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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að rannsaka áhrif umhverfisvænna matvælaumbúða á kauphegðun 

neytenda en þar sem vitund almennings á umhverfisvandamálum er að aukast töldu rannsakendur 

að þetta væri áhugavert rannsóknarefni. Framkvæmdar voru tvær rannsóknir, eigindleg rannsókn 

í formi viðtala við fjóra sérfræðinga og megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar þar sem 

368 þátttakendur tóku þátt. Niðurstöður rannsóknanna sýndu mikinn áhuga neytenda á 

umhverfisvænum umbúðum og að auki var mikil eftirspurn eftir þeim. Sérfræðingar tóku fram að 

fyrirtæki eru stöðugt að reyna að mæta eftirspurn neytenda en ítrekuðu að það sé stórt og mikið 

ferli á bakvið svona breytingar auk marga/mikilla ávinninga og áskorana. Það er mikilvægt fyrir 

bæði fyrirtæki og almenning að upplýsingar séu ekki villandi, hvort sem talað er um umbúðir eða 

auglýsingar, því það á að vera sameiginlegur ávinningur allra að draga úr umhverfisáhrifum. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að umhverfisvænar matvælaumbúðir hafi áhrif 

á kauphegðun neytenda, óháð aldri og kyni, en flestir telja sig velja vörur í umhverfisvænum 

umbúðum fram yfir aðrar. Gott er að hafa í huga að það er ekki alltaf samræmi í því sem neytendur 

segjast gera og hvað þeir gera í raun, eins og einn sérfræðinganna nefndi. 
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Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvort umhverfisvænar matvælaumbúðir hafi áhrif á 

kauphegðun neytenda. Við erum afar þakklát fyrir þær faglegu upplýsingar sem við fengum frá 
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1 Inngangur 

Neytendur eru þeir einstaklingar sem kaupa og/eða neyta vara eða þjónustu (Priest o.fl., 2013). 

Þar með gegna þeir stóru og mikilvægu hlutverki í að koma umhverfisvænum 

matvælaumbúðum á markað því þeir ákveða hvort þeir kaupi tilteknar vörur eða ekki. Hver og 

einn neytandi hefur/sýnir ákveðna kauphegðun sem er ólík öðrum. En kauphegðun er ferli sem 

hefst þegar einstaklingar leita að vöru til að uppfylla þarfir sínar eða óskir. Við upphaf ferlisins 

byrjar einstaklingurinn að afla sér upplýsinga um vörur eða þjónustu og endar ferlið þegar hann 

kaupir vöruna eða þjónustuna. Kaupferlið sjálft skiptist í fimm stig og getur verið mismunandi 

eftir því hvernig vöru eða þjónustu einstaklingurinn sækist eftir, þar sem ákvörðunin um kaup 

getur verið misflókin (Kotler o.fl., 2005). Kauphegðun neytenda (e. consumer bying behaviour) 

var fyrst rannsakað um miðja 20. öld og hefur þróast mikið síðan þá (Batra og Kazmi, 2009). 

Það er margt sem hefur áhrif á kauphegðun einstaklinga og þar á meðal er vert að minnast á 

umhverfi, tilfinningar og líðan einstaklinga. Hægt er að flokka alla þá þætti sem hafa áhrif á 

kauphegðun í fjóra flokka, en þeir eru: menningarlegir, félagslegir, persónulegir og 

sálfræðilegir þættir (Qazzafi, 2019). Hvatning er einn þessara þátta sem hefur mikil áhrif á 

hegðun og hafa margar kenningar verið settar fram um það. Þær kenningar sem eru hvað mest 

notaðar í nútímasamfélagi eru Freud kenningin, Herzberg kenningin og þarfapýramídi 

Maslows (Kotler og Keller, 2016).  

  Prendergast og Pitt (1996) nefna að umbúðir séu einn af mikilvægustu þáttunum þegar 

kemur að vörukaupum. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt fram á að umbúðir hafa meiri áhrif á 

hegðun neytenda við vörukaup en auglýsingar og markaðsherferðir (Gómez o.fl., 2015). 

Umbúðir er að finna utan um langflestar vörur, svo sem matvörur, húsgögn eða raftæki. 

Matvæli eru vörur sem einstaklingar kaupa oftast og gegna umbúðir utan um þau mjög 

mikilvægu hlutverki en lykilhlutverk þeirra er að tryggja gæði og öryggi matvæla, lengja 

geymsluþol og lágmarka matarsóun (Han o.fl., 2018). Í því tilliti er notkun umbúða 

óumflýjanleg, þær geta verið misstórar og úr mismunandi hráefnum. Einnota umbúðir eru 

langvinsælastar en þær eru mestmegnis gerðar úr plasti, þar sem framleiðslukostnaður er lágur 

(Marsh og Bugusu, 2007). Eftir eingöngu eina og mjög stutta notkun enda um 40% 

matvælaumbúða í urðun, sem samsvarar 9 milljónum tonna af plastumbúðaúrgangi sem safnast 

í moldinni í Evrópu á hverju ári (Guillard o.fl., 2018). Með aukinni umhverfisvitund 

einstaklinga og baráttu til að bjarga náttúru jarðar eru fyrirtæki í auknum mæli að reyna að 
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minnka kolefnisfótspor sitt. Reglugerðir hafa verið gefnar út til að draga úr kolefnislosun 

fyrirtækja og almennings og meðal þeirra aðgerða er að draga úr notkun plasts (Reglugerð um 

meðferð umbúða og umbúðaúrgangs nr. 609, 1996). Þar af leiðandi hafa fyrirtæki snúið sér í 

auknum mæli að umhverfisvænni umbúðum. 

 Umhverfisvænar umbúðir eru hægt og rólega að koma í stað óumhverfisvænna umbúða. 

En umhverfisvænar umbúðir eru skilgreindar sem sjálfbærar umbúðir með lítil umhverfisáhrif 

(Steenis o.fl., 2017). Það má segja að umhverfisvænar umbúðir séu að verða sífellt vinsælli, en 

aukin umhverfisvitund einstaklinga er einn af þeim þáttum sem hefur skapað auknar vinsældir 

umhverfisvænna umbúða (Orzan o.fl., 2018). 

  Skortur á rannsóknum á þessu viðfangsefni er ástæðan fyrir þessari rannsókn. Með 

þessari ritgerð leitast rannsakendur við að varpa ljósi á kauphegðun neytenda og fjalla um 

umhverfisvænar matvælaumbúðir sem einn af áhrifavöldum þess. Rannsóknin hefur það 

markmið að kanna hvort umhverfisvænar matvælaumbúðir hafi áhrif á kauphegðun neytenda 

en einnig hvernig fyrirtæki ættu að mæta eftirspurn neytenda þegar kemur að umhverfisábyrgð. 

Rannsóknin skiptist í megindlega og eigindlega rannsókn. Megindlega rannsóknin var 

framkvæmd í formi spurningakönnunar á netinu en markmið hennar var að öðlast skilning á 

viðhorfi einstaklinga til umhverfisvænni matvælaumbúða og hvort þeir velji frekar matvörur í 

umhverfisvænum umbúðum. Einnig var kannað hvernig einstaklingum finnst verðlagning á 

þeim vera og hvort þeir væru tilbúnir að borga meira fyrir vöruna ef hún væri í 

umhverfisvænum umbúðum. Í eigindlegu rannsókninni voru tekin viðtöl við fjóra sérfræðinga 

á framleiðslu- og sölusviði.  

 Fræðilegi kafli ritgerðarinnar fjallar um kauphegðun, áhrifaþætti kauphegðunar og 

umhverfisvænar umbúðir.   

 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er: 

,,Hafa umhverfisvænar umbúðir áhrif á kauphegðun neytenda?” 

Einnig verða prófaðar 6 tilgátur sem tengjast rannsóknarspurningunni: 

Tilgáta 1 

,,Viðskiptavinir velja ekki frekar matvæli sem eru í umhverfisvænum umbúðum.” 

 

Tilgáta 2 
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,,Það er marktækur munur á milli aldurs viðskiptavina og að velja matvæli í umhverfisvænum 

umbúðum.” 

 

Tilgáta 3 

,,Yfir helmingur viðskiptavina telur matvæli í umhverfisvænum umbúðum vera of hátt 

verðlögð.” 

 

Tilgáta 4 

,,Eftir því sem einstaklingurinn er tekjuhærri, því meira er hann tilbúinn að borga fyrir 

matvæli í umhverfisvænum umbúðum.” 

 

Tilgáta 5 

,,Viðskiptavinir í aldurshópunum 18-25 ára og 26-33 ára eru oftar tilbúnir að borga meira 

fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum en þeir sem eru eldri.” 

 

Tilgáta 6 

 ,,Yfir helmingur viðskiptavina tekur eftir umhverfisvottunum, óháð aldri.” 
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2 Fræðikafli 

2.1 Kauphegðun neytenda 

Á hverjum degi nota neytendur vörur og/eða fá/þiggja þjónustu sem einstaklingar, 

fjölskyldumeðlimir eða hópmeðlimir (Batra og Kazmi, 2009). Þeir eru aftur á móti ólíkir hver 

öðrum og geta þeir verið á mismunandi aldri, komið frá mismunandi menningarheimum, haft 

mismunandi lífsstíl, verið í ólíkri efnahagsstöðu og margt fleira (Solomon, 2011). Þessir þættir 

ásamt mörgum öðrum hafa áhrif á einstaklinginn og hegðun hans, sem endurspeglast síðan í 

kauphegðun hans sem neytanda. Hugtakið neytandi var ekki mikið rannsakað fyrr en eftir 

seinni heimsstyrjöldina eða í kringum 1950 (Sheth, 1985). Í kjölfarið áttuðu fyrirtæki og 

stofnanir sig á því að við hver kaup sem einstaklingur framkvæmir fer ákveðið ferli í gang þar 

sem alls konar þættir hafa áhrif á hvort einstaklingurinn kaupir ákveðna vöru (Kotler o.fl., 

2005). Seinna meir kom í ljós að með því að kanna fyrstu þarfir og langanir neytenda geta 

fyrirtæki hannað betri umbúðir og auglýsingar sem skila betri árangri og aukinni sölu (Batra 

og Kazmi, 2009). Síðan þá hefur markaðssetning þróast gríðarlega mikið og er kauphegðun 

neytenda (e. consumer buying behaviour) orðin lykilþáttur rannsókna í markaðssetningu 

(McKechnie, 1992). Líkt og Dupre og Gruen (2004) minnast á í rannsókn sinni þá hafa þau 

fyrirtæki sem skilja viðbrögð neytenda (e. consumer responses) verulegt samkeppnisforskot.  

 Kauphegðun neytenda felur í sér allskonar ferla, en hugtakið sjálft vísar til vals, kaupa 

og neyslu á vörum og þjónustu til að fullnægja þörfum og óskum neytenda (Ramya og Ali, 

2016). Ákvarðanataka og kauphegðun einstaklinga er undir sterkum áhrifum frá 

menningarlegum, félagslegum, persónulegum og sálfræðilegum þáttum (Thangasamy og 

Patikar, 2014). Með því að bera kennsl á þá fjölbreyttu þætti sem hafa áhrif á neytendur þegar 

kemur að kaupum vöru, vörumerki og þjónustu, geta fyrirtæki og stofnanir betur áttað sig á 

kauphegðun neytenda (Wright, 2006). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að átta sig á þessum 

þáttum og skilja kauphegðun neytenda áður en þau svara spurningum um hverjir viðskiptavinir 

þeirra eru. Hvernig, hvar og hvenær kaupa viðskiptavinir vörur og hvað hvetur þá til að kaupa 

þær? (Rani, 2017). 
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Mynd 1: Líkan af kauphegðun (Kotler o.fl., 2005). 

 

Myndin hér fyrir ofan sýnir hvernig markaðsefni og áreiti getur framkallað ákveðin 

viðbrögð neytenda, eins og er lýst í svarta kassanum (e. black box). Svarti kassinn hefur áhrif 

á ákvörðun kaupenda og því þarf markaðsfólk að átta sig á og skilja hvað leynist í honum því 

hann er lykillinn að því að skilja kauphegðun betur. 

Með aukinni samkeppni á markaði eru fyrirtæki í auknum mæli farin að einblína á 

umbúðir til að skapa sér samkeppnisforskot (Deliya og Parmar, 2012). Umbúðir eru ekki 

einungis efni sem verndar vöru heldur túlka margir neytendur að umbúðir og útlit þeirra 

endurspegli vöruna sjálfa. Þannig setja menn samasemmerki við að hágæða vörur komi í 

hágæða umbúðum (e. packaging defines the product) (Gómez o.fl., 2015). Samkvæmt Rundh 

(2009) er kauphegðun háð umbúðum og eiginleikum þeirra. En eiginleikar umbúða, eins og 

útlit, hráefni eða stærð, eru hluti af markaðssetningu fyrirtækja sem fangar og nær athygli 

neytenda og eykur sölu (Mazhar o.fl., 2015). 

2.1.1 Ákvörðunarferli neytenda 

Hver einstaklingur tekur ákvörðun um vörukaup dags daglega (Stankevich, 2017). Samkvæmt 

Solomon (2011) eru vörukaup í raun og veru lausn á ákveðnu vandamáli kaupanda. 

Ákvörðunarferlið (e. decision-making process) er mjög persónubundið, það getur verið mjög 

mismunandi eftir því hver varan eða ákvörðunin er, en það fer einnig mjög mikið eftir því hvert 

mikilvægi ákvörðunarinnar er í huga einstaklingsins (Payne o.fl., 1991). Oftar en ekki er mesti 

vandinn í ákvörðunarferli fólks sá að til eru of margir valmöguleikar. Ferlið við ákvörðun á 

vöru getur verið bæði langt og stutt en ef dæmi er tekið þá er algengt fyrir fólk að taka langan 

tíma í að taka ákvörðun um fasteignakaup eða bílakaup (Solomon, 2011).  

Samkvæmt Munthiu (2009), er hægt að skipta ákvörðunarferli neytenda í fjóra flokka, 

flókin kaup, meðalflókin kaup, vanakaup og breytileg kaup, en á mynd 2 má sjá flokkun á 

þessum fjórum þáttum í ákvörðunarferli neytenda og hvernig kaupum þeirra er skipt niður.  
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Mynd 2: Tegundir af ákvörðunarferli (Kotler o.fl., 2012). 

Fyrsti flokkurinn í ákvörðunarferlinu, flókin kaup (e. complex buying behaviour) er þau 

kaup sem neytandi telur mikilvæg og fela í sér áhættu, en þetta eru vörur sem eru sjaldan 

keyptar, eins og sjónvarp eða bíll. Í huga neytanda er mikill munur á milli vörumerkja og því 

mikilvægt að taka rétta ákvörðun í flóknum kaupum (Starzyczná o.fl., 2013). Næst eru 

meðalflókin kaup (e. dissonance-reducing buying behaviour) en þau eru kaup sem neytandi 

telur mikilvæg. Um er að ræða vörur sem eru sjaldan keyptar og telur neytandinn að lítill munur 

sé milli vörumerkja þeirra vara (Munthiu, 2009). Þriðji flokkur ákvörðunarferlisins eru dagleg 

innkaup af matvælum og eru þau gott dæmi um vanakaup (e. habitual buying behaviour). Þau 

kaup eru oftast vörur sem neytandi er vanur að kaupa oftar en aðrar. Neytandinn telur einnig 

að lítill munur sé á vörumerkjum í þessum flokki vara og því kaupir hann sömu vörurnar aftur 

og aftur (Stankevich, 2017). Síðasti flokkurinn er kallaður breytileg kaup (e. variety-seeking 

buying behaviour) en undir þann flokk falla þær vörur sem eru ekki beint mikilvægar í huga 

neytenda. Að þeirra mati er mikill munur á milli vörumerkja á þeim vörum (Munthiu, 2009). 

Ákvörðunarferli hvers og eins er mismunandi en samkvæmt Brody og Cunningham (1968) eru 

fjórir flokkar af þáttum eða breytum sem hafa áhrif á ferlið. Þeir eru eftirfarandi: persónulegar 

(t.d. meðvitaðar og ómeðvitaðar þarfir), félagslegar (t.d. meðlimir og viðmiðunarhópar), ytri 

breytur (e. exogenous) (t.d. hlutfallslegt verð og kaupþægindi) og breytur sem draga úr áhættu 

(t.d. verslanir og vörumerki sem viðskiptavinurinn treystir). 



7 
 

 

 
 

2.1.2 Kaupferli neytenda 

Ákvarðanir sem einstaklingar þurfa að taka daglega eru margvíslegar, til að mynda getur 

ákvörðun tengst kaup á vöru eða þjónustu (Solomon, 2011). Kaupferli neytenda hefst þegar 

neytandi ákveður að hann vilji kaupa vöru eða þjónustu (Qazzafi, 2019).  

Til að skilja kaupákvörðunarferli og hegðun neytenda er mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

reyna að átta sig á reynslu neytenda þegar þeir læra á, velja, nota og farga vörunni. Fræðimenn 

í neytendahegðun bjuggu til líkan sem kortleggur fimm stig kaupákvörðunar á einfaldan máta. 

Fimm stig kaupferlisins eru eftirfarandi: Borið kennsl á vanda eða þörf, upplýsingaleit, mat á 

valkostum, kaupákvörðun og hegðun eftir kaup (Lunenburg, 2010). 

 
Mynd 3: Fimm stig kaupákvörðunarferilsins (Kotler og Keller, 2016). 

Kaupákvörðunarferlið hefst þegar borið hefur verið kennsl á vanda eða þörf (e. problem 

recognition). Innri og ytri þættir eru áhrifavaldar í vitund neytenda á þessu stigi. Hungur og 

þorsti eru dæmi um innri þætti sem hafa áhrif á fólk, en dæmi um ytri áhrifavald er þegar 

neytandi finnur góða matarlykt á leið sinni fram hjá veitingastað og getur sú lykt haft áhrif á 

hungur/matarlyst hans. Einnig geta aðrir þættir skýrt hegðun neytenda í þarfagreiningu eins og 

aldur, kyn, kynþáttur og menntun, svo eitthvað sé nefnt (Comegys o.fl., 2006). Auglýsingar 

eru markvisst notaðar til að hefja þetta ferli því markaðsfólk telur þær vera mikilvægasta stigið 

í öllu ferlinu en það er vegna þess að ferlið hefst ekki fyrr en einstaklingurinn hefur borið kennsl 

á þörfina (Mustafa og Al-Abdallah, 2020). 

 Upplýsingaleit (e. information search) er annað stigið í ferlinu en sú leit hefst þegar 

neytandi áttar sig á þeim vanda eða ófullnægðri þörf sem þarf að uppfylla. Neytandinn sjálfur 

og varan eða þjónustan sem hann neytir eru þeir þættir sem skipta sköpum í fjölda og nákvæmni 

þeirra upplýsinga sem hann hefur (Munthiu, 2009). Qazzafi (2019) tekur fram í rannsókn sinni 

að hægt sé að skipta upplýsingaveitum neytenda í fjóra liði/flokka en þær eru: Persónulegar, 

markaðslegar, opinberar og eigin upplifun. Fjölskylda og vinir eru dæmi um persónulegar 

upplýsingaveitur en þær geta oft gefið frekari innsýn varðandi markaðslegar upplýsingar eins 
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og auglýsingar. Flestar upplýsingar sem neytandi fær koma frá auglýsingum og öðrum 

markaðslegum upplýsingaveitum. Marktækustu upplýsingarnar í huga neytenda eru þær sem 

koma frá fjölskyldu og vinum, opinberum upplýsingum frá sjálfstæðum stofnunum eða frá 

eigin upplifun (Stankevich, 2017). 

 Þriðja stig kaupferlisins er mat á valkostum (e. evaluation of alternatives) og snýst það 

um huglægt mat einstaklings á þeim valkostum og þeim upplýsingum sem hann hefur öðlast 

frá öðru þrepi. Ferlið við mat á valkostum er ekki einfalt ferli sem er ávallt eins heldur fer matið 

eftir persónulegri reynslu einstaklings, mikilvægi vörunnar, kostnaði við ranga ákvörðun, erfiði 

þess að velja á milli valkosta og því hversu áríðandi kaupin eru (Munthiu, 2009). Neytendur 

hætta leit að nýjum upplýsingum um vörur og aðra valkosti þegar vinnan við að fá fleiri 

upplýsingar yfirgnæfir virði vörunnar og þar með lýkur mati valkosta (Hauser o.fl., 1993).  

 Fjórða stigið í ferlinu felur í sér ákvörðun um kaup á vöru eða þjónustu (e. purchase 

decision). Hægt er að skipta kaupákvörðun einstaklinga niður í allt að fimm undirákvarðanir 

en þær eru eftirfarandi: vörumerki, dreifingaraðili, magn, tímasetning og greiðslumáti (Kotler 

og Keller, 2016). Tveir þættir sem eru staðsettir milli kaupákvörðunar og mats á valkostum 

geta haft mismikil áhrif á kaupákvörðun einstaklinga en þeir eru framkoma annarra og óvæntar 

kringumstæður. Framkoma maka getur t.d. haft mikil áhrif á einstakling í vörukaupum á meðan 

framkoma óþekktra einstaklinga hefur hugsanlega minni áhrif en það fer eftir því hversu mikils 

virði framkoman er í huga neytanda. Óvæntar kringumstæður geta komið upp í vörukaupum 

sem breyta ákvörðun viðskiptavinarins, eins ef einstaklingur missir til dæmis vinnuna þá kann 

forgangsröðun hans og kauphegðun að breytast. Mikilvægt er fyrir markaðsfólk að átta sig á 

þessum þáttum og finna leiðir til að draga úr þáttum sem geta valdið óánægju við vörukaup 

(Munthiu, 2009). 

 Fimmta og síðasta stigið í kaupferlinu er hegðun eftir vörukaup (e. post-purchase 

decision) en hlutverk markaðsfólks lýkur ekki við vörukaup. Hegðun einstaklings eftir 

vörukaup getur verið jákvæð eða neikvæð en ástæðan fyrir þeirri hegðun liggur í þeim 

væntingum sem hann hafði við kaup vörunnar og hvort hún uppfyllti þær eða ekki (Stankevich, 

2009). Ánægður viðskiptavinur er líklegri til að versla sömu vöru aftur á meðan sá sem er 

óánægður er ólíklegri til að kaupa sér sömu vöru aftur. Ef viðskiptavinur er óánægður getur 

hann ákveðið að biðja um endurgreiðslu og skilað vörunni. Neytendur vilja vera ánægðir með 

kaupin sín en ef mikil óánægja verður gætu þeir jafnvel sleppt því að segja öðrum frá kaupunum 

eða jafnvel logið um verð vörunnar (Mitchell og Boustani, 1994). 
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2.2 Áhrifaþættir kauphegðunar 

Í umhverfi neytenda er að finna marga þætti sem geta haft áhrif á kauphegðun þeirra og geta 

áhrifin verið bæði bein og óbein. Kauphegðun neytenda skiptist í fjóra þætti: menningarlega, 

félagslega, persónulega og sálfræðilega þætti (Gajjar, 2013). Til að þróa stefnu varðandi 

markaðssetningu og gera auglýsingaherferðir skilvirkari ættu fyrirtæki/vörumerki að greina og 

skilja þá þætti sem hafa áhrif á kauphegðun neytenda. Samkvæmt Ramya og Ali (2016) þá 

getur það auðveldað fyrirtækjum að koma betur til móts við viðskiptavini og aukið sölu. 

2.2.1 Menningarlegir þættir 

Menningarlegir þættir eru mjög mikilvægir þegar kemur að kauphegðun neytenda. Í hverju 

samfélagi er að finna mismunandi menningarheima og getur menning neytenda haft mikil áhrif 

á þarfir og langanir þeirra (Rani, 2017). Áhrif menningar á kauphegðun er mismunandi eftir 

löndum og því þarf markaðsfólk að sýna aukna varkárni við greiningu á menningu mismunandi 

hópa, svæða og jafnvel landa (Jisana, 2014).  

Hver menning skiptist svo niður í menningarkima (e. subcultures). Menningarkimi er 

hópur fólks innan menningar sem er frábrugðin ríkjandi menningu en hefur þó eitthvað 

sameiginlegt eins og áhugamál, trúarbrögð, þjóðernislegan bakgrunn og landfræðilega 

staðsetningu (Gajjar, 2013). Samkvæmt Kotler og Keller (2016) veitir menningarkimi 

meðlimum sínum nákvæmari auðkenningu og félagsmótun. 

Annar hópur sem fellur undir menningarlega þætti kallast stéttir (e. social classes). 

Langflest samfélög hafa einhvers konar stéttaskiptingu, sem dæmi er hægt að nefna 

stéttaskiptingu varðandi tekjur þar sem lágstétt er sá hópur fólks með lægstu tekjurnar í 

samfélaginu, hástétt er hópur af fólki með hæstu tekjurnar og mitt á milli er fjölmennasti 

hópurinn sem kallast millistétt (Jisana, 2014). 

2.2.2 Félagslegir þættir  

Maðurinn er félagslegt dýr og hegðunarmynstrið hjá einstaklingum er undir sterkum áhrifum 

frá öðrum einstaklingum í kringum þá (Ramya og Ali, 2016). Félagslegir þættir hafa því áhrif 

á kauphegðun neytenda en hægt er að skipta þeim niður í viðmiðunarhópa, fjölskyldu og 

félagsleg hlutverk og stöðu (Gajjar, 2013).  

Viðmiðunarhópar (e. reference groups) eru hópar af tveimur eða fleiri einstaklingum 

sem hafa bein áhrif á neytandann, þau geta haft áhrif á hegðun hans, löngun og hvernig hann 
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metur hluti (Solomon, 2007). Viðmiðunarhópar geta haft áhrif á kauphegðun einstaklings á að 

minnsta kosti þrjá vegu: Hóparnir geta kynnt honum fyrir nýrri hegðun eða lífsstíl, haft áhrif á 

viðhorf og sjálfsmynd hans en einnig geta þeir skapað þrýsting á einstaklinginn til að aðlagast. 

Það getur síðan haft áhrif á ákvarðanir hans um kaup á vörum og/eða vörumerkjum (Fernandes 

og Panda, 2019). Þeir hópar sem geta haft hvað mest áhrif á kauphegðun neytenda eru til dæmis 

fjölskylda, vinir, nágrannar eða vinnufélagar (Kotler og Keller, 2016). 

Fjölskylda einstaklings spilar mjög stórt hlutverk þegar kemur að kauphegðun hans og 

því tilheyrir hún bæði viðmiðunarhópum og sínum eigin undirflokki á félagslegum 

áhrifaþáttum. Fjölskyldu er skipt niður í tvo undirflokka, í öðrum þeirra eru foreldrar og 

ættingjar en í hinum er maki og börn (Ramya og Ali, 2016). Foreldrar og ættingjar eru oftar en 

ekki áhrifavaldar þegar einstaklingar tileinka sér trúarbrögð, stjórnmálaskoðanir og hagfræði 

en einnig hafa þau áhrif á sjálfsvirðingu þeirra og sjálfselsku. Makar og börn hafa hins vegar 

áhrif á hversdagslegar ákvarðanir og hegðun neytandans (Mirzaei og Ruzdar, 2010).  

Hver neytandi gegnir ákveðnu hlutverki og stöðu innan hvers hóps sem hann tilheyrir, 

svo sem fjölskyldu, klúbbi eða samtökum (Jisana, 2014). Með hlutverki er átt við þau verkefni 

eða þær aðgerðir/athafnir sem nánir aðilar einstaklingsins ætlast til að hann framkvæmi. 

Hlutverk einstaklings hefur mismikil áhrif á kauphegðun hans en hún endurspeglar hlutverkið 

og stöðuna sem neytandinn tilheyrir eða þráir að tilheyra (Ramya og Ali, 2016). 

2.2.3 Persónulegir þættir 

Persónulegir þættir sem hafa áhrif á kauphegðun einstaklings eru meðal annars aldur og 

æviskeið, starf hans, en einnig hefur efnahagsleg staða, lífsstíll, persónuleiki og sjálfsmynd 

áhrif á kauphegðun (Gajjar, 2013).  

Einstaklingar hafa tilhneigingu til að breyta um vörur og þjónustu sem þeir kaupa yfir 

æviskeið sitt. Með aldrinum breytist smekkur einstaklinga á matvörum, fatnaði, húsgögnum og 

afþreyingu (Hemsley-Brown og Oplatka, 2016). Kauphegðun mótast einnig af 

fjölskyldumynstri, hversu margir meðlimir tilheyra fjölskyldunni og hvert kyn og aldur þeirra 

er (Kotler og Keller, 2016).  

Starf og efnahagsleg staða neytandans hefur áhrif á vöru- og þjónustuval hans (Furaiji 

o.fl., 2012). Kauphegðun er mismunandi eftir starfssviði og þess vegna þarf markaðsfólk að 

hanna mismunandi vörur og markaðsherferðir eftir starfssviði neytandans (Ramya og Ali, 

2016). Einstaklingar með hærri laun eru með meiri kaupmátt og kaupa því fleiri og/eða dýrari 

vörur (Wright, 2006). 
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Lífsstíll segir til um hvernig einstaklingur lifir og hagar sér í samfélaginu, hvernig hann 

kýs að verja frítíma sínum og hverjar skoðanir hans eru (Ramya og Ali, 2016). Innan hvers 

hóps, eins og menningarkima, starfssviðs eða stöðu, geta einstaklingar haft mjög ólíkan lífsstíl 

(Kotler og Keller, 2016). Markaðsfólk er stöðugt að kanna samband milli vara og lífsstílshópa 

á meðan rannsakendur reyna að átta sig á þeim ástæðum sem eru á bak við kaup einstaklingsins 

(Wright, 2006). 

Þegar talað er um persónuleika og sjálfsmynd sem áhrifaþætti kauphegðunar er átt við 

einstök sálfræðileg einkenni sem einstaklingur hefur. Þessi einstöku einkenni hafa síðan áhrif 

á það hvernig einstaklingurinn bregst við umhverfinu (Gajjar, 2013). Persónuleiki hefur áhrif 

á vöruval og þær þjónustur sem neytandi ákveður að kaupa og á hann það til að kaupa sér vörur 

til að ýta undir ákveðna sjálfsímynd (Khuong og Duyen, 2016). Þar að auki hafa fyrirtæki sinn 

eigin persónuleika og eru neytendur líklegri til að velja vöru og þjónustu frá fyrirtækjum með 

sambærilegan persónuleika og þeir sjálfir (Ramya og Ali, 2016). Því er mikilvægt að 

markaðsfólk rannsaki mismunandi persónuleika fólks til að koma á framfæri skýrum og 

viðeigandi skilaboðum til réttra markhópa (Wright, 2006).  

2.2.4 Sálfræðilegir þættir 

Sálfræðilegir þættir eru einn af áhrifamestu þáttum þegar kemur að kauphegðun neytanda 

(Jisana, 2014). Gajjar (2013) skiptir sálfræðilegum þáttum í fjóra flokka en þeir eru: Hvatning, 

skynjun, lærdómur og minnið.  

Einstaklingar hafa margar þarfir hverju sinni og eru sumar þeirra líffræðilegar á meðan 

aðrar eru sálrænar. Þær þarfir eru oft ekki nægilega sterkar til að hvetja viðkomandi til að 

bregðast við þeim (Kotler o.fl., 2005). Hvatning er innri hvöt eða þörf sem ýtir á neytanda til 

að kaupa vöru. Hvatning þarf að vera til staðar svo að neytandi kaupi vöru sem lítil þörf er fyrir 

en við það þá breytist þörfin í hvöt (Ramya og Ali, 2016). 

Skynjun felur í sér hvernig einstaklingar meta, skipuleggja og túlka upplýsingar úr 

umhverfi sínu (Gajjar, 2013). Tveir einstaklingar með sömu hvatningu og í sömu aðstæðum 

geta hagað sér mjög mismunandi þar sem hver einstaklingur skynjar aðstæður á sinn hátt 

(Jisana, 2014). Skynjun gegnir mjög mikilvægu hlutverki í markaðssetningu og meðal annars 

ástæða þess að notast er við myndir, liti, hljóð og tal í auglýsingum og markaðsherferðum. 

Samkvæmt Wright (2006) geta neytendur skynjað auglýsingar og markaðsherferðir á 

mismunandi hátt. 



12 
 

 

 
 

Ef einstaklingar kaupa nýja vöru og reynslan af henni er góð eru þeir líklegri til að 

kaupa vöruna aftur. Einstaklingar læra af þeim hlutum sem þeir gera og getur reynslan af því 

valdið breytingum í hegðun þeirra (Durmaz, 2014). Það þýðir að einstaklingar eru ólíklegri að 

versla sömu vöru aftur ef fyrri reynslan var slæm (Kotler o.fl., 2005).  

Minnið varðveitir upplýsingar á mismunandi tímabilum og er undirstaða þess að geta 

lært af eigin reynslu. Eitt af mörgum hlutverkum markaðssetningar er að tryggja að neytendur 

skapi rétta vörumerkjavitund og hugarfar gagnvart vörumerki svo það viðhaldist í huga 

neytenda (Kotler og Keller, 2016). 

2.2.5 Kenningar um hvatningu neytanda 

Eins og kom fram í kaflanum á undan hefur hvatning mikil áhrif á kauphegðun neytanda. Í 

þessum kafla verður farið í vinsælustu kenningarnar sem hafa verið settar fram um hvatningu 

neytenda og hvernig þær hafa verið notaðar við að kanna kauphegðun, þarfir og langanir 

neytandans. 

2.2.5.1 Abraham Maslow - þarfapýramídi 

Abraham Maslow var sálfræðingur og er kenning hans um fimm þrepa þarfapýramídann ein 

vinsælasta húmaníska (e. humanistic) kenningin. Jafnvel þótt hún sé gagnrýnd af mörgum 

viðskiptafréttamiðlurum (e. business commentators) er hluti af grunnforsendum 

kenningarinnar ennþá víða í notkun og stuðst er við kenninguna af markaðsaðilum (Solomon, 

2011). 

Með kenningu sinni reyndi Maslow að útskýra hvers vegna fólk er drifið af sérstökum 

þörfum á mismunandi tímum. Hann vildi skilja hvers vegna sumir einstaklingar verja svo 

mikilli orku og tíma í að tryggja persónulegt öryggi á meðan aðrir einstaklingar vilja öðlast til 

dæmis álit annarra (Kotler o.fl., 2005). Að mati Maslows var þörfum einstaklinga raðað eftir 

fimm stigum en hann reynir að útskýra það með líkani sínu sem kallast þarfapýramídi Maslows 

(Jisana, 2014). Til að einstaklingur geti komist á næsta stig þarf hann að uppfylla fyrri þarfir 

að hluta til (Solomon, 2011).  
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Mynd 4: Þarfapýramídi Maslows (Kotler og Keller, 2016). 

Undir fyrsta stigi þarfapýramída Maslows falla líkamlegar þarfir eða helstu frumþarfir 

einstaklinga eins og fæða, vatn, matur og skjól (Durmaz, 2014). Vörur sem gætu fallið undir 

þessar þarfir eru til dæmis matvörur og lyf (Wright, 2006). Næsta stig pýramídans felur í sér 

öryggi og þær þarfir sem einstaklingar hafa fyrir líkamlegt og sálrænt öryggi. Tryggingar, 

eftirlitsmyndavélar og viðvörunarkerfi eru dæmi um vörur sem eru seldar til að efla öryggi 

einstaklinga (Solomon, 2011). Þegar bæði öryggis- og líkamlegum þörfum er nokkuð vel 

fullnægt, kemur næsta stig sem kallast kærleiksstigið. Á því stigi eru þarfir sem varða ást og 

umhyggju ásamt tilfinningunni að tilheyra (e. belonging) (Maslow og Lewis, 1987). Þörf 

einstaklinga fyrir mannleg samskipti og sambönd hvetur til ákveðinnar hegðunar (McLeod, 

2018). Einstaklingar vilja að auki líða á þann hátt að þau tilheyri ákveðnum hópi og séu 

samþykkt af samfélaginu. Fólk kaupir allskonar föt, drykki, snyrtivörur og fleira í þeim tilgangi 

að uppfylla þarfir sínar fyrir að tilheyra ákveðnum hópi (Solomon, 2011). Fjórða þrepið felur í 

sér þörf fyrir virðingu, en sú þörf skiptist í tvennt, virðingu fyrir sjálfum sér og þrá um virðingu 

frá öðrum (McLeod, 2018). Samkvæmt Solomon (2011) reyna þeir sem þrá virðingu frá öðrum 

að hækka stöðu sína í samfélaginu með því að kaupa ný verðmæti eins og bíla. Efst á 

þarfapýramídanum koma þær þarfir sem snúa að sjálfsbirtingu (Kotler o.fl., 2005). 

Einstaklingar sem komast á efsta stigið reyna að átta sig á persónulegum möguleikum og 

sjálfsuppfyllingu, en einnig leita þeir að persónulegum vexti og því hvernig þeir geti hámarkað 

reynsluna sína (McLeod, 2018). 
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Ýmislegt hefur komið í ljós varðandi rannsóknir á kenningu Maslows. Helsta 

takmörkun á kenningu hans varðar aðferðafræðina sem hann notaði við rannsókn sína. Úrtakið 

sem notast var við gerð hennar var byggt á hámenntuðum hvítum körlum og er það því 

hlutdrægt (e. biased) með tilliti til menntunar og kynþáttar (McLeod, 2018). Í rannsókn þeirra 

Wahba og Bridwell (1976) kom einnig fram að einstaklingar greina þarfir sínar á mismunandi 

vegu og því ekki alltaf hægt að setja þær svo einfaldlega upp eftir stigum á þarfapýramídanum. 

Einnig er mikilvægt að nefna að þarfapýramídi Maslows sé ekki algildur fyrir allar menningar 

þar sem þær eru mismunandi og endurspegla ólíkar og mismiklar þarfir. Sem dæmi finna sum 

menningarsvæði fyrir meiri hvatningu hvað varðar öryggisþarfir en aðrar (Kotler o.fl., 2005).  

 Rannsóknir hafa einnig notast við þarfapýramídann með það að markmiði að útskýra 

ólíka kauphegðun einstaklinga þegar kemur að umhverfisvænum vörum. En eins og Lilienfeld 

(2011) nefnir getur sjálfbærni þýtt mismunandi hluti fyrir einstaklinga en það fer eftir því á 

hvaða stigi þarfapýramídans þeir eru staðsettir. Nguyen o.fl. (2020) nefna líka að einstaklingar 

ættu einungis að borga meira fyrir vöru í umhverfisvænum umbúðum ef þeir eru búnir að 

uppfylla lágmarksþarfirnar sínar. 

Markaðsfólk hefur einnig verið duglegt að nota þarfapýramídann en það hefur einfaldað 

hann aðeins og búið til auglýsingar sem höfða til mismunandi markhópa. Einstaklingar geta 

síðan keypt vöruna og uppfyllt þarfir eftir því á hvaða stigi þeir eru, en vörur geta verið túlkaðar 

sem þarfir á mismunandi stigum pýramídans. 

2.2.5.2 Sigmund Freud  

Sigmund Freud er einn af þeim fyrstu kenningarfræðingum en hann hefur eingöngu skrifað um 

hlutverk hugans með það að markmiði að reyna skilja hvata og persónuleikaþróun (Wright, 

2006). Freud hélt því fram að hugurinn skiptist í þrjú kerfi; id, ego og superego. Id eru 

meðvitundarlaus öfl á meðan ego og superego geta verið meðvituð, forvituð og 

meðvitundarlaus öfl (McLeod, 2015). Til að útskýra hegðun einstaklinga betur bar Freud 

saman huga einstaklinga við ísjaka. Ísjakinn á mynd 5 sýnir myndrænt hvernig Freud skipti 

huganum á milli umræddra kerfa og afla (McLeod, 2015). 
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Mynd 5 Mynd 5: Ísjaki Freuds (McLeod, 2015). 

Þessi sálfræðilegu öfl hafa áhrif á hegðun einstaklinga en þau meðvitundarlausu eru 

áhrifaríkust. Jisana (2014) nefnir að falin tákn í nafni eða merki fyrirtækis geti leitt til þess að 

meðvitundarlaus öfl einstaklings hafi þau áhrif að hann kaupir vöruna í stað annarra vara. Frá 

barnæsku verður hugur fólks fyrir miklu áreiti sem hefur áhrif á meðvitundarlausa hluta 

hugarins. Sá hluti felur samkvæmt Wright (2006) í sér hvatningu, hugsun, löngun, losta og ótta. 

Hvatningarfræðingar hafa safnað ítarlegum upplýsingum um þennan meðvitundarlausa hluta 

hugans með því að nota meðal annars djúpviðtöl á lítinn úrtakshóp neytenda. Þetta hafa þeir 

gert í þeirri tilraun að átta sig betur á innri hvötum einstaklinga við vöruval (Kotler o.fl., 2005).  

2.2.5.3 Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg var rannsakandi sem setti fram tveggja þátta kenninguna þar sem hann 

greindi á milli tveggja sjálfstæðra þátta, annars vegar hvatningarþátta eða innri þátta og hins 

vegar umhverfisþátta eða ytri þátta (Wright, 2006). Ytri þættirnir, oft kallaðir viðhaldsþættir 

(e. hygiene factors) valda ekki beint ánægju hjá einstaklingum heldur óánægju ef þeir eru ekki 

til staðar (Kotni og Karumuri, 2018). Sem dæmi um ytri þætti má nefna tryggingar á tölvu; 

tryggingin hvetur neytanda ekki til að kaupa vöruna ef hún er til staðar, en neytendur eru 

óánægðir ef tryggingin er ekki til staðar (Kotler og Keller, 2016). Innri þættir eða 

hvatningarþættir eru þeir þættir sem hafa bein áhrif á hvatningu neytenda og þurfa að vera til 

staðar svo að neytandinn kaupir ákveðna vöru (Yusoff o.fl., 2013). 

  Tveggja þátta kenning Herzbergs hefur verið notuð í mismunandi atvinnugreinum 

(Yusoff o.fl., 2013). Markaðsfólk er meðal þeirra sem hefur stuðst við kenningu hans með að 
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greina á milli þeirra þátta sem valda ánægju og þeirra þátta sem valda óánægju (Worlu og 

Chidozie, 2012). 

 Kenning Herzbergs er nátengd kenningu Maslows en hún kynnir fleiri þætti til að mæla 

hvatningu/áhugahvöt einstaklinga. Herzberg hélt því fram að þegar lægri þörfum einstaklinga 

væri fullnægt myndi það ekki hvetja þá heldur einungis koma í veg fyrir að þeir yrði óánægðir. 

Til að hvetja einstaklinga þarf að hans mati að koma til móts við hærri þarfir þeirra (Yusoff 

o.fl., 2013).  

2.3 Umhverfisvænar umbúðir 

Í þessum kafla er fjallað um umhverfisvænar umbúðir (e. environmentally friendly packaging), 

hvers konar umbúðir það eru, hvers vegna fyrirtæki framleiða vörur í umhverfisvænum 

umbúðum og hverjir það eru í raun sem kaupa matvæli í umhverfisvænum umbúðum. 

Umbúðir (e. packaging) hafa ákveðið hlutverk í samfélaginu en án þeirra væri 

meðhöndlun á margskonar vörum eða efnum kostnaðarsöm, óhagstæð og sóðaleg. Auk þess 

væri markaðssetning eins og hún þekkist í dag mun flóknari eða jafnvel ómöguleg (Robertson, 

2016). Umbúðir eru ekki eingöngu notaðar í þeim tilgangi að verja og meðhöndla vöruna heldur 

segja þær einnig til um gæði vörunnar (Gómez o.fl., 2015). Samkvæmt Emblem og Emblem 

(2012) er meirihluti umbúða nýttur fyrir mat og drykkjarvörur eða um 70%. Fyrir frekari 

upplýsingar um umbúðir, sjá viðauka A. 

Flokka má umbúðir í þrjá flokka: fyrsta stigs umbúðir sem eru söluumbúðir eða 

grunnumbúðir og skilgreinast þær sem sölueining fyrir kaupanda og/eða notanda. Annars stigs 

umbúðir eða safnumbúðir eru þær umbúðir sem halda utan um margar vörur í einu og eru til 

dæmis notaðar til geymslu á vörum. Þriðja stigs umbúðir eru flutningsumbúðir sem auðvelda 

meðhöndlun og meðferð vara í flutningi (Reglugerð um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs 

nr. 609, 1996). 

2.3.1 Hvað eru umhverfisvænar umbúðir? 

Umhverfisvænar umbúðir eru oft skilgreindar sem sjálfbærar umbúðir og hafa einungis örfáar 

rannsóknir kannað viðhorf neytenda til umhverfisvænna umbúða. Jafnframt hefur hugtakið 

umbúðir aldrei verið skýrt í bókmenntum um neytendahegðun. Vísindamenn nota gjarnan 

mismunandi fagorð til að gefa til kynna að um umhverfisvænar umbúðir er að ræða en þau eru 

eftirfarandi: umhverfisvænar umbúðir, grænar umbúðir, sjálfbærar umbúðir og vistvænar 
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umbúðir (Nguyen, 2020). Rani (2017) skilgreinir umhverfisvænar umbúðir samkvæmt átta 

forsendum; 

gagnlegar (e. beneficial), öruggar og heilbrigðar fyrir einstaklinga og 

samfélög í gegnum allan lífsferil sinn, uppfylla skilyrði markaðarins um 

frammistöðu og kostnað; eru fengnar, framleiddar, fluttar og endurunnar 

með endurnýjanlegri orku; hámarka notkun á endurunnu grunnefni; eru 

framleiddar með hreinni framleiðslutækni og bestu starfsvenjum; eru unnar 

úr efnum sem eru heilbrigðar gegnum allan lífsferil sinn, eru hannaðar til að 

hámarka efni og orku; og eru í raun endurheimtar og nýttar í líffræðilegum 

og/eða iðnaðarlokuðum hringrásum. (bls. 60)  

Það er í raun erfitt að segja hvort vara sé í umhverfisvænum umbúðum án þess að kanna 

langtímaáhrifin sem umbúðin hefur á jörðina. Sífellt fleiri fyrirtæki eru farin að notast við 

vistferilsgreiningu (e. life cycle assessment) á vörum sínum. Vistferilsgreining er greining sem 

notuð er til að meta umhverfisáhrif vöru eða þjónustu yfir líftíma hennar, allt frá hráefnisöflun, 

framleiðslu og notkunarstigi til sorphirðu (Finnveden o.fl., 2009). Vistferlisgreining reiknar 

einnig vistspor og/eða kolefnisspor vöru og þjónustu (Rotz o.fl., 2010). Rétt hráefnaval og 

umbúðahönnun er lykillinn að samkeppnisfærni og framúrskarandi umbúðalausn og það þarf 

því að huga að kröfum markaðarins á vörueiginleikum, markaðssjónarmiðum, umhverfis og 

meðhöndlun úrgangs og kostnaðar (Marsh og Bugusu, 2007).  

 Grænþvottur (e. greenwashing) er hugtak sem er notað þegar um er að ræða villandi 

upplýsingar eða auglýsingar fyrirtækja í þeim tilgangi að auka virði vöru eða vörumerkis. 

Sumar vörur upplýsa neytendur um grænar vottanir og umhverfisávinning vörunnar og ef 

neytandi kemst að þessum svikum eru litlar líkur á að hann versli vöruna aftur. Þetta getur haft 

gríðarleg áhrif á orðstír fyrirtækisins sem framleiðir og selur vöruna (Braga Junior o.fl., 2019). 

Á tímum grænþvotts er mikil áskorun fyrir fyrirtæki að ná grænu trausti (e. green trust) hjá 

neytendum sem hafa lært af gildrum fyrirtækja með falskri upplýsingagjöf. Græn 

markaðssetning (e. green marketing) er því áskorun (Chen og Chang, 2013). Fyrirtækjum tekst 

að auka ánægju viðskiptavina með því að markaðssetja og miðla réttum upplýsingum til 

neytenda í gegnum umbúðir, auglýsingar eða framleiðsluferlið. Ástæðan fyrir því er að 

neytendur vilja eiga viðskipti við fyrirtæki sem gera ráðstafanir í umhverfisvernd og eru með 

umhverfisvænt vöruúrval (Yazdanifard og Mercy, 2011).  
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Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að það eru þrír lykilþættir sem hafa áhrif á hollustu 

neytenda til umhverfisvænna vörumerkja en þeir eru, skynjuð gæði (e. perceived quality), 

skynjað virði (e. perceived value) og ánægja (e. satisfaction) (Pahlevi og Suhartanto, 2020). 

Magnier og Crié (2015) telja að sálfræðilegar breytur séu mikilvægari en lýðfræðilegar þegar 

kemur að því að skilja hegðun þeirra einstaklinga sem hafa áhyggjur af umhverfinu. 

Rannsóknir hafa þó fengið mismunandi niðurstöður en World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) (2008) nefnir að lýðfræðileg þættir hafi hvað mest áhrif á hegðun 

einstaklinga þegar kemur að sjálfbærum kaupum.  

Niðurbrjótandi fjölliður (e. biodegradable) eru efni sem eru notuð í umbúðir og eru oft 

tengdir við umhverfisvænleika. Þeir geta verið hentugir þar sem þeir geta nýst sem áburður (e. 

fertilizer) og næring fyrir jarðveginn þegar það brotnar niður. Þrátt fyrir háan hráefniskostnað 

telja Srinivasa og Tharanathan (2007) að niðurbrjótandi efni séu framtíð umbúðalausna og þá 

sérstaklega til að auka virði matvöru. Fyrirtæki ættu að passa að neytendur túlki ekki 

upplýsingar vitlaust því það gæti skapað misskilning. Niðurbrjótandi fjölliður eru til dæmis 

ekki allar eins, en flest þessara efna brotna einungis niður við ákveðnar og stýrðar aðstæður 

(Boz o.fl., 2020).  

 
Mynd 6: Skynjun neytenda á umhverfisvænum umbúðum (Nguyen, 2020). 

Eins og sjá má á mynd 6 er hægt að flokka skynjun neytenda á umhverfisvænum 

umbúðum í þrjá flokka sem eru umbúðahráefni (e. packaging materials), framleiðslutækni (e. 

manufacturing technology) og markaðsálit (e. market appeal). Vitneskja neytenda um þá tækni 

sem notuð er í framleiðslu umbúða er lítil en þeir vilja samt sem áður að framleiðsla umbúða 

sé umhverfisvæn. Rannsóknir sýna að skilgreining neytenda á umhverfisvænum 
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matvælaumbúðum sé sú að þær ættu að vera útlitslega aðlaðandi en á sama tíma ættu þær að 

fullnægja umhverfiskröfum neytenda í hráefnavali og í framleiðsluferlinu (Nguyen, 2020).  

Samkvæmt Emblem og Emblem (2012) er ekki til umhverfisvæn umbúðalausn og ekki 

heldur góðar eða slæmar umbúðir heldur sé mikilvægt að skoða umbúðir með tilliti til vörunnar 

sem hún á að varðveita. Umhverfisáhrif vöru eru oft meiri en umbúðir hennar og mikilvægt er 

að huga að umhverfisáhrifum þeirra beggja. Umhverfisábyrgar umbúðir eru þær sem ná að 

skila vörunni á áfangastað á sem hagkvæmastan hátt og án mikillar orku og hráefnissóunar. 

Umbúðir hafa lítinn sem engan tilgang einar og sér og án þeirra vara sem þær varðveita, væri 

engin þörf á umbúðum.  

2.3.2 Sjálfbærni, er það nýjasta æðið?  

Neytendur eru stöðugt að fræðast um umhverfið og þau áhrif sem þeir hafa á það, en allt það 

sem neytandi lærir endurspeglast í kauphegðun hans eins og nefnt var í kafla 2.2.4 (Darnall 

o.fl., 2012). Nýjasta æðið er að vera sjálfbær (e. sustainable) og felur það í sér að stuðlað er að 

þróun sem fullnægir þörfum núverandi kynslóða án þess að skerða þarfir komandi kynslóða 

(de Brito o.fl., 2008). Neytendur eru ekki einungis að verða meira og meira sjálfbærir heldur 

eru margir þeirra að skipta um og aðhyllast umhverfisvænni lífsstíl (Folk, 2018).  

 Neytendur hafa sífellt meiri áhyggjur af umhverfis-, félags- og efnahagslegum 

málefnum, og telja sig hafa viljann til að bregðast við þeim áhyggjum (WBCSD, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að sala á sjálfbærum vörum vex 5,6 sinnum hraðar en sala á ósjálfbærum 

vörum (Trivium Packaging, 2020). Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að meiri en helmingur 

neytenda er tilbúinn að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur, en einstaklingar á aldrinum 

22-35 ára eru líklegri en aðrir (Young, 2018). Það er þó mikilvægt að hafa í huga að tekjur, 

landfræðileg staðsetning og lýðfræðilegir þættir geta haft gríðarleg áhrif á kaupákvörðun og 

kaupmynstur einstaklinga þegar kemur að sjálfbærum vörum eða lífsstíl (WBCSD, 2008).  

 Fyrirtæki þurfa að hafa augun opin fyrir öllum breytingum í heiminum. Það er því 

mikilvægt að rannsaka kauphegðun neytenda reglulega en einnig að kanna þau áhrif sem þau 

geta haft svo þau geti komið til móts við nýjar eða breyttar þarfir neytenda (Ramya og Ali, 

2016). Vistvænar vottanir geta verið gríðarlega mikilvægar fyrir fyrirtæki til að byggja upp 

vörumerkjaímynd sem getur bætt samkeppnisforskot þeirra. Vörur sem fá vistvæna vottun 

þurfa að vera studdar af sjálfbærri stefnumótun fyrirtækja og stuðla þar með að lágmörkun 

umhverfisáhrifa við framleiðsluferli hennar. Þetta skilar sér í auknu umhverfisvirði (e. 

ecological value) vörunnar og getur aukið vörumerkjaímynd fyrirtækja (de Chiara, 2016).  
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2.3.3 Fyrirtæki og umhverfisvænar umbúðir 

Með auknum vinsældum á sjálfbærum vörum er mikilvægt fyrir fyrirtæki að fylgja breytingum 

á hegðun neytenda og auka framboð á sjálfbærum vörum til að viðhalda markaðshlutdeild 

(Laddha og Malviya, 2015). Rannsóknir sýna að umhverfisvænar vörur hafa áhrif á 

kaupákvörðun neytenda. Þau fyrirtæki sem innleiða umhverfisstefnu í kjarnastarfsemi sína ná 

betri hagnaði og aukinni markaðshlutdeild auk þess sem það hefur jákvæð áhrif á orðspor þeirra 

(Moser, 2016). 

Samkvæmt Trivium Packaging (2020) skilgreina 67% neytenda sig sem 

umhverfismeðvitaða og er það því engin spurning að fyrirtæki ættu að færa sig yfir í 

umhverfisvænar umbúðir. Aukin umhverfisvitund fólks veldur breytingu á lífsstíl þess og hafa 

samfélagsmiðlar tekið þátt í að upplýsa fólk um sjálfbærni og umhverfisáhrif. Fyrir 96% af 

Evrópubúum er umhverfisvernd mikilvægur þáttur í lífi þeirra (WBCSD, 2008). 

Kaupákvörðun neytenda er undir áhrifum frá vörumerkjum, verðum og gæðum 

vörunnar sem eru mikilvægustu áhrifavaldar kauphegðunar. Vegna mikilvægi þessara þátta 

tíma neytendur ekki að fórna gæðum vörunnar ef hún á að vera umhverfisvæn. Til að vekja 

athygli á vöru ættu fyrirtæki því að einblína á gæði og umhverfisvæna eiginleika vörunnar 

(Agyeman, 2014). En samkvæmt Nguyen o.fl. (2020) auka umhverfisvænar umbúðir gildi 

vörurnar. Samkvæmt kenningunni um fyrirhugaða hegðun (e. theory of planned behavior) þá 

er vitund einstaklings á umhverfisáhrifum, viðhorf hans og félagslegur þrýstingur ekki einu 

áhrifavaldarnir við kaupákvörðun heldur einnig þarf að hafa í huga skoðun hans á því hvort 

hann sjái tækifæri til að vinna að lausn vistfræðilega vandamálsins (Van Birgelen o.fl., 2009). 

Þar sem verð er mikilvægur áhrifaþáttur kaupákvörðunar er mikilvægt að vita hversu viljugir 

neytendur eru til að borga aukalega fyrir umhverfisvænar umbúðir, en þær eru almennt séð 

dýrari (Yadav og Pathak, 2017). Rannsókn gerð af Shen (2012) leiddi í ljós að þeir neytendur 

sem telja umhverfisáhrif vega þyngra en hentugleiki (e. convenience) og trúa að kaup á 

vistvænum vörum sé gott fyrir umhverfið eru viljugri til að borga aukalega fyrir 

umhverfisvænar vörur. Það getur verið mikill munur á því sem neytendur segjast ætla að kaupa 

og hvað þeir kaupa í raun en eins og niðurstöður rannsóknar Niessen og Hamm (2008) sýna, 

þá er mikill munur á því hvað fólk segist kaupa og kaupir í raun og veru þegar kemur að 

lífrænum vörum. Allir þessir þættir eru mikilvægir og til umhugsunar fyrir fyrirtæki við 

markaðssetningu vöru. 

Miðað við samantekt Zelezny og fleirum frá árinu 2000 hefur meirihluti rannsókna sýnt 

að konur eru virkari í umhverfisvernd (e. environmentalism) en karlar. Samkvæmt rannsókn 
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sem var framkvæmd af Laroche og fleirum (2001) eru giftar konur með að minnsta kosti eitt 

barn líklegri og viljugri til að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur. Einnig kemur fram að 

80% þeirra sem eru viljugir að borga meira fyrir grænar vörur forðast að kaupa vörur frá 

fyrirtækjum sem hafa slæm umhverfisáhrif.  

Neytendur taka í auknum mæli tillit til félagslegra og umhverfisviðmiða þegar kemur 

að kaupum og ákvörðunum um viðskipti við fyrirtæki. Viðskiptavinir eru einn af helstu 

hagsmunaaðilum fyrirtækja og því er mikilvægt að skoða þann ávinning sem þeir fá út úr 

viðskiptum við fyrirtækið (Currás-Pérez o.fl., 2018). Nýjasta kynslóðin (e. gen z), eða níu af 

hverjum tíu þeirra sem henni tilheyra, halda því fram að fyrirtæki séu ábyrg fyrir því að tækla 

umhverfis- og félagsleg vandamál (e. social issues) (Amed o.fl., 2019). Það er því mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að hugsa um samfélagslega ábyrgð (e. corporate social responsibility) en hún 

felur í sér að fyrirtæki axla ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á samfélagið, umhverfið og 

efnahaginn (Setó-Pamies og Papaoikonomou, 2016). Stærri fyrirtæki og þau sem eru leiðandi 

á markaði hafa oft völd til að þrýsta á smærri og meðalstór fyrirtæki að fylgja ákveðinni félags- 

og umhverfisstefnu. Hversu viljugir neytendur eru að borga meira fyrir vöru getur farið eftir 

því hvort fyrirtæki sé ábyrgt en samfélagsleg ábyrgð þess hefur jafnframt áhrif á lokaákvörðun 

neytenda við kaup á vöru frá viðkomandi fyrirtæki. Það hvort fyrirtæki séu samfélagslega ábyrg 

getur haft áhrif á kauphegðun þeirra neytenda sem hafa sterkar skoðanir á samfélagslegri 

ábyrgð (Zaharia og Zaharia, 2013). 

Einn af helstu hvatningarþáttum fyrirtækja í að innleiða sjálfbærni í reksturinn er að 

mæta væntingum neytenda. Fyrirtæki hafa náð auknum árangri í rekstri með því að bjóða upp 

á grænar vörur og með því að auðvelda og hjálpa viðskiptavinum við að draga úr 

kolefnisfótspori þeirra (Bonini og Swartz, 2014). Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að tilgreina 

þrefalda rekstrarútkomu (e. triple bottom line) í ársskýrslum sínum. Þreföld rekstrarútkoma 

felur í sér að fyrirtæki setja sér markmið og mæla áhrif af starfsemi þeirra á samfélagið og 

umhverfið, til viðbótar við fjárhagslega frammistöðu þess. Hægt er að skipta þessu niður í þrjá 

hluta (e. three ps): Hagnað (e. profit), fólk (e. people) og jörðin (e. planet) (Miller, 2020).  

Neytendur telja sig þurfa aðstoð (e. support) frá fyrirtækjum, ríkinu og samfélaginu 

með betri upplýsingagjöf til að lifa sjálfbærum lífsstíl (WBCSD, 2008). Til viðbótar má nefna 

að ríkisstjórnir eru að ýta undir sjálfbærni hjá fyrirtækjum og stofnunum með lagabreytingum 

(sjá viðauka A fyrir frekari upplýsingar) (Laddha og Malviya, 2015).  
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3 Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem var notuð í þessari ritgerð. Rannsóknin í 

heild er könnunarrannsókn (e. exploratory research) og gerð til að auka skilning á kauphegðun 

neytenda þegar kemur að umhverfisvænum matvælaumbúðum. Notast var við bæði eigindlegar 

og megindlegar aðferðir í rannsókninni. Þessi kafli skiptist í fjóra undirkafla: þátttakendur, 

mælitæki rannsóknar, framkvæmd rannsóknar og greiningu gagna og úrvinnsla. Eigindlega 

rannsóknin var í formi hálf staðlaðra viðtala (e. semi structured interviews) við sérfræðinga á 

sínu sviði sem hafa í gegnum störf sín öðlast þekkingu á umbúðum og kauphegðun neytenda 

ásamt þeirri orðræðu sem einkennir umbúðir og þróun umhverfisvænna umbúðalausna. 

Megindlega rannsóknin var í formi spurningalista sem var dreift á netinu. 

3.1 Þátttakendur 

Í eigindlegu rannsókninni voru viðmælendurnir fjórir sem rannsakendur skilgreindu sem 

sérfræðinga í matvælaumbúðum/umbúðalausnum og/eða kauphegðun neytenda vegna þeirrar 

þekkingar og reynslu sem þeir höfðu öðlast í gegnum störf sín á þessum vettvangi. Þeir koma 

allir úr mismunandi áttum atvinnulífsins en þeir voru valdir út frá aðgengi, tíma og hentugleika 

auk þess sem þeir hafa allir mismunandi reynslu og þekkingu eins og greint hefur verið frá. 

Rannsakendur nálguðust viðmælendur ýmist með tölvupósti, símtali eða í persónu. Haft 

var samband við fimm sérfræðinga alls en einungis fjórir samþykktu að taka þátt í eigindlegu 

rannsókninni þar af var einn sem óskaði eftir nafnleynd. Viðmælendur fyrir utan þann sem 

óskaði nafnleyndar voru Tomasz Piotr Rozanski (viðmælandi T), framkvæmdastjóri Multi-

Made, Eyþór Páll Hauksson (viðmælandi Ey), eigendi Umbúðagerðarinnar, og Elías 

Guðmundsson (viðmælandi E), framkvæmdastjóri Fisherman.  

Seinni rannsóknin var megindleg rannsókn og var hún í formi spurningakönnunar. Við 

gerð meginlegu rannsóknarinnar var leitast við að fá fjölda fjölbreyttra þátttakenda til að geta 

endurspeglað almenning. Í þeim tilgangi var notast við hentugleikaúrtak en það telst til 

tegundar af ólíkindaúrtaki og þýðir að ekki allir hafa líkur á því að verða fyrir valinu sem 

þátttakendur en eins og nafnið gefur til kynna eru þátttakendur þeir sem hentugt er að ná til 

(Brodaty o.fl., 2014). Hentugleikaúrtak felur í sér lítinn kostnað og tíma en því fylgir einnig 

mun meiri úrtaksskekkja (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Til að senda út 

spurningalistann var notast við samfélagsmiðilinn Facebook og var spurningalistanum dreift 

inn í stórar hópasíður sem finnast á þeim miðli eins og Sjomlatips!, Beauty tips! og Sparnaðar 
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tips. En fyrri vefurinn er hugsaður eingöngu fyrir stráka, hinn eingöngu fyrir stúlkur og sá 

seinasti fyrir alla þá sem vilja spara pening. Vinir og vandamenn voru síðan beðnir um að deila 

könnuninni að vild. Ákveðið snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) fór fram sem þýðir að einn 

hvetur annan sem getur haft keðjuverkandi áhrif (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003) á dreifingu hjá þeim sem lásu og tóku þátt í könnuninni og dreifðu og deildu henni síðan 

áfram á netinu.  

Alls voru 666 þátttakendur en einungis 368 þeirra kláruðu könnunina og voru því 

marktækir. Þar af voru 76% konur, 23% karlmenn og 1% sem skilgreindu sig sem annað en 

kona eða karl. Þátttakendur voru 18 ára og eldri og flestir þeirra (42%) á bilinu 18 til 25 ára en 

ástæðan fyrir því er líklegast sú að flestir vinir rannsakenda á Facebook eru á þessum aldri auk 

þess sem könnuninni var dreift inn á fyrrnefndar síður þar sem stór hópur ungs fólks er aðili 

að. 

3.2 Mælitæki rannsóknar  

Eigindlega rannsóknin fól í sér hálf-skipulögð viðtöl (e. semi-structured interviews) sem tekin 

voru í gegnum Microsoft Teams og/eða í persónu. Stuðst var við 13 opnar spurningar. Allir 

fengu tíu spurningar sem voru alveg eins en svo voru þrjár spurningar sem voru aðlagaðar að 

því starfsumhverfi sem sérfræðingurinn starfar innan. 

Viðtölin hófust á því að kynna verkefnið og markmið rannsóknarinnar. Fyrstu tvær 

spurningarnar voru um bakgrunn sérfræðinganna, þar sem viðmælendur voru spurðir út í nafn 

sitt og starf.  

Spurningar þrjú til sex snérust um viðhorf og þekkingu viðmælanda á umhverfisvænum 

umbúðum en í þriðju spurningu var spurt út í hvað viðmælandanum dytti í hug þegar hann 

hugsaði um umhverfisvænar matvælaumbúðir. Í beinu framhaldi með spurningu fjögur, var 

spurt um hvað, að þeirra mati, gerði matvælaumbúðir umhverfisvænar eða óumhverfisvænar.  

Spurningar fimm til sjö voru aðlagaðar að starfi og starfsumhverfi sem viðmælandi 

starfar innan. Tveir sérfræðinganna, sem vinna meðal annars við framleiðslu og 

markaðsetningu matvæla í umhverfisvænum matvælaumbúðum, fengu sem dæmi spurningar 

um ávinning og áskoranir við notkun umhverfisvænna matvælaumbúða. Á meðan sérfræðingur 

sem hefur þekkingu og reynslu á neytendamarkaði og rekur heildverslun fékk spurningar um 

verðlagningu á vörum á umhverfisvænum umbúðum og framboði þeirra. Einnig fékk 

sérfræðingur sem vinnur við framleiðslu á umbúðum sömuleiðis aðrar spurningar og var meðal 
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annars spurður út í eftirspurn á umhverfisvænum umbúðalausnum og kostnað við framleiðslu 

þeirra.  

Spurningar átta til tíu snéru að kauphegðun. Í áttundu spurningu var spurt hvað 

viðmælendur tækju eftir þegar þeir versla inn matvöru. Næst var spurt hvort þeir töldu 

matvælaumbúðir hafa áhrif á kauphegðun þeirra. Í tíundu spurningu voru viðmælendur inntir 

eftir því hvort þeir gætu nefnt matvöru sem fæst á Íslandi og er í umhverfisvænum umbúðum. 

Þar á eftir fylgdi spurning númer ellefu um hvort þeir tækju eftir umhverfisvænum vottunum á 

matvælaumbúðum við innkaup. Að lokum voru spurningar tólf og þrettán um framtíðarsýn 

þeirra á matvælaumbúðum næstu fimm árin og hvort sérfræðingarnir vildu bæta einhverju við 

að lokum. Viðtölin í heild sinni má sjá í viðauka B. 

Spurningakönnun megindlegu rannsóknarinnar fór fram með notkun QuestionPro. 

Spurningalistinn samanstóð af átján spurningum í heildina en sex þeirra voru lýðfræðilegar og 

tólf efnisspurningar. Spurningakönnunin var birt á samfélagsmiðlinum Facebook og dreift í 

vinsælum hópum inni á þeim miðli eins og greint hefur verið frá. Könnunin hófst á stuttri 

lýsingu á verkefninu þar sem þátttakendur fengu einnig upplýsingar um tilgang hennar (viðauki 

C).  

Í könnuninni voru samtals 15 fjölvalsspurningar, þar af voru þrjár hálf-lokaðar. Einnig 

voru tvær opnar spurningar og ein spurning á formi valskvarða (e. choice scale). Fyrstu þrjár 

spurningarnar voru um kauphegðun. Í fyrstu spurningunni voru þátttakendur beðnir um að 

merkja hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingu á fimm skala Likert-kvarða. 

Önnur spurningin var hálf-lokuð fjölvalsspurning og kannaði hvaða þættir tengt umbúðum 

höfðu mest áhrif á kauphegðun þátttakenda. Þriðja spurningin var á valskvarða, þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að forgangsraða atriðum eftir því sem skiptu þá mestu máli við 

vörukaup, þar sem 1 skipti mestu máli og 5 skipti minnstu máli.  

Næstu sjö spurningar tengdust umhverfisvænum matvælaumbúðum og áliti þátttakenda 

á þeim. Þannig var fjórða spurningin í könnuninni opin spurning þar sem þátttakendur áttu að 

skrifa hvað umhverfisvænar umbúðir væru að þeirra mati. Næstu tvær spurningar voru á 5 skala 

Likert-kvarða en í fimmtu spurningu voru þátttakendur beðnir um að merkja hversu sammála 

eða ósammála þeir væru tiltekinni fullyrðingu og í þeirri sjöttu hversu líklegir eða ólíklegir þeir 

væru að velja matvöru í umhverfisvænum umbúðum í staðinn fyrir matvöru í 

óumhverfisvænum umbúðum. Sjöunda spurningin í könnuninni var einnig opin spurning og 

voru þátttakendur beðnir um að nefna matvöru/matvæli í umhverfisvænum umbúðum sem fæst 

á Íslandi.  
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Í áttundu spurningu var spurt um álit þátttakenda á verðlagningu matvæla í 

umhverfisvænum umbúðum samanborið við matvæli sem eru ekki í umhverfisvænum 

umbúðum en sú spurning var á 5 skala Likert-kvarða. Í níundu spurningu var kannað hvort 

þátttakendur væru tilbúnir að borga meira fyrir matvöru í umhverfisvænum umbúðum og 

hversu mikið meira. Sú spurning var lokuð spurning.  

Í næstu spurningum var spurt út í vottanir og flokkun þátttakenda á umbúðum. Þannig 

var tíundu spurningunni beint að því hvort þátttakendur tækju eftir umhverfisvottunum á 

matvælaumbúðum við innkaup en spurningin var lokuð fjölvalsspurning. Í næstu spurningu 

eða í elleftu spurningu var kannað hvort þátttakandi tæki virkan þátt í að flokka úrgang en sú 

spurning var einnig lokuð fjölvalsspurning. Ef þátttakandi valdi já sem svarmöguleika í 

seinustu spurningu var hann spurður út í hvaða úrgang hann flokkaði. Í þessari spurningu mátti 

þátttakandi velja fleiri en einn valmöguleika og var hún því hálf-lokuð.  

Að lokum voru síðustu sex spurningarnar bakgrunnsspurningar þar spurt var um kyn, 

aldur, stöðu á vinnumarkaði, hjúskaparstöðu og heildartekjur eftir skatt. Spurningin um stöðu 

á vinnumarkaði var hálf-lokuð á meðan hinar bakgrunnspurningar voru allar lokaðar. 

Spurningalistann í heild má sjá í viðauka C. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar  

Við undirbúning á megindlegri rannsókn var ákveðið að byrja fyrst á að framkvæma litla 

eigindlega rannsókn. Það var gert til að fá betri þekkingu og tilfinningu fyrir rannsóknarefninu 

sem snéri meðal annars að því að öðlast meiri innsýn í umræðu og þróun á umhverfisvænum 

umbúðum og áhrifum þeirra á kauphegðun neytenda.  

Við gerð eigindlegu rannsóknarinnar var notast við blöndu af markmiðsúrtaki (e. 

purposive sampling) og hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling). Markmiðsúrtak byggir 

ekki á líkindavali heldur eru þátttakendur valdir á skipulagðan hátt til að tryggja að þeir séu 

með viðeigandi þekkingu á þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram (Bryman, 

2008). 

Áður en eigindlega rannsóknin var lögð fram var haft samband við fimm sérfræðinga 

og samþykktu fjórir þeirra að taka þátt í rannsókninni. Rannsakendur höfðu samband við 

sérfræðingana með símhringingu, tölvupósti og einnig í persónu. Fyrsta viðtalið var tekið við 

viðmælanda T þann 4. febrúar síðastliðinn og var það viðtal tekið í persónu. Næsta viðtal var 

við viðmælanda X og var viðtalið tekið í gegnum Microsoft Teams þann 8. febrúar síðastliðinn. 

Sama dag var einnig tekið viðtal við viðmælanda E í gegnum Microsoft Teams. Síðasta viðtalið 
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fór fram þann 10. febrúar síðastliðinn við viðmælanda Ey og var það tekið í persónu. 

Rannsakendur höfðu undirbúið þrjár spurningar sem voru sérsniðnar aðsérsviði viðmælenda. 

Að öðru leyti voru hinar tíu spurningarnar allar eins (viðauki B). 

Í tengslum við framkvæmd á megindlegu rannsókninni þá hófst hún á því að semja 

spurningar fyrir viðtölin. Eftir að spurningalistinn hafði verið saminn höfðu rannsakendur 

samband við Diðrik Örn Gunnarsson, leiðbeinanda ritgerðarinnar, sem yfirfór 

spurningalistann. Næst var listinn færður yfir í QuestionPro (www.questionpro.com) vefforrit. 

QuestionPro býður upp á ókeypis hýsingu á gögnum og hægt er að flytja gögnin yfir í Excel. 

Einnig gefur forritið rannsakendum möguleika á að sjá hversu margir opnuðu 

spurningakönnunina, svöruðu henni, hættu við, kláruðu hana og hversu lengi það tók hvern 

þátttakenda að meðaltali að ljúka við könnunina.  

Áður en spurningakönnuninni var dreift á samfélagsmiðla var hann forprófaður af 

tveimur einstaklingum. Við forprófun komu upp nokkrar góðar athugasemdir sem 

rannsakendur tóku til sín og leiðréttu. Rannsakendur deildu spurningakönnuninni síðan á 

Facebook veggnum sínum ásamt því að deila könnuninni einnig í fjölmennum hópum eins og 

greint hefur verið frá.  

Tekið var fram að könnunin væri hluti af BSc ritgerð í viðskiptafræði í Háskólanum í 

Reykjavík. Þegar könnunin var opnuð kom fram stutt lýsing á verkefninu ásamt markmiðum 

hennar. Þar var tekið fram að spurningakönnunin væri nafnlaus og að svör væri ekki rekjanleg. 

Einnig var tekinn fram meðaltíminn sem það tæki að svara könnuninni ásamt því að 

þátttakendur voru upplýstir um að þeir væru ekki skyldugir til að svara einstökum spurningum 

né könnuninni í heild. Spurningalistann í heild má finna í viðauka C. Könnunin var opin í sjö 

daga, hún fór í birtingu þann 16. febrúar og var lokað á miðnætti þann 23. febrúar. Samtals 

voru 915 manns sem opnuðu könnunina, 666 svöruðu henni, en af því voru einungis 368 nothæf 

svör. 

3.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Í eigindlegu rannsókninni sem rannsakendur framkvæmdu þá voru viðtöl sem rannsakendur 

skrifuð upp nema eitt þeirra þar sem viðmælandi tók það ekki í mál að vera tekinn upp og 

óskaði sá sömuleiðis nafnleyndar. Reynt var í því tilviki að skrifa upp punkta eftir honum og 

þess gætt að ekki mætti rekja gögnin til viðkomandi en hann sendi að lokum svör sín í 

tölvupósti.   

http://www.questionpro.com/
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Flest viðtölin í eigindlega hlutanum voru á bilinu tíu til fimmtán mínútur að lengd og 

var helmingur þeirra tekinn í gegnum netið með aðstoð Microsoft Teams forritsins og hin tvö 

voru tekin upp í persónu.  

Í megindlegu rannsókninni þá voru gögnin flutt úr QuestionPro forritinu yfir í Microsoft 

Excel forritið. Með notkun Excel voru gögnin hreinsuð, greind, flokkuð og sett í gröf og 

myndir. Rannsakendur enduðu með 368 nothæf svör eftir hreinsun gagna eins og komið hefur 

fram. Gögnin voru síðan flutt yfir í SPSS þar sem rannsakendur hófu tölfræðilega úrvinnslu á 

þeim. Frekari greining á niðurstöðum gagna verður birt í kafla 4. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá áhrifum umhverfisvænna matvælaumbúða á kauphegðun 

neytenda. Það er gert með því að greina frá helstu niðurstöðum úr bæði megindlegu 

spurningakönnuninni ásamt upplýsingum úr eigindlegu könnuninni þar sem tekin voru viðtöl 

við sérfræðinga á sviði umbúða.   

4.1 Helstu niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar 

Með fyrstu spurningunni í megindlegu rannsókninni var kannað hvort þátttakendur væru 

sammála eða ósammála því að matvælaumbúðir hefðu áhrif á kauphegðun þeirra. Á mynd 7 

má sjá að meirihluti þátttakenda telur sig sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu, óháð 

kyni. Af þeim þátttakendum sem skilgreindu sig sem annað hvort kona eða karl sögðu að 

matvælaumbúðir hefðu áhrif á kauphegðun og einungis 13% karla og 11% kvenna sögðust vera 

ósammála eða mjög ósammála því að umbúðir hefðu áhrif á þeirra kauphegðun. Einnig var 

framkvæmd aðhvarfsgreining (e. ANOVA) (sjá töflu 1 í viðauka D) til að kanna hvort 

marktækur munur væri á milli kynja. Útkoman var að p-gildið var 0,356 og þar sem p-gildið 

var stærra en 0,05 þýðir það að ekki var marktækur munur á svörum á milli kynja. 

 
Mynd 7: Samanburður á svörum á milli kynja og hvort þátttakendur telja að matvælaumbúðir 

hafi áhrif á kauphegðun sína. 

Á mynd 8 má sjá hvað neytendur telja að hafi mest áhrif á kauphegðun þeirra varðandi 

matvælaumbúðir eftir aldurshópum. Í aldurshópnum 18-25 ára má sjá að útlit umbúða skiptir 

mestu máli við vörukaup en það er þó ekki mikill munur milli svara þar sem tegund umbúða 

og flokkanleiki koma fljótlega á eftir. Í næsta aldurshópi, 26-33 ára, má sjá að 35% þeirra telja 

tegund umbúða skipta þá mestu máli þegar kemur að innkaupum á matvælum. Neytendur á 
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aldrinum 34-41 ára telja í 44% tilvika að útlit vöru skipti þá mestu máli. Aftur á móti segja 

41% þeirra á aldrinum 42-49 að flokkanleiki sé mikilvægastur það er hversu auðvelt er að 

flokka umbúðir á matvælum. Aldurshóparnir 50-57, 58-65 og 65 ára og eldri voru með 

sambærileg svör og áherslur en flestir þátttakendur í þessum hópum sögðu að vörumerkið hefði 

mest áhrif á kauphegðun þeirra.  

 

 
Mynd 8: Samanburður á því sem hefur mest áhrif á kauphegðun eftir aldurshópum. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvað, að þeirra mati væru umhverfisvænar umbúðir. 

Sú spurning var opin og bárust samtals 308 svör. Á mynd 9 má sjá orðin sem voru algengust í 

svörum þátttakenda en þau voru meðal annars umbúðir og áhersla á endurvinnslu en 48% 

þátttakenda minntust á mikilvægi endurvinnslu. 24% þátttakenda sögðu að umhverfisvænar 

umbúðir væru úr pappír/pappus og 13% töldu umhverfisvænar umbúðir vera þær sem innihalda 

ekki plast.  
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Mynd 9: Orðaský: Hvað eru umhverfisvænar umbúðir? 

Einnig var spurt hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru eftirfarandi 

fullyrðingu ,,Ég tel mig vita hvaða umbúðir eru umhverfisvænar.” Mynd 10 sýnir að flestir 

þátttakendur voru sammála því að þeir vissu hvað umhverfisvænar matvælaumbúðir væru. Við 

frekari greiningu má sjá að 77% af þeim þátttakendum sem eru búnir með hærra skólastig en 

háskólapróf töldu sig vita hvað umhverfisvænar matvælaumbúðir væru, á meðan einungis 58% 

þeirra sem voru með grunnskólapróf töldu sig vita það. Þátttakendur með grunnskólapróf sem 

hæsta skólastig svöruðu í 36% tilvika að þau væru hvorki sammála né ósammála og 6% sögðust 

ekki telja sig vita hvaða umbúðir væru umhverfisvænar. Þeir þátttakendur sem voru með hærra 

skólastig svöruðu í 7% tilvika að þeir væru ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni á 

meðan bæði þeir með háskólapróf og þeir sem voru með framhaldsskólapróf sögðust ósammála 

eða mjög ósammála í 10% tilvika.  

Þegar aðhvarfsgreining var gerð til að sjá hvort marktækur munur væri milli 

menntunarstiga kom í ljós að p-gildið var 0,533 sem er hærra en 0,05. Ekki er því marktækur 

munur milli menntunarstiga þegar kemur að því hvort þátttakendur töldu sig vita hvað 

umhverfisvænar matvælaumbúðir væru (sjá töflu 2 í viðauka D). 
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Mynd 10: Samanburður á milli hæsta skólastigs þátttakenda og hvort þeir telji sig vita hvað 

matvælaumbúðir eru. 

Á mynd 11 er hægt að sjá hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur eru til að velja 

matvöru í umhverfisvænum umbúðum í stað vara í óumhverfisvænum umbúðum. Líkt og 

annars staðar voru svörin skipt eftir aldurshópum, en í hverjum hópi svaraði meirihluti að þeir 

væru líklegri til að velja umhverfisvænar umbúðir í stað óumhverfisvænni umbúða. 

Niðurstöðurnar sýna að þátttakendur á aldrinum 65 ára og eldri voru hlutfallslega líklegri en 

aðrir til að velja matvæli í umhverfisvænum umbúðum. Aftur á móti voru þátttakendur á 

aldrinum 34-41 ólíklegri til að velja umhverfisvænar umbúðir en 21% þeirra taldi sig ólíklega 

til að velja umhverfisvænni valkost. Á meðan 54% í sama aldurshópi sagðist vera líklegri eða 

mjög líklegur til að velja umhverfisvænt. Allt í allt sögðust 76% allra þátttakenda sig vera mjög 

líklega eða líklega til að velja frekar vörur í umhverfisvænum umbúðum. Við frekari úrvinnslu 

niðurstaðna kom í ljós að ekki var marktækur munur milli aldurshópa og svara, en það var gert 

með því að kanna marktektarmörk (e. alpha level) 5% og var p-gildið 0,065 sem er stærra en 

0,05 (sjá töflu 3 í viðauka D). Fylgni var einnig könnuð á tveimur breytum, aldri og því hvort 

þátttakendur væru líklegri til að kaupa matvæli í umhverfisvænum umbúðum. Í ljós kom að 

fylgni niðurstaðna var neikvæð, eða -0.016 eins og sjá má í töflu 4 sem er í viðauka D.  
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Mynd 11: Samanburður á aldurshópum og hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur telja sig 

til að velja vöru í umhverfisvænum umbúðum í stað vöru sem er ekki í umhverfisvænum 

umbúðum. 

Í næstu spurningu voru þátttakendur inntir eftir því hvort þeir gætu nefnt matvöru í 

umhverfisvænum umbúðum sem fengist á Íslandi og svöruðu 50% af 368 þátttakendum þeirri 

spurningu játandi. Á mynd 12 má sjá orðaský úr þeim orðum sem komu oftast fram og eins og 

sést voru mjólkurumbúðir oftast nefndar eða af 20% þátttakenda. Umbúðir undir egg voru 

einnig nefndar af 20% þátttakenda.  

 

 
Mynd 12: Orðaský: Vörur í umhverfisvænum umbúðum að mati þátttakenda. 

Þátttakendur voru einnig spurðir út í álit þeirra á verðlagningu matvæla í 

umhverfisvænum umbúðum en samtals voru 55% þátttakenda á þeirri skoðun að verðlagningin 

væri hvorki of há né of lág. Á mynd 13 má sjá dreifingu á svörum eftir aldurshópum en 

þátttakendur á aldrinum 18-25 ára svöruðu í flestum tilvikum eða 52% að þeim fyndist 

verðlagning há eða of há á meðan þátttakendur á aldrinum 34-41 ára svöruðu einungis í 28% 
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tilvika að verðlagning á vörum í umhverfisvænum umbúðum væri há eða of há. Við gerð 

aðhvarfsgreiningu kom í ljós að ekki væri marktækur munur milli aldurs og svara, en p-gildið 

var 0,209>0,05 (sjá töflu 5 í viðauka D). 

 
Mynd 13: Samanburður aldurshópa og mat þeirra á verðlagningu á matvælum í 

umhverfisvænum umbúðum. 

Á mynd 14 kemur fram hversu mikið þátttakendur í aldurshópum eru tilbúnir að borga 

meira fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum eða hvort þeir séu ekki tilbúnir að borga 

meira. Þeir sem eru á aldrinum 18-25 ára eru tilbúnir að borga meira í flestum tilvikum, eða 

um 84%. Aftur á móti voru 55% þeirra sem tilheyra aldurshópnum 65 ára og eldri tilbúnir að 

borga eitthvað meira fyrir vörur í umhverfisvænni umbúðum. Í heildina voru 77% allra 

þátttakenda tilbúnir að borga eitthvað meira fyrir vörur í umhverfisvænum umbúðum. Þeir sem 

voru tilbúnir að borga 1% meira voru 12% allra þátttakenda, í 30% tilvika voru þátttakendur 

tilbúnir að borga 5% meira og í 24% tilvika voru þátttakendur tilbúnir að borga allt að 10% 

aukalega. 7% þátttakenda sögðust tilbúnir að borga 20% meira fyrir vöru í umhverfisvænum 

umbúðum og 3% voru tilbúnir að borga meira en 20% aukalega. Niðurstöður aðhvarfsgreiningu 

sýndu að ekki væri marktækur munur milli aldurshópa og svara, en p-gildið var 0,100 (sjá töflu 

6 í viðauka D). 
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Mynd 14: Samanburður á aldurshópum og hversu mikið þátttakendur eru tilbúnir að borga 

aukalega fyrir matvöru í umhverfisvænum umbúðum. 

Einnig var leitast við að athuga hvort tekjur neytenda hefðu áhrif á hvort einstaklingar 

séu viljugri til að borga meira. Mynd 15 sýnir að svör þátttakenda miðað við launaflokk voru 

mjög misjöfn og ekki einn launaflokkur sem var tilbúinn að borga mikið aukalega en annar. 

Niðurstöður sýndu þó að 11% þátttakenda sem voru í lægsta tekjuflokknum voru tilbúnir að 

borga 20% meira fyrir matvæli í umhverfisvænni umbúðum miðað við að einungis 6% 

þátttakenda í hæsta tekjuflokki voru tilbúnir að borga 20% eða meira. Þannig voru þátttakendur 

í hærri tekjuflokkum ekki tilbúnir til að borga meira fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum 

miðað við þá sem eru í lægsta tekjuflokknum. 

Könnuð var fylgni milli tekjuflokks og vilja þátttakenda til að borga meira fyrir 

umhverfisvænar umbúðir og útkoman var sú að fylgnin er neikvæð milli þessara tveggja 

breytna, eða -0.90 (sjá töflu 7 í viðauka D). Til viðbótar sýndi aðhvarfsgreining að ekki væri 

marktækur munur milli tekjuhópa og svara þar sem p-gildið var 0,138 (sjá töflu 8 í viðauka D). 
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Mynd 15: Samanburður á tekjuhópum og hversu mikið þátttakendur eru tilbúnir að borga 

aukalega fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir tækju eftir umhverfisvottunum við 

matvælainnkaup svöruðu 60% þeirra í heildina, játandi. Mynd 16 sýnir að svör aldurshópanna 

eru svipuð. Einstaklingar á aldrinum 42-49 ára og 65 ára og eldri sögðust taka mest eftir 

umhverfisvottuðum vörum samanborið við hina aldurshópana. 44% fólks á aldrinum 58-65 ára 

og 43% í aldurshópnum 18-25 ára sagðist aftur á móti taka minnst eftir umhverfisvottunum 

umbúða. Til að athuga hvort það væri marktækur munur á svörum milli aldurshópa var 

framkvæmd aðhvarfsgreining. Niðurstöðurnar voru að p-gildið var 0,608 og því ekki 

marktækur munur milli aldurshópa (sjá töflu 9 í viðauka D). Allar myndrænar niðurstöður úr 

spurningakönnuninni er að finna í viðauka E. 

 
Mynd 16: Samanburður aldurshópa og hvort þeir taki eftir umhverfisvottunum við 

matvælainnkaup. 
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4.2 Helstu niðurstöður úr eigindlegri rannsókn 

Í þessum kafla er farið yfir helstu niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Þátttakendur hennar 

voru sérfræðingar á sínu sviði og tengjast þeir umbúðum á einn eða annan hátt. Borin verða 

saman svör viðmælenda á þeim spurningum sem varða viðhorf og þekkingu þeirra á 

umhverfisvænum umbúðum, kauphegðun og svo framtíðarsýn þeirra á umbúðamarkaði.  

4.2.1 Viðhorf og þekking á umhverfisvænum umbúðum 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hvað kæmi upp í huga þeirra þegar þeir 

hugsuðu um umhverfisvænar matvælaumbúðir og voru pappaumbúðir og plastumbúðir efst í 

huga þeirra. Einn viðmælenda sagðist vilja sjá minna plast og meiri pappír á meðan annar 

nefndi gler og timbur til viðbótar ásamt því að leggja áherslu á að umbúðir ættu að vera 

endurvinnanlegar og flokkanlegar.  

 Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvað það væri sem gerði matvælaumbúðir 

umhverfisvænar eða óumhverfisvænar. Svör þeirra voru á þá leið að efni umbúða ætti að vera 

endurvinnanlegt, hægt væri að endurnýta þær og skipti hráefnið miklu máli að þeirra mati. Einn 

viðmælandi benti einnig á að mikilvægt væri að hafa í huga hvaða orka væri notuð í framleiðslu 

því orkan sem er notuð til að framleiða umbúðir getur verið mismunandi eftir uppruna vöru 

eða hvaðan hún kemur.  

4.2.2 Er verið að mæta eftirspurnum og kröfum neytenda? 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort verið væri að mæta eftirspurn og kröfum neytenda 

til sjálfbærra matvælaumbúða þá virtust þeir sammála því að ekki væri verið að mæta eftirspurn 

eins og er en fyrirtæki væru að reyna að mæta henni. Viðmælendur Ey og X tóku fram í 

viðtalinu að á Íslandi þá sé gler ekki endurunnið heldur er það eyðilagt á meðan önnur lönd 

endurnýja það. Einnig var komið inná að hafa þarf í huga hvaðan hráefnið kæmi, hvar það væri 

framleitt og hvort það hefði verið endurunnið áður. Viðmælandi E sagði markaðinn ekki 

tilbúinn fyrir sjálfbærar umbúðir en hann segir „Þetta er svona trend sem ákveðinn hópur er 

hrifinn af og ákveðinn hópur sem vill kaupa umhverfisvænar vörur en á sama verði og hinar 

vörurnar.“ Í þessu samhengi sá viðmælandi Ey fyrir sér „að fólk væri tilbúið að borga eina eða 

tvær krónur meira ef varan væri í raun og veru umhverfisvæn og framleidd á umhverfisvænan 

máta.“  
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4.2.3 Ávinningur og áskoranir fyrirtækja 

 Viðmælendur virtust almennt sammála því að það væri sameiginlegur ávinningur allra 

að innleiða umhverfisvænar matvælaumbúðir. Fyrirtæki þyrftu að sýna varkárni eða eins og 

viðmælandi X orðaði það ,,ekki stökkva strax á vinsældarvagna, það þarf að skoða kolefnisspor 

og skoða það dýpra.“ Viðmælandi E talaði um að fyrirtæki hans hefur innleitt þrefalda 

rekstrarútkomu í rekstur og fylgir því að tekið er mið af áhrifum fyrirtækisins á umhverfið 

þegar reiknað er hagnað þess.  

 Helstu áskoranir þess að innleiða umhverfisvænar matvælaumbúðir eru verð (hrá)efnis 

og síðan neytandinn sjálfur. Viðmælandi E segir peninga vera stóra áskorun og ekki síst 

neytandinn sjálfur því hann vilji oft umhverfisvænar umbúðir en þegar kemur að verðinu þá sé 

hann ekki reiðubúinn að borga fyrir þær. Viðmælandi X svaraði spurningunni með því að benda 

á að flókið væri að breyta tegund umbúða og hvernig hráefni sé notað í þær þar sem það eru 

mörg atriði sem skipta máli.  

 Viðmælandi T var spurður út í skoðun hans á framboði matvæla í umhverfisvænum 

umbúðum en hann sagði  

Þær eru til en það er erfitt að finna þær, það er ekki til einn gangur í 

matvöruverslun þar sem þú getur séð umhverfisvænar vörur, þær eru oftast bara 

á milli annarra vara sem eru í óumhverfisvænum umbúðum. Það er ekki verið 

að aðgreina þær vörur mikið og því getur verið erfitt fyrir neytendann að velja 

umhverfisvænari vöru. (Viðauki B) 

Þegar spurt var hvort framleiðsla á umhverfisvænum umbúðum sé dýrari en á 

óumhverfisvænum svaraði viðmælandi Ey að það væri ekki hægt að alhæfa slíkt en að oft væru 

þær dýrari sem stendur þar sem slíkar umbúðir eru jafnan ekki framleiddar í sambærilegu 

magni og þær sem eru ekki jafn umhverfisvænar. Þá væri líka tilhneiging til þess að verðleggja 

þær hærri en ella. 

4.2.4 Kauphegðun 

Viðmælendur voru spurðir að því hverju þeir tækju eftir við vörukaup og hvort þeir spáðu í það 

hvort varan væri innlend eða hver uppruni hennar væri, hvert verð vörunnar væri, hversu góð 

varan væri á bragðið, útlit umbúða eða annað. Vottanir segja lítið vegna þess að þær eru oftast 

keyptar að mati viðmælanda E og benti viðmælandi X á að stundum væri verið að blekkja 

neytendur. Snyrtileiki vöru og umbúða skiptir máli fyrir viðmælendum en sem dæmi þá nefndi 

Ey að maður fengi ekki lengur plastpoka fyrir ávexti í verslunum. Vegna takmarkaðs frystipláss 
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og geymslupláss í ísskápum fólks skiptir máli samkvæmt viðmælanda Ey að vörur séu ekki í 

of stórum umbúðum. 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort matvælaumbúðir hefðu áhrif á 

kauphegðun þeirra sögðu þrír þeirra já og einn sagði að auðvitað væri það svo. Viðmælandi X 

sagðist spá mikið í umhverfisvottunum umbúða við innkaup því hann þekkti vottanirnar og viti 

um hvað þær snúist. Hann sagðist fylgjast með vörum ef hann tæki eftir auglýsingu á 

umhverfisvænni vöru og oft þegar hann skoði þær í verslunum séu þær ekki eins 

umhverfisvænar og auglýst var, ásamt því að erfitt gæti verið að flokka þær. Viðmælandi E 

sagði að skortur væri á umhverfisvænum vottunum en mikið væri um Svansvottaðar vörur hér 

á landi. Viðmælandi T sagðist taka eftir þeim vörum sem væru með vottanir en viðmælandi Ey 

sagðist ekki taka mikið eftir þeim. 

4.2.5 Framtíðarsýn á umbúðamarkaði 

Í rannsókninni kom fram að viðmælendur horfi til þess að við sem samfélag náum að vinna að 

því að skipta yfir í umhverfisvænni umbúðir en eins og viðmælandi okkar T orðaði það þá 

þurfa allir að vinna saman til að það verði hægt. Þá þyrftu neytendur að vera tilbúnir að borga 

fyrir þær vörur og umbúðir sem eru umhverfisvænni því án þess sé ekki hægt að skipta yfir í 

umhverfisvænni umbúðir. Viðmælandi T nefndi einnig að verð vöru í umhverfisvænum 

umbúðum væri lágt ef horft er til langtíma áhrifa hennar á umhverfið. Vegna ,,ECO” tískunnar 

sem er í gangi telur hann að fyrirtæki muni markvisst vilja auglýsa hversu lítið kolefnisfótspor 

þau hafa í þeim tilgangi að fá stuðning neytenda við þessa yfirfærslu.  

 Viðmælandi Ey telur að annað plastefni muni koma á markað sem muni leysa þau 

vandamál sem núverandi plast búi yfir og verði mun umhverfisvænna en hann sagði ,,það 

kemur nefnilega ekki neitt í staðinn fyrir plastið.” Ey sagði stærstu breytinguna sem muni 

ábyggilega eiga sér stað muni snúa að plastinu sem yrði skipt  út en pappi og karton héldi áfram.  

 Viðmælandi X talaði um að erfitt væri að sjá fram veginn en við séum stöðugt að reyna 

gera betur og að við munum nota meira af pappír en það kunni að verða einhver takmörk á því 

hvað við getum gengið á þá auðlind sem kemur úr sjálfbærum skógum. 

 Viðmælandi E hefur trú á því að umbúðamarkaðurinn verði umhverfisvænni, en að 

verðlagning verði vandamál vegna þess að kaupendur vilji ódýrar vörur og verslanir 

sömuleiðis. Hann telur að framleiðendur muni vera eftir á, vegna þessa.   
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í kauphegðun neytenda þegar kemur að 

umhverfisvænum matvælaumbúðum. Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar í heild auk þess sem niðurstöðurnar verða greindar og bornar saman við fyrri 

rannsóknir. Einnig verða prófaðar sex tilgátur sem nefndar voru í inngangi og tengjast 

rannsóknarspurningunni.  

 

Rannsóknarspurningin er: ,,Hafa umhverfisvænar umbúðir áhrif á kauphegðun neytenda?” 

5.1 Umhverfisvænar matvælaumbúðir eða ekki  

Áður en fyrirtæki færa sig yfir í umhverfisvænar matvælaumbúðir þurfa þau að kanna 

eftirspurn á þeim. Niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar leiddu í ljós að eftirspurn á 

umhverfisvænum valkostum er stöðugt á uppleið og fyrirtæki byrjuð að mæta eftirspurn 

neytenda hægt og rólega. En viðmælandi X sagði að það væri ekki eins auðvelt að skipta yfir í 

umhverfisvænar umbúðir og það hljómaði, heldur væri þetta ferli fullt af allskonar áskorunum 

sem fylgja svona stórum breytingum. Niðurstöður úr bæði megindlegu og eigindlegu 

rannsókninni sýndu að einstaklingar telji hráefni umbúða vera grundvallaratriðið, varðandi það 

hvort umbúðir séu umhverfisvænar eða ekki. Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar leiddu 

í ljós að yfir helmingur þátttakenda, eða 76%, væri líklegri til að velja matvæli í 

umhverfisvænum umbúðum í stað þeirra sem eru það ekki. Í rannsókn sem gerð var af Haller 

o.fl. árið 2020 kom fram að sex af hverjum tíu, eða 57% þátttakenda, væru tilbúnir að breyta 

kaupvenjum sínum og kaupa umhverfisvænni vörur. Önnur rannsókn sem gerð var af Iravani 

o.fl. (2012) sýndi að flestir þátttakendur velja vörur sem eru umhverfisvænar. Aukin 

umhverfisvitund neytenda hefur ýtt undir umhverfisvænar ákvarðanir og í hvers dags 

innkaupum þeirra (Herbes o.fl., 2020). Rannsóknir hafa komist að því að neytendur eru tilbúnir 

að gera sinn part í umhverfismálum, en 59% segjast vera ólíklegir til að kaupa vöru í umbúðum 

sem eru skaðlegar fyrir umhverfið (Trivium Packaging, 2020). Tveggja þátta kenning 

Herzbergs getur verið notuð til að auka skilning fyrirtækja á hvatningu neytenda við að kaupa 

matvæli í umhverfisvænum umbúðum í stað þeirra sem eru það ekki. Hvati einstaklings til að 

kaupa umhverfisvænar umbúðir getur komið frá bæði innri eða ytri þáttum og er það breytilegt 

hjá hverjum og einum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að neytendur á aldrinum 
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18-25 ára voru að mestu leyti hvattir af útliti vörunnar á meðan eldri aldurshópar settu 

vörumerki ofar í forgangsröðun sína þegar kom að vörukaupum. 

 Út frá þessum niðurstöðum er hægt að hafna tilgátu 1: ,,Viðskiptavinir velja ekki frekar 

matvæli sem eru í umhverfisvænum umbúðum.” Því samkvæmt þessu virðast þeir frekar velja 

matvæli í umhverfisvænum umbúðum eins og þessi rannsókn sýnir fram á og aðrar rannsóknir 

styðja.  

 

Þar sem þátttakendur rannsóknarinnar voru á mismunandi aldri og flestir á aldrinum 

18-25 ára var ákveðið að kanna hvort munur væri á svörum á milli aldurshópa varðandi val á 

matvælum í umhverfisvænum umbúðum. Niðurstöðurnar voru þær að það er lítil sem engin 

fylgni á milli þessara breytna (sjá töflu 1 í viðauka D). Einnig var kannað hvort marktækur 

munur væri á milli aldurshópa og líka á því að velja matvæli í umhverfisvænum umbúðum en 

p-gildið var 0,065 sem er stærra en 0,05 (sjá töflu 2 í viðauka D) og því ekki marktækur munur 

á aldri neytenda og líkum þess að þeir velji matvæli í sjálfbærum umbúðum. Niðurstöður 

nýlegrar rannsóknar sem var framkvæmd af Orzan o.fl. (2018) voru þær sömu og í þessari 

rannsókn, en þær sýndu að aldur hefur ekki áhrif á það hvort neytandi velji umhverfisvænar 

umbúðir. Teisl o.fl. (2008) benda á að rannsóknir hafa sýnt mismunandi niðurstöður varðandi 

það hvort aldur hafi áhrif á val neytenda við kaup matvæla í umhverfisvænum umbúðum, en 

þau nefna einnig að menntunarstig þátttakenda gæti haft áhrif á þær niðurstöður. 

Aðhvarfsgreining á spurningakönnuninni sýndi að ekki væri marktækur munur á milli 

aldurs og þess að velja matvæli sem eru í umhverfisvænum umbúðum þar sem p-gildið var 

stærra en 0,05. Fyrri rannsóknir sem nefndar voru hér fyrir ofan styðja við þær niðurstöður og 

því höfnum við tilgátu 2: ,,Það er marktækur munur á milli aldurs viðskiptavina og að velja 

matvæli í umhverfisvænum umbúðum.” 

5.2 Verðlagning á matvælum í umhverfisvænum umbúðum 

Niðurstöðum rannsóknar sem d’Souza o.fl. (2006) framkvæmdu sýndu að neytendur töldu að 

umhverfisvænar vörur væru almennt dýrari og í verri gæðum. Einn af viðmælendum 

rannsóknarinnar, minntist á að umhverfisvænar umbúðir væru oftar en ekki dýrari, en ein af 

ástæðunum fyrir því væri hærri framleiðslukostnaður. Það væri vegna þess að framleitt magn 

af þeim umbúðum væri töluvert minna en á öðrum umbúðum og því hærra einingarverð. Í 

þessari rannsókn sögðu 55% þátttakenda að verðlagning matvæla í umhverfisvænum umbúðum 

væri hvorki of há né of lág og 44% að verðlagning þeirra væri há eða of há. Í rannsókn Trivium 
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Packaging (2020) kom fram að 47% neytenda myndu ekki kaupa vöru í óumhverfisvænum 

umbúðum og einnig sögðust 74% þátttakenda tilbúnir að borga meira fyrir vöru í 

umhverfisvænum umbúðum. Það getur verið erfitt að kanna verðlagningu vöru þar sem 

neytendur geta túlkað hana á mismunandi hátt og misjafnt hvað er í raun hátt og lágt verð í 

huga þeirra. Mjög umhverfissinnaðir neytendur gætu túlkað verðið á umhverfisvænum vörum 

á annan hátt, en neytendur skilgreina gildi vöru á mismunandi hátt og út frá þessum gildum 

ákveða þeir hvort varan sé ódýr eða dýr að þeirra mati (Zeithaml o.fl., 2001). Einn af 

viðmælendum, sagði að verð vöru í umhverfisvænum umbúðum gætu verið hátt í núinu, en 

þegar horft væri á umhverfisáhrif þeirra samanborið við umbúðir sem eru óumhverfisvænar 

mætti sjá að umhverfisvænar umbúðir væru í raun ódýrari til langs tíma. Í fræðilega kaflanum 

var fjallað um þarfapýramída Maslows, en einstaklingar kunna að meta vörur mismunandi út 

frá því á hvaða þrepi þeir eru í pýramídanum. 

 Eins og nefnt var ofar sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að einungis 44% þátttakenda 

sögðu að þeim fyndist verðlagning há eða of há og því höfnum við tilgátu 3: ,,Yfir helmingur 

viðskiptavina telur matvæli í umhverfisvænum umbúðum vera of hátt verðlögð.” 

 

Kannað var í megindlegu rannsókninni hvort tekjur þátttakenda hefðu áhrif á vilja 

þeirra til að borga aukalega fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum. 73% allra þátttakenda, 

óháð tekjum, sögðu að þeir væru tilbúnir að borga meira fyrir matvörur í umhverfisvænum 

umbúðum. Þegar könnuð var fylgni á milli tveggja breytna, tekna og vilja til að borga meira, 

kom í ljós neikvæð fylgni á milli þessara tveggna breyta. Þetta þýðir að þátttakendur með hærri 

tekjur voru almennt séð aðeins viljugir til að borga bara örlítið meira á meðan fólk með lægri 

tekjur var tilbúið að borga hærri upphæðir fyrir umhverfisvænar matvælaumbúðir. Rannsókn 

sem var framkvæmd í Sviss styður þær niðurstöður en sú rannsókn leiddi í ljós að tekjur hafa 

ekki marktæk áhrif á græn kaup (Tanner og Wölfing Kast, 2003). Teisl o.fl. (2008) komust að 

því í rannsókn sinni að tekjur einstaklinga höfðu lítil áhrif á kaup á grænum vörum. Í 

niðurstöðum könnunar sem Feber o.fl. (2020) framkvæmdu kom í ljós að 60-70% 

Bandaríkjamanna voru tilbúnir að borga meira fyrir umhverfisvænar umbúðir. Önnur rannsókn 

sem var framkvæmd í Evrópu árið 2015 sýndi að 66% þátttakenda voru reiðubúnir að borga 

aukalega fyrir sjálfbærar vörur, en sú prósentutala hækkaði frá árinu 2014 um 11% (The 

Nielsen Company, 2015). Áhugavert var að sjá hversu margar rannsóknir hafa sýnt að 

þátttakendur eru tilbúnir að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur, sérstaklega þar sem 

viðmælendurnir E og Ey töldu neytendur ekki tilbúna að borga meira eða einungis 1% meira.  
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Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru 73% þátttakenda tilbúnir að borga meira 

fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum. Aðhvarfsgreining sýndi einnig að val neytenda er 

ekki háð tekjuflokki þeirra. Því má álykta að neytendur séu viljugir til að borga meira óháð 

tekjuflokki og því höfnum við tilgátu 4: ,,Eftir því sem einstaklingurinn er tekjuhærri, því meira 

er hann tilbúinn að borga fyrir matvæli í umhverfisvænum umbúðum.” Þegar rýnt er í þessar 

niðurstöður má sjá að einungis 6% þeirra sem staddir eru í hæsta tekjuflokknum eru tilbúnir að 

borga 20% eða meira fyrir umhverfisvænar vörur. Á meðan voru þau sem voru í lægsta 

tekjuflokknum tilbúin að borga 20% eða meira í 13% tilvika. Hvort þetta er raunhæft þegar á 

reynir er erfitt að segja til um. Eftir því á hvaða þrepi aldurshópar eru í þarfapýramída Maslow 

má velta fyrir sér hvar þessi aldurshópur er staddur. Er hann enn að mennta sig, koma sér upp 

fjölskyldu, búinn að koma sér vel fyrir eða mögulega hættur að vinna?  

 

Einnig var kannað hvort aldur hafi áhrif á það hvort þátttakendur í rannsókninni myndu 

borga meira fyrir sjálfbærari matvælaumbúðir. Þátttakendur í aldurshópnum 18-25 ára voru 

líklegastir til að borga meira fyrir umhverfisvænar umbúðir, en í heildina voru 84% þeirra sem 

tilheyrðu þeim hópi tilbúnir að borga meira. Aldurshópurinn 26-33 ára var mjög svipaður þar 

sem 80% þátttakenda töldu sig tilbúna að borga meira fyrir sjálfbærar umbúðir. Þátttakendur á 

aldrinum 65 ára og eldri voru einungis tilbúnir að borga meira í 55% tilvika. Önnur rannsókn 

sem var framkvæmd í Bretlandi og Bandaríkjunum fékk þær niðurstöður að 61% þátttakenda 

á aldrinum 22-35 ára og 58% þátttakenda á aldrinum 16-21 ára væru tilbúnir að borga meira 

fyrir vistvænar vörur (Young, 2018). Royne o.fl. (2011) könnuðu vilja neytenda til að borga 

meira fyrir umhverfisvænar umbúðir. Niðurstöður þeirra eru að yngri neytendur eru viljugri til 

að borga meira fyrir umhverfisvænar umbúðir en þeir sem eldri eru. Ástæðan fyrir því getur 

verið að yngri kynslóðir hafi sterkari umhverfisvitund og hugi því betur að sjálfbærum 

umbúðum (Hao o.fl., 2019).  

Með tilliti til fenginna niðurstaðna er ekki hægt að hafna tilgátu 5: ,,Viðskiptavinir í 

aldurshópunum 18-25 ára og 26-33 ára eru oftar tilbúnir að borga meira fyrir matvæli í 

umhverfisvænum umbúðum en þeir sem eru eldri.” Í fyrri tilgátu kom fram að yngsti 

aldurshópurinn 18-25 ára taldi verðlagningu vera háa eða of háa en að sama skapi var sá hópur 

mest tilbúinn að borga meira fyrir vörur í umhverfisvænum umbúðum. Elsti aldurshópurinn 

var hins vegar ekki tilbúinn að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur og var þar með 

ólíklegasti aldurshópurinn til vilja borga meira.  
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5.3 Umhverfisvottanir á matvælaumbúðum  

Í rannsókn sem framkvæmd var af Zekiri og Hasani (2015) kom fram að 48% þátttakenda 

benda til að merkingar á matvælaumbúðum væru mikilvægar og 32% sögðu að þær væru mjög 

mikilvægar. Í annarri rannsókn sem framkvæmd var í Rúmeníu af Orzan o.fl. (2018) kom í ljós 

að neytendur afla sér upplýsinga um vöru beint frá umbúðum og taka því fyrst eftir vottunum 

og öðrum upplýsingum á umbúðunum sjálfum. Joshi og Rahman (2015) nefna einnig að þeir 

einstaklingar sem séu meðvitaðir um umhverfisáhrif hugsi meira um umhverfisvottanir en aðrir 

sem eru ekki jafn umhverfismeðvitaðir. Því geti skortur á skilningi og vitund einstaklinga á 

umhverfisvottunum dregið úr virkni þeirra. Önnur rannsókn leiddi einnig í ljós að neytendur 

eru taldir líklegri til að kaupa umhverfisvænni vörur ef umbúðir vörunnar eru betur merktar 

þannig að auðvelt sé að taka eftir því að þær séu umhverfisvænar (Feber o.fl, 2020). Rannsóknir 

sýna að neytendur vilja ekki lengur sjá einungis innihald vörunnar heldur vilja þeir einnig vita 

hvaðan hún kemur, hvernig hún er framleidd og hvernig henni er dreift (Haller o.fl, 2020). Isa 

og Yao (2013) greina frá því í rannsókn sinni að merkingar á umbúðum hafi jákvætt og 

marktækt samband við vöruval neytenda. Einn af viðmælendum, sagði að það væri skortur á 

vottunum á Íslandi en þeir viðmælendur X og T voru sammála að þeir tækju eftir 

umhverfisvottunum. Viðmælandi Ey var sá eini sem sagðist ekki sjá eða taka mikið eftir 

vottunum á umbúðum. Því má segja að niðurstöður eigindlegu rannsóknar væru mjög svipaðar 

og niðurstöður þeirrar megindlegu en í báðum tilvikum var yfir helmingur sem sagðist taka 

eftir umhverfisvottunum. Hins vegar er gott að hafa í huga að ekki er alltaf hægt að taka mark 

á vottunum þar sem þær geta verið keyptar, eins og viðmælandi E nefndi. 

Í spurningakönnuninni var spurt hvort þátttakendur tækju eftir umhverfisvottunum á 

matvælaumbúðum. Niðurstöður eru þær að 60% allra þátttakenda sögðust taka eftir 

umhverfisvottunum á umbúðum. Lítill munur var á milli aldurshópa en yfir helmingur í 

hverjum aldurshópi segist taka eftir umhverfisvottunum. Aðhvarfsgreining sýndi einnig að ekki 

væri marktækur munur á milli aldurshópa. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar getum við 

ekki hafnað tilgátu 6: ,,Yfir helmingur viðskiptavina tekur eftir umhverfisvottunum, óháð aldri.” 

5.4 Áskoranir og ávinningur við innleiðingu á umhverfisvænum 

umbúðum 

Tveir viðmælendur voru spurðir út í helstu áskoranir og ávinning við innleiðingu á 

umhverfisvænum matvælaumbúðu. Eins og viðmælandi X sagði að þá kallar eftirspurn 
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neytenda eftir umhverfisvænum matvælaumbúðum á töluverðan undirbúning, sem fylgja fullt 

af áskorunum. Eins og viðmælandi X kemur inn á telur hann mikilvægt að hafa eftirfarandi í 

huga 

Það eru mörg atriði sem þarf að huga að ... sem bæði er til þæginda fyrir 

neytanda og lengir líftíma og gæði vörunnar... Það er nefnilega einn þáttur sem 

oft gleymist en það er að við á Íslandi erum fámenn og þurfum í svo mörgum 

málum að fylgja þeirri braut sem mörkuð er erlendis. Ákvarðanir sem við 

tökum um að breyta um umbúðir og kostar okkur breytingu á vélbúnaði þarf 

að geta lifað í 10-20 ár svo ég segi eitthvað. Þannig að taka of snemma 

ákvörðun og geta átt það á hættu að upp komi alvarlegir annmarkar er bara ekki 

eitthvað sem við getum gert. Við verðum alltaf að fara varlega... í þessu eins 

og svo mörgu öðru. (Viðauki B) 

Viðmælandi E nefndi að stærsta áskorunin að hans mati væri verðið á (hrá)efninu en 

einnig nefndi hann að ,,kaupendur vilja ódýrar vörur og því vilja verslanir fá ódýrustu 

vörurnar.“ Það getur því verið erfitt að innleiða umhverfisvænar umbúðir þar sem neytandinn 

þarf að vera tilbúinn til þess að borga fyrir þær. Þegar horft er til framtíðar nefnir viðmælandi 

T að verð umhverfisvænna matvælaumbúða er sanngjarnt þegar kemur að áhrifum þeirra á 

umhverfið en hann segir ,,flestir neytendur horfa á verðið og þeir hugsa ekki langt fram í tímann 

varðandi hvað mun gerast við umbúðirnar eftir að þeir henda þeim í ruslið.“ Viðmælandi Ey, 

kom einnig með athyglisverðan punkt um framleiðslukostnað umhverfisvænna umbúða í þessu 

samhengi 

... eins og er þá svona flatt yfir eru umhverfisvænar umbúðir oftar en ekki 

dýrari. Ástæðan er líklegast sú að þær eru ekki framleiddar í eins miklu magni 

eins og hinar og á sem hagstæðasta máta. Ég held að hráefnið til þess sé ekkert 

endilega dýrara heldur er það minna framleitt og því dýrara, minna framboð 

þess vegna dýrara og svo er örugglega verðlagningin á markaðnum þannig að 

þeir sem eru að selja umbúðir freistast og geta selt þessar umbúðir fyrir aðeins 

hærri pening heldur en hinar þó að framleiðslukostnaðurinn sé nánast sá sami. 

Frekar kannski pricing mál heldur en kostnaðarmál, mögulega. (Viðauki B) 

Viðmælendur voru sammála um að stærsti ávinningur þess að innleiða umhverfisvænni 

umbúðir væri í raun og veru sá að verið væri að draga úr umhverfisáhrifum. Þeir sáu það sem 
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sameiginlegan ávinning allra. Einn viðmælandi nefndi meðal annars að hagnaður fyrirtækisins 

sé miðaður við áhrif þess á umhverfið eða eins og hann orðaði það með þrefaldri 

rekstrarútkomu en fyrirtæki eru í auknu mæli farin að setja sér víðtækari markmið og mæla 

áhrif þess á samfélagið og umhverfið, til viðbótar við fjárhagslega frammistöðu þeirra (Miller, 

2020).  

5.5 Ráð til fyrirtækja  

Niðurstöður spurningakönnunarinnar geta verið hjálpsamar ef fyrirtæki eru að íhuga breytingar 

á umbúðum eða huga að umhverfismálum. Allt í allt má sjá að þátttakendur sýna vilja til að 

kaupa matvæli í umhverfisvænum umbúðum. En varasamt getur verið að hoppa á 

vinsældavagninn og taka ákvarðanir of snemma því það gæti komið alvarlega í bakið á 

fyrirtækjum. Það væri þó gott að kanna hvað neytendur telji vera umhverfisvænar umbúðir en 

margir þeirra áttu í erfiðleikum með að nefna vöru í umhverfisvænum umbúðum á íslenskum 

markaði. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að taka fram í upplýsingum sem finna má á 

umbúðunum að varan sé í umhverfisvænum umbúðum þar sem þær upplýsingar geti haft 

jákvæð áhrif á vöruval (Isa og Yao, 2013). Viðmælandi T sagði einmitt að erfitt væri að finna 

umhverfisvænar vörur þar sem þær eru ekki mjög áberandi í verslunum. Viðmælandi X kom 

með mörg góð ráð eins og að fyrirtæki hugi í meira mæli að kolefnisfótsporinu. Hann tók einnig 

fram mikilvægi þess að plata ekki neytandann né villa um fyrir honum með upplýsingum sem 

líta út fyrir að vera umhverfisvænar ef þær væru það ekki.  

Rannsóknin sýnir að það séu tækifæri fyrir fyrirtæki til að gera betur er verðar 

upplýsingagjöf og merkingar á umbúðum sem auðvelda neytendum að átta sig á hvort umbúðir 

séu umhverfisvænar eða ekki. Rannsóknin sýndi að þátttakendur sem voru einunigs með 

grunnskólapróf voru óöruggari hvaða umbúðir væru umhverfisvænar og hverjar ekki 

samanborið við þá sem voru með meiri menntun. Hér mættu eftirlitsaðilar í samstarfi við 

fyrirtæki taka aukinn þátt í að upplýsa neytendur á upplýsandi og ábyrgan hátt með hag 

náttúrunnar að leiðarljósi. 

Aukin umræða um grænþvott fyrirtækja sem hafa haft áhrif á orðspor fyrirtækja ef 

neytendur komast að því að um óheiðarleg vinnubrögð er að ræða þar sem neytendur vilja vera 

í viðskiptum við ábyrg fyrirtæki. Leiða hugan að því hvort fyrirtækjum sé treystandi til að 

merkja umbúðir á traustan og ábyrgan hátt þar sem mikið er í húfi. Viðmælandi X kemur inn á 



46 
 

 

 
 

þetta en hann segir ,,sumar umbúðir fara í taugarnar á mér því það er stundum verið að plata 

neytandann.“ 

Hann segir einnig 

tek eftir ef einhver vara er auglýst á netinu með nýjar umhverfisvænar umbúðir, 

svo þegar ég sé vöruna þá sé ég að hún er ekki beint í umhverfisvænum 

umbúðum og ekki eins létt að flokka. Smá notað til að rugla kauphegðun. 

(Viðauki B) 

5.6 Umhverfisvænar umbúðir og áhrif þeirra á kauphegðun 

neytenda 

Rannsóknir hafa staðfest að neytendur kunna að meta umhverfisvænar vörur, en hins vegar 

endurspeglar það ekki alltaf daglega kauphegðun þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að oft er ekki 

samræmi milli þess að kunna að meta umhverfisvænar vörur og þess að kaupa þær (Rokka og 

Uusitalo, 2008). Einn af sérfræðingunum sem tekið var viðtal við í eigindlegu rannsókninni tók 

undir þessa fullyrðingu að erfitt væri að taka mark á því sem fólk segði því það endurspegli 

ekki alltaf raunverulega hegðun þess. Eze og Ndubisi (2013) komust að því í rannsókn sinni að 

ein af ástæðunum fyrir litlu samræmi hjá neytendum á milli þess að vilja umhverfisvænar vörur 

og að versla þær sé að ekki séu til grænir valkostir í öllum vöruflokkum.  

Það eru mjög margir þættir sem hafa áhrif á hvort neytandi kaupi vöru í 

umhverfisvænum umbúðum eða ekki (Joshi og Rahman, 2015). Þeir þættir geta verið allt frá 

útliti umbúða til persónulegra þátta (Rani, 2017). En samkvæmt Joshi og Rahman (2016) hefur 

umhverfisvitund einstaklinga mest áhrif þegar kemur að kaupum vara í umhverfisvænum 

umbúðum. Umhverfisvitund og græn kaup ganga hönd í hönd og hafa umhverfisvænar umbúðir 

meiri áhrif á umhverfismeðvitaðan neytenda en þann sem er það ekki (Eze og Ndubisi, 2013). 

Í megindlegu rannsókninni sögðu 73% allra þátttakenda að matvælaumbúðir hefðu áhrif á 

kauphegðun sína. Auk þess töldu allir sérfræðingar í eigindlegu rannsókninni að 

umhverfisvænar matvælaumbúðir hefðu áhrif á kauphegðun.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að umhverfisvænar umbúðir hafa áhrif á 

kauphegðun og hafa þau áhrif aukist í gegnum árin. Aukin fræðsla á umhverfisáhrifum fylgir 

þessum breytingum ásamt mörgum öðrum ytri þáttum. Það er því ljóst að þörf er á frekari 

rannsóknum á þessu sviði. Taka þarf tillit til allra þeirra þátta sem ýta undir val á 
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umhverfisvænum umbúðum en einnig þarf að rannsaka að hve miklu leyti umhverfisvænar 

umbúðir hafa áhrif á kauphegðun. 

Rannsóknarverkefnið var mjög fræðilegt og fengu höfundar góða innsýn í kauphegðun 

einstaklinga við gerð hennar. Höfundum fannst athyglisvert að bera saman viðhorf sérfræðinga 

og einstaklinga í þessari rannsókn þar sem svör þessara tveggja hópa voru breytileg milli 

spurninga. Það er margt sem kom á óvart hvað varðar niðurstöður rannsóknarinnar en meðal 

annars bjuggust rannsakendur ekki við því hversu margir væru tilbúnir að borga meira fyrir 

matvæli í umhverfisvænum umbúðum. Einnig kom það þeim á óvart að ekki væri marktækur 

munur á milli aldurs og þess hvort fólk veldi matvæli í umhverfisvænum umbúðum fram yfir 

óumhverfisvænar umbúðir. Búist var við því að yngri kynslóðir hugsuðu meira um 

umhverfismál og áhrif umbúða á umhverfið og væru því líklegri til að velja umhverfisvænni 

vörur. 

5.7 Áreiðanleiki spurningakönnunar  

Þar sem notast var við spurningakönnun í megindlegu rannsókninni er mikilvægt að kanna 

áreiðanleika (e. reliability) hennar. Áreiðanleiki skýrir hversu vel söfnuð gögn ná yfir 

raunverulegt rannsóknarsvæði, í stuttu máli segir áreiðanleiki hvort rannsóknin hafi kannað 

það sem henni var ætlað að kanna (Taherdoost, 2016). Til að kanna áreiðanleikann í 

megindlegu rannsókninni var notast við Omega Mcdonalds. En rannsóknir hafa sýnt að í 

langflestum tilvikum er Omega áreiðanleikapróf talið betra en Cronbach‘s alpha (Trizano-

Hermosilla og Alvarado, 2016). Til að fá Omega var notast við SPSS og var niðurstaðan úr 

áreiðanleikakönnuninni 0,631 (sjá töflu 10 í viðauka D). En allt yfir 0,6 er talið ásættanlegt stig 

áreiðanleika (Ursachi o.fl., 2013). 

5.8 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Segja má að bæði eigindlega og megindlega rannsókn rannsakenda hafi takmarkað 

alhæfingargildi en stærsta takmörkun megindlegu rannsóknarinnar sé án efa úrtakið, en notast 

var við hentugleikaúrtak, sem þýðir að ekki er hægt að alhæfa yfir á allt þýðið. Þó þátttakendur 

væru á ólíkum aldri var stærsti hópurinn eða 42% allra þátttakenda í aldurshópi 18-25 ára. 

Einnig má nefna að kynjahlutfall þeirra sem svaraði könnuninni var ekki jafnt, hlutfall kvenna 

sem svaraði var 76% samanborið við 23% karla en 1% þátttakenda skilgreindi sig sem annað.  
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Helsta takmörkun eigindlegu rannsóknarinnar var einnig kynjahlutfall sérfræðinganna 

þar sem einungis var rætt við karlmenn. Á sama tíma hafa rannsóknir sagt frá því að giftar 

konur með að minnsta kosti eitt barn séu viljugri til að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur 

(Laroche o.fl., 2001). Þær kunna því að hafa aðrar áherslur að leiðarljósi en karlar sem 

áhugavert væri að skoða enn frekar. 

 Þegar tilgátur rannsakenda voru kannaðar kom í ljós í öllum tilvikum þegar fjallað var 

um aldurshópa eða tekjuflokka að ekki væri marktækur munur milli breyta. Ástæða þess má 

rekja til úrtaksins þar sem álykta má að það hafi verið frekar einsleitt og lítið. 

 Margt væri hægt að gera öðruvísi í frekari rannsóknum, enda er mikil þörf á að fjölga 

rannsóknum á þessu sviði eins og einn viðmælandi nefndi þá er þetta ferli sem þarf að taka tillit 

til margra þátta. Í frekari rannsóknum væri hægt að skoða betur hvaða vöru neytandi myndi 

velja með því að sýna mynd af umbúðunum ásamt upplýsingum eins og um verð og hvort varan 

sé vistvæn eða ekki eða hvort vörumerki skipti máli. Það væri áhugavert að sjá hvaða vöru 

neytandinn myndi velja og hvaða þættir hefðu áhrif á val hans.  

Einnig væri áhugavert að kanna hegðun fólks í verslun ef allar vörur í umhverfisvænum 

umbúðum og með vottanir væru staðsettar saman á einum stað óháð því hvaða vöruflokki þær 

tilheyra. Það gæfi tækifæri til að skoða kauphegðun fólks enn frekar og hvort vottanir vegi 

þyngra en aðrar sambærilegar vörur sem hafa hvorki umhverfisvottanir eða eru í 

óumhverfisvænum umbúðum.   

Ekki var tekið fram í bakgrunnsupplýsingum þátttakenda úr spurningakönnun 

rannsóknarinnar hvaðan þeir koma en það hefði gefið betri innsýn og betri mynd af þýðinu. Þá 

hefði fjöldi þátttakenda hins vegar þurft að vera meiri. Til að endurspegla almenning sem best 

hefði verið betra að ná jafnari fjölda af báðum kynjum og þá hefði verið auðveldara fyrir 

rannsakendur að bera saman niðurstöður fyrri rannsókna við þessa rannsókn. Til viðbótar mætti 

bæta við spurningu sem varðar fjölda barna á heimili fólks, þar sem rannsakendur fundu margar 

rannsóknir sem sýndu að heimili með börnum voru líklegri til að kaupa umhverfisvænni vörur.  

Í öllu því sem hefur verið fjallað um og rannsakað er ljóst að umhverfisvænar 

matvælaumbúðir spila stórt hlutverk þegar kemur að kauphegðun neytenda. Það væri því 

áhugavert að kanna hvort munur sé á öðrum umhverfisvænum umbúðum eftir því hvort talað 

er um umbúðir í öðrum vöruflokkum eins og snjalltækjum eða snyrtivörum.  
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6 Lokaorð 
Neytendur eru orðnir meira meðvitaðir um innkaup sín og hvers konar áhrif þau hafa á 

umhverfið. Eftirspurn eftir matvælum í umhverfisvænum umbúðum er stöðugt á uppleið og eru 

fyrirtæki að reyna að mæta henni, eða eins og einn af viðmælendum okkar sagði þá er mikil 

eftirspurn en lítið framboð. Neytendur eru einn af helstu hagsmunaaðilum fyrirtækja þar sem 

ákvörðun um kaup er í þeirra höndum en fyrirtæki eru smám saman að auka þekkingu sína á 

því sem kveikir í áhuga fólks við vörukaup. Fyrirtæki ættu því að einbeita sér að því að öðlast 

frekari skilning á því sem hefur raunveruleg áhrif á kauphegðun neytenda vegna þess að það 

eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif á kaupákvörðun og kaupvenjur.  

Helstu niðurstöður rannsakenda eru að neytendur virðast vera viljugir til að breyta 

kaupvenjum sínum og þar af leiðandi kaupa matvæli í umhverfisvænum umbúðum samanborið 

við matvæli í óumhverfisvænum umbúðum. Meirihluti þeirra var tilbúinn að borga aukalega 

fyrir slíkar umbúðir og höfðu tekjur ekki marktæk áhrif á vilja þátttakenda til að borga meira 

fyrir þær. Eins og kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar geta umhverfisvottanir verið 

keyptar og þýða þær ekki alltaf að fyrirtæki séu að fylgja þeim eftir en yfir helmingur 

þátttakenda rannsóknarinnar sögðust taka eftir umhverfisvottunum. Miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar og annarra rannsakenda hefur aldur ekki áhrif á val fólks á matvælum í 

umhverfisvænum umbúðum en yngri neytendur á aldrinum 18-25 ára eru samkvæmt 

rannsókninni þó í meira mæli tilbúnari að borga meira fyrir umhverfisvænar vörur. Á sama 

tíma taldi yfir helmingur þátttakenda að verðlagning á matvælum í umhverfisvænum umbúðum 

væru hvorki hátt né lágt verðlagðar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu meðal annars í ljós að umhverfisvænar 

matvælaumbúðir hafa áhrif á kauphegðun neytenda en niðurstöður viðtala og 

spurningakönnunar sýna að þær hafa bæði áhrif á kauphegðun sérfræðinga og almennings. Það 

liggur því ljóst fyrir að á næstu árum verði miklar framfarir í umbúðalausnum og þá líklegast í 

plastefnum og að aukning verði í notkun á pappír og pappa, með áherslu á endurnýtingu, 

endurvinnslu og draga úr sóun. 

Rannsakendum fannst mjög áhugavert að kanna kauphegðun neytenda og enn fremur 

áhrif umhverfisvænna matvælaumbúða á kauphegðun. Rannsakendur telja það mikilvægt fyrir 

bæði fyrirtæki og neytendur að vera ekki að blekkja eða láta blekkjast af grænþvotti en það er 

mikilvægt að heiðarleiki sé til staðar hjá framleiðendum og seljendum. Upplýst fólk tekur 

upplýstar ákvarðanir og eru þær öðruvísi hjá þeim sem eru minna upplýstir. Þekking fólks er 
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að verða meiri og meiri og þar af leiðandi er fólk að verða upplýstari um umhverfisáhrif vara 

og umbúða. Til að auka eða öðlast grænt traust hjá neytendum þurfa fyrirtæki að sýna 

heiðarleika í sölu og framsetningu á vörum og stuðla að umhverfisvænum starfsháttum. Að 

lokum vilja rannsakendur hvetja bæði fólk og fyrirtæki til að auka umhverfisvitund sína ásamt 

því að velja umhverfisvænt og stuðla að umhverfisvænum lífsstíl.   
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Viðauki A: Umbúðir 

 

Í þessum kafla er fjallað um helstu umbúðalausnir sem notaðar eru nú til dags og farið yfir sögu 

og tegundir umbúða, ásamt því að fjalla um umhverfisvænar umbúðir og íslenskar reglugerðir 

sem varða notkun þeirra og meðferð. 

Umbúðir (e. packaging) hafa ákveðið hlutverk í samfélaginu en án þeirra væri meðhöndlun á 

margskonar vörum eða efnum kostnaðarsöm, óhagstæð og sóðaleg. Ásamt því væri 

markaðssetning eins og hún þekkist í dag mun flóknari eða jafnvel ómöguleg (Robertson, 

2016). Umbúðir eru ekki eingöngu notaðar í þeim tilgangi að verja og meðhöndla vöruna heldur 

segja þær einnig til um gæði vörunnar (Gómez o.fl., 2015). Samkvæmt Emblem og Emblem 

(2012) er meirihluti umbúða nýttar fyrir mat og drykkjarvörur eða um 70% en notkun umbúða 

í öðrum iðngreinum er einnig mikil. 

Flokka má umbúðir í þrjá flokka: fyrsta stigs umbúðir eru söluumbúðir eða 

grunnumbúðir og skilgreinast þær sem sölueining fyrir kaupanda og/eða notanda. Annars stigs 

umbúðir eða safnumbúðir eru þær umbúðir sem halda utan um margar vörur í einu og eru til 

dæmis notaðar til geymslu á vörum. Þriðja stigs umbúðir eru flutningsumbúðir sem auðvelda 

meðhöndlun og meðferð vara í flutningi (Reglugerð um meðferð umbúða og umbúðaúrgang, 

1996).  

Virði vöru er mismunandi í huga mismunandi neytenda, en flokka má þær væntingar 

sem þeir hafa til vörunnar í þrjú stig. Fyrsta stigið eða grunnstig (e. primary level) varðar vænt 

gildi sem samsvara væntum ávinningi neytenda á vöru. Æskilegt gildi (e. desired level) er það 

virði sem neytandinn vill fá frá vörunni. Síðasta stigið eða óvænta gildið (e. unanticipated 

value) er þegar varan fer umfram væntingum neytandans, ef umhverfissinnaður einstaklingur 

kaupir vöru þá getur hann lært meira um vöruna og ávinning hennar með því að skoða vöruna 

frá sjónarhorni umbúða og innihaldslýsingar (Sehgal og Singh, 2010).  

 

Saga Umbúða  
Fyrir tíma Krists var lítil þörf á ílátum eða umbúðum undir mat eða vörur vegna þess að fólk 

borðaði og notaði það sem það átti. Ef þörf var á ílátum og meðhöndlun á efni eða mat þá var 

gjarnan nýtt það sem náttúran hafði upp á að bjóða eins og innyfli úr dýrum, skeljar, laufblöð 

og aðrar náttúrulegar lausnir. Ekki leið á löngu þar til aðrar lausnir voru uppgötvaðar sem enn 

eru í notkun í dag eins og glerið, sem var upphaflega notað af Egyptum í kringum árið 7000 
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fyrir Krist til einhverskonar vasagerðar. Síðan þá hafa blöndunaraðferðir og efni til glergerðar 

breyst lítið jafnvel þótt tækni við mótun á gleri hafi breyst töluvert. Fínni efni eins og silfur og 

gull voru oft nýtt í forna kassa og bolla en voru ekki nýttir til daglegra notkunar. Það var ekki 

fyrr en þegar aðrir málmar, sterkari málmblöndur, þynnri mælar og málmhúðun var uppgötvuð 

að málmar urðu algeng lausn í umbúðum. Álið auðveldaði innleiðingu málma inn á 

umbúðamarkaðinn vegna þess hve mikið tæringarþol það hefur en einnig er hægt að móta það 

í mjög þunn lög og setja yfir ódýrari málma og var þar af leiðandi hagstæð lausn í umbúðir 

(Berger, 2002). Fyrsta notkun á pappír og bylgjupappa var í kringum nítjándu öld og á 

tuttugustu öldinni voru miklar framfarir í umbúðalausnum sem skiluðu aukinni skilvirkni í 

úrvinnslu og bættu matvælaöryggi. Framfarirnar voru meðal annars í sérstökum bakelít (e. 

bakelite) lokunum á flöskum, gegnsæjanlegum sellófan filmum sem settar eru yfir umbúðir og 

einnig framfarir í öskjum þar sem bætt var við panil á öskjur (Deliya og Parmar, 2012). 

Samkvæmt Berger (2002) er pappír og klæði ein af þeim elstu umbúðalausnum sem notaðar 

hafa verið og kallast breytilegar umbúðir. 

 

Hlutverk Umbúða 
Hlutverk umbúða er mismunandi þar sem tilgangur umbúðanna geta verið öðruvísi. Sem dæmi 

má nefna að hlutverk umbúða gæti verið að vernda vöruna í flutningi og meðhöndlun á henni, 

getur einnig haft það hlutverk að lágmarka matarsóun eða upplýsa neytendur hvert geymsluþol 

vörunnar er til að draga úr óþarfa sóun (Emblem og Emblem, 2012). 

Aðalhlutverk umbúða er að verja vöruna svo hún skemmist ekki (Rundh, 2016). 

Matvælaumbúðir hafa einnig það hlutverk að verja vöruna frá súrefni, raka og bragði, svo að 

varan viðhaldi sínum upprunalegu eiginleikum og gæðum (Risch, 2009). Með notkun umbúða 

fyrir matvörur lengist líftími vörunnar og minnkar matarsóun hennar gríðarlega sem er mikill 

kostur matvæla umbúða því matarsóun felur í sér háan kostnað fyrir fyrirtækin (Coles o.fl., 

2003).  

 Með árunum hefur hlutverk umbúða breyst og samkvæmt Shah o.fl. (2013) er 

markaðssetning vörunnar stór partur af hlutverki umbúða. Umbúðir eru markvisst notaðar sem 

tól til að auka sölu og laða að sér neytendur. Þær eiga að vekja athygli neytenda á ákveðnum 

vörumerkjum, auka skilning neytenda á vörunni og bæta vöruímynd (Draskovic, 2007). 

Umbúðir gegna einnig því hlutverki að gera greinarmun milli vara og hafa því mikil áhrif á 

virði vörunnar það er að segja þá örva þær kauphegðun neytenda að því leyti að auðvelda 

neytendum að finna vöruna á meðal margra annarra svipaðra vara (Deliya og Parmar, 2012).  



67 
 

 

 
 

Það kemur því ekki á óvart að markaðsfólk einbeiti sér meira og meira að umbúðum, 

enda er það fyrsti hluturinn sem viðskiptavinurinn sér áður en hann tekur ákvörðun um kaupin 

(Agariya o.fl., 2012). Neytendur eru einnig líklegri til að kaupa vöru sem endurspeglar 

gildi/lífsstíl þeirra, sem dæmi getum við nefnt umhverfisvænar umbúðir, en þeir sem hugsa um 

jörðina og áhrif þeirra til langs tíma eru líklegri til að kaupa vistvænni vörur.  

 Umbúðir hafa mikilvæg hlutverk að gegna, allt frá því að varðveita vöru í að auglýsa 

hana, eru umbúðir almennt taldar að vera ómissandi þáttur í nútíma lífstíl (Agariya o.fl., 2012). 

 

Tegundir umbúða 
Það skiptir máli að velja rétta umbúðalausn og efni við innleiðingu matvælaumbúða vegna þess 

að rétt umbúðalausn á að sjá til þess að gæta að gæðum vörunnar í dreifingu og vörugeymslu. 

Það er margt sem fyrirtæki þurfa að huga að þegar kemur að innleiðingu umbúða fyrir matvöru. 

Samræmi og hentugleiki milli vöru og umbúðahráefnis er mikilvægur þáttur sem fyrirtæki 

þurfa að hafa í huga við innleiðingu nýrra umbúða ásamt geymsluþoli og kostnaði. Það sem 

skiptir einnig miklu máli er að skoða líftíma vöru og umbúða, umhverfisáhrif og hvernig 

neytendur farga vörunni (Verghese, K., 2008). 

Fyrirtæki í innleiðingu á matvælaumbúðum eru markvisst að nýta eiginleika hverrar 

efnistegundar til þess að hanna framúrskarandi umbúðir. Þau efni sem eru oftast nær notuð og 

þekktust í matvælaumbúðum eru meðal annars ál, gler, pappír, plast og pappi þar sem hvert og 

eitt efni hefur ákveðna eiginleika sem skipta sköpun fyrir vöruna (Marsh og Bugusu, 2007). 

Ókostir eru til staðar hjá öllum umbúðalausnum og er kostnaður, vatnsvörn, ógagnsæi og slæm 

umhverfisáhrif dæmi um þá ókosti sem má finna í umbúðalausnum á markaði (Lange og 

Wyser, 2003).  

 

Ál sem umbúðalausn 
Ál er vinsæl umbúðalausn og er það oft notað í áldósir, álfilmur og lamineraðan pappír. Vegna 

léttleika álumbúða hafa fyrirtæki mestmegnis notað þær til varðveislu og sölu á sjávarmat, 

gosdrykkjum, dýramat og fleira (Deshwal og Panjagari, 2020). Ásamt því að vernda vöruna 

gegn raka, lofti, lykt og öðru er ál talið vera tilvalið til endurvinnslu en það er vegna þess hve 

auðvelt er að safna því og vinna með það til að skapa nýjar vörur (Marsh og Bugusu, 2007).  
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Gler sem umbúðalausn 
Glerumbúðir eru oft góður valkostur fyrir fyrirtæki vegna þess að þær ná að viðhalda ferskleika 

vörunnar til lengri tíma, eru lyktarlausar, vatnsheldar og eru umhverfisvænar þar sem auðvelt 

er að endurvinna og endurnýta gler (Marsh og Bugusu, 2007). Neytendur geta séð innihald 

umbúða auðveldlega vegna gegnsæjanleika glerumbúða og eru þeir tilbúnir að borga meira 

fyrir þær vörur eins og líkjöra og vín. Þrátt fyrir góðu eiginleikana þá hefur gler nokkra ókosti 

og eru þeir oftast tengdir því hversu viðkvæmt og brothætt gler er en þyngd þess hefur einnig 

mikil áhrif á flutningskostnað (Girling, 2003).  

 

Pappír og pappi sem umbúðalausn 
Hægt er rekja notkun á pappír og pappa í matvælaumbúðum til sautjándu aldar en nú til dags 

eru þessar vel þekktu umbúðalausnir (Marsh og Bugusu, 2007) algengustu umbúðahráefni á 

markaði. Þau eru oft framleidd úr trjám, endurunnum pappír eða úr pappaúrgangi eins og 

bylgjupappa, dagblaðapappír, pokum og fleiru (Emblem og Emblem, 2012). 

Pappír og pappi eru létt efni sem auðvelt að prenta/merkja á, eru endurvinnanlegar og 

ódýrar umbúðalausnir. Ókostir pappa og pappírs eru þeir að efnið er ekki vatnshelt, og því 

viðkvæmt gegn raka (Youssef og El-Sayed, 2018) og ef efnið er endurunnið þá er óviðeigandi 

að umbúðirnar séu í beinni snertingu við matvöru (Marsh og Bugusu, 2007). 

 

Plast sem umbúðalausn 
Margskonar plasttegundir eru notaðar í umbúðir en þær algengustu eru pólýólefín (e. 

polyolefin) og pólýester (e. polyester). Pólyólefín er yfirheiti á pólýetýlen (e. polyethylene) og 

pólýprópýlen (e. polypropylene) sem eru algengustu plast tegundir sem notaðar eru í 

matvælaumbúðir. Báðar tegundir einkennast af styrkleika, léttleika, sveigjanleika, vatns-og 

efnaþoli ásamt því að vera tilvalið í endurvinnslu og endurnotkun (Marsh og Bugusu, 2007).  

PVC eða pólývínýlklóríð (e. polyvinyl chloride) er tegund af plasti sem er notuð í 

umbúðalausnir fyrir osta og kjöt en ástæðan fyrir því er vegna þess að PVC veitir góða rakavörn 

og súrefnishindrun (Hirsch, 1991).  

 

Endurvinnsla  
Endurvinnsla (e. recycle) er þegar unnið er úr umbúða hráefni í nýjar umbúðir eða hráefni fyrir 

aðrar vörur (Gustafsson o.fl., 2006). Til eru mörg dæmi um endurvinnslu en hægt er að horfa 
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á hana frá mismunandi sjónarhornum. Ef ein fjölskylda notar sömu glös og diska í mörg ár án 

þess að kaupa önnur, tekur hún þátt í að draga úr sóun en vistfræðingar skilgreina endurvinnslu 

á annan hátt. Að þeirra mati ættu neytendur að skila umbúðunum til framleiðanda þar sem 

umbúðirnar eru endurunnar aftur og aftur (Hirsch, A., 1991).  

 

Endurnýting 
Endurnýting (e. reuse) á umbúðum eða í öðrum orðum fjölnota pakkningar er þegar umbúðir 

eru nýttar aftur í sömu eða annarri vörutegund (Gustafsson o.fl., 2006). Til þess að neytendur 

velja að endurnýta umbúðir þarf sú lausn að uppfylla ákveðnar kröfur s.s. vera ódýrari en að 

kaupa nýja, auðveld áfylling án sóunar eða leka, fjölnota og það þyrfti helst að vera hægt að 

endurvinna umbúðirnar í lok líftíma þeirra.  

 

Lög og reglur 
Það má ekki gleyma því að nefna að umbúðum fylgja lög og reglur sem fyrirtæki og stofnanir 

þurfa að fylgja. Í 15. gr. kemur fram að á umbúðum skal finna nafn vöru ásamt upplýsingum 

um innihald, geymsluskilyrði, geymsluþol og nettóþyngd eða lagarmál, en einnig skulu þær 

vera merktar með nafni og heimilisfangi framleiðanda eða dreifanda þeirra. Þær upplýsingar 

sem koma fram á umbúðum þurfa að vera sannar og ekki er leyfilegt að villa um fyrir 

neytendum, en það er skrifað í 18. gr. í reglugerð á alþingi (Lög um matvæli nr. 93, 1995). 

Árum saman hefur meiri áhersla verið lögð á því að vernda umhverfið og því hefur 

umhverfisráðuneytið gefið út reglugerð um meðferðir umbúða og umbúðaúrgangs. En í þeirri 

reglugerð er að finna reglur um allar þær umbúðir sem settar eru á markað og alls 

umbúðaúrgangs sem er notaður eða kemur frá vöruframleiðslu, þjónustufyrirtækjum, 

verslunum, skrifstofum, heimilum eða annars staðar frá. Reglugerð umhverfisráðuneytis ýtir 

undir að fyrirtæki notist við umbúðir sem hægt er að flokka og endurnýja, en einnig til að vera 

vistvænni. 

Samkvæmt 7. gr. minnkun umbúðaúrgangs og endurnotkun umbúða, er fyrirtækjum og 

stofnunum ætlast til að setja upp áætlun um hvað þau ætla að gera til að koma í veg fyrir 

myndun umbúðaúrgangs og hvernig umbúðir verða endurnýttar. Í 8. gr. endurnýting og 

endurvinnsla umbúðaúrgangs, koma fram þær kröfur að minnst 50% og mest 65% af þyngd 

umbúðaúrgangs sé endurnýtt.  
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Viðauki B: Viðtöl 

Viðtal við Tomasz Piotr Rozanski 

Dagsetning: 04.02.2021 

S: Spyrjandi 

T: Tomasz Piotr Rozanski 

S: Hvað heitir þú?  

T: Tomasz Piotr Rozanski. 

 

S: Við hvað starfar þú? 

T: Framkvæmdastjóri Multi-Made ehf. heildverslun. 

 

S: Gætir þú nokkuð sagt okkur frá því hvað kemur upp í huga hjá þér þegar þú hugsar um 

umhverfisvænar matvælaumbúðir? 

T: Pappír, Gler, Timbur, eitthvað sem er hægt að endurvinna og flokka. 

 

S: Að þínu mati, hvað er það sem gerir matvælaumbúðir umhverfisvænar eða 

óumhverfisvænar? 

T: Efnið sem umbúðirnar eru í. Hvort það sé hægt að endurvinna þær eða ekki. 

 

S: Að þínu mati, er verið að mæta eftirspurn og kröfum neytenda á sjálfbærum 

matvælaumbúðum? 

T: Nei ekki ennþá, það er stöðugt verið að vinna í að hafa umhverfisvænar matvælaumbúðir 

en við erum ennþá langt frá því að mæta kröfum neytenda. 

 

S: Hvernig finnst þér framboð á matvælum með umhverfisvænar umbúðir?  

T: Þær eru til en það er erfitt að finna þær, það er ekki til einn gangur í matvöruverslun þar 

sem þú getur séð umhverfisvænar vörur, þær eru oftast bara á milli annarra vara sem eru í 

óumhverfisvænum umbúðum. Það er ekki verið að aðgreina þær vörur mikið og því getur 

verið erfitt fyrir neytendann að velja umhverfisvænari vöru. 
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S: Hvernig finnst þér verðlagning á sjálfbærum matvælaumbúðum miðað við þær umbúðir 

sem eru ekki sjálfbærar?  

T: Þær eru ,,dýrari” vegna framleiðslu en ef við horfum í framtíðina þá er verðið á 

umhverfisvænum umbúðum sanngjarnt miðað við þær umbúðir sem eru það ekki, til dæmis 

plast, sem mun vera með okkur í þúsundir alda. Fyrirtæki sem reyna að hafa umhverfisvænar 

umbúðir eiga erfiðara með að keppa á markaðnum þar sem þær verða dýrari en samkeppnis 

vörurnar sem eru í óumhverfisvænum umbúðum. Flestir neytendur horfa á verðið og þeir 

hugsa ekki langt fram í tímann varðandi hvað mun gerast við umbúðirnar eftir að þeir henda 

þeim í ruslið.  

 

S: Hverju tekur þú eftir þegar þú verslar inn matvörur? (t.d. Verði, vörumerki, umbúðum, ...) 

T: Útlit umbúða og verðið. 

 

S: Finnst þér matvælaumbúðir hafa almennt áhrif á kauphegðun þína? 

T: Auðvitað. 

 

S: Getur þú nefnt matvöru sem er í umhverfisvænum umbúðum sem fæst á Íslandi?  

T: Ég á mjög erfitt með að finna einhverjar vörur sem eru 100% umhverfisvænar, en annars 

dettur mér í hug núna hveiti og sykur, líka Froosh safarnir í gleri. 

 

S: Tekur þú eftir umhverfisvænum vottunum á matvælaumbúðum við innkaup? 

T: Já á þeim vörum sem hafa þær vottanir. 

 

S: Hvernig sérðu fyrir þér umbúðamarkaðinn næstu fimm árin? 

T: Ég vona bara að við munum takast saman í hendur og vinna í þessu saman, það er ekki 

hægt að breyta öllum umbúðum í umhverfisvænar umbúðir nema neytendur séu tilbúnir til 

þess að borga fyrir þær. Það sem ég sé fyrir mér er að fyrirtækin munu byrja að deila hversu 

lítið kolefnisfótspor þau eru með til að fá stuðning frá neytendum, það er nefnilega svo mikil 

trend í að vera ECO núna og því vilja fyrirtæki geta boðið upp á ECO valkosti. 

 

S: Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

T: Það er mikið af matvælaumbúðum sem eru umhverfisvænar, það þarf bara að gefa sér tíma 
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til að fræðast um þetta. Margar þannig vörur sem eru á sama verði og þær vörur sem eru ekki 

í umhverfisvænum umbúðum. 

 

  



73 
 

 

 
 

Viðtal við Eyþór Páll Hauksson 

Dagsetning: 10.02.2021 

S: Spyrjandi 

E: Eyþór Páll Hauksson 

S: Hvað heitir þú?  

Ey: Eyþór Páll Hauksson. 

 

S: Við hvað starfar þú? 

Ey: Framkvæmdastjóri Prentmiðlunar og eigandi Umbúðagerðarinnar.  

 

S: Að þínu mati, hvað er það sem gerir matvælaumbúðir umhverfisvænar eða 

óumhverfisvænar? 

Ey: Hvort þær séu endurvinnanlegar t.d. hvernig efnið er framleitt og hvaðan það kemur, er 

það jafnvel endurunnið áður eins og pappakassarnir, þeir hafa flestir pappakassarnir verið til 

úr 10-20 pappakössum sem hafa verið notaðir áður. 

 

S: Að þínu mati, er verið að mæta eftirspurn og kröfum neytenda á sjálfbærum 

matvælaumbúðum? 

Ey: Það er búið að gera helling, maður hefur séð það bara í búðunum og vöruframboðinu það 

er rosa breytt á stuttum tíma. En það er soldið eftir ennþá eins og t.d. með. Tökum 

gosdrykkjaumbúðir og bjórumbúðir og allt svona hálf kjánalegt að við erum mikið í álinu og 

glerinu og það sem er í glerinu, við erum ekki bara að endurvinna þessar flöskur heldur er 

þetta allt stútað. En annars staðar er fólk að þvo þetta og nota aftur og aftur. Finnst hafa farið 

aftur á þarna. Vegna þess að Excel segir fólki að það ætti að gera þetta svona. Ég held að fólk 

sé alveg tilbúið að greiða eina eða tvær krónur meira fyrir gosdrykkinn, ef þetta er alvöru 

umhverfisvænt og gert á umhverfisvænan máta. 

 

S: Eru umhverfisvænar umbúðir almennt dýrari í framleiðslu heldur en þær sem eru það 

ekki?  

Ey: Finnst í fyrsta lagi útilokað að alhæfa svona, eins og er þá svona flatt yfir eru 

umhverfisvænar umbúðir oftar en ekki dýrari. Ástæðan er líklegast sú að þær eru ekki 

framleiddar í eins miklu magni eins og hinar og á sem hagstæðasta máta. Ég held að hráefnið 

til þess sé ekkert endilega dýrara heldur er það minna framleitt og því dýrara, minna framboð 
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þess vegna dýrara og svo er örugglega verðlagningin á markaðnum þannig að þeir sem eru að 

selja umbúðir freistast og geta selt þessar umbúðir fyrir aðeins hærri pening heldur en hinar 

þó að framleiðslukostnaðurinn sé nánast sá sami. Frekar kannski pricing mál heldur en 

kostnaðarmál, mögulega. 

 

S: Að þínu mati, hvernig finnst þér eftirspurn á umhverfisvænum matvælaumbúðum vera?  

Ey: Stöðugt á uppleið. 

 

S: Hverju tekur þú eftir þegar þú verslar inn matvörur? (t.d. Verði, vörumerki, umbúðum, ...) 

Ey: Finnst alveg afleitt að þegar maður fer í Krónuna þá fær maður ekki plastpoka fyrir 

ávexti og svona, alveg glatað. En það skiptir máli að þetta sé snyrtilegt, eins og með kjöt og 

annað að það sé ekki blóð um allan bakkann, að þetta sé ekki bara í hrúgu, sé snyrtilega 

framsett og er í snyrtilegum umbúðum og sé ekki heldur í alltof stórum umbúðum. Það er 

nefnilega dálítið oft svoleiðis, það er nefnilega þannig að það er takmarkað pláss í 

frystinum/ísskápnum hjá fólki, ekki sniðugt að hafa alltof stórar umbúðir og bara loft. Jújú 

umbúðir eru fyrir framan augun á sér endalaust í búðunum. Aðal breytingarnar í umbúðunum 

eru kannski þær í kjöt og fisk hlutanum og kannski í mjólkurhlutanum, byrjar nokkurn veginn 

þannig held ég. Annars er plastið ansi sterkt ennþá. 

 

S: Finnst þér matvælaumbúðir hafa almennt áhrif á kauphegðun þína? 

Ey: Já það hefur áhrif. 

 

S: Getur þú nefnt matvöru sem er í umhverfisvænum umbúðum sem fæst á Íslandi?  

Ey: Maður kaupir hakk til dæmis orðið og það er í karton pökkum með laminerað plast að 

innan. Svo er sem dæmi þessi bréfpokastemmning enda á maður að setja alla ávexti og annað 

í bréfpoka og svoleiðis. Mikið af þessum takeaway stöðum eru með karton á meðan þeir voru 

með plastpoka hérna áður fyrr. Mér skilst að það sé mikil vöntun á því annars en það er önnur 

saga. Mikil eftirspurn en lítið framboð. 

 

S: Tekur þú eftir umhverfisvænum vottunum á matvælaumbúðum við innkaup? 

Ey: Nei ég get ekki sagt að ég sjái mikið af vottunum á því. 

 

S: Hvernig sérðu fyrir þér umbúðamarkaðinn næstu fimm árin? 
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Ey: Já, í fyrsta lagi þá held ég að það eigi eftir að koma annað plastefni sem leysir af þetta 

venjulega plast sem verður mikið umhverfisvænna. Það kemur nefnilega ekki neitt í staðinn 

fyrir plastið. Þannig að það er held ég stærsta breytingin sem mun eiga sér stað. Svo held ég 

að pappi og karton eigi eftir að halda áfram, það er á fullri siglingu í dag, stóra breytingin er 

plastið, það mun örugglega koma eitthvað í staðinn fyrir það. 

 

S: Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

Ey: Nei. 
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Viðtal við viðmælanda X 

Dagsetning: 08.02.2021 

S: Spyrjandi 

X: Viðmælandi X 

Til að gæta trúnaðar við viðmælanda X var texti fjarlægður svo viðtalið yrði ekki rekjanlegt. 

 

S: Hvað heitir þú?  

X: Viðmælandi X. 

 

S: Við hvað starfar þú? 

X: Búinn að vera í umbúðatengdu starfi síðan 1990. Bæði í plasti, gleri og pappaumbúðum 

og fylgist með þróuninni á tegundum umbúða. Það koma margir þættir að umbúðum og á 

Íslandi erum við oft ekki að reyna vera fyrst heldur bíða og sjá hvernig allt gengur hjá öðrum, 

sérstaklega með plastið en það er ekki hægt að setja allar plasttegundir undir sama hatt.  

 

S: Gætir þú nokkuð sagt okkur frá því hvað kemur upp í huga hjá þér þegar þú hugsar um 

umhverfisvænar matvælaumbúðir? 

X: Myndi falla í það eins og margir, minna plast og meiri pappír.  

 

S: Að þínu mati, hvað er það sem gerir matvælaumbúðir umhverfisvænar eða 

óumhverfisvænar? 

X: Endurvinnsla sé auðveld, geri líka grein fyrir kolefnissporinu eins og með glerið. Á Íslandi 

er gler ekki endurunnið, því er mikilvægt að kíkja líka á hvaða orka er notuð í glerframleiðslu 

erlendis. 

 

S: Hverjar eru helstu áskoranir við innleiðingu umhverfisvænna matvælaumbúða?  

X: Það er mjög margt sem þarf að ganga upp og fæst ef nokkur efni geta í dag leyst plastið af 

hólmi. En þegar sagt er plast þá er rétt að hafa í huga að það er mjög stór flokkur og mjög 

misjafn í öllu tilliti. Við erum að vinna í að minnka plast (þynna og létta) en halda þeim 

eiginleikum sem við þurfum. Það eru mörg atriði sem þarf að huga að t.d. súrefnisgegndræpi, 

lokun t.d. á bitum (brætt) nú eða í sneiðum sem þurfa að hafa endurlokunarmöguleika, sem 

bæði er til þæginda fyrir neytanda og lengir líftíma og gæði vörunnar. Þarf að passa í 

núverandi vélbúnað án mikilla breytinga. Það er nefnilega einn þáttur sem oft gleymist en það 
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er að við á Íslandi erum fámenn og þurfum í svo mörgum málum að fylgja þeirri braut sem 

mörkuð er erlendis. Ákvarðanir sem við tökum um að breyta um umbúðir og kostar okkur 

breytingu á vélbúnaði þarf að geta lifað í 10-20 ár svo ég segi eitthvað. Þannig að taka of 

snemma ákvörðun og geta átt það á hættu að upp komi alvarlegir annmarkar er bara ekki 

eitthvað sem við getum gert. Við verðum alltaf að fara varlega og fylgja í kjölfarið í þessu 

eins og svo mörgu öðru. 

 

S: Hver er ávinningurinn af því að nota umhverfisvænar matvælaumbúðir?  

X: Það er náttúrulega sameiginlegur ávinningur okkur allra, ekki stökkva strax á 

vinsældarvagna, það þarf að skoða kolefnisspor og skoða það dýpra. Við viljum ekki plata 

neytandann, ekki láta umbúðir líta eins og pappír ef það er ekki pappír. Lífferilsgreining sem 

greinir vöruna frá upphafi til enda, án þess er ekki hægt að segja hvort hún sé umhverfisvæn 

eða ekki. 

 

S: Að þínu mati, er verið að mæta eftirspurn og kröfum neytenda á sjálfbærum 

matvælaumbúðum? 

X: Við erum alltaf að reyna að mæta þessari eftirspurn og kröfu, plast er frábært efni og getur 

maður ekki verið án þess, það eru til betri og verri plöst til endurvinnslu, mikilvægt að sjá 

hvort það sé endurunnið á Íslandi eða úti. Við erum að reyna að mæta þessum kröfum, 

neytendur gera sér ekki grein fyrir raunveruleikanum hvernig endurvinnsla gengur. 

Neytendur vita ekki beint hvað kröfur eru, eða hvað þau vilja. Sameiginlegur ávinningur, við 

sitjum öll í súpunni, allir þurfa að sjá til að gera sinn part (mismunandi milli landa með 

endurvinnslu), það koma nýjar reglur á notkun á td. XXX, allar XXX eiga að vera með pappa 

XXX frá apríl, eins og XXX. Sama með XXX í XXX, þurfa að vera pappa XXX samkvæmt 

reglugerð. Við erum að reyna að mæta eftirspurn neytenda, við erum stöðugt að skoða nýjar 

umbúðir... Skoðum líka XXX umbúðir og gerum tilraunir að nýjum umbúðum. En það er líka 

mikilvægt að matarsóun hækki ekki þótt að umbúðir breytist, því mega fyrirtæki ekki vera of 

fljót að breyta umbúðum, heldur byrja með tilraunum. 

 

S: Hverju tekur þú eftir þegar þú verslar inn matvörur? (t.d. Verði, vörumerki, umbúðum, ...) 

X: Persónulega spái ég í verði og að það sé innlent, frekar vil ég versla innlenda vöru en 

erlenda. Umbúðir hafa líka áhrif og ég reyni að spekúlera, sumar umbúðir fara í taugarnar á 

mér því það er stundum verið að plata neytandann. Umbúðir hafa áhrif, en mismikil. 
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S: Finnst þér matvælaumbúðir hafa almennt áhrif á kauphegðun þína? 

X: Já. 

 

S: Getur þú nefnt matvöru sem er í umhverfisvænum umbúðum sem fæst á Íslandi?  

X: Ekkert kemur svona strax upp í hugan. Helst þó pappi þar sem það á við. 

 

S: Tekur þú eftir umhverfisvænum vottunum á matvælaumbúðum við innkaup? 

X: Jájá, ég spái í því, ég tengi við það með umbúðir því ég skoða stimpla því ég veit hvað þau 

þýða. Tek eftir ef einhver vara er auglýst á netinu með nýjar umhverfisvænar umbúðir, svo 

þegar ég sé vöruna þá sé ég að hún er ekki beint í umhverfisvænum umbúðum og ekki eins 

létt að flokka. Smá notað til að rugla kauphegðun.  

 

S: Hvernig sérðu fyrir þér umbúðamarkaðinn næstu fimm árin? 

X: Við vorum að ræða þetta umræðuefni á fundi í morgun, það er erfitt að sjá fram á veginn 

en við erum stöðugt að reyna að gera betur, draga úr notkun á plasti, nota meira pappír en það 

eru takmarkanir hversu mikinn pappír við getum notað. Pappír úr vottuðum skógum, að það 

sé verið að planta á móti því sem er tekið fyrir pappír. Þetta mun aukast, óþarfa notkun á 

plasti, en við munum hætta að nota auka plast. Við verðum betri í endurvinnslu, léttara að 

endurvinna... Hafa hringrás á umbúðum á framtíðinni. 

 

S: Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

X: Nei ekki svona, það sem málið snýst um er að hafa réttar upplýsingar. Lífsferilsgreining er 

mikilvæg, það þarf að skoða það meira hvað það tekur að búa til vöru. Rafmagnsbílar á 

Íslandi nota græna orku en annars staðar getur verið að þau noti kjarnorku sem getur ekki 

verið góð. 80%-90% af mengun er út af plasti, mikið af því í sjónum. Það þarf að ráðast á 

rótina, sem við erum að reyna allir saman. Slit á dekkjum sem renna til sjávar, það ætti að tala 

meira um það, micro agnir af plasti. 

  



79 
 

 

 
 

Viðtal við Elías Guðmundsson 

Dagsetning: 08.02.2021 

S: Spyrjandi 

E: Elías Guðmundsson 

S: Hvað heitir þú?  

E: Elías Guðmundsson. 

 

S: Við hvað starfar þú? 

E: Framkvæmdastjóri Fisherman. 

 

S: Gætir þú nokkuð sagt okkur frá því hvað kemur upp í huga hjá þér þegar þú hugsar um 

umhverfisvænar matvælaumbúðir? 

E: Þetta er rosaleg stór spurning, mér finnst ég vera sérfræðingur á þessu sviði. Við hjá 

Fisherman erum að reyna að nota pappa sem umbúðir og erum eina fyrirtækið á Íslandi sem 

gerir svoleiðis. Yellow pack framleiðir fyrir okkur 500g pappa bakka með plasti. Allt í pappa 

ekkert frauðplast. 

 

S: Að þínu mati, hvað er það sem gerir matvælaumbúðir umhverfisvænar eða 

óumhverfisvænar? 

E: Efni sem er hægt að endurnýta, að mínu mati er það mál. Pappír og plast fara í 

endurvinnslu en ekki víst hvað verður gert eftir það. Það er búið að selja fólki hvað er 

umhverfisvænt en ekki allt er rétt.  

 

S: Hverjar eru helstu áskoranir við innleiðingu umhverfisvænna matvælaumbúða? 

E: Verðið á efninu, vorum með pappa umbúðir á 70 kr. og ál umbúðir á 20 kr., þetta snýst allt 

aðallega um peninga. Svo er neytandi sjálfur sem vill umhverfisvænar umbúðir en er svo ekki 

tilbúinn til að borga fyrir það. 

 

S: Hver er ávinningurinn af því að nota umhverfisvænar matvælaumbúðir?  

E: Í okkar rekstri þá erum við með skýra stefnu, triple bottom line, aðferð sem við notum til 

að skilgreina hagnað fyrirtækisins, það snýst ekki bara um pening heldur líka áhrif á 

umhverfið, við erum með mælikvarða á fólkið, umhverfið og hagnað. Við vorum fyrstu að 
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koma með bakka pappa og skin pappa og við vorum núna að byrja með QR kóða á vörunum 

sem vitna í kolefnisfótsporið. Fyrirtækið er svo með ASC og MSC vottanir. 

 

S: Að þínu mati, er verið að mæta eftirspurn og kröfum neytenda á sjálfbærum 

matvælaumbúðum? 

E: Nei það er ekki verið að gera það, markaðurinn er ekki tilbúinn fyrir það. Þetta er svona 

trend sem ákveðinn hópur er hrifinn af og ákveðinn hópur sem vill kaupa umhverfisvænar 

vörur en á sama verði og hinar vörurnar. Fólk er samt ekki tilbúið til að borga meira fyrir 

umhverfisvænar umbúðir. 

 

S: Hverju tekur þú eftir þegar þú verslar inn matvörur? (t.d. Verði, vörumerki, umbúðum, ...) 

E: Það sem er gott á bragðið, hvaðan varan kemur, vottanir eru oftast keyptir svo þau segja 

ekki mikið. En uppruni vörunnar er mikilvægur fyrir mér til að vita hvaðan ég er að fá 

vöruna.  

 

S: Finnst þér matvælaumbúðir hafa almennt áhrif á kauphegðun þína? 

E: Já. 

 

S: Getur þú nefnt matvöru sem er í umhverfisvænum umbúðum sem fæst á Íslandi?  

E: Það eru margar, hjá okkur Fisherman erum við með margar vörur í umhverfisvænum 

umbúðum, margar kjöt umbúðir komnar með betri umbúðir en frauðplast. 

 

S: Tekur þú eftir umhverfisvænum vottunum á matvælaumbúðum við innkaup? 

E: Ég geri það já, en það skortir þá á Íslandi. Frekar svansmerktar vörur á Íslandi.  

 

S: Hvernig sérðu fyrir þér umbúðamarkaðinn næstu fimm árin? 

E: Ég trúi á að hann muni breytast í umhverfisvænni, en kaupendur vilja ódýrar vörur og því 

vilja verslanir fá ódýrustu vörurnar. Því munu framleiðendur með umhverfisvænar umbúðir 

ekki vera komnir jafn langt. 

 

S: Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

E: Nei.  



81 
 

 

 
 

Viðauki C: Spurningakönnun 

Góðan dag, 

Við erum að vinna að lokaritgerð okkar í Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Okkur þætti 

vænt um ef þú gætir gefið þér örfáar mínútur til þess að svara meðfylgjandi könnun. 

Könnun þessi er hluti af B.Sc.-lokaritgerð okkar og er tilgangur hennar að kanna áhrif 

umhverfisvænna matvælaumbúða á kauphegðun fólks. 

Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að svara könnunni. Svartíminn er um það bil 2 til 5 

mínútur. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né könnuninni í heild. 

Farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til 

þátttakenda. 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika, nema annað sé tekið fram. 

Með fyrirfram þökk, 

Bjarni Geir Eyþórsson bjarni18@ru.is 

Kinga Maria Rozanska kinga18@ru.is 

 

1. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi setningu ,,Ég tel að matvælaumbúðir 

hafi áhrif á kauphegðun/kaupvenjur mínar.“ 

○ Mjög sammála 

○ Sammála 

○ Hvorki né 

○ Ósammála 

○ Mjög ósammála 

 

2. Hvað af eftirfarandi varðandi umbúðir á matvörum hefur mest áhrif á þína 

kauphegðun? 

○ Útlit 

○ Tegund umbúða 

○ Vörumerkið á umbúðum 

○ Flokkanleiki (hversu auðvelt er að flokka umbúðir á vörunni) 

○ Annað 
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3. Hver er forgangsröðun þín við vörukaup? (þar sem 1. skiptir þig mestu máli og 5. 

skiptir þig minnstu máli) [valkvarðs spurning (e. choice scale)] 

○ Vörumerki 

○ Varan sjálf 

○ Umbúðir 

○ Verð 

○ Umhverfis- og gæðavottanir 

 

4. Að þínu mati, hvað eru umhverfisvænar umbúðir? 

○ SVAR: 

 

5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi setningu ,,Ég tel mig vita hvaða 

umbúðir eru umhverfisvænar.” 

○ Mjög sammála 

○ Sammála 

○ Hvorki né 

○ Ósammála 

○ Mjög ósammála 

 

6. Hversu líkleg(ur) eða ólíkleg(ur) ertu til að kaupa matvöru í umhverfisvænum 

umbúðum í staðinn fyrir vöru í óumhverfisvænum umbúðum? 

○ Mjög líkleg(ur) 

○ Líkleg(ur) 

○ Hvorki né 

○ Ólíkleg(ur) 

○ Mjög ólíkleg(ur) 

 

7. Getur þú nefnt matvöru í umhverfisvænum umbúðum sem fæst á Íslandi?  

○ SVAR: 

 

8. Hvernig finnst þér verðlagning á umhverfisvænum matvælaumbúðum samanborið við 

þær umbúðir sem eru ekki umhverfisvænar? 

○ Of há 
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○ Há 

○ Hvorki of há né of lág 

○ Lág 

○ Of lág 

 

9. Hvað ert þú tilbúin(n) til að borga mikið fyrir matvöru sem er í umhverfisvænum 

umbúðum? 

Dæmi: 

Smjör 250gr 

Verð: 329kr 

○ Er ekki tilbúin(n) til að borga meira fyrir vöruna 

○ 1% meira (332kr) 

○ 5% meira (345kr) 

○ 10% meira (362kr) 

○ 20% meira (395kr) 

○ Meira en 20% (395kr+) 

 

10.  Tekur þú eftir umhverfisvænum vottunum á matvælaumbúðum við innkaup? 

○ Já 

○ Nei 

 

11.  Tekur þú virkan þátt í að flokka úrgang? 

○ Já 

○ Nei 

 

12.  Hvaða úrgang flokkar þú? (mátt velja fleiri en einn valmöguleika) 

○ Plast 

○ Flöskur/ dósir 

○ Pappír 

○ Gler 

○ Lífrænan úrgang 

○ Annað 
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13. Merktu við kyn þitt 

○ Kona 

○ Karl 

○ Annað 

 

14. Hver er aldur þinn? 

○ 18-25 

○ 26-33 

○ 34-41 

○ 42-49 

○ 50-57 

○ 58-65 

○ 65+ 

 

15. Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

○ Í fullri vinnu 

○ Í hlutastarfi 

○ Í námi 

○ Atvinnulaus 

○ Annað 

 

16.  Hver er hjúskaparstaða þín? 

○ Einhleyp(ur) 

○ Í sambúð 

○ Gift(ur) 

○ Ekkja / Ekkill 

○ Fráskilin 

○ Í sambandi 

 

17.  Hvert er hæsta skólastig sem þú hefur lokið? 

○ Grunnskólapróf 

○ Framhaldsskólapróf 

○ Háskólapróf 
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○ Hærra skólastig 

 

18.  Hverjar eru heildartekjur þínar eftir skatt í íslenskum krónum? 

○ <250.000 

○ 250.000-400.000 

○ 400.001-550.000 

○ 550.001-700.000 

○ 700.000<  
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Viðauki D: Spss töflur 

Tafla 1: 

 
 

Tafla 2: 

 
 

Tafla 3: 
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Tafla 4: 

 
 

Tafla 5: 

 
 

Tafla 6: 
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Tafla 7: 

 
 

Tafla 8: 
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Tafla 9: 

 
 

Tafla 10: 
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Viðauki E: Myndrænar niðurstöður 

spurningakönnunar 

Mynd 1: 

 
 

Mynd 2: 
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Mynd 3: 

 
Mynd 4: 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hvað að þeirra mati þeir teldu umhverfisvænar 

umbúðir. Hér er orðaský þar sem stærstu orðin komu oftast fram í svörum þátttakenda. 
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Mynd 5: 

 
 

 

Mynd 6: 

 
Mynd 7: 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hvort þeir gætu nefnt matvöru sem er í 

umhverfisvænum umbúðum sem fengist á Íslandi. Hér fyrir neðan er orðaský þar sem stærstu 

orðin komu oftast fram í svörum þátttakenda. 
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Mynd 8: 
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Mynd 9: 

 
 

Mynd 10: 
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Mynd 11: 

 
 

Mynd 12: 
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Mynd 13: 

 
 

Mynd 14: 

 
  



97 
 

 

 
 

Mynd 15: 

 
 

Mynd 16: 
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Mynd 17: 

 
Mynd 18: 

 


