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á markaðsfræði og alþjóðaviðskipti við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Námið í heild 

sinni er 180 einingar. Rannsóknin var unnin á vormisseri 2020; byrjað var að afla gagna í 

byrjun janúar, gagnaöflun var lokið í apríl. Ég vil koma á framfæri þakklæti mínu til 

viðmælenda sem voru reiðubúnir að taka þátt í rannsókninni og gera mér þannig kleift að 
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Margréti Þorsteinsdóttur, föður mínum Dr. Friðriki Larsen, Einari Huga Bjarnasyni og 

Jóhannesi Larsen fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Síðast en ekki síst þakka ég 

kærustu minni Ísabellu Sigurðardóttur fyrir stuðninginn og þolinmæðina meðan á ferlinu 

stóð.  

 

 



 

 

Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort það henti að nýta græna ímynd frekar en 

aðrar áherslur til að ná samkeppnisforskoti á heimamarkaði. Umræður um hugtök eins og 

græna ímynd, sjálfbærni, hnattræna hlýnun og endurnýjanlega orkugjafa hafa aukist 

síðustu ár. Samkvæmt skýrslu vísindanefndar sem umhverfisráðuneytið skipaði er 

vaxandi ógn og óvissa vegna hnattrænna loftslagsbreytinga sem leiðir af losun 

gróðurhúsalofttegunda. 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast aukinn skilning á því hvernig sérfræðingar, 

stjórnendur og neytendur túlka hugtakið græna ímynd og áhrif hennar á neyslu- og 

kauphegðun Íslendinga. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem tengjast málefninu 

og þeim skipt upp í þrjá flokka. Fyrst voru tekin viðtöl við sérfræðinga á sviði 

endurnýjanlegrar orku, orkunotkun og auðlindum Íslands. Næst voru tekin viðtöl við 

neytendur á íslenskum markaði. Að lokum var tekið viðtal við framkvæmdastjóra íslensks 

fyrirtækis.  

Gögnum var safnað með hálfstöðluðum viðtölum sem voru hljóðrituð, skráð orðrétt 

eftir viðmælanda og þemagreind. Leitast var eftir svari við rannsóknarspurningunni: 

Hentar að nýta græna ímynd frekar en aðrar áherslur til að ná samkeppnisforskoti á 

heimamarkaði? 

Við greiningu viðtala voru fundin þrjú aðalþemu: Orkunotkun og hlýnun jarðar, tengsl 

við viðskiptavini og sjálfbærni í rekstri fyrirtækja.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að skortur sé á skilningi á því hvaða þættir 

í framleiðslu og þjónustu falla undir græna ímynd. Líklegt er að græn ímynd geti skapað 

samkeppnisforskot á sumum mörkuðum en alls ekki öllum. Höfundur ályktar að þegar á 

reynir hafi verð ennþá meiri áhrif á kaupákvörðun neytenda en græn ímynd sem þó hefur 

einhver áhrif.  
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1  Inngangur 

Á síðustu árum hafa áhyggjur fræðimanna aukist vegna breytinga á loftslagi jarðarinnar. Í 

umræðu um málefnið hefur t.a.m. verið á það bent að óendurnýjanlegar orkulindir séu 

notaðar til að framleiða rafmagn og knýja áfram farartæki svo dæmi sé nefnt. Brennsla 

slíkra óendurnýjanlegra orkulinda framleiðir lofttegundir eins og koldíoxíð, metan og 

tvínituroxíð en færð hafa verið rök fyrir því að losun slíkra lofttegunda hafi áhrif á hitastig 

á jörðinni. Fræðimenn telja að hættan af hlýnun jarðar valdi skaða á umhverfi jarðarinnar 

(Shahzad, 2015;  Halldór o.fl., 2018). Rannsóknir benda til að loftslagsbreytingar eigi sér 

stað og að stærsti orsakaþáttur þeirra séu aðgerðir manna. (Aizebeokhai, 2010; Finnur 

Dellsén og Ragna B. Garðarsdóttir, 2019) 

Höfundur telur að vitundarvakning hafi átt sér stað um rannsóknarefnið og að sum 

fyrirtæki séu í auknum mæli að vinna eftir gildum grænnar ímyndar. Þykir því áhugavert 

að fá innsýn í reynslu hagaðila varðandi málefnið og hvort hægt sé að nýta græna ímynd 

fyrirtækja til að ná samkeppnisforskoti á heimamarkaði. 

Markmið rannsóknarinnar er að fá mismunandi sýn á hvernig sérfræðingar, 

stjórnendur og neytendur túlka hugtakið græna ímynd og áhrif hennar á neyslu- og 

kauphegðun Íslendinga. Einnig vill rannsakandi dýpka skilning sinn á rannsóknarefninu og 

byggja upp þekkingu sem gæti nýst í áframhaldandi rannsóknarvinnu. Til þess að varpa 

ljósi á markmið er rannsóknin byggð á eigindlegri aðferðafræði og til að afmarka 

viðfangsefnið er sett fram rannsóknarspurning: Hentar að nýta græna ímynd frekar en 

aðrar áherslur til að ná samkeppnisforskoti á heimamarkaði? 

Leitað var eftir þátttöku fimm einstaklinga sem tengjast umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Tekin voru viðtöl við sérfræðinga sem hafa sérhæft sig á orkumarkaði, neytendur og 

stjórnanda fyrirtækis á almennum íslenskum markaði. Í rannsókninni var notuð eigindleg 

aðferðafræði og gögnum safnað með hálfstöðluðum viðtölum.  

Ritgerðin samanstendur af fimm meginköflum. Á eftir inngangi er gerð grein fyrir 

fræðilegu umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um þá 

aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina. Í fjórða kafla eru helstu niðurstöður úr 

viðtölunum dregnar fram. Í fimmta kafla er umræða um niðurstöður og þær settar í 



 

 2 

samhengi við fræðin og aðrar rannsóknir.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Markmið kaflans er að skýra nokkra lykilþætti sem fjallað er um í ritgerðinni. Þeir eru 

samkeppnisforskot, miðuð markaðssetning, vörumerkjaþekking, vörumerkjavirði, ímynd 

og loks græn ímynd. Til samanburðar við markaðsfræði og vörumerkjastjórnun er fjallað 

um helstu ógn jarðarinnar, kolefnisjöfnun, endurnýjanlegar auðlindir, sjálfbærni og 

samfélagslega ábyrgð. Gagna var aflað úr ritrýndum fræðiritum og rannsóknum á 

viðfangsefninu. 

2.1 Samkeppnisforskot 
Samkeppnisforskot er oftar en ekki skoðað út frá ákveðnum forsendum. Í rannsókn 

þessari er lagt upp úr samkeppnisforskoti fyrirtækja og er vísað til þess hvernig fyrirtæki 

stendur sig samanborið við sambærileg fyrirtæki á markaði. Michael Porter (1985) túlkar 

samkeppnisforskot þannig að það myndast þegar fyrirtæki tekst að skapa meira hagrænt 

virði en keppinautur þess. Hagræna virðið er munurinn á því sem viðskiptavinurinn borgar 

fyrir framleiðsluna og hvað framleiðslan kostaði. Því fer eftir hagrænu virði fyrirtækisins 

hve samkeppnisforskot getur orðið stórt og miða þarf við hagræna virðið sem 

samkeppnisaðilar bjóða neytendum á sama markaði (Porter, 1985). Flest fyrirtæki sjá 

ávinning í því að greina sig frá samkeppnisaðilum. Því er oft notuð sýn 

markaðsfræðarinnar á samkeppnisyfirburði með hugtökunum um aðgreinandi þætti (e. 

point of difference) og sameiginlega þætti (e. point of parity). Grundvallaratriði í samspili 

þessara þátta er að t.d. þjónusta getur átt við bæði sem aðgreinandi þáttur eða 

sambærilegur þáttur. Sem dæmi að þjónusta getur verið aðgreinandi ef allir 

samkeppnisaðilar veita slæma þjónustu eða leggja áherslu á eitthvað annað. Þjónusta 

getur verið sambærileg ef samkeppnisaðilar standa sig nægilega vel til að koma í veg fyrir 

að fyrirtæki nái aðgreinandi stöðu, þó svo að fyrirtæki mælist með bestu þjónustuna. 

Aðgreinandi þættir eru þau hugrenningatengsl sem aðgreina vörur frá vörum 

samkeppnisaðila og eru líklegir til að skapa samkeppnisyfirburði. Þættir sem hafa áhrif á 

aðgreinandi stöðu fyrirtækis eru t.d. vörur, þjónusta, ímynd eða starfsfólk. Þessir þættir  

geta verið sterkir eða veikir. Til þess að vega og meta þá þætti sem aðgreinir fyrirtæki frá 
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samkeppnisaðilum er oft notuð SVÓT greining en hún mælir styrkleika, veikleika, ógnanir 

og tækifæri vörumerkja (Ferrel og Hartline, 2012).  

Sameiginlegir þættir fyrirtækja eru t.d. hugrenningatengsl neytenda á sambærilegum 

vörum fyrirtækja. Hægt er að skipta sameiginlegu þáttunum í tvennt, annars vegar í tengsl 

við vöruflokka og hins vegar í tengsl við samkeppni. Þegar um tengsl við vöruflokka er að 

ræða eru þarfir markhópsins greindar út frá því hverju hann býst við að fá út úr vörunni. 

Tengsl við samkeppnina eru aðgerðir sem draga fram aðgreinandi þætti fyrirtækisins frá 

samkeppnisaðilum (Keller, Sternthal og Tybout, 2002) 

Samkeppnisforskot getur staðið yfir í langan eða stuttan tíma og fer því eftir 

markmiðum og stefnu fyrirtækisins í samkeppninni. Ef fyrirtæki hefur skapað sér 

samkeppnisforskot er hætta á að önnur fyrirtæki sjái möguleika á sambærilegum hagnaði 

og reyni að herma eftir fyrirtækinu en þó er það erfitt. (Barney og Hesterly, 2012). Styrkur 

þess að fyrirtæki nái aðgreinandi stöðu á markaði er að það sé að gera hlutina vel og betur 

en samkeppnisaðilinn. Þó hefur Porter (1985) sagt að fyrirtæki nái langvarandi 

samkeppnisforskoti ef það nær að færa viðskiptavinum sínum aukið hagrænt virði, en 

fyrirtækið þarf jafnframt að hafa stefnu sem erfitt er að herma eftir.  

Þó svo að mikilvægt sé að skapa og viðhalda samkeppnisforskoti á markaði þarf að vita 

til hvaða markhópa fyrirtækið höfðar. Því er miðuð markaðssetning aðferð sem notuð er 

til að greina markaðshluta, aðgreina markaðshópa og herja á þá markhópa sem 

vænlegastir eru.  

2.2 Miðuð markaðssetning 
Miðuð markaðssetning (e. target marketing, STP marketing) er aðferð sem gerir 

fyrirtækjum kleift að ná betri árangri í markaðsstarfi. Erfitt getur verið fyrir fyrirtæki að 

þjóna öllum á markaðinum. Neytendur eru með mismunandi skoðanir, kauphegðun og 

þarfir. Því gefur auga leið að dýrt er að ætla sér að ná til allra (Þórhallur Guðlaugsson, 

2004). Miðuð markaðssetning er því ferli ákvarðana hjá stjórnendum. Markmið er að 

skilgreina hópa eða markaðshluta verðandi viðskiptavina, ákveða markhópa út frá 

markaðshlutun og ná staðfærslu í huga verðandi viðskiptavina. Mikilvægt er að huga vel 

að miðaðri markaðssetningu og horfa á sem endurtekið ferli, þá geta stjórnendur verið 

með ákveðna stjórn yfir markaðinum sem við fyrstu sýn virðist flókinn og erfiður (Dowling, 

Lilien, Rangaswamy, Thomas, 2000).  
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Því sem þarf að huga að við gerð á miðaðri markaðssetningu er að fylgja skrefunum 

þremur, þ.e. markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu. Fyrirtæki þarf að byrja á að 

skipta markaðinum í markaðshluta (e. segmenting), er það gert til að finna tækifæri fyrir 

nýjar vörur eða þjónustu á markaðinum. Vörur eða þjónusta þurfa ekki endilega að vera 

nýjung, hægt er að finna tækifæri fyrir vöru eða þjónustu sem er nú þegar á markaðinum. 

Mikilvægt er að velja nokkra markaðshluta sem koma til greina að herja á. Þegar 

markaðshlutar hafa verið fundnir þarf að velja þá sem á að reyna að ná til með 

markaðsmiðun (e. market targeting). Með því metur fyrirtækið hvaða markhópur er 

vænlegastur fyrir þá vöru eða þjónustu sem verður boðið upp á. Staðfærsla (e. 

positioning) er þriðji liðurinn í miðaðri markaðssetningu en þar hannar fyrirtækið 

sérsniðna markaðsáætlun fyrir þá markaðshluta sem valdir voru. Ef ferlinu er vel fylgt gæti 

fyrirtækið unnið sér inn samkeppnisforskot á sína samkeppnisaðila (Dowling, Lilien, 

Rangaswamy, Thomas, 2000).  

Færa má rök fyrir að staðfærsla sé mikilvægasta skrefið af þeim þremur sem búið er 

að telja upp, þó eru hin tvö forsenda þess. Ries og Trout (2001) kynntu hugtakið til 

sögunnar árið 1972. Staðfærsla er notað sem tól til að ná til ákveðins hóps neytanda á 

markaði þar sem margir neytendur eru. Með staðfærslu byggja fyrirtæki upp og staðsetja 

vörur eða þjónustu í huga neytenda og aðgreina frá sambærilegum vöru eða þjónustu 

samkeppnisaðila. Ef öllum skrefum miðaðrar markaðssetningar er vel fylgt eftir gæti 

náðst samkeppnisforskot. Ef ferlinu er ekki nægilega vel fylgt eftir gætu neytendur ekki 

skynjað vörur eða þjónustu á þann hátt sem lagt var upp með og munu þeir ekki gera 

greinarmun á vörum eða þjónustu samkeppnisaðila (Þórhallur Guðlaugsson, 2000). Því er 

mikilvægt að fyrirtæki hafi ávallt í huga að einbeita sér að vel skilgreindum markhópum 

og skilgreina þau skilaboð á markvissan hátt sem það vill koma á framfæri (Ries og Trout, 

2001).   

2.3 Vörumerkjaþekking 
Áður var rætt um mikilvægi þess að fyrirtæki aðgreini vörur sínar og þjónustu frá 

sambærilegum vörum og þjónustu samkeppnisaðila. Liður í því er að byggja upp gott 

vörumerki með vörumerkjaímynd sem er sterk, jákvæð og einstök í huga eða minni 

neytandans. Með sterkum og jákvæðum tengslum er átt við að viðskiptavinur tengir 

vörumerkið sterkt við jákvæða eiginleika sem skipta hann máli. Með því skapar vörumerki 



 

 6 

einstaka stöðu í huga viðskiptavinarins (Keller, 2008). Vörumerkjaímynd er hluti af 

vörumerkjaþekkingu (e. brand knowledge) sem skipt er upp í ímynd og vitund. 

Vörumerkjavitund (e. brand avareness) er grundvallaratriði þegar kemur að því að byggja 

upp sterkt vörumerki (Davis, 2002; Keller, 2008). Þeir þættir sem falla undir 

vörumerkjavitund er t.d. að neytanda detti fyrst í hug vara fyrirtækisins þegar 

utanaðkomandi aðili spyr um vöruflokkinn sem varan er í. Einnig á vörumerkjavitund við 

þegar neytendur tengja vörumerkið við ólíkar aðstæður eða notkun (Rossiter og Perci, 

1987).   

Vörumerkjaþekkingu má einnig skipta upp í annars vegar kunnugleika (e. brand 

recognition) og hins vegar tengingar (e. brand recall) (Keller, 2008). Með kunnugleika er 

átt við að neytendur beri kennsl á vörumerkið við fyrstu sýn. Hægt er að staðfesta 

kunnugleika þegar neytendur bera kennsl á vörumerkið þegar þeim er sýnt myndmerki 

án t.d. lits, nafns eða öðrum auðkennum. Þegar litið er til tengingar er átt við þegar 

neytendur tengja vörumerkið við vöruflokka, mismunandi þarfir eða mismunandi 

kaupáform. Vinsæl leið til að mæla tengingar eru hugrenningartengsl spurningar (e. top 

of mind) með þeim er fólk beðið um að nefna það vörumerki sem þeim dettur fyrst í hug 

þegar ákveðinn vöruflokkur eða atvinnugrein er nefnd (Friðrik Larsen og Þórhallur 

Guðlaugsson, 2016). 

Fyrirtæki reyna að skapa vörumerki með einstaka, jákvæða og sterka stöðu í huga 

neytandans. Ef vel tekst til verður til ákveðið virði í huga neytandans sem nánar verður 

útskýrt í næsta undirkafla. 

 Vörumerkjavirði 

Áður hefur verið vikið að þeim þáttum sem fyrirtæki reyna að skapa í hugum neytenda 

með vörumerkjaímynd og vörumerkjavitund. Neytendur sjá vörumerki sem nafn, tákn 

eða aðra eiginleika sem ætlaðir eru til að aðgreina vörur eða þjónustu fyrirtækja frá 

samkeppnisaðilum (Aaker, 1991). Vörumerkjavirði er svo skilgreint sem sú virðisaukning 

vöru eða þjónustu sem skapast út frá áliti neytenda á vörumerkinu. Virðið endurspeglar 

hvernig neytendur hugsa, tengjast og tala um vörumerkið sem og hvernig það tileinkar 

sér verð, markaðshlutdeild og arðsemi þess sem dæmi (Keller, 1993).  

Fræðimenn hafa ritað um hugtakið og eru því til mismunandi skoðanir á því. Aaker 

(1991) segir t.d. að vörumerkjavirði sé samansafn eigna og skulda vörumerkis, virðið er 
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síðan það sem bætt er við vöruna eða þjónustuna. Hann hefur skipt hugtakinu í fimm 

víddir, þ.e. vörumerkjatryggð, vörumerkjavitund, skynjuð gæði, tengingar annarra og 

aðrar eignir sem tengdar eru vörumerkinu.  

Rannsókn þessi mun að mestu byggja á nálgun Kellers (1993) um viðskiptavinagrundað 

vörumerkjavirði (e. Customer Based Brand Equity). Keller setti fram sína nálgun upp í 

formi pýramída sem er byggður upp út frá sýn neytenda. Meginmál fyrirtækis í 

markaðssetningu á vörumerki er að setja saman vörur og markaðsherferðir sem fullnægja 

þörfum og óskum neytenda. Pýramídinn, sem sjá má á mynd 1, er notaður til þess að 

mæla tryggð vörumerkisins og viðskiptavina. Viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði 

verður til þegar neytendur kannast við vörumerkið og hafa jákvæð, sterk og einstök tengsl 

í huga sér um vörumerkið.   

 

 

Pýramídinn getur nýst stjórnendum fyrirtækja til að byggja upp vörumerkjavirði. Fyrsta 

þrepið er vörumerkjavitund, þar er kannað hvort neytandi þekkir til vörumerkisins. Í þrepi 

tvö er vörumerkjaímynd, þar er kannað hvort neytandi tengir við vörumerkið annars 

vegar út frá skynsemi og hins vegar út frá tilfinningum. Til þess að ná vörumerkjatryggð, 

þrepi þrjú, þurfa stjórnendur að sjá til þess að vörumerkið uppfylli fyrstu tvö þrepin í 

pýramídanum (Keller, Apéria og Georgson, 2012). 

Mynd 1 - CBBE pýramídinn (Keller, Apéria og Georgson, 2012) Útfært af höfundi 
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Í fyrri köflum hefur hugtakið vörumerkjaímynd oft verið nefnt en hugtakið ímynd á sér 

margar merkingar en nánar verður fjallað um þær í næsta kafla. 

2.4 Ímynd  
Hugtakið ímynd á rætur sínar að rekja til ársins 1955 þegar Sidney Levy var fyrstur til að 

nota það í tilteknu samhengi. Hugtakið hefur tekið á sig margar yfirfærslur og oft notað í 

öðru samhengi en það var upprunalega notað í (Barich og Kotler, 1991). Það sem hefur 

áhrif á hvernig fólk metur vörur eru þær ályktanir sem fólk dregur af þeim. Ályktanir koma 

frá skoðunum, hugmyndum, ábendingum og fyrri reynslu. (Huber og McCann, 1982).  

Skilgreining á ímynd vörumerkja er, samansafn af skynjunum neytandans á 

vörumerkinu. Sú skynjun endurspeglar þá þætti sem neytandinn tengir við vörumerkið í 

huga sínum (Hsieh og Lindridge, 2005). Ímynd er það sem fyrirtækið er í augum 

viðskiptavinarins en hún getur verið mismunandi og breytileg milli viðskiptavina (Kotler 

og Keller, 2009). Til þess að skynjun viðskiptavinarins sé jákvæð þarf hann að trúa á að 

vörumerkið hafi þá eiginleika sem sóst er eftir (Keller, 1993). Væntingar viðskiptavina um 

ímynd vörumerkisins mótast út frá þáttum sem fyrirtækið getur haft stjórn á, sem og 

þáttum sem það getur ekki stjórnað. Sem dæmi stjórnar fyrirtæki ekki hvernig upplifun 

neytanda er á vörum eða þjónustu þeirra. Ef neytanda líkar ekki við vöru eða þjónustu 

getur það leitt til slæms umtals og þ.a.l. dregið úr ímynd vörumerkis í huga neytanda. 

Stjórnendur fyrirtækja hafa þó stjórn á markaðsskilaboðum líkt og auglýsingum, 

sölukynningum og almannatengslum. Mikilvægt er að stýra markaðsskilaboðum þannig 

að þau séu sönn og rétt og valdi ekki vonbrigðum. Verra er að lofa of miklu en að lofa of 

litlu en varast þarf að draga ekki úr áhuga viðskiptavina á vörum eða þjónustu með því að 

lofa of litlu. Því meira sem vörumerkið fer fram úr væntingum því meiri virðisaukning er 

fyrir viðskiptavini og leiðir það til betra umtals (Zeithaml og Bitner, 2003). Viðskiptavinur 

sem skynjar virðisaukningu í viðskiptum við vörumerkið er líklegri til að byggja upp traust, 

endurtaka viðskipti og koma frá sér jákvæðum ummælum um vörur, þjónustu eða 

vörumerkið (Lilien, Rangaswamy og De Bruyn, 2007). 

Huga þarf að mörgum hlutum þegar byggja á upp eða viðhalda vörumerki. 

Rannsóknarefni höfundar er um græna ímynd og hvort hún skili samkeppnisforskoti. 

Nánar verður farið yfir hver skilgreingin á grænni ímynd er í næsta undirkafla.  
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 Græn ímynd 

Hugtakið ,,græn ímynd‘‘ er tiltölulega nýtt á nálinni þegar litið er til vörumerkja, en það 

er notað um fyrirtæki sem stuðla að sjálfbærni í rekstri og vinna eftir gildum 

samfélagslegrar ábyrgðar og neytendur þeirra tengja vörumerkið fyrst við það. Ímynd 

gerist í huga eða minni neytanda. Hugtakið er skilgreint sem upplifanir sem þróast í 

samskiptum innan stofnunnar, milli starfsfólks, viðskiptavina og samfélagsins sem eru 

tengd með umhverfisskuldbindingum og umhverfisáhyggjum (Chang & Fong, 2010). Sum 

fyrirtæki nú til dags sjá tækifæri í að tengja vörumerki sín við sjálfbæran rekstur og hafa 

breytt uppsetningu viðskiptalíkana í takt við það. Þó hafa komið upp tilfelli um fyrirtæki 

sem auglýsa sig út á við með græna ímynd en fylgja því ekki í rekstri, er það kallað 

grænþvottur (e. Green washing) (Umhverfisstofnun, e.d.).  

Á íslenskum markaði má nefna fyrirtæki sem lagt hefur mikið upp úr því að breyta 

ímynd sinni á síðustu árum. Stjórnendur Krónunnar hafa á síðustu árum mikið lagt upp úr 

sjálfbærni í rekstri og unnið eftir gildum samfélagslegrar ábyrgðar. Sjálfbærni fyrirtækja 

er talið lykilatriði í að fullnægja núverandi þörfum án þess að skaða framtíðar kynslóðir 

(Bathmanathan og Hironaka, 2016). Krónan hefur unnið sér inn græna ímynd í huga 

sumra neytenda. Með því að fara aðrar leiðir en samkeppnisaðilar þeirra á 

matvörumarkaðinum á Íslandi hefur ,,stærsti fjárhagslegi ávinningurinn verið ánægðir 

viðskiptavinir‘‘ segir Gréta fyrrverandi framkvæmdarstjóri Krónunnar (Festa, 2020). 

Stjórnendur Krónunnar hafa ráðist í ýmsar aðgerðir til að bæta græna ímynd sína. Ef litið 

er til rannsóknar sem gerð var árið 2003 um ímyndarþætti matvörumarkaðarins 

(Þórhallur, 2020) má sjá, á mynd 2, að Krónan er talin dýrari en Bónus (helsti 

samkeppnisaðili). Jafnframt er hún talin leiðinleg og mælist langt frá jákvæðu þáttunum. 
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Mynd 2 - Vörukort 2003 (Þórhallur Guðlaugsson, 2020) 

Á vörukorti frá árinu 2003 er Krónan í rétt bærilegri stöðu en ef litið er til sambærilegrar 

rannsóknar sem framkvæmd var árið 2018 (Þórhallur, 2020), sjá mynd 3, sést að Krónan 

hefur fært sig um set á vörukortinu. Krónan er nálægt jákvæðu þáttunum, þ.e. ferskleika, 

skemmtileg, gott úrval og gæði. Einnig er Krónan nær Bónus á kortinu ef litið er til 

verðsamanburðar árið 2018 heldur en hún var árið 2003. 

 

      Mynd 3 - Vörukort 2018 (Þórhallur Guðlaugsson, 2020) 
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Ef vörukortin tvö eru borin saman er engin matvörubúð sem tekur jafn jákvæðum 

breytingum og Krónan. Fjarðarkaup, Nettó og Bónus eru á svipuðum stað og áður, en 

Hagkaup færist ofar í verðflokki.  

Álykta má að breyttar áherslur með sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð hjá 

stjórnendum Krónunnar hafi spilað inn í jákvæðar breytingar á viðhorfi neytenda. Ef 

gengið er út frá því væri hægt að segja að Krónan hafi aðgreinandi þætti á 

matvörumarkaði á Íslandi (e. point of difference). Aðgreinandi þættir, eins og nefnt hefur 

verið, geta veitt fyrirtækjum samkeppnisforskot á markaði. 

Hluti af þeim aðgreinandi þáttum sem Krónan hefur á viðhorf neytenda, þ.e. sjálfbærni 

og samfélagsleg ábyrgð, eru mikilvægir að því leytinu til að mikil ógn og óvissa ríkir vegna 

hnattrænna loftslagsbreytinga sem leiðir af losun gróðuhúsalofttegunda. Umdeilt er 

hvort að hlýnunin sé af mannavöldum en sumir fræðimenn benda til þess á meðan að 

aðrir eru ósammála. Í næstu undirköflum verður gert grein fyrir þeim þáttum sem tengjast 

hlýnun jarðar.  

 

2.5 Hlýnun jarðar, helsta ógnin 
Ýmsir telja helstu ógn jarðarinnar sé hnattræn hlýnun. Rannsóknir sýna að hlýnunin eigi 

upptök sín að rekja til notkunar og brennslu óendurnýjanlegra auðlinda, þ.e. olíu, kola, og 

jarðgasa. Þessar auðlindir má finna í jarðefnum (Ólafur G. Flóvenz og Guðni Axelsson, 

2009). Óvissa um að hlýnun lofthjúpsins sé af mannavöldum hefur farið ört vaxandi 

(Finnur Dellsén og Ragna B. Garðarsdóttir, 2019). Talið er að hlýnunin sé að verða meiri 

og hraðari en áður þekktist frá upphafi siðmenningar. Samfara þessu er mikil hætta á 

röskun vistkerfa, fæðuframleiðslu og lífsskilyrðum manna (Egill Einarsson, 2019). Styrkur 

koltvísýrings í andrúmslofti hækkaði frá upphafi iðnbyltingarinnar fram til seinni hluta 19. 

aldar um 290 ppm (e. parts per million). Nú árið 2020 er koltvísýringur í lofti um 400 ppm 

og spá vísindamenn að sú tala hækki um 10 ppm á hverju ári. Með eyðingu vistkerfa á 

jörðinni verður minni bindihæfni í gróðri sem veldur keðjuverkun með meiri losun 

óendurnýjanlegra orkugjafa. Því hefur hugtakið kolefnisjöfnun gjarnan verið notað 

síðustu ár (Egill Einarsson, 2019). Síðan að mælingar á hitastigi hófust hefur hiti í janúar 

mánuði aldrei verið meiri en nú árið 2020, sem rekja má  til loftslagsbreytinga. Janúar 

mánuður á þessu ári var t.d. 3,1 gráðu hlýrri en meðal janúar á tímabilinu 1981 – 2010 í 
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Evrópu (Climate Change Service, 2019). Margir hverjir úti í heimi hafa ekki áttað sig á þeirri 

ógn sem stafar af hnattrænni hlýnun og neita að hún sé af mannavöldum, t.d. notkun 

mannsins á óendurnýjanlegum orkugjöfum. Íslendingar og þær þjóðir sem við berum 

okkur saman við hafa hins vegar sterka skoðun á þeirri sýn eða einungis um 0,9% af 

landsmönnum telja að loftlagsbreytingar séu ekki af mannavöldum samkvæmt könnun er 

Gallup birti árið 2018 (Finnur Dellsén og Ragna B. Garðarsdóttir, 2019). 

Þó er hægt að færa rök á móti því að hlýnunin sé af mannavöldum. Í grein eftir 

Gunnlaug H. Jónsson fer hann yfir 100 ára ársmeðalhita á Íslandi. Í 100 ára sögu 

veðurstofunnar er búið að mæla meðalhita á Stykkishólmi, í Reykjavík og á Stórhöfða. 

Mælingar benda til þess að uppbygging í Reykjavík og aukin trjárækt sé frekar ástæða fyrir 

hækkandi hitastigi ef borin er saman t.d. Reykjavík og Stórhöfði þar sem meiri uppbygging 

hefur verið í Reykjavík en á Stórhöfða þar sem hitastig hefur verið stöðugra (Gunnlaugur 

H. Jónsson, 2020). Einnig er forseti Bandaríkjanna, Donald Trump ekki á sama máli og blæs 

á allar þær rannsóknir um að hlýnun jarðar sé vegna mannkynsins og afleiðingar þess á 

jörðu. Hann hefur látið byggja fleiri verksmiðjur í Bandaríkjunum sem knúnar eru áfram 

af óendurnýjanlegum auðlindum (New York Times, 2018). 

Ekki er með sönnu hægt að segja að notkun mannsins á óendurnýjanlegum orkulindum 

valdi hlýnun jarðar, en með aukinni umræðu og rannsóknum síðustu ár hefur sumt fólk 

ráðist í aðgerðir gegn því að nýta óendurnýjanlegar auðlindir til þess að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Aðgerðir sem fólk hefur ráðist í er t.d. kolefnisjöfnun sem nánar 

verður útskýrð í næsta undirkafla. 

 Kolefnisjöfnun 

Samkvæmt Umhverfisstofnun (2018) þá felst kolefnisjöfnun í því að einstaklingar og/eða 

fyrirtæki bæta upp fyrir eigin losun gróðurhúsalofttegunda með einhverjum hætti. 

Kolefnisjöfnun getur t.d. falist í því að fjármagna verkefni sem koma í veg fyrir losun á 

jafnmiklu magni gróðurhúsalofttegunda eða að fjarlæga samsvarandi magn 

gróðurhúsalofttegunda úr andrúmsloftinu (Umhverfisstofnun, 2018). Kolefnisjöfnun var 

skilgreind í lögum 14. júní 2019 með eftirfarandi hætti „aðili hlutast til um aðgerðir annars 

aðila til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og/eða binda kolefni úr andrúmslofti og 

notar staðfestingu á slíkum samdrætti eða bindingu til að jafna út sína eigin losun að hluta 

eða öllu leyti“ (Þingskjal 1850, 2019, 1.gr.). 
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Verkefni sem einstaklingar eða fyrirtæki geta fjárfest í eru t.d. að draga úr losun í 

ákveðinni starfsemi með því að auka orkunýtni eða auka framleiðslu endurnýjanlegrar 

orku, einnig geta þau falist í að fjarlægja kolefni úr andrúmsloftinu t.d. með skógrækt eða 

landgræðslu, eða hindra losun vegna landnotkunar. Dæmi um það er endurheimt 

votlendis eða aðgerðir sem koma í veg fyrir eyðingu regnskóga. Ýmis fyrirtæki hafa 

sérhæft sig í að bjóða einstaklingum og fyrirtækjum kolefnisjöfnun. Starfsemin gengur út 

á það að hver sem er getur borgað fyrir sína losun gróðurhúsalofttegunda. Fjármagnið fer 

síðan í að gróðursetja tré og endurheimta votlendi (Umhverfisstofnun, 2018).  

Áður var rætt um óendurnýjanlegar auðlindir og rannsóknir sem benda til þess að 

notkun þeirra hafi áhrif á hlýnun jarðar. Í næsta undirkafla verður greint frá hvað 

endurnýjanlegar auðlindir eru. 

 Endurnýjanlegar auðlindir 

Í auknum mæli á síðustu árum hefur þróun í samgöngum átt sér stað. Þróun þessi snýst 

um að nýta endurnýjanlegar auðlindir sem orkugjafa í stað óendurnýjanlegra auðlinda. 

Eftirfarandi þættir teljast sem endurnýjanlegir orkugjafar á alþjóðavettvangi: Vatnsorka, 

jarðhiti, vindorka, sólarorka og haforka (Ólafur G. Flóvenz og Guðni Axelsson, 2009). 

Talið er að raforkuframleiðsla á Íslandi sé tæplega 99% unnin úr endurnýjanlegum 

orkugjöfum (Samtök Iðnaðarins, 2019). Sú raforka er notuð inni á öllum heimilum og í 

öllum fyrirtækjum á Íslandi. Einnig er jarðhiti notaður til að hita upp hús Íslendinga (Ólafur 

G. Flóvenz og Guðni Axelsson, 2009). Íslendingar nota rafmagn og hita með 

umhverfisvænum hætti og stuðli því að velferð jarðarinnar. 

Rafbílavæðing hefur aukist talsvert á Íslandi, t.a.m. voru 26,6% af heildarbílasölu ársins 

2019 nýorkubílar (Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, 2019). Sumt fólk lítur svo á að það sé að 

leggja sitt af mörkum til umhverfisins með því að aka um á rafmagnsbílum. Sem dæmi 

seldi bílaframleiðandinn Tesla 396 nýskráða rafmagnsbíla í byrjun árs 2020 sem var um 

16% af heildarsölu nýrra bifreiða á Íslandi. (Þorsteinn Ásgrímsson, 2020).  

Liður í því að sumt fólk sé að leggja sitt af mörkum til umhverfismála má rekja til 

hugtaksins sjálfbærni sem nánar verður útskýrt í næsta kafla. 
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2.6 Sjálfbærni 
Áður en hugtakið sjálfbærni leit dagsins ljós var gjarnan litið svo á að efnahagsleg 

sjónarmið væru þau sem mestu máli skiptu, þá var sagt að ef hagsmunir umhverfisins eða 

samfélags skarast á við hagræna hagsmuni yrðu þeir fyrrnefndu að víkja. Nú þegar 

skilningur á sjálfbærni hefur þróast er lögð áhersla á að efnahagslíf og samfélag séu hluti 

af lokuðu kerfi. Náttúran setur takmörk fyrir vexti. Auðlindir eru af skornum skammti og 

getur umhverfinu verið auðveldlega raskað ef það er ofnýtt og ekki vandmeðfarið (Háskóli 

Íslands, 2012).  

Gro Harlem Brundltand, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, sem nefnd hefur verið 

móðir sjálfbærrar þróunar, skilgreinir hugtakið með eftirfarandi hætti: ,,Sjálfbær þróun er 

þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að 

mæta þörfum sínum‘‘ (Jón Björnsson, 2013). Framganga mannsins á jörðinni ber skýr 

merki um ósjálfbærni. Auðugt fólk með hugmynd um gott líf stuðlar að neyslu sem er 

langt umfram það sem jörðin getur staðið undir. Hlutverk mannsins felst í því að breyta 

hugsunarhætti um neyslu og fyrirbyggja athafnir sem reyna á takmörk náttúrunnar 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2009). Sjálfbærni snertir umhverfismál, félagslegt 

réttlæti, heilsu og velferð, menningarmál og efnahagslíf. Að baki hugtakinu býr vitund um 

tiltekin takmörk sem náttúran setur umsvifum fólks. Fólk sem viðurkennir að sjálfbærni 

sé mikilvæg skilur  að mannkynið stendur frammi fyrir flóknum samfélagslegum 

verkefnum, sem áður var lítill gaumur gefinn, en nú sé viðurkennt að þurfi að virða 

(Háskóli Íslands, 2012).  

Sjálfbær orkunýting er þegar að almenningur nýtir endurnýjanlegar orkulindir þ.e. 

vatnsorku, jarðhita,  vindorku, sólar- og haforku sem orkunýtingu í hinu daglega lífi 

(Þorsteinn Vilhjálmsson, 2016). Eitt af lykilhlutverkum umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins er að miðla þekkingu Íslendinga á því hvernig nýta eigi orku með 

þeim hætti sem gert er hérlendis með þróunarríkjum. Árið 2009 stofnuðu fulltrúar 120 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna IRENA samtökin (e. International Renewable Energy 

Agency). IRENA er ætlað að efla þróun endurnýjanlegra orkulinda og stuðla að því að 

þróunarlönd öðlist tækniþekkingu á því sviði. Eitt helsta framlag Íslands er rekstur 

jarðhitadeildar Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem staðsett er á Íslandi. Á þeim vettvangi 

miðla Íslendingar þekkingu sinni á þessu sviði til þróunarríkja (Ólafur Davíðsson, 2009). 
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Ísland tekur einnig virkan þátt í alþjóðlegri umræðu um Parísar-sáttmálann, þar sem til 

umræðu eru loftslagsmál og stuðningur aðildarríkja við loftslagsvæn verkefni í 

þróunarríkjum til framtíðar (Halldór o.fl., 2018). Með framangreindum aðgerðum hefur 

orðið vitundavakning í samfélaginu sem leitt hefur til augljósra jákvæðra breytinga á sviði 

umhverfismála hér á landi á síðustu árum. Þannig er almenningur orðinn meðvitaðri um 

hnattræna hlýnun og neysla hefur breyst (Birna Stefánsdóttir, 2018). 

Ef litið er til fyrirtækis með græna ímynd spila tveir þættir stóran þátt í huga neytanda. 

Annars vegar að fyrirtækið stuðli að sjálfbærni í rekstri og hins vegar að það vinni eftir 

gildum samfélagslegar ábyrgðar sem nánar verður útskýrð í næsta kafla. 

2.7 Samfélagsleg ábyrgð  
Með samfélagslegri ábyrgð er átt við að fyrirtæki, stofnanir og skipulagsheildir axli ábyrgð 

og hafi uppbyggileg áhrif á umhverfið, stjórnarhætti og samfélagið í heild sinni. Archie B. 

Carroll hefur skilgreint hugtakið samfélagsleg ábyrgð með eftirfarandi hætti: ,,Í 

(samfélagslegri ábyrgð) felst sú skylda viðskiptamanna að fylgja eftir stefnu, taka 

ákvarðanir og framkvæma hluti sem eru eftirsóknarverðir fyrir samfélagið‘‘ (Harpa og 

Runólfur, 2009). Skilgreining Carrols leit dagsins ljós árið 1953 og hefur hún eðli máls 

samkvæmt þróast með tímanum. Þannig skilgreinir framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins hugtakið samfélagsleg ábyrgð á þessa vegu: ,,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‘‘ (Evrópusambandið, 2001). Með öðrum orðum snýst hin 

samfélagsleg ábyrgð ekki einungis um fjárhagslega hagsmuni heldur einnig að stofnanir, 

skipulagsheildir og fyrirtæki sjái hag sinn í því að efla kynslóðir framtíðarinnar og stuðla 

að framförum meðal almennings. Festa, miðstöð samfélagslegrar ábyrgðar á Íslandi, 

skilgreinir hugtakið sem svo nú árið 2020 ,,Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsábyrgð 

í því að fyrirtæki, stofnanir og hverskyns skipulagsheildir axli ábyrgð og hafi uppbyggileg 

áhrif á umhverfið, stjórnarhætti og samfélagið.‘‘ (Festa, e.d.). 

Fyrirtæki standa frammi fyrir ótal áskorunum í rekstri. Flest fyrirtæki reyna að skapa 

sér sérstöðu á markaði og þ.a.l. vinna sér inn samkeppnisyfirburði á samkeppnisaðila, 

stjórnendum, starfsfólki og hagaðilum þarf að líða vel og nú er aukin krafa á fyrirtæki að 

huga að umhverfinu í rekstri.    
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2.8 Samantekt 
Markmið þessa kafla var  að skýra frá þeim þáttum sem annarsvegar falla undir 

samkeppnisforskot, miðaða markaðssetningu, vörumerkjaþekkingu og –virði, ímynd og 

græna ímynd. Einnig var fjallað um helstu ógn jarðarinnar, kolefnisjöfnun, 

endurnýjanlegar auðlindir, sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð. 

Miðuð markaðssetning (STP marketing) skiptist í þrennt, markaðshlutun, 

markaðsmiðun og staðfærslu. Staðfærsla hefur verið talið mikilvægasta skrefið í miðaðri 

markaðssetningu en þar staðsetur fyrirtækið vörur eða þjónustu í huga neytenda og 

aðgreinir sig frá sambærilegum vöru eða þjónustu samkeppnisaðila. Ef fyrirtæki fylgir 

skrefunum þremur gæti skapast samkeppnisforskot á samkeppnisaðila. Markmið 

fyrirtækja er að byggja upp vörumerki með sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga 

neytanda. Hægt væri að nýta græna ímynd fyrirtækja til að styrkja stöðu í huga neytanda. 

Fyrirtæki gætu nýtt græna ímynd sem aðgreinandi þátt (e. point of differance) í 

markaðsstarfi í dag en spurningin er hvort að sú áhersla verði orðin sambærileg á morgun 

(e. point of parity).  

Ástæða fyrir því að fyrirtæki eru að bendla sig við græna ímynd er vegna hlýnun jarðar 

sem er jafnframt talin vera helsta ógn jarðarinnar og rannsóknir benda á að upptök 

hennar megi rekja til óendurnýjanlegra auðlinda, þ.e. olíu, kola, kjarnorku og jarðgasi. 

Fyrirtæki hafa því möguleika á að koma til móts við sína losun gróðurhúsalofttegunda 

með ýmsum hætti, t.d. með því að kolefnisjafna.  
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3 Aðferðafræði 

Í kafla þessum verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni, 

greint verður frá vali á viðmælendum, söfnun gagna og greiningu þeirra. Einnig verður 

tæpt á þeim siðferðilegum álitaefnum sem upp koma við vinnslu slíkrar rannsóknar. Við 

rannsóknina var notast við eigindlega aðferðafræði og var gagna aflað með viðtölum. 

Gögn voru skráð og þau þemagreind.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 
Vísindaleg aðferðafræði skiptist í eigindlegar og megindlegar hefðir. Megindlegar aðferðir 

byggjast á tölfræðilegum upplýsingum sem hægt er að skilgreina í tölfræðilegar 

niðurstöður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru öðruvísi að því leitinu til að þar getur 

rannsakandi leikið sér með viðfangsefnið og endurhannað að vild á meðan á rannsókn 

stendur. Oft eru eigindlegar aðferðir opnari og ekki er ólíklegt að rannsakandi komist að 

einhverjum atriðum eða upplýsingum við gerð rannsóknar sem honum þætti áhugavert 

að rannsaka eða skoða nánar síðar (Félagsstofnun Háskóla Íslands, 2014). Markmið 

eigindlegra aðferða er að rannsaka einstaklinga í þeirra náttúrulega umhverfi og reyna að 

skilja merkingu þeirra og upplifun á veruleikanum. Rannsakandinn safnar upplýsingum 

með orðum viðmælenda sinna meðal annars með athugunum og óstöðluðum viðtölum 

(Polit og Beck, 2006). Margir eigindlegir rannsakendur halda því fram að til að ná sem 

bestum árangri út úr viðtölum að þá eigi að rannsaka félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi 

en ekki að slíta þau úr samhengi við raunveruleikann. Einnig vilja rannsakendur vera hluti 

af umhverfi viðmælanda, eins og að vera hluti af ákveðinni menningu eða stofnun, þá er 

betur hægt að koma sér í aðstæður þeirra sem viðtal er tekið við (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

Ekki er rétt að vega eigindlegar- og megindlegar aðferðir á móti hvor annarri. Þær 

rannsaka hlutina með öðruvísi hætti og hafa báðar sína kosti og galla, styrkleika og 

veikleika. Ástæða rannsakanda á vali á eigindlegri aðferð var til þess að kynnast betur 

rannsóknarefninu og hafa þann möguleika að byggja ofan á það í áframhaldandi 

rannsóknarvinnu þar sem kannað væri með megindlegum hætti rannsóknarefnið.  
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3.2 Viðmælendur 
Eigindleg aðferð hentar viðfangsefni þessarar rannsóknar vel þar sem hluti viðmælenda 

hafa sérþekkingu á viðfangsefninu og hafa skrifað bækur, greinar og rannsóknir um 

viðfangsefnið. Þá er einnig tekið viðtal við framkvæmdarstjóra sem glímir við allar þær 

áskoranir frá degi til dags sem fylgja sjálfbærni í rekstri og síðast en ekki síst tvo neytendur 

á markaði svo að rannsakandi geti stuðst við álit beggja aðila á markaði. Stuðst var við 

hentugleikaúrtak við val á viðmælendum. 

Höfundur hitti fjóra af fimm viðmælendum sínum en vegna COVID-19 faraldursins 

þurfti síðasta viðtalið að fara fram í gegnum fjarskiptabúnað. Nöfnum þeirra hefur verið 

breytt til að tryggja trúnað við viðmælendur. 

3.3 Gagnasöfnun 
Gagna var aflað með óstöðluðum viðtölum sem voru hljóðrituð. Viðtölin stóðu yfir í um 

hálfa til eina til klukkustund í senn. Óstöðluð viðtöl hafa þann tilgang að draga fram 

lýsingar á mannlegri reynslu einstaklinga og teljast til gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar 

aðferðafræði. Viðtölin eru í formi samræðna en umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af 

rannsakanda en innihald samræðnanna ekki. Fjallað er um allt það sem skiptir 

viðmælendur máli í sambandi við umræðuefnið og rætt er við viðmælendur á 

jafnréttisgrundvelli (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í rannsókninni notaðist rannsakandi við viðtalsramma með opnum spurningum (sjá 

viðauka nr. 1-4) og hlutverk rannsakanda var að hvetja viðmælendur til að tjá sig frjálst út 

frá þeim spurningum sem voru innan rammans. Rannsakandi aðlagaði viðtalsramma eftir 

viðmælendum, þ.e.a.s. neytandi fékk t.a.m. ekki sömu spurningar og framkvæmdarstjóri. 

Reynt var að dýpka skilning á rannsóknarefninu með því að aðlaga viðtalsramma eftir 

viðmælendum sem og fá betri innsýn inn í hugarheima þeirra. Mikilvægi felst í hlustun af 

hálfu rannsakanda því á þann hátt getur hann dýpkað skilning sinn á reynslu viðmælenda 

en virk hlustun er forsenda þess að viðtöl eru árangursrík (deMarrais, 2004). 

Rannsóknarmælitækið í eigindlegri aðferðafræði er rannsakandinn sjálfur, líkt og í 

megindlegri aðferðafræði er t.d. spurningalistinn mælitækið og því fara 

réttmætisathuganir með það í huga að skoða og meta hvort spurningalistinn mæli það 

sem honum er ætlað að mæla. Oft gert með tölfræðilegum aðferðum og því talað um að 

rannsóknartólið sé tölfræði. Réttmætisálitaefnið í eigindlegri aðferðafræði er reynsla eða 
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reynsluleysi rannsakandans. Vert er að nefna að rannsókn þessi er fyrsta stóra rannsókn 

sem rannsakandi framkvæmir og gera má ráð fyrir að hún sé ekki gallalaus.  

Rannsakandi hafði það að markmiði að skapa gott andrúmsloft í viðtölum, líkt og um 

venjulegar samræður væri að ræða. Eigindleg viðtöl og venjulegar samræður eiga mörg 

sameiginleg atriði. Í samtali sem á sér stað á milli tveggja aðila ráðast spurningar og svör 

frá hvorum aðilum og eigindlegt viðtal er uppbyggt með sama hætti. Rannsakandi hlustar 

á viðmælanda sinn svara spurningum og ákveður svo næstu spurningu út frá því sem sagt 

var. Út frá eiginleikum af þessu tagi geta viðtöl orðið ófyrirsjáanleg og getur viðmælandi 

þurft að taka í stjórnartaumanna og breytt umræðuefninu. Rannsakandi leggur áherslu á 

hlustun eftir lykilorðum, hugmyndum og mikilvægum áherslum á meðan á viðtali stendur. 

Rannsakandinn hlustar á það sem raunverulega er sagt og á vísbendingar án orða sem 

láta í ljós tilfinningar. Eigindleg viðtöl krefjast þannig virkrar hlustunar til að heyra 

merkingu, túlkun og skilning á heimi viðmælandans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.4 Greining gagna 
Fyrsta gagnagreining fer fram á meðan á viðtalinu stendur. Næsta stig gagnagreiningar á 

sér stað strax að loknum viðtölum en þá skráði rannsakandi niður allt það sem kom upp í 

hugann s.s. athyglisverðar áherslur, mikilvægar hugmyndir og óvæntar upplýsingar. Þriðja 

stig gagnagreiningar byggist á viðtalinu sem skrifað hefur verið niður en viðtölin voru 

skráð frá orði til orðs í tölvu. Á meðan viðtöl eru rituð niður er ákjósanlegast að skrifa 

niður athugasemdir sem ekki voru augljósar á meðan á viðtalinu stóð. 

Þemun urðu til með því að rannsakandi kóðaði orð viðmælanda úr viðtölum. Dróg 

síðan saman öll kóðuðu orðin og fann samlíkingar í orðunum. Út frá samlíkingunum voru 

fundnar hugmyndir að þemum sem síðan voru tekin lengra og má sjá greinilega í töflu 1 í 

byrjun niðurstöðu kafla. Leitast var við að túlka gögnin frá mismunandi sjónarhornum og 

draga fram aðaláherslur. Áður en rannsakandi flokkar eftir þemum er gagnlegt að skoða 

gögnin af nokkurri nákvæmni út frá orðanotkun, samhengi, innra samræmi, algengi 

atriða, styrkleika samræðna og nákvæmni í svörum (Sóley Bender, 2003). Rannsakandinn 

þarf að eiga í samræðum við einstaklinga sem hafa upplifað reynslu tengda 

rannsóknarefninu til þessa að skilja rannsóknarefni betur og mynda smám saman 

heildstæða mynd í eigin huga af því. Þetta er gert með textagreiningaraðferðum og 
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áhersla er á að rannsakandinn byggi upp ákveðna heildarmynd af því hvernig reynslan 

lítur út frá sjónarhóli viðmælandans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

3.5 Siðferði og réttmæti 
Engin siðferðisleg álitamál komu upp við gerð rannsóknarinnar. Rannsakandi telur því að 

efni rannsóknarinnar falli ekki undir leyfis- eða tilkynningarskyldu þar sem ekki er um 

siðferðisleg álitamál að ræða. Unnið var með gögnin þannig að ekki yrði hægt að rekja 

upplýsingar til viðmælenda í rannsókninni og einungis rannsakandi hafði aðgang að 

gögnunum sem geymd voru í öruggri vörslu á meðan á rannsókninni stóð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

4 Niðurstöður  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort að það henti að nýta græna ímynd frekar 

en aðrar áherslur til að ná samkeppnisforskoti á heimamarkaði? Markmið rannsakanda 

var að fá mismunandi sýn á það hvernig græn ímynd fyrirtækja gæti nýst fyrirtækjum til 

að ná samkeppnisforskoti. Eins og fram kemur í aðferðafræðikafla voru tekin viðtöl við 

valda aðila sem taldir voru geta varpað ljósi á viðfangsefnið. Við greiningu viðtalanna 

komu fram þrjú aðalþemu. Undir hverju og einu aðalþema komu fram tvo undirþemu. Öll 

þessi þemu má sjá í töflu 1. Í síðari köflum er svo búið að brjóta töfluna niður og þau þemu 

sýnd sem tilheyra hverjum kafla fyrir sig (sjá töflur 2 til 4). 

                 Tafla 1 – Öll þemu 

 

Beinar tilvitanir í viðmælendur eru einnig settar inn í töflu til að varpa ljósi á hvað koma 

skal í niðurstöðu kafla.    

4.1 Orkunotkun og hlýnun jarðar 

Í kaflanum er greining á viðtölum við Odd skrifstofustjóra í ráðuneyti og Bjarna 

framkvæmdarstjóra fyrirtækis sem starfar á orkumarkaði. Viðmælendurnir eru báðir 

sérfræðingar á sviði umhverfis- og orkumála.  Kaflanum er skipt niður eftir þemunum 

samanber skiptingu í töflu 2. Fyrst verður rætt um forréttindi Íslendinga og því næst áhrif 

fyrirtækja og almennings á hnattræna hlýnun.  
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Tafla 2 - Þema 1 

 
Í lok þessa undirkafla verður útskýrt val á þemu. 

 Forréttindi Íslendinga 

Eins og sjá má í töflu 2 er undirþemað forréttindi Íslendinga, í kaflanum verður  nánar rætt 

um þá styrkleika sem Ísland býr yfir þegar kemur að  endurnýjanlegri orku. Oddur segir að 

endurnýjanleg orka á Íslandi sé: 

,,Endurnýjanleg orka á Íslandi er 99%, 75% vatnsafl og 25% jarðvarmi. Okkar 

sérstaða er tvíþætt við erum með mestu orkunotkun eða rafmagnsnotkun í 

heimi á íbúa það skýrist af stóriðjunni. Síðan í öðru lagi erum við með hæstu 

hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í okkar orkubúskap. ‘‘(Oddur)  

Bjarni er á sama máli: 

,,Ímyndarlega er þetta bara af því að við erum 99% endurnýjanleg, það eru 

mjög fá lönd sem geta státað sig af því, þetta færir sig síðan yfir í vörur sem 

búnar eru til af íslenskum fyrirtækjum úr hreinni orku eins og snyrtivörur, 

drykkir og fleira.‘‘(Bjarni) 

Orka sem er notuð á Íslandi er u.þ.b. 99% endurnýjanleg. Almenningur, stofnanir og 

skipulagsheildir á Íslandi fá að nýta þau forréttindi og geta t.d. kynnt upp húsnæði sín á 

umhverfisvænan hátt. Atvinnutækifæri skapast fyrir íslensk frumkvöðlafyrirtæki með 

notkun á afurðum íslenskrar náttúru. Orkunýting á Íslandi er góð en hægt væri að gera 

betur, segir Bjarni: 

,,Staðan er bærileg miðað við þær náttúruauðlindir sem við höfum. Ef litið er 

á Dani, þeir hafa 0 náttúruauðlindir en þeir eru samt í einhverjum skilningi 

grænni en við. Við erum heppin með náttúruauðlindirnar okkar en við 

vinnum ekki sérstaklega vel með þær. Við erum reyndar númer 2 í röðinni í 

seldum rafmagnsbílum en það hefur gerst bara á síðustu árum. Það hefur 

enginn verið að spá í þessu síðustu ár. Alltaf settir litlir peningar í þetta, við 
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ættum að vera komin miklu lengra líkt og að setja meiri pening í innviði fyrir 

rafmagnsbíla, rafmagnsskip og rafmagnsflugvélar.‘‘(Bjarni) 

Oddur segir að á Íslandi væri einnig hægt að gera betur: 

,,Við erum orkusóðar við látum heita vatnið renna lengi þegar að við förum í 

sturtu og opnum alla glugga og fýrum upp í öllum ofnum. Við slökkvum ekki 

ljósin þegar við förum út. En það er bara út af því að það er enginn sérstakur 

hvati til að gera það ekki. Við erum vön að hafa þetta svona.‘‘(Oddur) 

Íslendingar gætu bætt sig til muna í orkusparnaði. Upp til hópa eru Íslendingar orkusóðar 

og í amstri dagsins gleymist að huga að orkunotkun, þetta á við almennt um heimilishald 

sem og starfsemi innan fyrirtækja. Rafbílavæðing hefur aukist gríðarlega á síðustu árum 

þó hefur verið um það rætt hvort stjórnvöld hafi ýtt undir aukningu af þessu tagi en 

Bjarni er ekki á sama máli: 

,,Ríkið fór seint af stað miðað við hvað hefði getað verið gert. 

Langtímamarkmið væri að geta rafmagnsvætt skipin sem leggja við höfnina, 

þau eyða jafn miklu rafmagni og Kópavogsbær, en það er kostnaðarsamt að 

búa til innviðina. Þegar það átti að byggja nýja Herjólf þá stóð til boða að 

byggja hann knúinn með rafmagni. Það var dýrara en það hefði borgað sig 

margfalt upp. Á móti kemur að þá breytti ráðherra honum í bát sem gengur 

bæði á bensíni og rafmagni. Það er engan veginn arðbært og umhverfisvænt 

að flytja bensínið til landsins til að knýja skip sem hægt væri að knýja áfram 

með mótorum sem myndi snúa túrbínu sem framleiðir rafmagn til að sigla 

skipinu ‘‘ (Bjarni)  

Með aukningu á umfjöllun bæði hérlendis og erlendis hefur fólk áttað sig á því að 

rafmagnsbifreiðar eru mun umhverfisvænni en bílar sem knúnir eru áfram af 

óendurnýjanlegum orkugjöfum. Hleðslustöðvum hefur á síðustu árum verið dreift um allt 

land til að tryggja að rafmagnsbifreiðar komist óhindrað hringinn í kringum Ísland. Á 

komandi árum verður eytt tíma í að rafmagnsvæða farartæki á sjó og í lofti þ.e. skip og 

flugvélar. Æskilegast væri að flest farartæki í náinni framtíð verði knúin áfram að hluta 

eða að öllu leyti af endurnýjanlegri orku. Forréttindi Íslendinga eru mikil, við búum við 

góðar aðstæður, þar sem orkunotkun er nánast 99% endurnýjanleg. Íslendingar eru góðu 

vanir og flest allir hafa vanist því að nota meira af orkunni við ýmsar aðstæður en þarf. Í 
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næsta undirkafla eru skoðað áhrif gróðurhúsalofttegunda og hvernig það snertir líf 

almennings og starfsemi fyrirtækja.   

4.1.2 Áhrif fyrirtækja á hnattræna hlýnun 

Í seinni undirflokk þessa þemu verður greint frá hlýnun jarðar. Fyrirtæki hafa sum hver 

gengið lengra en önnur í breyttum áherslum í rekstri þar sem velferð umhverfisins er höfð 

að leiðarljósi. Þau fyrirtæki sem hafa gengið hvað lengst hafa unnið sér inn græna ímynd 

í huga neytenda. Hnattræn hlýnun hefur áhrif á mannkynið sem býr á jörðinni og er því 

mikilvægt að draga úr gróðurhúsalofttegundum segir Oddur: 

,,Það er númer eitt, tvö og þrjú. Nú vinnur Ísland hörðum höndum eftir 

aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum. Þar eru tvö meginatriði 

raforkuskiptin og kolefnisbinding. Aðgerðir til að mæta okkar Parísar-

skuldbindingum.‘‘(Oddur)  

Bjarni er einnig á sama máli: 

,,Á síðustu 200 árum hefur neysla manna rétt tæplega hundraðfaldast. Fyrir 

iðnbyltinguna þá gátum við verið á þessari jörð ef tekið er tillit til náttúru. 

Hugtakið hnatthlýnun var ekki til. Ef við breytum ekki af þessari leið sem við 

erum á, þá mun það enda illa. Við erum rosalega mörg neyslufrek og göngum 

á auðlindir. Það er ekki til einhver framtíðarsýn hjá stjórnvöldum. En stærstu 

og ríkustu ríki heims, eins og Bandaríkin eru bara að draga í land, segja að 

þetta skipti ekki máli og hugsa bara um hagtölur. ‘‘ (Bjarni)  

Þjóðir um allan heim vinna eftir settum reglugerðum Parísar-samkomulagsins, það er 

ágæt byrjun en það þarf að gera betur, þau lönd þar sem losun gróðurhúsalofttegunda 

er mest, Norður Ameríka, Kína og Rússland þurfa að fara í harðari aðgerðir. Verðmætin 

fyrir Norður Ameríku liggja í olíuiðnaðinum, sem er mengandi iðnaður. Forseti 

Bandaríkjanna talar niður til vísindanna um  hlýnun jarðar í von um að minnka umfjöllun 

um málefnið (New York Times, 2018). Oddur segir mikilvægt að fara vel með 

orkuauðlindir Íslands svo hægt sé að vinna eftir skuldbindingum landsins í 

umhverfismálum: 

,,Við eigum að hafa forskot á aðrar þjóðir í orkumálum. Það þarf að viðhalda 

því að nálgast okkar orku auðlindir af varfærni. Það er auðveldlega hægt að 
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eyðileggja jarðhitaauðlindir með því að ofnýta þær. Það gengur allt út á 

sjálfbærni, bæði í túrismanum, í sjávarútvegi og í orkumálum. Við í 

ráðuneytinu erum með aðgerðaáætlun að banna sölu nýrra bensín- og 

díselbíla í kringum 2030. Þannig að árið 2040 á markaðurinn að vera orðinn 

nánast 100% endurnýjanlegur.‘‘ (Oddur)  

Bjarni segir verðmæti fólgin í því að fara gætilega með orkuauðlindir Íslands: 

,,Við eigum að geta búið til ofboðsleg verðmæti með því að fara vel með 

orkuna á Íslandi og er nauðsynlegt að auglýsa landið sem sjálfbært og 

umhverfisvænt  land. Ég trúi að með komandi kynslóðum verður heimurinn 

grænni.‘‘  (Bjarni) 

Framtíð Íslands er sjálfbær og unnið er eftir skuldbindingum og markmiðum til þess að 

verða umhverfisvænt land. Passa þarf að ofnýta ekki orkuauðlindir Íslands. Áhrif fyrirtækja 

á hnattræna hlýnun á Íslandi skiptir miklu máli. Fyrirtækin geta sett sér markmið um að 

stuðla að sjálfbærni í rekstri. Rafmagnsbílar geta nýst sem fyrirtækjabílar, minnka notkun 

einnota plasts, takmarka pappírsnotkun og auka notkun rafrænna skjala, stuðla að minni 

matarsóun og flokka sorp á vinnustöðum. Áhrif gróðurhúsaloftegunda felur í sér 

gríðarlega hættu að mati viðmælenda og vilja þeir að stór sem smá fyrirtæki hafi 

sjálfbærni sem forgangsmál og dreifi boðskapnum áfram til fleiri fyrirtækja. Ísland er í 

ágætri stöðu til að vera fyrirmynd í umhverfismálum fyrir aðrar þjóðir. 

Í næsta kafla er skoðað hvort viðmælendum finnist að neytendum á íslenskum markaði 

stafi ógn af losun gróðurhúsalofttegunda og hvort kauphegðun hafi breyst á síðustu árum 

með aukinni umfjöllun um hnattræna hlýnun og græna ímynd fyrirtækja.  

4.2 Tengsl við viðskiptavini  

Álykta má að í samfélaginu í dag að neytendur geri kröfu á að fyrirtæki sýni samfélagslega 

ábyrgð og stuðli að sjálfbærni í rekstri. Markmið fyrirtækja snýr oft að því að byggja upp 

gott samband við viðskiptavini og liður í því er að mæta þeirra þörfum og kröfum. Kafli 

þessi er byggður upp út frá þemum sem sjá má í töflu 3. Fyrst verður fjallað um skoðun 

viðmælenda rannsóknarinnar á íslenskum markaði þegar litið er til fyrirtækja með græna 

ímynd og þeirra sem stuðla að sjálfbærni í rekstri. 
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Tafla 3 - Þemu 2 

 

Síðar verður greint frá niðurstöðum viðmælenda hvort samkeppnisforskot gæti myndast 

ef stuðlað er að grænni ímynd, sem og hvort sömu fyrirtæki séu vænlegri bitar á 

hlutabréfamarkaði.  

 Græn ímynd og sjálfbærni 

Skiptar skoðanir eru á hvað græn ímynd fyrirtækja er, samkvæmt þessari rannsókn eru 

það fyrirtæki sem hafa breytt áherslum í rekstri þar sem sjálfbærni og samfélagsleg 

ábyrgð er höfð að leiðarljósi og neytendur tengja við það í huga og minni.  Sigga segir 

græna ímynd vera:  

,,Þegar að fyrirtæki eru kolefnisjöfnuð, greina hvaða úrgang þau skila frá sér, 

tileinki sér rafræna hætti og þ.a.l. minnka pappírsneyslu sem hækkar 

kolefnisfótspor. Þau fyrirtæki sem komast ekki hjá því að nota pappa eru t.d. 

núna að nota endurunninn pappa. Fyrir u.m.þ.b. 5 árum voru sömu fyrirtæki 

að nota plast í öll mál. ‘‘(Sigga)  

Grétar segir græna ímynd vera: 

,,Fyrirtæki sem kolefnisjafna neyslu sína og reyni að skilja eftir sig grænar 

slóðir. Ég hef séð fyrirtæki taka sig á varðandi plastnotkun og notkun 

rafmagnsbíla o.s.frv. fólk innan fyrirtækja vill leggja sitt af mörkum. Það er í 

einhverjum skilningi græn ímynd.‘‘ (Grétar)  

Græn ímynd felur í sér að fyrirtæki komi að sjálfbærni í rekstri. Viðmælendur veita því 

athygli þegar breyttar áherslur í rekstri fyrirtækja um umhverfisvænni rekstur eykst. 

Viðmælendum finnst að jafnaði þýðingarmikið þegar fyrirtæki koma að sjálfbærni í rekstri, 

nokkur fyrirtæki hafa skorið sig úr ef litið er til grænnar ímyndar fyrirtækja á íslenskum 

markaði. Samkvæmt Siggu eru það þessi:  

,,Krónan, er það fyrsta sem kemur upp í hugann, Nettó er annað fyrirtæki 

sem mér dettur í hug, þar er hægt að fá vörurnar heimsendar, í stóra 
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samhenginu er það umhverfisvænna að einn sendill fari á rafmagnsbíl á 60 

heimili með matvörur heldur en að 60 fjölskyldur keyri í búðina og aftur heim. 

Þriðja sem mér dettur í hug er Strætó. Því fleiri sem taka strætó því færri 

bensín-bílar á götunum. Ég veit að það er í ferli hjá þeim að knýja alla 

strætisvagna með 100% endurnýjanlegri orku.‘‘ (Sigga)  

Sigga nefnir tvær matvöruverslanir og Strætó. Að mati Grétars eru það: 

,,Krónan er ofarlega á blaði bara út af öllu því sem þau hafa verið að gera 

upp á síðkastið til að draga úr matarsóun, minnka plastnotkun og í raun bara 

vekja athygli á mikilvægi þess að stuðla að sjálfbærni. Síðan eru fyrirtæki sem 

hafa sprottið upp núna sem heita Barnaloppan, Extraloppan og Trendport, 

þar kemur fólk með notuð föt af sér í fullkomnu ásigkomulagi og selja eftir 

stöðluðu lágu verði. Þannig geta fötin lifað áfram og fleiri notað.‘‘ (Grétar)  

Augljóst er að Krónan er á góðri vegferð þar sem lögð er heilmikil áhersla á að ýta undir 

græna ímynd. Mikilvægt þykir að fyrirtæki hafi áhrif á önnur fyrirtæki að taka upp sömu 

gildi sem snúa að umhverfissjónarmiði. Komið er inn á pælingar með aðgreinandi og 

sameiginlega þætti fyrirtækja/vörumerkja, hvort stefna fyrirtækja almennt sé á þeirri 

vegferð sem Krónan hefur verið á síðustu ár. Aukin umfjöllun leiðir af sér afdrifaríkar 

ráðstafanir innan fyrirtækja. Viðmælendur voru spurðir hvort ákjósanlegra væri að stunda 

viðskipti við fyrirtæki sem stuðli að sjálfbærni í rekstri, Sigga svarar: 

,,Já. Mér finnst mikilvægt að styrkja fyrirtæki sem er umhugað um umhverfið 

og verja sínu fjármagni í að gera umhverfið okkar betra fyrir komandi 

kynslóðir, eins og sjálfbærni er í sinni einföldustu mynd. Ég er með afar lágan 

þröskuld fyrir rugli, ef upp kemur mál í fréttum t.d. að einhver starfsemi sé 

ekki sönn og rétt að þá hætti ég að versla við það fyrirtæki. Eins og með 

brúneggin um árið, þau sögðust selja egg af frjálsum hænum en kom síðar í 

ljós að meðferðin á hænunum var hræðileg. Ég meðvitað keypti egg þaðan 

því að ég hélt virkilega að þarna væri um að ræða frjálsar hænur sem liðu 

vel.‘‘ (Sigga)  

Grétar svarar sömu spurningu með eftirfarandi hætti: 

,,Já, en það eru ekkert alltof mörg fyrirtæki á Íslandi sem gefa sig út fyrir að 

vera græn. Ég pæli mikið í auglýsingum, verðlaunum og almennt séð 
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markaðsstarfi fyrirtækja á Íslandi og mér finnst gaman að styrkja þau 

fyrirtæki sem ég veit að stuðla að þessum þáttum. Fyrirtæki á Íslandi mættu 

taka einu skrefi lengra í áttina að grænni ímynd með því að fræða starfsfólk 

og ýta undir t.d. þá þætti sem Krónan fylgir, með því gætu fyrirtækin auglýst 

sig meira sem grænt fyrirtæki. Þú vilt ekki auglýsa þitt fyrirtæki sem ‘‘grænt‘‘ 

af því að þú flokkar sorp en síðan ríkir gríðarleg matarsóun og fyrirtækjabílar 

menga mikið o.s.frv.‘‘ (Grétar)  

Viðmælendur versla almennt oftar við fyrirtæki sem stuðla að sjálfbærni í rekstri og hafa 

unnið sér inn orðspor grænnar ímyndar í huga viðskiptavina.  Grétar nefnir að lítið sé um 

fyrirtæki á íslenskum markaði sem auglýsa sig sem græn því ýmislegt mætti fara betur í 

þáttum sem koma að umhverfismálum innan fyrirtækisins. Viðmælandi tekur dæmi um 

eggjaframleiðandann Brúnegg. Fyrirtækið auglýsti sig á sínum tíma fyrir að bjóða 

viðskiptavinum upp á vottaða vistvæna vöru s.s. að hænur ganga lausar þegar veður er 

gott, að þær fengju ást og umhyggju svo eitthvað sé nefnt. Þessi tilteknu egg voru á u.þ.b. 

40% hærra verði en samskonar egg í matvörubúðum þar sem þau voru flokkuð lífrænt 

ræktuð. Þegar leið á daginn kom í ljós að staðhæfingar fyrirtækisins voru ekki með sönnu 

sagðar, ekki var fylgt þeim forsendum sem þurfa að vera til staðar til að hljóta vistvæna 

vottun (Tryggvi Aðalbjörnsson og Þóra Arnórsdóttir, 2016). Spurt var að því hvort meiri 

kostnaður fylgir þeim fyrirtækjum sem helga sig sjálfbærni í rekstri. Grétar svarar: 

,,Ég segi að fyrirtæki græði margfalt á því til baka, bæði í tilfinningaþáttum 

og fjárhagslegum þáttum. Ég tel að starfsfólki muni líða betur, viðskiptavinir 

verða ánægðari og með því að tileinka sér sjálfbærni í rekstri muni einungis 

bætast í  viðskiptavinahóp fyrirtækisins. Fyrirtækin þurfa samt engu að síður 

að vita hvar eigi að auglýsa til að finna rétta viðskiptavini og auglýsa rétt.‘‘ 

(Grétar). 

Bæta má við að fyrirtæki eigi ávallt að vera heiðarleg út á við. Sigga segir að: 

,,Það kemst alltaf upp um þá sem eru óheiðarlegir, og í heiminum í dag að 

þá má segja í grófustu mynd að það er óheiðarlegt hjá fyrirtækjum að hafa 

sjálfbærni ekki að leiðarljósi. Fyrirtæki koma illa fram við umhverfið og 

náttúruna ef að þau virða ekki mörkin.‘‘ (Sigga).  
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Áhugaverð er sýn viðmælenda á grænni ímynd og sjálfbærni fyrirtækja á íslenskum 

markaði. Sigga og Grétar hafa í auknum mæli farið að hugsa meira út í þessa þætti og 

þ.a.l. taka eftir fyrirtækjum sem gera það líka. Þó var góður punktur Grétars að sum 

fyrirtæki hætta sér ekki út í að auglýsa sig út á við sem grænt fyrirtæki, vegna þess að 

hægt væri að gera betur í einhverjum skilningi í ,,umhverfisvænni‘‘ rekstri.   

Í næsta undirkafla mun rannsakandi leitast eftir svörum viðmælenda hvort græn ímynd 

fyrirtækja gæti skilað samkeppnisforskoti á íslenskum markaði. Einnig verður kannað 

hvort viðmælendum finnist slík fyrirtæki vera vænlegri bitar á hlutabréfamarkaði. 

 Samkeppnisforskot og fjárfestingar 

Fjárfestar eru oft á tíðum í leit að arðbærum fjárfestingum. Græn ímynd fyrirtækja kann 

að vera nýtt fyrirbæri og þ.a.l. getur legið hagnaðarvon fyrir fjárfesta í slíkum fyrirtækjum. 

Grétar segir: 

,,Fjárfestar eru alltaf að reyna fjárfesta í framtíðinni eða einhverju sem skilar 

þeim hagnaði eftir 2-5 ár. Fjárfestar hljóta að sjá þann fjárfestingar 

möguleika í fyrirtækjum sem sjá hag í að skilja eftir sig græn fótspor og leggja 

þar af leiðandi sitt af mörkum til að kolefnisjafna sína neyslu.‘‘ (Grétar) 

Álykta má að fjárfestar eigi möguleika á hagnaði í framtíðinni ef fjárfest er í hlutabréfum 

fyrirtækja með græna ímynd . Fjárfestar geta lagt sitt af mörkum við að kolefnisjafna 

neyslu sína með því að fjárfesta í grænum innviðum. Siggu finnst skipta máli að fyrirtækið 

sem hún myndi fjárfesta í stuðli að gildum grænnar ímynd, þ.e.a.s. ef þau væru í 

hlutabréfa hugleiðingum:  

,,Ég vil leggja mitt að mörkum til að hugsa sem umhverfisvænst, og vil að 

aðrir geri það líka. Ég vil skilja eftir mig grænar slóðir svo að kynslóðir á eftir 

mér og okkur njóti sömu forréttinda og við. Þessi fyrirtæki sem stuðla að 

samfélagslegri ábyrgð, grænni ímynd og þess háttar eru betri 

fjárfestingarkostur til lengri tíma og að slíkar fjárfestingar ættu að fela í sér 

minni áhættu. (Sigga) 

Fjárfesting í hlutabréfum fyrirtækis með græna ímynd gæti falið í sér minni áhættu en 

engin sönnun er þó til í þá veru. Fyrirtæki vinna sér inn samkeppnisforskot ef það fylgir 

skrefunum þremur í miðaðri markaðssetningu. Í síðasta skrefinu, staðfærslu, skapar 
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fyrirtæki aðgreinandi stöðu í huga neytanda. Gæti græn ímynd verið stór partur af 

aðgreiningu fyrirtækis samanborið við samkeppnisaðila að mati Grétars: 

,,Neytendur í dag vita ekki hvort fyrirtæki séu sjálfbær eða ekki. Fyrirtækin 

koma skilaboðunum hvergi á framfæri, ég hugsa að það séu mörg fyrirtæki 

á Íslandi sem eru inn við beinið ‘‘græn‘‘ en auglýsa það ekkert sérstaklega á 

heimasíðum sínum eða samfélagsmiðlum. Ég sá um daginn á Facebook að 

Dominos fékk jafnlaunavottun, þetta er nákvæmlega það sem fyrirtæki eiga 

að gera, segja frá starfsemi sinni á samfélagsmiðlum o.s.frv. Það held ég að 

sé partur af þessari grænu ímynd, að fyrirtækin eru nákvæmlega það sem 

neytendur halda að þau séu og með því skapast traust milli beggja aðila og 

þá kemur samkeppnisforskotið.‘‘  (Grétar)  

Rými er fyrir fyrirtæki að vinna sér inn samkeppnisforskot þar sem græn ímynd  gæti verið 

aðgreiningarþáttur. Samt sem áður er það hægara sagt en gert. Að fara eftir grænum 

gildum er þrautseig vinna sem krefst afkasta allra starfsmanna fyrirtækis. Grétar nefnir að 

mikilvægt sé í öllu markaðsstarfi að stjórnendur og starfsfólk séu heiðarleg út á við. Hægt 

er með einföldu móti að segja frá starfsemi fyrirtækis á samfélagsmiðlum í dag í von um 

að dýpka tengsl og traust við viðskiptavini. Hver er framtíðarsýn fyrirtækja með græna 

ímynd í huga viðskiptavina að mati Siggu: 

,,Ég held að þau fyrirtæki sem eru græn og vilja vera græn muni ná til 

ákveðins stækkandi markhóps sem að trúir að það fyrirtæki sé að leggja sitt 

af mörkum og muni því stunda viðskipti við þau.‘‘ (Sigga)  

Sama á við um Grétar: 

,,Fyrirtæki munu halda áfram að gera líkt og ég var að nefna með Dominos. 

Skapa traust á milli fyrirtækis og neytanda. Neytendur í dag hafa ekkert 

svigrúm fyrir svik og lygar hjá öðrum fyrirtækjum. Ef fyrirtæki tileinka sér 

sjálfbærni, heiðarleika og að byggja upp traust á milli sín og viðskiptavina að 

þá mun það skila sér sem samkeppnisforskoti á þeirra markaði.‘‘ (Grétar) 

Viðmælendur halda að þau fyrirtæki sem eru heiðarleg og segja satt og rétt frá munu 

halda áfram að stækka. Mögulega er það ekki allra fyrirtækja að vinna eftir 

umhverfisvænum leiðum en álykta má að neytendur eru að verða umhverfisvænni og 

kauphegðun muni breytast í takt við það.  
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Hugtakið grænþvottur (e. greenwashing) á við um fyrirtæki sem eyða tíma og 

peningum í að auglýsa sig út á við sem umhverfisvænt eða grænt merki en fylgja því ekki 

í rekstri (Umhverfisstofnun, e.d.) Er vitað um dæmi á íslenskum markaði að mati Siggu: 

,,Ekki í neinni grófri mynd nema Brúneggi eins og ég nefndi áðan. Það var eitt 

allsherjar svik, stjórnendur fyrirtækisins sögðu að hænurnar væru frjálsar á 

daginn og áttu viðskiptavinir ekki að fá samviskubit yfir því að kaupa egg frá 

hænum sem læstar voru í búrum allan daginn. Síðan kom í ljós að stjórnendur 

Brúneggs voru ekkert betri en aðrir. Það var farið illa með þær hænur. Það 

gæti samt verið að í nánari framtíð að það komi í ljós að einhver fyrirtæki 

sem segjast vera græn í dag eru það síðan alls ekki, vonum að það verði 

ekki.‘‘ (Sigga)  

Viðmælendur vissu ekki til fyrirtækis nema Brúneggs sem talið var að hafi stundað 

grænþvott á Íslandi (Tryggvi Aðalbjörnsson og Þóra Arnórsdóttir, 2016). 

Ef dregin eru saman aðalatriði þessa kafla fannst viðmælendum fyrirtæki með græna 

ímynd bæði eiga meiri möguleika á samkeppnisforskoti og einnig vænlegri kostur sem 

fjárfesting á hlutabréfamarkaði. Þó fannst viðmælendum mikilvægt að fyrirtæki séu 

heiðarleg við viðskiptavini og neytendur. Partur af samfélagslegri ábyrgð er að koma fram 

við alla á heiðarlegan hátt.  

Svo að hægt sé að bera saman svör viðmælenda á skoðun þeirra á íslenskum 

neytendum tók rannsakandi viðtal við framkvæmdarstjóra meðalstórs fyrirtækis á 

íslenskum markaði. Rannsakandi vildi komast að hversu auðvelt eða flókið er að fara eftir 

grænni vegferð innan fyrirtækis og hvort það skipti framkvæmdarstjóra máli.   

 

4.3 Sjálfbærni í rekstri fyrirtækja  

Í þessum kafla verður greint frá viðtali við Alfreð framkvæmdarstjóra í fyrirtæki á 

íslenskum fyrirtækjamarkaði (e. B2B market). Í töflu 4 má sjá þemu sem nánar verða 

rannsökuð. Viðmælandi hafði upplifað breytingar í rekstri vegna aukinnar umfjöllunar um 

sjálfbærni í rekstri og hefur farið fjölbreyttar leiðir til þess að ná til viðskiptavina til að 

mæta þörfum nútímans.  
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Tafla 4 - Þemu 3 

 
Byrjað verður að greina mikilvægi grænnar ímyndar og breytinga í rekstri fyrirtækja á 

íslenskum markaði. Síðar verður greint frá hvort viðmælandi hafi reynslu á 

samkeppnisforskoti þar sem áhersla hefur verið á  græna ímynd fyrirtækisins.  

 Græn ímynd og breytingar í rekstri síðustu ár 

Síðustu ár hafa ákveðnir framkvæmdarstjórar hagrætt rekstri fyrirtækja þeirra til að mæta 

kröfum um losun gróðurhúsalofttegunda. Þessi fyrirtæki sem hafa lengst gengið í þeim 

málum hafa verið titluð með græna ímynd. Græn ímynd fyrirtækja er að mati Alfreðs: 

,,Í fyrsta lagi að gæta að því hvaða vörur er verið að selja, hvernig eigi að 

meðhöndla þær, hvernig ég haga starfseminni innan fyrirtækisins og hvernig 

ég ber mig að því að kaupa hráefni. Síðan í framhaldi hvernig ég kynni það 

fyrir viðskiptavininum.‘‘ (Alfreð)  

Upptaldir þættir snerta á flestu sem felst í því að fyrirtæki stuðli að grænni ímynd. 

Mikilvægt þykir að vel sé vaktað hvernig rekstri er háttað, hvernig flokkun sorps er háttað, 

val á farartækjum, kolefnisjöfnun o.s.frv. Einnig hvernig komið sé fram við viðskiptavini af 

hreinskilni og virðuleika. Hugtakið sjálfbærni er sett fram á þann hátt að fyrirtæki gegni 

þörfum nútímans í stað þess að skerða tækifæri komandi kynslóða á að gegna þörfum 

sínum. Alfreð segir: 

,,Mér finnst skipta máli að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi, ekki endilega til 

að segja frá því heldur líka sér í lagi mikilvægt í heildar myndinni. Þeir sem 

reka fyrirtæki hugsi um umhverfið og sjálfbærni í rekstri o.þ.h. Maður áttar 

sig á því  best þegar yngra starfsfólk kemur inn á sumrin hvernig það fer fram 

á hvaða  aðferðir eru notaðar við flokkun á t.d. plastinu, ruslinu eða sorpi 

almennt. Má segja að þeir yngri kenna þeim eldri. Ef ég myndi ekki hugsa 
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neitt eða gera neitt í þessum málum þá myndu viðhafast gamlar aðferðir og 

fyrirtækið yrði fljótt úrelt.‘‘(Alfreð)  

Fræðandi að heyra álit viðmælanda á hvernig sjálfbærni hefur aukist í fyrirtækinu með 

árunum, telur hann að ef ekki er hugað að þeim hlutum sem falla undir hugtakið sjálfbærni 

að þá yrði fyrirtækið fljótt gamaldags. Yngra starfólk innan fyrirtækisins hefur sterkari 

skoðanir um hvernig eigi að haga sér í t.d. flokkun á sorpi, er það í takt við nútímann ef 

marka má rannsóknir síðastliðin ár þar sem yngri kynslóð hefur sterkari skoðanir heldur 

en fólk á miðjum aldri og eldra fólk á framtaki gegn losun gróðurhúsalofttegunda. Ef 

skoðaðar eru rannsóknir sem Gallup í Bandaríkjunum framkvæmdi segir að 70% af fólki á 

aldrinum 18-34 ára hafi áhyggjur af hnattrænni hlýnun á meðan að 56% af fólki eldra en 

55 ára hafi áhyggjur af hnattrænni hlýnun (Ballew, Marlon, Rosenthal, Gustafson, Kotcher, 

Maibach og Leiserowitz, 2019). Rannsakandi vildi vita hvort kauphegðun viðskiptavina 

hafi breyst á síðustu árum ef litið er til umhverfisvænni vara, Alfreð segir: 

,,Mjög margir af mínum viðskiptavinum segjast vera grænir og jafnvel 

auglýsa græna ímynd sína en að mínu mati skilar það sér ekki alltaf þegar 

við bjóðum þeim vörur, þ.e.a.s. þegar fólk hefur tvo valkosti annars vegar 

dýrari græna vöru og hins vegar ódýrari hefðbundnu vöru, að þá er það mjög 

oft sem verðið ræður en ekki umhverfissjónarmið, það er ekki nema ákveðin 

prósenta sem að lætur raunverulega uppruna vörunnar skipta máli. Svo má 

segja að viðskiptavinir eru meðvitaðir um græna ímynd fyrirtækja en fylgja 

því kannski ekki beint í öllum myndum. Ég hugsa samt engu að síður að það 

sé tímaspursmál hvenær umhverfisvænni vörur verða vinsælli en þær 

hefðbundnu.‘‘ (Alfreð)  

Alfreð nefnir að verð sé enn ráðandi þáttur þegar litið er til tveggja vara. Ein vara er ódýr 

og hefðbundin hin varan er dýrari en umhverfisvæn. Stærri hluti viðskiptavina kýs frekar 

að kaupa ódýrari vöru frekar en umhverfisvæna vöru í dag. Þegar fram líða stundir með 

komandi kynslóðum verður áhugavert að fylgjast með hvort kauphegðun almennings 

breytist þegar litið er til umhverfisvænni vara eða þjónustu. Rannsakandi forvitnast hvort 

rekstur fyrirtækisins hafi tekið inn í myndina þær áskoranir sem felast í sjálfbærni í rekstri. 

Alfreð segir: 
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,,Já við höfum reynt að gera það, við höfum boðið grænar vörur meðfram, 

og merkt þær sérstaklega síðan höfum við mælt hversu mörg tilboð við 

sendum út í margnotavörur eða þá umhverfisvænar vörur, við mælum líka 

hversu mikið er beðið um tilteknar vörur. Okkar markmið er að bjóða alltaf 

upp á tvo valkosti, hefðbundna vöru og umhverfisvænni vöru eða margnota 

vöru. Einnig höfum við verið að kolefnisjafna með gróðursetningu trjáa, við 

buðum fyrirtækjum sem keyptu jólagjafir hjá okkur fyrir starfsfólk sitt að 

kolefnisjafna viðskiptin með gróðursetningu trjáa.‘‘  (Alfreð) 

Viðmælandi hóf samstarf við fyrirtæki sem býður upp á að kolefnisjafna losun 

gróðurhúsaloftteguna, mörg fyrirtæki hafa gert slíkt hið sama ef marka má lista Kolviðar 

um fyrirtæki sem hafa bundið kolefni (Kolviður, 2020). Einnig hefur vöruframboð 

fyrirtækisins breyst með árunum þar sem áhugi á umhverfisvænni og/eða margnota 

vörum hefur aukist  

,,Einn af okkar birgjum  sem við kynntumst árið 1999 var frumkvöðull í 

framleiðslu á umhverfisvænum stuttermabolum. Lengi vel var þessu stillt upp 

hjá okkur sem meiri gæða vöru heldur en þeir hefðbundnu bolir sem við 

seljum, þ.a.l. voru þeir dýrari. Rétt á síðustu árum hefur fólk raunverulega 

byrjað að velja bolina einungis vegna þess að þeir eru umhverfisvænni. Aukin 

eftirspurn er á taupokum því fólk vill ekki nota einnota plastpoka lengur. 

Eins með birgjana okkar í Kína, þeir eru byrjaðir að pæla meira í 

umhverfisvænni lausnum. Ég er vanur að fara á sýningar hjá birgjum okkar 

úti, síðasta sýning gekk að mestu út á grænar vörur eða þá umhverfisvænni 

kosti.‘‘ (Alfreð) 

Ef litið er til þemu undirkaflans græn ímynd og breytingar í rekstri síðustu ár að þá hefur 

hnattræn hlýnun og aukin umfjöllun haft áhrif á fyrirtæki Alfreðs. Birgjar sem framleiða í 

Kína eru farnir að skoða umhverfisvænni kosti og stór hluti af viðskiptavinum kjósa að 

kaupa endurunnar-, margnota eða umhverfisvænar vörur þrátt fyrir að verð sé hærra. 

Athyglisvert er að einn stuttermabola framleiðandi hefur verið að framleiða boli til margra 

ára með umhverfisvænum hætti en núna síðustu ár hefur fólk fyrst tekið eftir þeim fyrir 

þann eiginleika sem þeir standa fyrir.  
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Í næsta undirkafla verður rætt hvort samkeppnisforskot á heimamarkaði myndast út 

frá grænni ímynd fyrirtækja. 

 Samkeppnisforskot á heimamarkaði 

Að byggja upp arðbær tengsl við viðskiptavini og ná forskoti á samkeppnisaðila krefst 

vinnu, fyrirtæki þurfa að sýna viðskiptavinum fram á að það gefi meira virði og ánægju en 

samkeppnisaðilar gefa. Ef vel tekst munu viðskiptavinir líta á það sem þeirra hag að 

stunda viðskipti við fyrirtækið og þ.a.l. myndast samkeppnisforskot. Fyrirtæki geta búið 

til virði og ánægju úr mörgum aðgreinandi þáttum, rannsakandi vildi komast að hvort 

Alfreði finnst græn ímynd fyrirtækja skila samkeppnisforskoti á íslenskum markaði. Alfreð 

segir: 

,,Ef litið er t.d. á matvörumarkaðinn að þá er auðvelt að finna vörur sem eru 

umhverfisvænar og eru ekki mikið dýrari en þær hefðbundnu. Verslanir geta 

með auðveldu móti auglýst þær og ef verkefnið er tekið alla leið, gæti það á 

endanum skilað samkeppnisforskoti.‘‘ 

Þó segir Alfreð að græn ímynd eigi ekki við á öllum mörkuðum, líkt og hefur verið 

nefnt í ritgerðinni eru matvörubúðir í auknum mæli að vinna eftir grænni ímynd, 

Alfreð nefnir að: 

,,Fyrirtæki eins og Olís er búið að vera gróðursetja tré í mörg ár, kannski fyrir 

10 árum síðan þá hugsaði fólk jákvætt til þeirra vegna þess. Síðan líður 

tíminn og það eru margir, að bendla sig við eitthvað umhverfisvænt, þá tekur 

hitt yfir. Neytendur segja að Olís sé einungis bensín fyrirtæki, þó það sé að 

gróðursetja að þá skiptir það ekki máli. Olís er ekki í eðli sínu grænt fyrirtæki 

svo erfitt er að notfæra græna ímynd sem forskot.‘‘ 

Ekki er hægt að álykta um það að græn ímynd geti verið ráðandi 

aðgreiningarþáttur fyrirtækja á öllum mörkuðum. Alfreð segir frá reynslusögu sinni 

um samstarf við fyrirtæki sem kolefnisjafnar. 

,,Við t.d. reyndum síðustu jól að binda okkar trúss við fyrirtækið Treemember 

Me. Við buðum þá fyrirtækjum að kaupa jólagjafir fyrir starfsfólk og 

kolefnisjafna þær í leiðinni. Við lögðum heilmikla vinnu í verkefnið og sóttum 

marga fundi en reyndin er sú að viðskiptavinurinn á endanum var ekki mikið 
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að tengja þetta saman, hann leitar ekki til fyrirtækis eins og okkar til þess að 

kolefnisjafna vöruna sína, þannig að niðurstaðan var sú að vinnan, 

kostnaðurinn og framlagið var meiri heldur en ávinningurinn. Það kann að 

vera að þetta sé bara svona í byrjun en við reyndum og við lögðum okkur 

fram að sýna viðskiptavinum okkar að við værum til í að gera þetta með þeim 

en voru ekki margir sem bitu á. Við sjáum hvað setur næstu ár.‘‘ (Alfreð)  

Álykta má að fyrirtæki geti náð til nokkurra markhópa sem þykir mikilvægt að fyrirtæki 

stuðli að sjálfbærni í rekstri. Þó eru enn fleiri og stærri markhópar sem þykja aðrir þættir 

mikilvægari en þeir sem falla undir græna ímynd. Þó má gera ráð fyrir að markhópar sem 

þykir mikilvægt að stuðla að þáttum sem falla undir græna ímynd séu að stækka. 

Möguleiki er fyrir fyrirtæki á ýmsum mörkuðum til þess að tengja sig við græna ímynd og 

starfa eftir gildum sem fylgja henni og þ.a.l. skapa virði fyrir viðskiptavini sem gæti nýst 

sem samkeppnisforskot. Alfreð segir: 

 ,,Ef að skuttogari hendir öllu rusli í sjóinn í dag, þá getur þú rétt ímyndað þér 

hvort að fólkið sem er að alast upp núna, þegar það fer að vinna á 

skuttogurum hvort að það hendi öllu draslinu í sjóinn. Nákvæmlega sama hér 

s.s. ef að 15% af viðskiptavinum mínum eru græn og hugsi í umhverfisvænum 

lausnum, og það var enginn að pæla í umhverfisvænum vörum fyrir 10 árum 

síðan að þá getur þú rétt ímyndað þér hvernig viðskiptavinir mínir verða eftir 

10 ár, það er bara spurning hversu hátt hlutfall það verður.‘‘ (Alfreð)  

Mikilvægt skref fyrirtækja í átt að umhverfisvænni rekstri er að allir starfsmenn og 

viðskiptavinir séu saman í liði. Auglýsingar spila stóran þátt í að koma réttum skilaboðum 

á rétta staði. Alfreð segir: 

 ,,Það er mjög mikilvægt að láta vita af því að starfsemi fyrirtækisins takið mið 

af umhverfisvænum leiðum, þó að fáir láti þetta miklu máli skipta af okkar 

reynslu séð. Það sem skiptir meira máli en að auglýsa þetta er að í leiðinni 

uppfræði ég starfsfólk mitt og við tölum um það hvað við erum að gera. Til 

dæmis getum við verið að auglýsa græna vöru og flokka ekki ruslið? Getum 

við auglýst umhverfisvænan stuttermabol og flutt hann til landsins með 

flugi?‘‘ (Alfreð) 
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Mikilvægt er að láta vita að fyrirtæki bjóði upp á umhverfisvænar vörur. Gjarnan á það þó 

við að viðskiptavinir versla ódýrari hefðbundna vöru fremur en dýrari umhverfisvæna 

vöru. Mikilvægt er að uppfræða starfsfólk um stefnur, gildi og viðhorf fyrirtækis sem getur 

tekið mið af breytingum í rekstri með árunum. Í náinni framtíð má álykta að neytendur 

munu krefjast þess að fyrirtæki stuðli að sjálfbærni í rekstri og hafi hag umhverfisins 

ofarlega í minni. Alfreð segir: 

 ,,Þegar ég var að byrja með fyrirtækið, þótti sniðugt hjá fyrirtækjum að nota 

 slagorðið ,,góð þjónusta.‘‘ Í dag gera neytendur ráð fyrir að þjónusta í öllum 

 fyrirtækjum sé góð, það er grundvallaratriði. Ef litið er á daginn í dag að þá 

 auglýsa fyrirtæki með slagorðum eins og græn framtíð, umhverfisvænar 

lausnir  og fleira en neytendur eftir 10-15 ár jafnvel fyrr munu þykja 

 grundvallaratriði að fyrirtæki byggi sína starfsemi á því. Það mun verða krafa 

um það í öllum fyrirtækjum, rétt eins og að það er krafa í dag að veita góða 

 þjónustu. Þannig mun þetta þróast til lengra tíma litið, vona ég.‘‘ (Alfreð) 

Að mati höfundar eru fyrirtæki í auknum mæli að huga að sjálfbærni í rekstri og eru að 

finna eigin leiðir til að mæta þörfum neytenda um áhyggjur vegna hlýnun jarðar. Sum líta 

á það sem tækifæri til þess að tengjast viðskiptavinum betur en sum hver líta á það sem 

kvöð. Það er ekki sjálfgefið að fyrirtæki nái samkeppnisforskoti ef það byrjar að vinna eftir 

gildum sem falla undir græna ímynd. Ekki eru neytendur á öllum mörkuðum móttækilegir 

fyrir því eða þykja aðrir þættir mikilvægari að svo stöddu. Tíminn mun leiða í ljós hvort 

fjöldi fyrirtækja geti nýtt græna ímynd sem aðgreinandi þátt í markaðsstarfi og unnið sér 

inn samkeppnisforskot á markaði. Í næsta kafla verða aðalatriðin dregin saman úr 

niðurstöðukaflanum.  

4.4 Samantekt 

Íslendingar eru vanir því að nota 99% endurnýjanlega orku og það hefur tíðkast að ekki sé 

sparlega farið með hana. Því hafa Íslendingar fengið það orðspor á sig að vera titlaðir 

orkusóðar. Þeir láta vatnið renna í sturtunni, gleyma að slökkva ljós o.s.frv. Engu að síður, 

síðustu ár hefur stóraukist flokkun inni á heimilum og í fyrirtækjum. Neysla hefur breyst 

og neytendum ofbýður einnota plast. Rannsóknir hafa bent til þess að afleiðingar neyslu 

mannsins valdi hnattrænni hlýnun. Því hafa sum fyrirtæki breytt rekstri sínum og sumir 
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neytendur breytt kauphegðun þar sem umhverfið er haft að leiðarljósi. Allir viðmælendur 

voru sammála um það að framtíðin sé græn. Aðgerðaráætlun hjá ríkinu gerir ráð fyrir að 

banna sölu á nýjum bensín- og dísel bílum í kringum árið 2030, þá verða einungis bílar 

knúnir áfram af endurnýjanlegum orkugjöfum. Viðmælendur höfðu orð á breytingum 

Krónunnar sem hefur á síðustu árum breytt miklu í rekstri sínum til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og hefur unnið sér inn græna ímynd í huga neytenda. Með 

aðgerðunum virðist vera að sumum neytendum líki vel við og vilja binda sitt trúss við 

matvöruverslunina. Ef litið er til rannsóknar á ímynd matvöruverslanna, sem fjallað var 

um í fræðilega yfirlitinu, má sjá að ímynd Krónunnar hefur batnað mikið. Ímynd 

Krónunnar árið 2003 (sjá mynd 2) var aðeins bærileg en ímynd árið 2018 (sjá mynd 3) var 

afar góð. Álykta má að breyttar áherslur, þar sem sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð er 

höfð að leiðarljósi spili þar þátt í bættri ímynd. Þó er ekki hægt að segja að græn ímynd 

hafi áhrif á alla viðskiptavini eða neytendur, fyrirtæki sem í eðli sínu eru óumhverfisvæn 

ættu að leggja áherslu á aðra þætti en græna ímynd til þess að ná samkeppnisforskoti á 

markaði. Nánar verða niðurstöður greindar til samanburðar við eldri rannsóknir í umræðu 

kafla. 
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5  Umræða og lokaorð 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningu svarað ásamt því að þemu verða sett í 

samhengi við fræðilega kaflann. Ályktanir verða dregnar út frá niðurstöðu og skýrt frá 

takmörkunum rannsóknarinnar. Síðast en ekki síst verða gerðar tillögur að 

framtíðarrannsóknum. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá mismunandi sýn á hvernig sérfræðingar, 

stjórnendur og neytendur túlka hugtakið græna ímynd og áhrif hennar á neyslu- og 

kauphegðun Íslendinga. Rannsakandinn vildi einnig dýpka skilning sinn á 

rannsóknarefninu með eigindlegri aðferðafræði svo hægt væri að halda áfram 

rannsóknarvinnu með megindlegum hætti.  

Rannsóknarspurningu rannsóknarinnar var stillt upp þannig að ekki sé hægt að alhæfa 

út frá einu sjónahorni t.d. frá sjónarhorni sérfræðinga, neytenda eða framkvæmdarstjóra. 

Rannóknarspurningin varpar ljósi á mismunandi sýn aðila á íslenskum markaði. 

Rannsakandi studdist við rannsóknarspurninguna hentar að nýta græna ímynd frekar en 

aðrar áherslur til að ná samkeppnisforskoti á heimamarkaði? Það hentar ekki öllum 

íslenskum fyrirtækjum að nýta græna ímynd sína sem samkeppnisforskot á 

heimamarkaði. Að mati rannsakanda fer það eftir markaði sem fyrirtæki er starfrækt á. 

Markaðir sem ættu að geta nýtt græna ímynd sem forskot eru t.d. matvöru-, matvæla-, 

samgöngu-, bílasölu-, fata-, heilsuvöru- og heildsölumarkaðir svo eitthvað sé nefnt. Þó 

veltur á framtíð íslenska vinnumarkaðarins hvort græn ímynd fyrirtækja verði aðgreinandi 

þáttur eða hvort að hún verði sambærilegur þáttur í markaðsstarfi fyrirtækja. Líkt og að 

góð þjónusta hafi verið aðgreinandi þáttur fyrir 20 árum er hún sambærilegur þáttur í 

dag. Tíminn mun leiða það í ljós. Eins og staðan er í dag telur rannsakandi að tækifæri er 

fyrir sum fyrirtæki að vinna sér inn samkeppnisforskot á heimamarkaði með því að leggja 

áherslu á græna ímynd. Stjórnendur, starfsfólk og hagaðilar þurfa því að vinna eftir sömu 

gildum. Það er einnig liður í því að stuðla að sjálfbærni í rekstri að fá viðskiptavini með sér 

í lið sem eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum til að draga úr gróðurhúsalofttegundum. 

Fyrirtæki með tímanum þróa með sér persónueinkenni sem viðskiptavinir tengja við, sem 
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dæmi þá er vörumerkið Volvo þekkt fyrir að veita öryggi. Því kýs fjölskyldufólk að kaupa 

bíla frá vörumerkinu því það vill tryggja öryggi fjölskyldunnar. Fyrirtæki nú til dags hafa 

þróað með sér umhverfisvæn persónueinkenni sem ákveðnir neytendahópar gætu tengt 

við og gera má ráð fyrir að sá neytendahópur stækki á næstu árum.  

5.1 Ályktanir 

Ef litið er til rannsókna um neyslu mannsins og áhrif hans á hnattræna hlýnun 

(Aizebeokhai, 2010; Finnur Dellsén og Ragna B. Garðarsdóttir, 2019) má finna samlíkingar 

í þessari rannsókn. Sérfræðingarnir sem rannsakandi tók viðtöl við voru báðir sammála 

því að neysla mannsins hefur magnast upp gríðarlega frá upphafi iðnbyltingarinnar. Þó 

svo að fólk sé meðvitað um að loftlagsbreytingar séu af mannavöldum skilar það sér ekki 

alltaf í breyttri hegðun en rétt á síðustu árum hefur hluti af fyrirtækjum og neytendum 

sett sér skýr markmið að stuðla að sjálfbærni í rekstri fyrirtækja og sömuleiðis neytendur 

að stuðla að sjálfbærni heima fyrir. Sjálfbærni er „þróun sem mætir þörfum samtímans 

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

Björnsson, 2013).  

Fyrirtæki eru byrjuð að huga að sjálfbærni í rekstri og sum hver leggja áherslu á græn 

skilaboð í auglýsingum. Álykta má að meira verði um slíkar auglýsingar á komandi tímum 

en varast þarf grænþvott (e. Green washing). Álykta má að þau fyrirtæki sem eru 

heiðarleg og eru í raun með græna ímynd geta byggt upp gott samband milli sín og 

viðskiptavina sinna. Með góðu sambandi milli viðskiptavina og vörumerkis myndast 

allskyns hagsbætur (Keller, 1998).  

Einnig má álykta að það séu mörg fyrirtæki í dag sem eru að haga starfseminni út frá 

umhverfissjónarmiði en segja hvergi frá því, þ.a.l. vita viðskiptavinir ekki af því og sér í lagi 

viðskiptavinir samkeppnisaðilans. Tækifærin eru í höndum stjórnenda að segja frá þáttum 

sem fyrirtækið þeirra gerir til að stuðla að sjálfbærri þróun og ganga má út frá að með 

þeim aðgerðum muni fyrirtækið tengjast viðskiptavinum sínum betur og skapa hagrænt 

virði fyrir viðskiptavininn. Samkeppnisforskot myndast þegar fyrirtæki tekst að skapa 

meira hagrænt virði en keppinautur þess (Porter, 1985). 

Framtíð vinnumarkaðarins er græn svo fyrirtæki geta nýtt sér þau tækifæri að verða á 

undan samkeppnisaðilum til að höfða til fólks sem hefur áhyggjur af loftlagsbreytingum. 
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Sá markhópur sem tekur mest eftir breyttum áherslum í rekstri fyrirtækja er yngra fólk, 

þ.e. fólk á aldrinum 18-30 ára. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem ætla sér að höfða til 

þeirra að segja frá mikilvægum skilaboðum á réttum stöðum. Dæmi um að kauphegðun 

neytanda sé að breytast er sala á bílum á Íslandi. Árið 2019 var 22% af bílasölu á Íslandi 

sala á hreinum rafmagnsbílum, tengiltvinnabílum og hybrid bílum (Birna Stefánsdóttir, 

2019). Viðmælandi rannsóknarinnar, Oddur skrifstofustjóri í ráðuneyti, segir að sala á 

nýjum bensín- og díselbílum verði bönnuð í kringum 2030 og þar með má áætla að á árinu 

2040 verða einungis bílar knúnir áfram af 100% endurnýjanlegum orkugjöfum á götunni.  

5.2 Takmarkanir og styrkur rannsóknar 
Styrkleikar rannsóknarinnar eru meðal annars hversu góður aðgangur var að upplýstum 

viðmælendum sem eru málsmetandi á Íslandi. Mikil vitneskja fylgdi með sérfræðingunum 

tveimur sem hafa í langan tíma unnið við störf tengdum rannsóknarefninu. Þátttakendur 

voru allir af vilja gerðir til að segja frá reynslu sinni og skoðun þeirra á rannsóknarefninu. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast aðallega í hversu nýtt rannsóknarefnið er og fólk 

hefur afar mismunandi skoðanir á því, gæti það leitt til minni trúverðugleika niðurstaðna. 

Hins vegar veita niðurstöður innsýn í upplifun fimm einstaklinga sem gegna mismunandi 

stöðum í samfélaginu á græna framtíð vinnumarkaðarins og hvort fyriræki geti nýtt sér 

græna ímynd í dag sem forskot á samkeppnisaðila.  

5.3 Framtíðarrannsóknir 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta verið grunnur að frekari rannsóknum í framtíðinni og 

þannig stuðlað að aukinni þekkingu á þessu viðfangsefni. Hægt væri að framkvæma 

sambærilega rannsókn með djúp viðtölum nema með öðrum þátttakendum. Einna helst 

neytendum og stjórnendum, til að fá víðari upplýsingar um reynslu og framtíðarsýn þeirra 

á grænni framtíð vinnumarkaðarins. Einnig væri áhugavert að kanna með megindlegum 

hætti hvort það skipti neytendur máli að fyrirtæki stuðli að grænni ímynd. Sem og væri 

áhugavert að kanna með megindlegum hætti hvort stjórnendur fyrirtækja sjái 

fjárhagslegan gróða í því að stuðla að grænni ímynd. Að lokum væri áhugavert að taka 

fyrir eitt fyrirtæki sem hefur náð árangri síðustu ár í rekstri með umhverfissjónarmiði og 

kanna með megindlegum hætti hvort viðskiptavinir þeirra hafi öðlast meira traust á 

fyrirtækinu.
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Viðauki 1 – spurningalisti fyrir viðmælanda 1 
 

1. Hver var drifkraftur þinn að starfa á orkumarkaði? 

2. Hverjir eru styrkleikar Íslands á sviði endurvinnanlegra orkugjafa? 

3. Hver er staða Íslands á sviði orkunýtingar? Gæti Ísland gert betur? 

4. Hvar fær Ísland sína helstu orku? 

5. Hvernig finnst þér Ísland búið að standa sig síðustu 5 ár í málum eins og að draga 

úr matarsóun, notkun rafmagnsbifreiða og flokkun inn á 

heimilum/fyrirtækjum/stofnunum. Væri eitthvað hægt að gera til að auka 

eftirfarandi hluti? 

6. Á næstu árum ætti að herða lög á óumhverfisvæna hluti, eins og að það væri 

dýrara að eiga bíl sem eyðir meira bensíni á hundraði. 

7. Hvernig er Ísland í samanburði við önnur Evrópuríki í málum endurvinnanlegra 

orkugjafa? 

8. Í alþjóðlegum samanburði hefur orkunotkun á Íslandi mikla sérstöðu. Hvað telur 

þú að séu helstu þættir þessarar sérstöðu Íslands á markaðnum? 

9. Hversu mikilvægt er að draga úr mengun af mannavöldum sem orsakar hlýnun 

jarðar? 

10. Hvernig væri hægt að draga úr henni? 

11. Hver er þín sýn á framtíð Íslands á orkumarkaði - Hvernig komum við að honum 

eftir til að mynda 50 ár.  

12. Telur þú nauðsynlegt að Ísland taki þátt í orkupakkanum? 
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Viðauki 2 – spurningalisti fyrir viðmælanda 2 

 

1. Hver var drifkraftur þinn að starfa á umhverfissviði? 

2. Hverjir eru styrkleikar Íslands á sviði endurvinnanlegra orkugjafa? 

3. Hver er staða Íslands á sviði orkunýtingar? Gæti Ísland gert betur? 

4. Hver er staða Evrópuríkja í orkumálum í samanburði við Ísland? 

5. Telur þú að við ættum að deila sérhæfingu okkar í orkumálum með 

nágrannalöndum með aðgerðum líkt og að leggja sæstreng? 

6. Eru einhver atriði sem við erum að gera sem gæti ýtt undir bætta getu annarra 

þjóða í orkumálum? 

7. Gætu aðrar þjóðir tekið okkur til fyrirmyndar? 

8. Finnst þér mega nýta meira vindmyllur á Íslandi til orku aflannar? 

9. Hversu mikilvægt er að draga úr hlýnun lofthjúpsins? 

10. Af hverju finnst sumu fólki ekki skipta máli að draga úr hlýnun lofthjúpsins? 

11. Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð Íslands á orkumarkaði? Segjum eftir til dæmis 50 

ár. 

12. Má borga pening í dag til að bæta græna ímynd Íslands á morgun. 
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Viðauki 3 – spurningalisti fyrir viðmælendur 3 og 4  

 

1. Veist þú hvað græn ímynd fyrirtækja er? 

2. Finnst þér skipta máli að fyrirtæki tileinki sér sjálfbærni í rekstri? 

3. Ef þú ættir að nefna þrjú fyrirtæki sem þér finnst vera sjálfbær í rekstri, hvaða 

fyrirtæki myndirðu nefna? 

4. Verslar þú oftar við fyrirtæki sem gefa sig út fyrir að vera með græna ímynd? 

5. Telur þú vera kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að tileinka sér sjálfbærni í rekstri? 

6. Ef þú værir framkvæmdarstjóri í meðal stóru fyrirtæki í dag myndir þú verja 

fjárhæðum í að bæta græna ímynd fyrirtækisins, til dæmis með því að 

kolefnisjafna? fjárfesta í rafmagnsfarartækjum, flokka sorp með nákvæmum hætti 

o.s.frv? 

7. Telur þú fyrirtæki sem stuðla að grænni ímynd vera vænlegri bita fyrir fjárfesta? 

8. Ef þú værir í hlutabréfa hugleiðingum, myndi það skipta þig máli að fyrirtækið sem 

þú myndir fjárfesta í stuðli að grænni ímynd? 

9. Finnst þér fráhrindandi að stunda viðskipti við fyrirtæki sem titlað er með græna 

ímynd? 

10. Telur þú möguleika á samkeppnisforskoti hjá fyrirtækjum ef þeir stuðla að grænni 

ímynd? 

11. Eftir t.a.m. 10 ár telur þú að það verði möguleiki á samkeppnisforskoti hjá 

fyrirtækjum ef þeir stuðla að grænni ímynd? 

12. Hefur þú orðið var við að fyrirtæki á íslenskum markaði gefa sig út fyrir að stuðla 

að grænni ímynd en fylgja því ekki í rekstri? 

13. Finnst þér að stjórnvöld ættu að hafa meiri afskipti af íslenskum fyrirtækjum hvað 

varðar sjálfbærni í rekstri? 
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Viðauki 4 – spurningalisti fyrir viðmælanda 5 

 

1. Veist þú hvað græn ímynd fyrirtækja er? 

2. Finnst þér skipta máli að fyrirtæki tileinki sér sjálfbærni í rekstri? 

3. Telur þú æskilegt að starfsfólk innan fyrirtækis stuðli að sjálfbærni í rekstri? þ.e. 

fylgja reglum um flokkun sorps, kjósa umhverfisvænar leiðir í og úr vinnu og á 

vinnutíma, minnka matarsóun, minnka plastnotkun, auka notkun á rafrænum 

skjölum í stað notkun pappírs svo dæmi séu nefnd.  

4. Á síðustu 5-7 árum, finnst þér neytendur orðnir meira meðvitaðir um græna ímynd 

fyrirtækja almennt? 

5. Eru viðskiptavinir þínir meira umhugað um græna ímynd þíns fyrirtækis, ef litið er 

á síðustu 5-7 ár? 

6. Hefur starfsemi fyrirtækis þíns tekið mið af þeim áskorunum sem felst í sjálfbærni 

í rekstri?  

7. Hefur vöruúrval fyrirtækis þíns breyst á síðustu árum, þ.e. ef litið er til 

umhverfisvænni vara? 

8. Telur þú að fyrirtækið þitt gæti náð samkeppnisforskoti með því að stuðla að 

grænni ímynd? 

9. En eftir 10 ár, heldur þú að það verði sami möguleiki á samkeppnisforskoti ef það 

er núna í dag? 

10. En almennt séð, telur þú fyrirtæki á íslenskum markaði geta náð 

samkeppnisforskoti á samkeppnisaðila með því að stuðla að grænni ímynd? 

11. Finnst þér mikilvægt að láta viðskiptavini vita í formi auglýsinga að starfsemi 

fyrirtækis tekur mið af umhverfisvænni leiðum í rekstri, vöruúrvali o.s.frv. 

12. Ef svarað játandi, hefur þú auglýst fyrirtækið þitt með eftirfarandi hætti og hvernig 

tóku viðskiptavinir því?   


