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Meðfylgjandi eru niðurstöður úr könnun Deloitte meðal 

stjórnenda um aðgerðir fyrirtækja í loftslagsmálum. Markmið 

könnunarinnar var að varpa ljósi á aðgerðir íslenskra fyrirtækja og 

viðbrögð stjórnenda í loftslagsmálum. 

Rafrænn spurningalisti var sendur til stjórnenda 300 stærstu 

fyrirtækja landsins í nóvember síðastliðnum og viljum við þakka 

þeim sem tóku þátt kærlega fyrir. 

Inngangur
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Smelltu á myndirnar til 
þess að fara á milli kafla í 
skýrslunni

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Þátttakendur
Niðurstöður
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Lykilniðurstöður
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20%

16%

14%

8%

8%

8%

8%

6%

6%

4%

2%

0%

Verslun og þjónusta

Orka og auðlindir

Framleiðsla

Byggingariðnaður

Ferðaþjónusta

Fjármála- og
tryggingastarfsemi

Flutningar og samgöngur

Sjávarútvegur

Annað

Tækni og fjarskipti

Viðskipti og sérfræðiþjónusta

Fasteignafélag

43%

24%

33%

1-99

100-249

250+

Hvað er starfsheiti þitt? Undir hvaða atvinnugrein fellur þitt fyrirtæki?

Hversu margir starfsmenn starfa hjá þínu fyrirtæki?

Þátttakendur

Samsetning þátttakenda

53%

39%

4%

2%

2%

Forstjóri

Framkvæmdastjóri

Fjármálastjóri

Rekstrarstjóri

Annað
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Lítið 
(1-99 starfsmenn)

Meðalstórt
(100-249 starfsmenn)

Stórt
(≥ 250 starfsmenn)

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Lykilniðurstöður
Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Lykilniðurstöður

94%

Stjórnenda telja sig skilja með 
hvaða hætti fyrirtæki þeirra 

hefur áhrif á loftslagsbreytingar

2/3 

Fyrirtækja hafa sett sér 
markmið um aðgerðir í 

loftslagsmálum 

50% 

Fyrirtækja hafa ekki sett sér 
mælanleg markmið í 

loftslagsmálum og af þeim ætla 
aðeins 16% að setja sér mælanleg 

markmið á næstu 12 mánuðum 

2/3 

Fyrirtækja eru ekki með 
sjálfbærni sem hluta af 

viðskiptamódeli
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Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður
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Lykilniðurstöður

…fleiri fyrirtæki hafi sett sér 
mælanleg markmið í 

loftslagsmálum.

…fjárfestar sýni aukið frumkvæði 
og geri kröfur til stjórnenda um 
aðgerðir og mælanleg markmið.

…sjálfbærni sé hluti af 
viðskiptamódeli fleiri 

fyrirtækja.

Þegar við tökum stöðuna næst vonumst við til að…

Græna vegferðin | Febrúar 2021
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Niðurstöður

Aðgerðir

Samtal og birting upplýsinga

Hvatakerfi

Sjálfbær viðskiptamódel

Markmið og mælanleg markmið

Stefnumarkandi viðskiptaákvarðanir

Umfjöllunarefni stjórnar og/eða 
framkvæmdastjórnar

Mikilvægi loftslagsmála á næstu þrem árum

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Aðgerðir

• Meirihluti þátttakenda (94%) voru mjög sammála eða fremur sammála því að þeir telji sig skilja með hvaða hætti fyrirtæki þeirra hefur áhrif á loftslagsbreytingar, af þeim 
voru 69% sem voru einnig mjög sammála/fremur sammála að aðgerðir síns fyrirtækis í loftslagsmálum stuðli að nýjum viðskiptatækifærum en 6% voru mjög 
ósammála/fremur ósammála þeirri skoðun í sama hóp.

94% 4% 2%

65% 25% 10%

Mjög sammála/
fremur sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Mjög ósammála/
fremur ósammála

Ég tel mig skilja með hvaða hætti fyrirtæki mitt 
hefur áhrif á loftslagsbreytingar

Að mínu mati stuðla aðgerðir míns fyrirtækis í 
loftslagsmálum að nýjum viðskiptatækifærum

6% 
þátttakenda völdu 
þessa tvo valmöguleika 

Af þeim sem töldu sig hafa góðan skilning á því með hvaða hætti fyrirtæki þeirra hefði á loftslagsbreytingar voru tæplega 70% sem 
töldu að aðgerðir í loftslagsmálum stuðli að nýjum viðskiptatækifærum 

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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94% 4% 2%

36% 40% 24%

Aðgerðir

• Af þeim þátttakendum sem fremur voru sammála eða mjög sammála því að þeir telja sig skilja með hvaða hætti þeirra fyrirtæki hefur áhrif á loftslagsbreytingar voru 38% 
þeirra einnig mjög sammála eða fremur sammála að COVID- 19 hafi stuðlað að aukinni áherslu á aðgerðir í loftslagsmálum en 23% voru mjög ósammála/fremur ósammála 
þeirri skoðun. 

Ég tel mig skilja með hvaða hætti fyrirtæki mitt 
hefur áhrif á loftslagsbreytingar

Ég tel að COVID-19 hafi stuðlað að aukinni áherslu 
á aðgerðir í loftslagsmálum

Heilt yfir voru 64% þátttakenda mjög ósammála/fremur ósammála eða hvorki sammála né ósammála því að COVID-19 hafi stuðlað 
að aukinni áherslu á loftslagsmál

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Mjög sammála/
fremur sammála

Hvorki sammála né
ósammála

Mjög ósammála/
fremur ósammála

23% 
þátttakenda völdu 
þessa tvo valmöguleika 

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Aðgerðir

• Fimm aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda samsvara samanlagt um 90% heildarsvara, þar af voru flestir sem einbeita sér að því að minnka losun í 
grunnrekstri (27%).

• Hlutfall fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum með að finna tíma, tryggja rétta hæfni, réttlæta kostnað eða vita hvar og hvernig draga á úr kolefnislosun eða hafa ekki tekið 
ákvarðanir um slíkt eru um 10%. Af þessum hópi svarenda voru 64% stjórnendur í litlum fyrirtækjum, 27% í meðalstórum og 9% hjá stórum fyrirætkjum.

Áhersla á að minnka losun í grunnrekstri

Hvað af eftirfarandi á við um þitt fyrirtæki þegar kemur að aðgerðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda?

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Eigum í erfiðleikum með að…

1% ...finna tíma og tryggja rétta hæfni í teyminu til að taka 
ákvarðanir þessu tengdu

2% …réttlæta kostnað við aðgerðir fyrir stjórn

3% …vita hvar og hvernig á að draga úr kolefnislosun

4% Höfum ekki tekið ákvarðanir til að draga úr kolefnislosun

90%

Einbeitum okkur að því að 
minnka losun í grunnrekstri

27%

Leggjum áherslu á 
nýskapandi aðgerðir

13%

Leggjum áherslu á 
aðgerðir í framboðskeðjunni

15%

Leggjum áherslu á 
aðgerðir í virðiskeðjunni

18%

Notumst við kolefnisjöfnun
16%

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Já, bæði hjá 
framkvæmdastjórn og 

stjórn

60%

Já, hjá 
framkvæmdastjórn

16%

Já, hjá stjórn

2%

Nei

22%

Umfjöllunarefni stjórnar og/eða framkvæmdastjórnar

Loftslagsmál eru ofarlega á dagskrá hjá stjórn og/eða framkvæmdastjórn um 78% fyrirtækja

• Það er ánægjulegt að sjá að loftslagsmál eru ofarlega á dagskrá hjá meirihluta yfirstjórna fyrirtækja, hvort sem um ræðir stjórn, framkvæmdastjórn eða bæði (78%). Það 
þýðir þó einnig að hjá 22% fyrirtækja eru loftslagsmál ekki í forgrunni hjá yfirstjórn.

• Orðspor fyrirtækis er sá þáttur sem hefur mest áhrif á að fyrirtæki bregðast við loftslagsbreytingum. Þar sem núverandi og framtíðar starfsfólk er þriðji hæsti þátturinn má 
draga þá ályktun að stjórnendur eru farnir að finna fyrir þrýstingi frá sínu starfsfólki og fái spurningar um aðgerðir fyrirtækisins í loftslagsmálum í atvinnuviðtölum.

• Athyglisvert er að fjárfestar virðast ekki hafa áhrif á að fyrirtæki bregðist við. Þetta gefur vísbendingu um að margir íslenskir fjárfestar geri ekki miklar kröfur til stjórnenda 
um að bregðast við loftslagsbreytingum með aðgerðum og markmiðum. 

Eru aðgerðir í loftslagsmálum ofarlega á dagskrá framkvæmdastjórnar 
og stjórnar þíns fyrirtækis?

80%

73%

65%

63%

57%

47%

33%

25%

4%

2%

Orðspor fyrirtækisins

Nýjar samfélagslegar áherslur

Núverandi og framtíðar
starfsfólk

Möguleg ný viðskiptatækifæri

Lög og reglugerðir

Kröfur frá viðskiptavinum

Kröfur um birtingu upplýsinga
um…

Fjárfestar

Ekkert af ofangreindu

Vil ekki svara

Orðspor fyrirtækisins

Nýjar samfélagslegar áherslur

Núverandi og framtíðar starfsfólk

Möguleg ný viðskiptatækifæri

Lög og reglugerðir

Kröfur frá viðskiptavinum

Kröfur um birtingu upplýsinga um 
aðgerðir í umhverfismálum

Fjárfestar

Ekkert af ofangreindu

Vil ekki svara

Hver af eftirfarandi þáttum hefur áhrif á að fyrirtæki þitt bregðist við loftslagsbreytingum? 
Merkja mátti við fleiri en einn valkost

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Stefnumarkandi viðskiptaákvarðanir og mat á umfangi losunar

33% fyrirtækja meta ekki áhrif losunar gróðurhúsalofttegunda þegar stefnumarkandi viðskiptaákvarðanir eru teknar 

Þegar kemur að því að taka stefnumarkandi viðskiptaákvarðanir hjá þínu 
fyrirtæki, hvernig eru áhrif þeirra á umfang losunar metin?

Út frá heildarsvörum þátttakenda 
Losun GHL – Umfang 1, 2 og 3

Umfang losunar samkvæmt Greenhouse Gas Protocol

• Umfang 1: Inniheldur losun sem til fellur vegna eigin starfsemi 
fyrirtækis, t.d. vegna eldsneytis á ökutæki í eigu fyrirtækisins, annars 
flutnings, losun frá iðnaðarferlum, rafstöðvum o.fl. 

• Umfang 2: Inniheldur losun vegna rafmagnsnotkunar og húshitunar, 
það er vegna óbeinna áhrifa af starfsemi fyrirtækis.

• Umfang 3: telst til óbeinna áhrifa af starfsemi fyrirtækis, t.d. sorphirða, 
viðskiptaferðir innanlands og utanlands, akstur starfsmanna til og frá 
vinnu, fjárfestingar, tölvubúnaður, pappír o.fl.

Vörur og þjónusta 
til fyrirtækisins

Fyrirtækið
Vörur og þjónusta 

frá fyrirtækinu

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6

Óbein áhrif
Umfang 3

Óbein áhrif
Umfang 2

Óbein áhrif
Umfang 3

Bein áhrif
Umfang 1

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Heimild: https://ghgprotocol.org/

• Niðurstöður gáfu ákveðna vísbendingu um að þekking hluta 
þátttakenda á hvernig umfang losunar er metið er ábótavant. 

• Þegar umfang losunar er metið er yfirleitt umfang 1 og 2 metið eða 
umfang 1, 2 og 3. 

• Svör þátttakenda sem eru í ljósgrænum lit hér fyrir neðan gefa því ekki 
góða mynd af því hvort umfang er metið eða ekki.

• Athyglisvert er að 33% þátttakenda meta ekki áhrif losunar  
gróðurhúsalofttegunda þegar stefnumarkandi ákvarðanir eru teknar.

10%

27%

2%

10%

2%

12%

33%

4%

Umfang 1 & 2

Umfang 1, 2 & 3

Umfang 1 & 3

Umfang 1

Umfang 2

Umfang 3

Áhrifin eru ekki metin

Veit ekki Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur

https://ghgprotocol.org/
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Samtal og birting upplýsinga

Meðal 300 stærstu fyrirtækja landsins eru 25% sem birta skýrslu um umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti 

• Tæplega helmingur fyrirtækja birtir upplýsingar um aðgerðir og markmið fyrirtækisins í loftslagsmálum á heimasíðu fyrirtækisins.

• Um 44% birta ekki slíkar upplýsingar en þar af er um 22% sem hafa sett það á dagskrá á næstu mánuðum. Af þeim fyrirtækjum sem ekki birta upplýsingar eru um 78% 
lítil og meðalstór fyrirtæki og um helmingur starfar í framleiðslu og verslun og þjónustu. 

• Um fjórðungur svarenda birta UFS-skýrslu, þetta eru meðalstór og stór fyrirtæki og dreifist þvert á atvinnugreinar.

Hvað af eftirfarandi á við um þitt fyrirtækið þegar kemur að birtingu upplýsinga um aðgerðir og markmið 
fyrirtækisins í loftslagsmálum?

Merkja mátti við fleiri en einn valkost

47%

37%

25%

22%

22%

6%

Birtum á heimasíðu
fyrirtækisins

Tökum fram aðgerðir og
markmið í skýrslu um…

Birtum í UFS-skýrslu
(umhverfismál, félagslegir…

Við birtum ekki slíkar
upplýsingar

Við birtum ekki slíkar
upplýsingar, en er á…

Annað

Birtum á heimasíðu fyrirtækisins

Tökum fram aðgerðir og markmið í skýrslu um 
ófjárhagslegar upplýsingar í ársreikningi

Birtum í UFS*-skýrslu

Við birtum ekki slíkar upplýsingar

Við birtum ekki slíkar upplýsingar, en er á dagskrá á 
næstu mánuðum

Annað

*UFS stendur fyrir „Umhverfismál, félagslegir þættir og stjórnarhættir“

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Samtal og birting upplýsinga

Samtal um framtíðaráhrif loftslagsbreytinga á sér að mestu leyti stað innanhús 

• Jákvætt er að sjá að flestir stjórnendur eiga samtal við aðra haghafa (71%). Um 8% stjórnenda ræða við stjórnendur annarra fyrirtækja. 

• Rúmlega helmingur þeirra fyrirtækja sem eiga samtöl við aðra haghafa um framtíðaráhrif flokkast sem stór fyrirtæki, um 27% lítil fyrirtæki og 19% meðalstór. 
Fyrirtækin dreifast þvert á allar atvinnugreinar.

Telur þú mikilvægt að eiga samtal við aðra haghafa um framtíðaráhrif 
loftslagsbreytinga á fyrirtækið?

Við hvaða aðila átt þú slík samtöl? 

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Já Veit ekkiNei Hef ekki skoðun

12%

14%

4%

71%

17%

Stjórnvöld 
og 

samfélagið

Aðra 
stjórnendur 
fyrirtækisins

Stjórn

8%

17%

17%

Starfsfólk

10%

Hluthafa

15%

Birgja

14%

Viðskipta-
vini

Stjórnendur 
annarra 

fyrirtækja

4%

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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29%

7%

43%

7%

14%

Nú þegar
kolefnisjafnað

2020

2030

2040

2050

Markmið

82% fyrirtækja hafa sett sér markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

• Af þeim fyrirtækjum sem hafa sett sér markmið um að verða kolefnishlutlaust fyrirtæki eru um 29% sem greindu frá því að þau hefðu nú þegar kolefnisjafnað rekstur félagsins. 
Þau fyrirtæki eru ýmist framleiðslufyrirtæki, starfa í orku og auðlindum eða skilgreina starfsemi sína sem viðskipti og sérfræðiþjónusta. Rúmlega helmingur allra fyrirtækja sem 
starfa í orku og auðlindum hafa sett sér markmið um að verða kolefnishlutlaus og um 22% eru nú þegar kolefnisjöfnuð. 

• Tæplega 42% þátttakenda hafa ekki sett sér markmið um að draga úr losun gróðurhúsategunda, þar af eru 18% sem hafa sett það á dagskrá næstu 12 mánuði. Þetta eru að 
mestum hluta til lítil og meðalstór fyrirtæki (85%) og um 57% starfa í framleiðslu, verslun og þjónustu og sjávarútvegi.  

37%

27%

24%

18%

18%

2%

2%

Við höfum sett
okkur markmið…

Við höfum sett
okkur markmið…

Við höfum ekki
sett okkur slík…

Við höfum sett
okkur markmið…

Við höfum ekki
enn ekki sett…

Veit ekki

Annað

Við höfum sett okkur markmið um að draga úr
kolefnislosun um ákveðið hlutfall

Við höfum sett okkur markmið um að verða 
kolefnishlutlaust fyrirtæki

Við höfum ekki sett okkur slík markmið

Við höfum sett okkur markmið sem styðja markmið 
Parísarsáttmálans um að hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5°C

Við höfum ekki enn ekki sett okkur slík markmið en 
höfum sett þau á dagskrá næstu 12 mánaða

Veit ekki

Annað

Hvað af eftirfarandi á við um þitt fyrirtæki þegar kemur að markmiðum um 
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda? 

Merkja mátti við fleiri en einn valmöguleika

Hvaða ár skal kolefnishlutleysi náð?

Græna vegferðin | Febrúar 2021

Hvað er kolefnishlutleysi?

Í Parísarsáttmálanum er hugtakið kolefnishlutleysi 
skilgreint þannig að jafnvægi sé náð milli losunar 

gróðurhúsalofttegunda frá manngerðum uppsprettum 
og bindingu þannig að nettó útstreymi þeirra sé

jafnt núlli.

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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• Rétt rúmlega helmingur svarenda hefur ekki sett sér mælanleg markmið tengd loftslagsmálum og af þeim ætlar aðeins 31% að setja sér markmið á næstu mánuðum. Af þessum 
hópi svarenda voru 35% stjórnendur í litlum fyrirtækjum, 42% í meðalstórum og 23% hjá stórum fyrirtækjum. 

• Svarendur sem settu sér mælanleg markmið voru beðnir um að skýra frá hvers konar markmið.

Mælanleg markmið

Aðeins um helmingur fyrirtækja hefur sett sér mælanleg markmið tengd loftslagsmálum en niðurstöður benda til þess að hlutfallið 
fari hækkandi á næstu 12 mánuðum

Setur framkvæmdastjórn þíns fyrirtækis mælanleg markmið tengd 
lofslagsmálum?

49%

35%

16%

Nei
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„
Mælanleg markmið í 
orkunotkun, sorpmálum 
og endurvinnslu. 

„
Efla umhverfisvitund starfsmanna, 
flokka sorp betur, minnka 
eldsneytisnotkun, kolefnisbinding 
og fleira. 

„
Minnka losun um 
ákveðið hlutfall á ári 
hverju.

„
Mælum skrefin í átt að kolefnishlutleysi. Erum 
einnig með aðra umhverfismælikvarða, bæði 
daglega mælikvarða sem og lengri tíma, sem 
mæla skilgreinda þætti sem varða áhrif starfsemi 
okkar á umhverfið. 

„
Margvísleg, t.d. draga úr 
kolefnisfótspori um ákveðið %, 
minnkun úrgangs, auka flokkun 
sorps, minnka pappír og margt 
margt fleira.

„
Setjum okkur árleg og 
mánaðarleg markmið 
tengd umhverfismálum 
s.s. flokkun sorps, hringrás 
hráefna o.s.frv.

„
Meginmarkmiðið er að 
verða kolefnishlutlaus árið 
2030 en til þess að svo 
verði höfum við brotið 
verkefnið niður í fjölda 
undirverkefna sem hvert á 
sitt tímasetta markmið.

Já

Nei, en er á dagskrá að setja slík 
markmið á næstu mánuðum

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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• Í engum tilvikum hefur það áhrif á fjárhagslega umbun framkvæmdastjórnar að sett séu markmið tengd loftslagsmálum, en í 12% tilvika var greint frá því að það væri á dagskrá á 
næstu 12 mánuðum eða vildu ekki svara.

• Það kemur á óvart að aðeins 55% svarenda, eða rúmlega helmingur, telur að skattalegar ívilnanir myndu flýta fyrir aðgerðum og fjárfestingum í loftslagsmálum.

Hvatakerfi

Fjárhaglseg umbun framkvæmdastjórnar tengd árangri í loftslagsverkefnum og skattalegar ívilnanir 
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55%

23%

16%

4%

2%

Já

Veit ekki

Nei

Hef ekki skoðun

Annað

Myndi aðgengi að skattalegum ívilnunum fyrir græn umbreytingarverkefni 
flýta fyrir aðgerðum þíns fyrirtækis í loftslagsmálum og fjárfestingum á því 
sviði?

Hefur það áhrif á fjárhagslega umbun framkvæmdastjórnar að sett séu 
markmið tengd loftslagsmálum?

12%

Nei

88%

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur

Nei, en á dagskrá að 
virkja umbun tengda 
slíkum markmiðum á 
næstu 12 mánuðum
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Sjálfbær viðskiptamódel

Tæplega 50% stjórnenda segja sjálfbærnimál, og sér í lagi loftslagsmál, ekki hluti af þeirra viðskipamódeli 

• Aðeins um þriðjungur stjórnenda (28%) svöruðu að sjálfbærni og sér í lagi loftslagsmál væru hluti af þeirra viðskipamódeli.

24%

28%

48%

Nei, en er á dagskrá á næstu mánuðum

Já

Nei

Er sjálfbærni, sér í lagi loftslagsmál, hluti af viðskiptamódeli þíns fyrirtækis?

80%

43%

39%

4%

2%

Samfélagsleg ábyrgð

Hringrásarhagkerfið

Heimsmarkmið SÞ (SDGs)

Nei

Annað, vinsamlegast útskýrið:

Leggur þitt fyrirtæki áherslu á aðra þætti þegar kemur að sjálfbærnimálum?
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„Hefðbundið“ viðskiptamódel

Hámarka hagnað félagsins til hins 
ítrasta með hag hluthafa að leiðarljósi.

Viðskiptalíkan þar sem sjálfbærni er 
hluti af viðskiptamódelinu

Virði fyrirtækisins og allra haghafa (e. 
stakeholders) er hámarkað með 
sameiginlegt virði að leiðarljós þar 
sem stuðlað er að jákvæðum áhrifum 
á umhverfis- og samfélagslega þætti. 

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur



20

Mikilvægi loftslagsmála á næstu 3 árum

Aðgerðir í loftslagsmálum mikilvægari í náinni framtíð en í dag

• Hlutfall stjórnenda sem telja að aðgerðir í loftslagsmálum skipti mjög miklu eða 
fremur miklu máli fyrir fyrirtækið sitt eykst um 17% milli þess sem spurt er um 
skoðun í dag og á næstu þremur árum eða úr 59% í 76%. Á móti dregst hlutfall 
hlutlausra töluvert saman sem og hlutfall þeirra sem telja aðgerðir skipta mjög litlu 
eða fremur litlu máli. 

• Stjórnendur telja að aðgerðir í loftslagsmálum séu ekki eins mikilvægar fyrir 
fyrirtækin eins og hjá þeim sjálfum sem stjórnendur í dag en skipti jafn miklu máli sé 
litið til næstu þriggja ára. 

• Um þriðjungur stjórnenda (31%) telja aðgerðir í loftslagsmálum ekki mikilvæg fyrir 
þá sem stjórnendur í dag eða hafa ekki skoðun á því. Þetta hlutfall lækkar í um 
fjórðung stjórnenda (22%)  þegar spurt er um aðgerðir í loftslagsmálum á næstu 
þremur árum. Það virðist því vera skilningur á því meðal stjórnenda að aðgerðir í 
loftslagsmálum verða mikilvægari í náinni framtíð en í dag. 

Hve litlu eða miklu máli skipta aðgerðir í loftslagsmálum fyrir eftirfarandi?

68%
76%

59%

76%

18% 14%
29%

16%

14%
8%

12%

6%

2%
2%

Í dag Á næstu
þremur árum

Í dag Á næstu
þremur árum

Mjög eða fremur miklu máli Hvorki miklu né litlu máli

Mjög eða fremur litlu máli Veit ekki

Þig sem stjórnanda... Fyrirtækið þitt…

…í dag …á næstu 
3 árum

+7% +17%

…í dag …á næstu 
3 árum
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2020 2023

Stjórnenda hafa ekki skoðun eða 
telja loftslagsmál ekki skipta máli 
fyrir þá sem stjórnanda í dag

Stjórnenda hafa ekki skoðun eða 
telja loftslagsmál ekki skipta máli 
fyrir þá sem stjórnanda eftir 3 ár 

31% 22%

Stjórnenda hafa ekki skoðun eða 
telja loftslagsmál ekki skipta máli 
fyrir fyrirtækið í dag

Stjórnenda hafa ekki skoðun eða 
telja loftslagsmál ekki skipta máli 
fyrir fyrirtækið eftir 3 ár 

41% 22%

Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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Tengiliður
Niðurstöður

Tengiliður

Lykilniðurstöður

Þátttakendur
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