðmælendum eru gefin eru því gervinöfn. 

 

Viðmælendur úr veitingageiranum 

Bensi: Yfirmatreiðslumeistari og hefur unnið í 10 ár hjá sama mötuneyti sem var með 

vottun um notkun gæða- og umhverfisstjórnunarkerfisins ISO 14001, en hætti að nota 

það kerfi vegna þess að leyfisgjaldið var hátt og því fylgdi mikil pappírsvinna sem ekki gafst 

tími til að sinna án þess að ráða inn einstakling í skýrslugerð. Mötuneytið hélt samt áfram 

að vinna eftir settum ISO-stöðlum og þau voru í ferli við að sækja um umhverfismerkið 

Svaninn. Bensi ber ábyrgð á því að stöðlum og verkferlum sé fylgt. 

 

Elli: Yfirmatreiðslumeistari hjá fyrsta mötuneyti Íslands með Svansvottun. Hann tók þátt í 

innleiðingu á Svansvottun í eldhúsinu og mötuneytinu á vinnustaðnum. Hann ber ábyrgð 

á að stöðlum og verkferlum sé fylgt og að gögn berist frá mötuneytinu til eftirlitsaðila. 

 

Beta: Rekstrarstjóri og umsjónaraðili yfir Svansvottun í stóreldhúsi á sjúkrahúsi. Hún var 

ein af þeim sem sáu um innleiðingu staðla og verkferla í eldhúsi og mötuneyti. Hún ber 

ábyrgð á því að gögn frá mötuneytinu séu í lagi. 
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Heiða: Stofnandi og forstjóri fyrsta kaffihúss á Íslandi með Svansvottun. Hún hefur verið í 

fyrirtækinu í yfir 20 ár og rekur fyrirtækið fjögur Svansvottuð kaffihús. Hún tók þátt í 

innleiðingu á Svansvottun og sér um innkaup á kaffibaunum sem eru síðan ristaðar 

hérlendis. Hún hefur fengið annan aðila til að sjá um gögn frá kaffihúsinu. 

 

Tóti: Eigandi og framkvæmdastjóri fyrsta veitingastaðarins með Svansvottun. Hann hefur 

verið yfir veitingastaðnum í þrjú ár. Hann tók ekki þátt í innleiðingu á stöðlum frá 

Svansvottun en sér um að veitingastaðurinn fari eftir þeim stöðlum og verkferlum sem 

eru settir og að koma gögnum til eftirlitsaðila.  

 

3.3 Takmarkanir  

Þetta verkefni byggir á hálfopnum viðtölum og getur líðan og dagsform viðmælanda haft 

áhrif á svör við spurningum. Þar sem einungis náðist að fá fimm viðtöl endurspegla þau 

þar af leiðandi ekki alla aðila innan veitingageirans. Ekki fundust fyrri innlendar rannsóknir 

um áhrif áreiðanlega alþjóðlegra umhverfisstaðla á veitingageirann. Þá fundust fáar 

erlendar ritrýndar greinar um lífsferilsnálgun í veitingageiranum. Þó fundust nokkrar 

ritrýndar greinar sem fjalla um áhrif sjálfbærni í matvælaiðnaði og áhrif umhverfismerkja 

á neytendur, ferðaþjónustu og annan iðnað og því er takmarkað hversu vel er hægt að 

bera íslenskan veitingageira saman við veitingageira í öðrum löndum. 
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4 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um þau þemu og mynstur sem komu fram í fyrrnefndum 

viðtölum þegar þau voru greind með kóðunaraðferð en eftirfarandi þemu birtust:  

Innleiðing á stöðlum er krefjandi, hindranir, sorpflokkun til framtíðar, matarsóun og 

nýting. Í lok kaflans verður rannsóknarspurningum svarað. 

 

Innleiðing á stöðlum er krefjandi ferli 

Allir viðmælendur töldu regluverkið við að fá umhverfisvottun vera þungt og krefjandi í 

innleiðingu. Þegar innleiðingu var lokið gekk hins vegar vel að halda áfram að fylgja 

verkferlum settum af umhverfismerkinu Svaninum og halda uppi stöðlum um gæði.  

Í viðtölum kom fram að sennilega færu fleiri í að fá umhverfisvottun ef til væri kerfi sem 

vottar minni aðgerðir til að verða umhverfisvænt fyrirtæki, til dæmis eitt merki sem segir 

að fyrirtækið flokki sorp og endurvinni, þá væri hægt að fá vottun í smærri skrefum.  

Viðmælendur mæltu með að hafa mismunandi merki fyrir mismunandi umhverfisvænar 

aðgerðir.  

Öll áttu það sameiginlegt að vilja ekki sleppa umhverfismerkinu Svaninum. Þau 

sem hafa hlotið umhverfisvottunina Svaninn vilja ekki missa sína vottun en vilja einfalda 

kerfið til þess að fleiri geti orðið umhverfisvænni. Allir viðmælendur eru sammála um að 

það að innleiða umhverfisvottun eins og Svaninn er krefjandi og mæla með að einhver 

starfsmaður sjái alfarið um innleiðinguna eða fyrirtækið fái utanaðkomandi aðstoð. 

Stjórnendur fundu ekki fyrir utanaðkomandi kröfu frá almenningi eða samstarfsfólki um 

að fara að vinna eftir umhverfisstöðlum og fá vottað umhverfismerki.



 

23 

Hindranir  

Viðmælendur töluðu um að erfitt væri að komast af stað þar sem krefjandi væri að setja 

sig inn í flókið regluverk. Öll nefndu að erfitt væri að fá aðila utan fyrirtækisins til 

samvinnu. Meðal þess þau nefndu var eftirfarandi 

„Það er kostnaðarsamt að byrja og skilar sér lítið fjárhagslega til baka“ (Elli, 2019).  

„Almennt er verkefnið kostnaðarsamt. Gjald er tekið fyrir að hafa umhverfisvottun og í 

tilfelli Svansins er það oftast reiknað sem hlutfall af veltu fyrirtækisins“ (Bensi, 2019).  

„Lítill fjárhagslegur ávinningur er af því að fá vottað umhverfismerki“ (Tóti, 2019). 

„Það er kostnaður sem við verðum bara að taka á okkur“ (Beta, 2019). 

„Það vantar hvatningu eða einhvers konar stuðning frá opinberum aðilum til að innleiða 

umhverfisvæna stefnu og rekstur í veitingageirann á Íslandi“ (Heiða, 2019).  

Nefnd voru dæmi um að lækka kostnað á vottununum sjálfum og/eða veita skattaafslátt 

til þeirra sem hafa hlotið vottun um ströngustu kröfur umhverfismerkja. 

Erfitt hefur reynst að fá skýrslur, gögn og upplýsingar frá birgjum og söluaðilum um 

vörurnar sem eru í boði. Lítið úrval er af umhverfisvottuðum vörum til stórneytenda, en 

allir viðmælendur telja að það sé að lagast og að mikið hafi breyst, sérstaklega á síðustu 

tveimur til þremur árum en viðmælendur nefndu: „Umbúðir óhentugar“, „mikið plast“,  

„litlar einingar í miklum umbúðum frá birgjum, dreifingaraðilum og söluaðilum“. 

Starfsfólk er tregt í upphafi til að breyta venjum en passar núna upp á hvert annað, bæði 

að sorp sé flokkað og hugað sé betur að sóun í fyrirtækjunum. 
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Sorpflokkun til framtíðar 

Viðmælendur telja flokkun á sorpi mjög mikilvæga og eitthvað sem allir ættu að tileinka 

sér, bæði í rekstri í veitingageiranum, í öðrum fyrirtækjum og á heimilum.  

„Aðaláherslan hjá okkur er flokkun á úrgangi, við flokkum bæði inni í eldhúsi og inni í sal 

og við erum að fara vigta það sem kemur til baka af diskum“ (Elli, 2019). 

Þau telja að næsta kynslóð eigi eftir að vera hissa ef ekki er hugað að umhverfismálum 

hjá fyrirtækjum og heimilum sem þau muni eiga viðskipti við eða heimsækja. 

Viðmælendum fannst vanta meiri umhverfisvitund hjá fólki almennt og það þurfi að 

minna reglulega á umhverfismál og sóun. „Við verðum að gera okkar og flokka ruslið“ 

(Heiða, 2019). 

 
Matarsóun og nýting 

Stjórnendur mötuneyta nefndu að mikið væri um að viðskiptavinir í mötuneytum og í 

hlaðborðum tækju sér of mikið á diskinn í hverri máltíð og hentu afgöngum í ruslið „Við 

erum að fara í átak í matarsóunarmálum, eigum aðeins eftir að útfæra þetta“ (Elli, 2019).  

„Ef við erum ekki að minna reglulega á þetta þá á fólk það til að fara í gamla farið og taka 

bara allt of mikið og við endum með  að þurfa að henda mat sem hefði kannski mátt nýta 

ef fólk hefði ekki sett hann á diskinn sinn“ (Bensi, 2019). „Við erum með svo marga staði 

sem fá mat hjá okkur og þetta er svo fljótt að verða mikið, fólk er kannski að hugsa að 

einn eða tveir skammtar skipti ekki máli, en matarsóun er fljót að verða að miklu máli“ 

(Beta, 2019). 

Þegar kom að daglegum rekstri kaffihúsa og veitingastaða nefndu stjórnendur að 

ekki væri mikið um matarsóun í daglegum rekstri, „allir okkar réttir eru eldaðir fyrir hvern 

og einn, þannig að matarsóunin hjá okkur er gríðarlega lítill, erum í raun og veru með háa 

nýtingu“ (Tóti, 2019). „Fólk á það til að taka sér of mikið af servíettum, það er að segja 

servíettur sem það notar svo ekki, við getum ekki sett þær til baka svo þær fara í rusl“ 

(Heiða, 2019). 
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4.1 Svör við rannsóknarspurningum 

Hver er þekking stjórnenda til umhverfisstjórnunarkerfa og vottana?  

Til þess að kanna hvaða umhverfismerki viðmælendur þekktu voru þeim sýnd sjö 

myndmerki  (e. logo) af áreiðanlegum og alþjóðlegum umhverfismerkjum og þeir beðnir 

að merkja við myndmerkin sem þeir þekktu. Af þessum sjö merkjum voru tvö sem enginn 

viðmælandi þekkti en það var annars vegar EMAS gæða- og umhverfiskerfið frá ESB og 

hins vegar umhverfismerki Marine Stewardship Council um sjálfbærar veiðar. Gefinn var 

möguleiki á að nefna önnur umhverfismerki og aðeins tveir viðmælendur mundu eftir 

fleirum, en þau voru Blái Engillinn og Rainforest Alliance. Viðmælendur könnuðust 

almennt við umhverfismerkin en voru ekki viss um hvaða staðlar og kröfur liggja að baki 

þeim. Samt sem áður töldu þau mikilvægt að hafa umhverfismerkin bæði fyrir samfélagið 

og framtíðina. Á myndinni fyrir neðan má sjá hvernig viðmælendur svöruðu. 

 

 

Mynd 3 Hvaða umhverfismerki þekkir þú? 
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Hvaða ávinning hafa umhverfismerkin gefið? 

Svo virðist sem fjárhagslegur ávinningur á umhverfismerkjum sé óljós. Viðmælendur voru 

frekar að reyna að sýna fordæmi og vera fyrirmyndir í umhverfismálum heldur en að nota 

umhverfisvottun í markaðslegum tilgangi. Enginn hafði tekið saman hvort það væri 

einhver fjárhagslegur ávinningur en töldu að flokkun á sorpi hefði minnkað kostnað við 

urðun á almennu sorpi ásamt því að stuðla að minni sóun í rekstri, bæði matarsóun og 

ofnotkun á hreinsiefnum. 

Allir viðmælendur voru sammála um að vitund þeirra um umhverfismerki hafi aukist 

og að þau hugi að umhverfismálum heima fyrir líka. Einnig tóku stjórnendur eftir því að 

starfsfólkið fór að passa upp á hvert annað og minna hvert annað á að flokka og nýta 

aðföngin betur. Einn augljós ávinningur voru einfaldari innkaup. „Það að kaupa 

umhverfisvottaðar vörur einfaldaði innkaup, enda ekki mikið úrval af umhverfisvottuðum 

vörum fyrir stórneytendur á Íslandi“ (Beta, 2019).  

 

Hverjar eru væntingar stjórnenda til umhverfisstjórnunarkerfa og vottana?  

Viðmælendur vænta þess að fleiri aðilar innan veitingageirans verði umhverfisvænir og 

sækist eftir áreiðanlegri umhverfisvottun. Þeir vænta þess einnig að þátttökukostnaður 

vegna alþjóðlegra eftirlitsaðila verði lægri eða að það verði möguleiki á að fá ívilnanir frá 

opinberum aðilum á Íslandi. 

Þau vænta þess að fleiri í samfélaginu kynnist kostum þess að styðjast við staðla sem settir 

eru af umhverfismerkjum, einnig að nýting á vörum verði betri og að hugað verði meira 

að því að minnka sóun. Væntingar eru um að það verði undantekning ef fyrirtæki eru ekki 

með einhvers konar umhverfisvottun.  

 

Hvert er viðhorfið innan veitingageirans til umhverfisstjórnunarkerfa og vottana?  

Erfitt reyndist að fá skýrslur, gögn og upplýsingar frá birgjum og söluaðilum um vörunar 

sem eru í boði. Viðmælendur upplifðu að þeir væru litnir hornauga sem óska eftir gögnum 

og upplýsingum. Lítið er hugsað um úrval umhverfisvottaðs hráefnis og vöruúrval til 

stórneytenda í veitingageiranum. Kostnaður við að hafa formlega vottað áreiðanlegt 

umhverfismerki hindrar minni veitingastaði í að sækjast eftir umhverfisvottun. 
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Umhverfisvottaðar vörur eru yfirleitt með meiri gæði en óvottaðar vörur og kosta oft 

meira, til þess að vega upp á móti kostnaði var betur hugað að nýtingu aðfanga og úrval 

rétta minnkað. 

 

Hvaða tækifæri eru fólgin í umhverfismerkjum og í gæða- og 

umhverfisstjórnunarkerfum? 

Ef marka má svör viðmælenda má leiða líkur að því að umhverfismerki geti bætt ímynd 

veitingageirans innanlands og á alþjóðlegum vettvangi. Veitingageirinn gæti sýnt 

samfélagslega ábyrgð með því að minnka matarsóun og plastnotkun. 

Veitingageirinn á Íslandi hefur tækifæri til að styrkja ímynd Íslands, íslenskrar 

ferðaþjónustu og veitingageirans með meiri þátttöku í umhverfisverkefnum og í notkun 

umhverfismerkja. Viðmælendur töldu líklegt að meiri hluti aðila innan veitingageirans 

gæti bætt sig í umhverfismálum með því einu að auka flokkun á sorpi. 

 

4.2 Samræmi umhverfisverkefna og umhverfismerkja 

Öll ofantalin umhverfisverkefni og umhverfismerki virðast eiga það sameiginlegt að hafa 

það að markmiði að auka umhverfisvitund og umhverfisvernd í samfélaginu með einum 

eða öðrum hætti. Þau setja kröfur um að þátttakendur hafi skýra umhverfisstefnu og 

byggjast á því að stöðlum sé fylgt eftir og haft eftirlit með framgangi mála með reglulegum 

úttektum og gripið til úrbóta þegar þess þarf. 

Umhverfismerkin fyrir gæða- og umhverfisstjórnunarkerfin eiga það sameiginlegt að 

vera fyrir fyrirtæki sem huga að umhverfismálum. Þá er samt ekki þar með sagt að 

lokaafurð eða vara fyrirtækisins sé umhverfisvæn. Hins vegar eru umhverfismerkin fyrir 

vörur og þjónustu staðfesting á því að tiltekin vara uppfylli staðla og kröfur 

umhverfismerkisins. Hafa þarf engu að síður í huga að fyrirtækin geta verið að veita 

þjónustu eða framleiða aðrar og fleiri vörur sem uppfylla ekki kröfur umhverfismerkja. 

Það er því í okkar höndum sem neytendur að vera á varðbergi og velja réttar vörur og 

þjónustur. 

  



 

28 

5 Lokaorð 

Það vakti furðu höfundar að ekki fundust fyrri rannsóknir um áhrif umhverfismerkja á 

veitingageirann á Íslandi þó svo að veitingageirinn hafi stækkað mikið samhliða auknum 

umsvifum í ferðaþjónustu á Íslandi. Veitingageirinn er mikið tengdur við ferðaþjónustu og 

matvælaiðnað. Umhverfisverkefnið Vakinn hefur alla burði til þess að verða formlega 

flokkað sem áreiðanlegt umhverfismerki en hefur ennþá ekki verið flokkað sem slíkt af 

Umhverfistofu. Það verður áhugavert að sjá hvernig það mun þróast í framtíðinni. Svo 

virðist sem allir viðmælendur séu sammála um mikilvægi þess að vinna þurfi í 

umhverfismálum og hafi miklar væntingar fyrir framtíðina sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir um umhverfismál. Einnig virðist sem fólk í veitingageiranum skorti þekkingu á 

umhverfismálum og viti ekki hvað standi að baki umhverfismerkjum sem er í boði. 

Hugsanlega þarf að fá stuðning frá opinberum aðilum til að kynna betur umhverfismál 

fyrir veitingageiranum og almenningi.  

Áhrif alþjóðlegra umhverfismerkja á veitingageirann á Íslandi eru ennþá frekar lítil 

enda fá fyrirtæki í veitingageiranum sem hafa hlotið vottun frá alþjóðlegu 

umhverfismerki. Umhverfisvitund stjórnenda og starfsfólks í veitingageiranum varð meiri 

eftir innleiðingu á stöðlum umhverfismerkja og þau virtust einnig vera að reyna að  taka 

samfélagslega ábyrgð á veitingasölu. Samt virðist sem það þurfi meiri fræðslu um 

umhverfismerki og fyrir hvað þau standa. Allar umræddar veitingasölur hafa minnkað 

plastnotkun og aukið flokkun sorps jafnframt því að huga að matarsóun í daglegum 

rekstri. 

Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að vinna þurfi betur í umhverfismálum, minnka 

sóun og flokka sorp betur. Vísbendingar eru um að vitund fólks sé mjög að aukast og því 

virðist framtíðin vera bjartari. 

  



 

29 

Heimildaskrá 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. (e.d.-a). Ferðaþjónusta. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is:443/verkefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/ 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. (e.d.-b). Staðlar. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/vidskipti/stadlar/ 

Darkow, I.-L., Foerster, B., & von der Gracht, H. A. (2015). Sustainability in food service 
supply chains: future expectations from European industry experts toward the 
environmental perspective. Supply Chain Management: An International Journal, 
20(2), 163–178. doi:10.1108/SCM-03-2014-0087 

Edwards, J. S. A. (2013). The foodservice industry: Eating out is more than just a meal. 
Food Quality and Preference, 27(2), 223–229. doi:10.1016/j.foodqual.2012.02.003 

Environment Directorate-General of the European Commission. (2019, febrúar 18). 
Facts and Figures. Sótt af http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-
figures.html 

Environment Directorate-General of the European Commission. (e.d.-a). EU Ecolabel. 
Sótt af http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

Environment Directorate-General of the European Commission. (e.d.-b). FAQ - Ecolabel 
- EUROPA. Sótt af http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/faq.html#selling 

European Commission - Environment. (e.d.-a). EMAS – Key Benefits. Sótt af 
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/premium_benefits_through
_emas/key_benefits_en.htm 

European Commission - Environment. (e.d.-b). What is EMAS. Sótt af 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

Flick, U. (2015). Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a 
Research Project. SAGE. 

Global Ecolabelling Network. (e.d.). What is ecolabelling?. Sótt af 
https://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/ 

Græn skref í ríkisrekstri. (e.d.-a). Græn skref - Um verkefnið. Sótt af 
http://www.graenskref.is/um-verkefnidh 

Græn skref í ríkisrekstri. (e.d.-b). Græn skref - Þátttakendur. Sótt af 
http://www.graenskref.is/thatttakendur 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Skammtímahagvísar ferðaþjónustu í apríl. Sótt af 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/ferdathjonusta/skammtimahagvisar-
ferdathjonustu-i-april/ 



 

30 

Horne, R. E. (2009). Limits to labels: The role of eco-labels in the assessment of product 
sustainability and routes to sustainable consumption. International Journal of 
Consumer Studies, 33(2), 175–182. doi:10.1111/j.1470-6431.2009.00752.x 

International Organization for Standardization. (2012). Environmental labels and 
declarations - How ISO standards help. ISO, 28. 

International Organization for Standardization. (e.d.). ISO 14000 Environmental 
management. Sótt af 
http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/home/standards/popular-
standards/iso-14000-environmental-manageme.html 

Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. ,nr. 85/2007. 

Matís. (e.d.). HACCP. Sótt af http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/gaedi/haccp/ 

Matvælasvið Hollustuverndar ríkisins. (2002). Innra eftirlit matvælafyrirtækja. 
Hollustuvernd ríkisins. 

Nordic Ecolabelling. (e.d.-a). The official ecolabel of the Nordic Countries. Sótt af 
http://www.nordic-ecolabel.org/the-nordic-swan-ecolabel/ 

Nordic Ecolabelling. (e.d.-b). Why choose ecolabelling?. Sótt af   
http://www.nordic-ecolabel.org/why-choose-ecolabelling/ 

OECD. (e.d.). Environmental Labelling and Information Schemes (ELIS). Sótt af 
http://www.oecd.org/env/labelling-and-information-schemes.htm 

Orkuveita Reykjavíkur. (2017, júní 21). Staðlar og vottanir. Sótt af 
https://www.or.is/um-or/starfsemi/stadlar-og-vottanir 

Rex, E., & Baumann, H. (2007). Beyond ecolabels: what green marketing can learn from 
conventional marketing. Journal of Cleaner Production, 15(6), 567–576. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.05.013 

Runólfur Smári Steinþórsson, höfundur. (1993). Leiðir í gæðastjórnun. Reykjavík: 
Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, des1993. 

Samgönguráðuneytið. (1996). Stefnumótun í ferðamálum (2. útg.). 
Samgönguráðuneytið. 

Staðlaráð Íslands. (e.d.-a). Hvað er staðall? Sótt af http://www.stadlar.is/um-
stadlarad/stoedlun-og-stadlar/hvad-er-stadall.aspx 

Staðlaráð Íslands. (e.d.-b). Stjórnun umhverfismála - ISO 14000. Sótt af 
https://www.stadlar.is/vinsaelt/iso-9000-iso-14000/stjornun-umhverfismala-iso-
14000.aspx 



 

31 

Staðlaráð Íslands. (e.d.-c). Vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 9001. Sótt af 
https://www.stadlar.is/vinsaelt/iso-9000-iso-14000/vottad-gaedakerfi-samkvaemt-
iso-9001.aspx 

Stjórnarráðið. (e.d.). Græn skref í ríkisrekstri. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is:443/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/graen-skref/ 

Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge University 
Press. Sótt af  https://books.google.is/books?id=y16ww5ZsJ0AC 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. (2014, mars 11). Reglugerð um umhverfismerkið 
Blómið. Sótt af https://www.stjornarradid.is/verkefni/allar-
frettir/frett/2014/03/11/Reglugerd-um-umhverfismerkid-Blomid-nbsp/ 

Umhverfisstofnun. (2019). Íslensk fyrirtæki með Svansvottun. Sótt af 
https://www.ust.is/default.aspx?pageid=a19dcf9a-dfa3-45fe-a611-
0458a3cc0567#Tab2 

Umhverfisstofnun. (e.d.-a). Svansvottaðar vörur. Sótt af 
http://www.ust.is/einstaklingar/umhverfismerki/svanurinn/svansvottadar-vorur/ 

Umhverfisstofnun. (e.d.-b). Umhverfismerkið Svanurinn. Sótt af 
http://www.ust.is/einstaklingar/umhverfismerki/svanurinn/ 

Umhverfisstofnun. (e.d.-c). Ýmis umhverfismerki. Sótt af 
http://www.ust.is/einstaklingar/umhverfismerki/ymis-umhverfismerki/ 

Umhverfisstofnun. (e.d.-d). Ýmis umhverfismerki. Sótt af 
http://www.ust.is/einstaklingar/umhverfismerki/ymis-umhverfismerki/#Tab5 

Vakinn. (e.d.-a). Forsaga. Sótt af https://www.vakinn.is/is/um-vakann/forsaga 

Vakinn. (e.d.-b). Merki & reglur. Sótt af https://www.vakinn.is/is/um-vakann/merki-
reglur 

Vakinn. (e.d.-c). Vakinn. Sótt af https://www.vakinn.is/is 

Vakinn. (e.d.-d). ÞÁTTTAKENDUR. Sótt af https://www.vakinn.is/is/thatttakendur  



 

32 

Viðauki 1 

Beiðni um viðtal 

Góðan daginn 

Ég er að vinna í lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Verkefnið fjallar um hver áhrif alþjóðlega umhverfismerkja eru á veitingageirann á 

Íslandi.  

Til þess að gera verkefnið sem áreiðanlegast verður að taka viðtöl við stjórnendur í 

veitingageiranum sem hafa hlotið umhverfisvottun og vinna eftir þeim stöðlum sem 

umhverfisvottun krefst. 

Samkvæmt mínum heimildum þá hefur (fyrirtæki) fengið umhverfisvottun. 

Hefur einhver  lausan tíma til þess að spjalla um stöðuna í dag 

Með fyrirfram þökk 

Sverre Valtýr 

 

Beiðni um gögn 

Góðan daginn  

Ég er að vinna í lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Verkefnið fjallar um hver áhrif alþjóðlegra umhverfismerkja og umhverfisstaðla eru á 

atvinnulífið, þá sérstaklega á veitingageirann á Íslandi.  

Hafið þið einhver gögn sem segja til um hvernig umhverfismálum er háttað á 

veitingastöðum og/eða í mötuneytum á Íslandi. 

Með fyrirfram þökk 

Kveðja Sverre Valtýr 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi um umhverfismerki í veitingageiranum 
 

Dags: ____________________________ 

Nafn: __________________________________________ 

Dulnefni: _______________________________________  

Fyrirtæki: _______________________________________  

Tegund veitingasölu: Mötuneyti [  ] Veitingastaður [  ] Kaffihús [  ] 

Fjöldi útsölustaða:______________ Fjöldi viðskiptavina á dag: ___________ 

 

Almennt 

Segðu mér aðeins frá stöðu þinni innan ________________________________ 

Starfstitill:___________________________________________________ 

Starfslýsing:_________________________________________________ 

Menntun:__________________________________________________ 

 

Umhverfismerki, umhverfisstaðlar eða gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi  

Hvernig er þinn skilningur/túlkun, sem stjórnandi, á hugtökunum „umhverfismerki“  „ 

umhverfisstaðall“ og „ gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi“ 

Hvernig tengjast umhverfismerki þinni stöðu innan fyrirtækisins? 

Hvaða málaflokka, tengdum umhverfismerkjum og umhverfisstaðla eða gæða- og 

umhverfisstjórnunarkerfum, telur þú út frá þinni reynslu hafi verið lögð mest áhersla á 

innan fyrirtækisins á síðustu árum sem þú hefur verið stjórnandi? 

Umhverfið 

Flokkun  

Minnkun sorps 

Matarsóun 

Orkusparnaður 

Mannauður 

Jafnrétti 

Vellíðan starfsfólks 

 

Forvarnir 

Heilbrigði 

Hagstætt val fyrir neytendur 
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Hvaða málaflokkar telur þú að verði ennþá áhersluflokkur/flokkar innan fyrirtækisins á 

næstu árum? 

Út frá þinni starfsreynslu, hvaða ávinningur felst í því fyrir fyrirtækið að vera nota 

umhverfismerki og umhverfisstaðla eða gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi? 

Hver er þín reynsla/upplifun á hindrunum er varðar innleiðingu umhverfismerkja og 

umhverfisstaðla hjá fyrirtækinu? 

 Hver er þín upplifun/reynsla á þrýsting er varðar fyrirtækið til að nota umhverfismerki 

og umhverfisstaðla, þar með að sýna samfélagslega ábyrgð? 

Hver er þín upplifun á þróun umhverfismerkja og umhverfisstaðla innan fyrirtækisins 

síðustu  ár?  

Telur þú að umhverfismerki og umhverfisstaðlar skipti fyrirtæki meira eða minna máli í 

dag heldur en áður fyrr? 

Umhverfisvitund 

Hver er þín upplifun á mikilvægi þess að efla umhverfisvitund innan fyrirtækisins? 

Út frá þinni starfsreynslu, hvaða ávinningur felst í því að vera meðvitaður um 

umhverfismál fyrirtækisins? 

Hvaða málaflokka upplifir þú að sé lögð mest áhersla á innan fyrirtækisins þegar kemur 

að umhverfismálum? 

Hvaða málaflokka upplifir þú að mætti leggja meiri áherslu á innan fyrirtækisins þegar 

kemur að umhverfismálum? 

Matarsóun 

Hvaða þættir eru það helst, út frá þinni reynslu, sem hafa mest áhrif á matarsóun innan 

fyrirtækisins? 

Hver er þín upplifun á mikilvægi þess að sporna við matarsóun innan fyrirtækisins? 

Stefna og gildi 

Hver er þín reynsla/upplifun af að hafa umhverfismerki og umhverfisstaðla inni í stefnu 

fyrirtækisins? 

Hver er þín upplifun á mikilvægi þess að nota umhverfismerki og umhverfisstaðla í 

starfsemi fyrirtækisins sé sýnileg viðskiptavinum og neytendum? 
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Getur þú nefnt eitthvað að lokum sem þér finnst vanta í umræðuna um umhverfismerki 

og umhverfisstaðla hjá veitingageirans á Íslandi, miða við þína upplifun/reynslu? 

Hver er þekking stjórnenda til umhverfismerkja, umhverfisstaðla, 

umhverfisstjórnunarkerfa og vottana? 

Hverjar eru væntingar stjórnenda til umhverfisstjórnunarkerfa og vottana? 

Hvert er viðhorf innan veitingageirans til umhverfismerkja og umhverfisstaðla svosem 

stjórnunarkerfa og vottana? 

Hefur gæða- og umhverfisstjórnunarkerfið og Svanurinn aukið vitund stjórnenda á 

umhverfismálum? 


