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Skapandi sveigjanleiki 

Árelía Eydís Guðmundsdóttir 
Jón Guðjónsson 

Íslenskur vinnumarkaður er að mestu svipaður hinum norrænum vinnumörkuðunum 

nema hvað hann er talsvert minni. Á markaðnum er sterkt velferðarkerfi og verkalýðs-

félög eru öflug miðað við þar sem viðgengst í flestum öðrum löndum. Íslenskur 

vinnumarkaður sker sig þó frá hinum norrænu mörkuðunum að því leyti að hann á 

einnig talsvert sameiginlegt með breskum og bandarískum vinnumarkaði. Má þar 

sérstaklega líta til aukins sveigjanleika vinnuafls og mikillar einstaklingshyggju. Raunar 

mætti segja að grunnstoð íslensk vinnumarkaðs sé sveigjanleiki sem miðar að því að 

halda íslenskum fyrirtækjum á lífi í síbreytilegu umhverfi hins smáa íslenska markaðar. 

Gott dæmi um þetta er það hversu skjótt íslensk fyrirtæki hafa gengið í gegnum mikla 

endurskipulagningu, uppsagnir og kostnaðarhagræðingu síðustu ár í kjölfar efnahags-

hrunsins. 

Síðustu áratugi hafa átt sér stað stórar breytingar á rekstrargrundvelli flestra 

íslenskra fyrirtækja. Frá lokum seinni heimstyrjaldar hafa Íslendingar notið sífellt hærri 

lífsgæða og atvinnuhættir þjóðarinnar hafa tekið miklum stakkaskiptum. Fjölbreytni 

innan hagkerfisins hefur aukist til muna og hefur hlutur sjávarútvegs í útflutnings-

tekjum landsmanna minnkað úr 90% frá því snemma á sjötta áratugnum í u.þ.b 60% í 

dag (Hagstofa Íslands, 2012). Á sama tíma hafa nýir iðnaðir eins og t.d iðnaðar-

framleiðsla og ýmis þjónusta sprottið upp og dafnað. Þessi þróun hefur haft mikil 

áhrif á vinnumarkaðinn í heild sinni og ekki síður vinnuveitendur en verkalýðsfélög. 

Aukin erlend samkeppni og sífelldar efnahagskreppur hafa í gegnum tíðina neytt 

íslensk fyrirtæki til þess að auka samkeppnishæfni sína og þá sérstaklega á tímabilinu 

frá því eftir 9. áratuginn. Ágætis dæmi um þessa þróun er kreppan sem landsmenn 

glímdu við snemma á tíunda áratugnum. Hvatti sú kreppa íslensk fyrirtæki í auknum 

mæli til þess að finna sveigjanlegri framleiðsluaðferðir og nýjar stjórnunaraðferðir og 

má því eflaust að einhverju leyti þakka sú aukna velsæld sem fylgdi á árunum á eftir 

(Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002). 

Fátt hefur þó haft jafn mikil áhrif á íslenskan efnahag síðustu ár og hrunið sem reið 

hér yfir 2008. Frá 2003 til 2008 höfðu íslensku bankarnir aukið eignir sínar úr því að 

vera í kringum 100% af vergri landsframleiðslu í það að vera hátt í 1400% af lands-

framleiðslu (Davíð Sigurþórsson, 2012). Á einni nóttu, að því er virtist, hrundi svo allt 

fjármálakerfið eins og það lagði sig og í kjölfarið fylgdu m.a. risavaxin gjaldþrot bæði 

fyrirtækja og einstaklinga, stórfelld aukning erlendra skulda, mikið atvinnuleysi og 

skattahækkanir í takt við niðurskurð í ríkisrekstri. Engu að síður virðast íslensk 

fyrirtæki og stjórnendur hafa brugðist skjótt við og þótt eflaust sé enn einhver spölur 

út úr kreppunni hafa margir hrósað þeim árangri sem virðist hafa náðst hér á landi 

síðan 2008. 

Það er því fremur augljóst að það hvernig leiðtogar og stjórnendur takast á við 

efnahagskreppur og aðra erfiðleika í umhverfi sínu getur haft miklar afleiðingar fyrir 

heildina. Að öllum líkindum má læra margt af viðbrögðum þeirra, bæði hvað mætti 

betur fara og hvað ekki. Tilgangur þessarar greinar er sá að skoða sögu og viðbrögð 

dæmigerðs íslensks fyrirtækis síðustu 90 ár og greina það hvernig tekist var á við nýjar 

aðstæður og sveiflur í umhverfi þess í þeirri von að nútíma stjórnendur geti lært 

eitthvað af. 
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Kenningarlegur grunnur og aðferðarfræði 

Sveigjanleiki var mikið til umræðu á níunda og tíunda áratugnum, bæði meðal fræði-

manna en einnig innan almennra rita um stjórnun og forystu (Atkinson, 1984; Drucker, 

1999; Hyman og Ferner, 1994; Lash og Urry, 1987; Piore og Sable, 1984; Lane, 1989; 

Hyman og Ferner, 1994; Rubery og Wilkinson, 1994; 1985; Wilkinson og White, 1994). 

Innan leiðtogafræðanna er sveigjanleiki hins vegar flókið hugtak en almennt er 

skilgreining þess sú að það sé hvernig stjórnendur noti mismunandi aðferðir til þess að 

gera sér eða öðrum kleift að framleiða meira eða auka markaðshlutdeild síns fyrirtækis 

(Volberta, 1998). Mikið af rannsóknum hafa sýnt að utanaðkomandi þættir eru mikil-

vægastir hvað varðar þróun sveigjanleika innan fyrirtækja. Er þar um að ræða þætti 

eins og óvissa í almennu umhverfi fyrirtækisins, nýjar áskoranir eða vandamál og 

breytingar í efnahagsumhverfinu (Pollert, 1991; Visser, 1998). 

Í þessari grein verður eftirfarandi skilgreining notuð um sveigjanleika: Sveigjanleiki 

er það hvernig stjórnendur skipuleggja innri þætti skipulagsheildar svo hún geti að-

lagað sig fyrr að breytilegum aðstæðum á markaði. Þessi skilgreining á sveigjanleika á 

rætur sínar að rekja til umhverfiskenninga (contingency theories) og stendur því í beinni 

andstöðu við hinar klassísku stjórnunarkenningar sem byggja á kenningu Webers 

(1968) um skrifræði með áherslu á stöðlun og fjöldaframleiðslu.  Árið 1958 lagði Joan 

Woodward gruninn að umhverfiskenningum þegar hún lagði fram þá kenningu að 

skipulag skipulagsheilda byggði á þeirri tækni sem þær beittu við rekstur sinn 

(Thomson og McHugh, 1995). Athuga skal að orðið tækni hafði hér víðari skilning en 

það gerir í almennu máli þ.e.a.s. hér var ekki aðeins átt við þau tæki og tól sem notuð 

voru innan skipulagsheildarinnar einnig aðferðir og hugmyndir. Umhverfiskenningin 

varð grunnurinn að flestum nútíma kenningum stjórnunarfræðinnar og viðhorf hennar 

til skipulagsheilda og stjórnunar sköpuðu ný viðhorf sem ekki höfðu áður komið fram. 

Samkvæmt henni eru skipulagsheildir opin kerfi, framtíð þeirra sífellt óákveðin og 

ráðin af utanaðkomandi aðstæðum hverju sinni (Burns og Stalker, 1961). 

Til þess að greina það fyrirtæki sem tekið er fyrir í þessari grein var módeli 

Atkinsons (1985) um sveigjanleg fyrirtæki beitt. Í því módeli skiptir Atkinson sveigjan-

leika í þrjár mismunandi tegundir sem eru virkni sveigjanleiki (functional flexibility), 

fjölda sveigjaleiki (numerical flexibility) og fjárhagslegur sveigjaleiki (financial flexibility). 

Atkinson talar einnig um kjarna- (core) og jaðarrstarfsmenn (pheripal) þar sem 

kjarnastarfsmenn er sá lykilhópur starfsmanna sem nauðsynlegur er rekstri 

fyrirtækisins á meðan jaðarrstarfsmenn eru þeir sem ekki eru nauðsynlegir. Jaðarstarfs-

menn eru þó engu að síður mikilvægur hluti fyrirtækisins þar sem fyrirtæki auka 

sveigjanleika sinn þegar þeim fjölgar og minnka hann þegar þeim fækkar. Jaðarstarfs-

menn auka einnig getu fyrirtækja til þess að stunda nýsköpun en það hugtak má skil-

greina sem ferlið í kringum það að skapa eitthvað nýtt og áður óþekkt (May, 1959). 

Kjarninn í þessari skilgreiningu er orðið nýtt  og sú trú að nýsköpun byggir á gjörðum 

þeira sem eru skapandi. Það hversu mikil nýsköpun á sér stað innan fyrirtækja getur 

þannig byggt að miklu leyti á bakgrunn og persónueinkennum þeirra starfsmanna sem 

starfa innan þeirra (Amablie, 1996). Þessari skilgreiningu fylgir þó sá galli að hún tekur 

ekki fullkomlega tillit til þess hvernig nýsköpun fer oftast fram í hópum og leggur ef til 

vill of mikla áherslu á þátt einstakra einstaklinga. Aðrar skilgreiningar á nýsköpun eru 

t.d skilgreining DeGraff og Lawerence (2002) sem telja nýsköpun hvert það ferli sem 

felur í sér ásetning til þess að skapa vörur, þjónustu eða önnur ferli sem eru betri eða 

nýrri en það sem áður var. Steinberg og Lubart (1999) skilgreina nýsköpun einnig á 

svipaða vegu og kalla hana getuna til þess að skapa eitthvað sem er bæði nýtt og 

hentar þeim aðstæðum sem kölluðu á sköpun þess. Rauði þráðurinn í þessu öllu er 

svo auðvitað það að nýsköpun helst ávallt í hendur við eitthvað nýtt, eitthvað sem er 

öðruvísi en það sem áður hefur verið skapað (Amabile, 1996). Skilgreiningin á ný-
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sköpun sem notast verður við í þessari grein er sú að nýsköpun sé eitthvað sem gert er 

öðruvísi en það hefur verið gert áður með þeim ásetningi að skapa og nota nýjar 

upplýsingar um veruleikann. 

Í þessari grein verða færð rök fyrir því að þeir sömu þættir sem auka sveigjanleika 

innan fyrirtækja auki einnig nýsköpun innan þeirra. Fræðimenn hafa síðustu áratugi 

skoðað ítarlega þörf fyrirtækja til þess að viðhalda samkeppnishæfni sinni með því að 

ganga reglulega í gegnum breytingar (Kotter, 1990; Kanter, 2001. Með aukinni 

alheimsvæðingu og opnari viðskiptum hefur þessi þörf aukist til muna og margir 

fræðimenn hafa bent á það hversu mikilvægur þáttur nýsköpunar er í slíkum 

breytingum. Má þar nefna tvo helstu frumkvöðla þekkingarstjórnunar (knowledge 

management) Nonaka og Takeuchi (1995) sem hafa lagt áherslu á það að til þess að 

skipulagsheildir geti hvatt til nýsköpunar þurfa þær að uppfylla ákveðnar forkröfur, 

þ.m.t. vera opnar fyrir breytingum.  Sú greining sem gerð er í þessari grein byggir á 

tilviksrannsókn (case study method). Tilviksrannsókn er greining á einstöku fyrirbæri sem 

gerð er með það í huga að skilja betur flóknari heild sambærilegra fyrirbæra (Stake, 

1995). Silverman (2010) lýsir styrkleikum slíkrar greiningar þannig að hún nær ekki 

aðeins til þess einstaka sem skoðað er heldur einnig til þess umhverfis og tilveru sem 

það er hluti af. Það tilvik sem skoðað er hér er olíufyrirtækið Skeljungur Hf en það var 

valið sem fulltrúi hins dæmigerða íslenska fyrirtækis í takt við tilsögn Downs og Mohr 

(1976) sem mæla með því að það tilvik sem valið er deili sem flestum eiginleikum með 

þeim öðrum tilvikum sem skoða á um leið. Því var saga Skeljungs frá stofnun til 

dagsins í dag skoðuð og bæði ályktanir og niðurstöður dregnar út frá henni. 

Tilvikið: Skeljungur Hf 

Saga skeljungs hefst árið 1925 þegar einkasala ríkisins á olíuverslun var afnumin 

(Lýður Björnsson, 2005). Í kjölfarið hófu einkaðilar að flytja inn og versla með 

olíuvörur og nokkur hlutafélög voru stofnuð utan um slíka starfsemi hér á landi. Eitt 

þessara félaga var Hlutafélagið Shell á Íslandi (oftast kallað HF Shell eða Shell í 

daglegu tali) sem stofnað var árið 1928 af nokkrum íslenskum fjárfestum og hinni 

alþjóðlegu Shell samsteypu. Áður en formleg stofnun félagsins hafði farið fram höfðu 

eigendur þess hafið byggingu nýrrar olíudælustöðvar í Skerjafirði, þeirri fyrstu sinnar 

tegundar á landinu („Shell á Íslandi 25 ára“, 1953). Stöðin gerði mönnum það kleift að 

flytja olíu til landsins um borð í olíuflutningaskipum og dæla svo olíunni í land í 

gegnum pípur. Lækkaði þetta talsvert kostnaðinn við að flytja olíuna til landsins en 

áður hafði olía verið flutt hingað til lands í tunnum um borð í venjulegum flutnings-

skipum. Hið nýstofnaða félag hafði því talsvert samkeppnisforskot á keppinauta sína 

til að byrja með en engu að síður var samkeppnin hörð á hinum nýfrjálsa olíumarkaði. 

Auk þess var íslenskt viðskiptaumhverfi fremur vanþróað á þessum tíma miðað við 

önnur lönd. Þannig voru skilin á milli viðskipta og stjórnmála oft mjög óljós og oft 

höfðu hátt settir embættismenn mikil afskipti af einkafyrirtækjum. 

Á fyrri hluta fjórða áratugsins hófu áhrif kreppunnar miklu að gera vart við sig á 

Íslandi með talsverðum afleiðingum fyrir íslensk olíufélög. Það að kaupa olíu að utan 

varð fljótlega mjög dýrt og á sama tíma minnkaði innlend eftirspurn eftir olíu. Þegar 

ríkið tók upp nýjan olíuskatt árið 1935 höfðu olíufyrirtækin engra kosta völ annað en 

að hækka olíuverð. Þessi hækkun vakti mikla reiði meðal neytenda, en langflestir þeirra 

voru eigendur fiskiskipa og fyrr en varir mátti heyra frá þeim kröfur um það að ríkis-

stjórnin blandaði sér í málin. Að lokum hlýddi ríkið þeirri bón og neyddi olíufélögin til 

þess að lækka verðið á ný með þeim afleiðingum að skattbyrðin lenti öll á olíu-

félögunum („Olíufélögin borga bensínskatt“, 1936). Þessi atburðarrás markaði upphaf 

aukinna afskipta ríkisins á íslenskum olíumarkaði á 4. og 5. áratugnum. Árið 1936 

stofnaði ríkið nefnd sem hafði það hlutverk að rannsaka há olíuverð („Ríkisstjórnin 
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fyrirskipar rannsókn á Hjeðin Valdimarsson“, 1936) og þegar seinni heimsstyrjöldin 

hófst var tekið upp verðeftirlit og innflutningskvótar sem ekki voru afnumdir fyrr en 

snemma á tíunda áratugnum („Olíufélögin og olíuverðið“, 1943; „Tilhögun olíu-

sölurnar hjer á landi“, 1943). 

Á meðan seinni heimstyrjöldin geisaði var erfitt að fá flutta hingað olíu og því fór 

fljótlega að ganga á þær birgðir sem olíufélögin höfðu safnað sér fyrir stríð. Haustið 

1942 samdi ríkisstjórnin að lokum við Bandaríkjamenn um að hersetulið þeirra myndi 

sjá Íslendingum fyrir allri þeirri olíu sem þörf var á innanlands. Í kjölfarið keyptu öll 

íslensku olíufélögin olíu fyrir sama verð af hersetuliðinu allt til loka stríðsins („Olíu-

félögin og olíuverðið“, 1943). Þetta fyrirkomulag olíumála lagði raunar drögin að öðru 

fyrirkomulagi sem átti eftir að endast mun lengur. Eftir að stríðinu lauk tók við stutt 

tímabil þar sem olíuverslun var frjáls á ný en árið 1953 gerði ríkið verslunarsamning 

við Sovíetríkin (Lýður Björnsson, 2005). Upp frá því keyptu íslensku fyrirtækin nánast 

alla sína olíu eingöngu frá Rússum á verðum sem ákveðin voru í árlegum samnings-

viðræðum á milli Íslendinga og Rússa. Árið 1953 setti ríkið einnig lög um verðjöfnun á 

olíumarkaði sem gerði olíufyrirtækjunum það skylt að bjóða neytendum upp á sama 

verð allstaðar á landinu óháð flutningskostnaði („Frumvarpið um verðjöfnun á olíu og 

bensíni samþykkt“, 1953). Mörkuðu þessir atburðir lok ferlisins sem hófst á fjórða 

áratugnum og innsigluðu hin miklu ríkisafskipti sem einkenndu innlendan olíumarkað 

allt fram á tíunda áratuginn. 

HF Shell vegnaði engu að síður vel á fimmta og sjötta áratugnum. Íslendingar upp-

lifðu talsvert góðæri á þeim árum sem seinni heimstyrjöldin geisaði og erlendur gjald-

eyrisforði Íslendinga var mikill við lok stríðsins. Að stríði loknu var þessi gjaldeyris-

forði notaður í ýmsa fjárfestingu innanlands og var ein af þeim kaup HF Shell á nýju 

olíuflutningaskipi árið 1947 („Shell á Íslandi fær nýtt 300 smálesta olíuflutningaskip“, 

1947). Aukin velmegun varð einnig til þess að einkabílum fór að fjölga verulega á 

þessum tíma og árið 1949 byggði félagið fyrstu nútíma bensínstöðina á Íslandi við 

Laugaveg („Stærsta bensínstöð landsins við Laugaveg“, 1949). Á árunum eftir stríð 

kom þó nýr og sterkur samkeppnisaðili inn á íslenskan olíumarkað. Þegar bandaríska 

varnarliðið dró sig á brott gaf það íslenska ríkinu olíubirgðarstöð sína í Hvalfirðinum 

og árið 1947 var stöðin seld Samvinnufélögunum. Utan um rekstur hennar og til þess 

að versla með olíu stofnuðu svo Samvinnufélögin fyrirtækið Olíufélagið HF og hófu 

beina samkeppni við þá sem fyrir voru á markaðnum („Hagkvæm olíuverslun“, 1947). 

Olíufélagið var fljótt að tryggja sér talsverða markaðshlutdeild og fyrr en varði var það 

stærsta olíufélag landsins með sérstaklega mikla yfirburði út á landsbyggðinni. 

Árið 1955 var HF Shell lagt niður og nýtt félag, Olíufélagið Skeljungur H.f, stofnað 

í stað þess („Tilkynning“, 1955). Mestallar eignir gamla félagsins voru um leið fluttar 

inn í Skeljung og raunar var um lítið annað að ræða en nafnbreytingu og væga upp-

stokkun á hluthöfum. Nafnbreytingin var gerð að kröfu hinnar alþjóðlegu Shell 

samsteypu þar sem eftir að verslunarsamingurinn við Rússa var undirritaður 1953 seldi 

félagið ekki lengur olíu frá Shell eins og það hafði áður gert. Það að afmá öll sýnileg 

ummerki um eignarhald útlendinga á félaginu gæti einnig hafa spilað eitthvað hlutverk 

í nafnbreytingunni þar sem helsti samkeppnisaðilinn, Olíufélagið, hafði ákveðna 

ímynd sem algjörlega íslenskt fyrirtæki en HF Shell og Olíuverzlun Íslands voru oftast 

álitin útlend fyrirtæki frekar en íslensk. Hvað aðrar breytingar á sjötta áratugnum 

varðar þá horfðust öll olíufélögin í auga við talsverðar erfiðleika vegna hás raungengis 

krónunar. Þetta vandamál hafði raunar viðgengist mestan hluta tuttugustu aldar en það 

var sérstaklega áberandi fyrstu tvo áratugina eftir seinna stríð (Sigurður Snævarr, 1993). 

Hátt gengi kom reyndar olíufélögunum að nokkru leyti vel þar sem það gerði þeim 

kleift að kaupa olíu ódýrt utanfrá. Hins vegar þýddi hátt gengi það að útgerðirnar sem 

voru helstu viðskiptavinir olíufyrirtækjanna fengu lítið miðað við kostnað fyrir sínar 

vörur á erlendum mörkuðum. Þetta þýddi að útgerðirnar höfðu ekki efni á að borga 
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olíufyrirtækjunum nægilega hátt verð og á sama tíma höfðu þær nægileg pólitísk ítök til 

þess að tryggja að verðið yrði ekki hækkað. 

Árið 1960 felldi ríkisstjórnin gengið talsvert og vandamál bæði útgerðarinnar og 

olíufélaganna voru þá leyst að einhverju leyti. Hins vegar markaði árið 1962 upphaf 

síldarævintýrisins og því mikla góðæri sem því fylgdi og af því leiddi að krónan styrkist 

fljótlega aftur. Þökk sé góðri afkomu af síldarveiðum nutu þó margar útgerðir enn 

talsverðrar velgengni þrátt fyrir gengishækkunina og því gerðu fyrri vandamál olíufyrir-

tækjanna ekki vart við sig aftur í sama mæli. Góðærið sem fylgdi síldarævintýrinu var 

hins vegar skammlíft og árið 1968 hvarf síldin skyndilega og í kjölfarið varð hér 

kreppa sem entist fram til 1970 (Sigurður Snævarr, 1993). Haustið 1973 sömdu OPEC 

þjóðirnar innbyrðis um að hækka heimsverð á olíuverði með því að minnka 

framleiðslu sína og þar með framboð. Þetta hafði stórtæk áhrif á íslensku olíufélögin 

og hærri verð erlendis leiddu fljótlega til hærra verðs innanlands og minnkandi eftir-

spurnar („Olíumál“, 1973). Árið eftir flosnaði þó upp úr samráðinu og um leið gengu 

verðhækkanirnar að miklu leyti til baka á ný. Engu að síður einkenndist íslenskur 

efnahagur af miklum sveiflum og aukinni verðbólgu það sem eftir var af áttunda 

áratugnum og gerði það öllum fyrirtækjarekstri erfitt fyrir. 

Níundi áratugurinn var sérstaklega erfitt tímabil fyrir íslensku olíufélögin. Ofveiði 

síðustu ártuganna á undan hafði gengið talsvert á fiskistofna og mörg sjávarútvegs-

fyrirtæki áttu við mikla erfiðleika að stríða. Til þess að koma sjávarútvegnum til 

aðstoðar felldi ríkistjórnin gengi krónunar og jók þannig útflutningshagnað sjávar-

útvegsfyrirtækja og gerði þeim kleift að standa undir skuldbindingum sínum. Vanda-

málið var hins vegar það að gengisfellingin jók einnig verð alls innflutnings og þar sem 

flest laun voru vísitölubundin þá fylgdu launahækkanir fljótlega í kjölfar gengis-

fellinganna. Launahækkanir þýddu það að arðsemi sjávarútvegsfyrirtækja minnkaði á 

ný og ríkið neyddist þá til að fella gengið aftur og þannig varð til hringrás gengis-

fellinga og aukinnar verðbólgu (Sigurður Snævarr, 1993). Olíufélögin voru svo 

óheppin að lenda í miðri þessari hringrás. Þau keyptu olíuna erlendis frá og því þýddi 

gengisfelling það að verð hennar hækkaði. Á sama tíma þýddi minni arðsemi sjávar-

útvegsfyrirtækja að þau áttu erfitt með að borga fyrir þá olíu sem þau höfðu keypt út á 

reikning („Útgerðin skuldar milljarð í olíu“, 1985). Verðeftirlit ríkisins gerði það svo að 

verkum að olíufélögin gátu ekki aukið olíuverð þannig að þau neyddust í raun til þess 

að kaupa olíuna dýrt frá útlöndum og selja hana ódýrt innanlands („Innkaupajöfnunar-

reikningur við bensín neikvæður“, 1981; „Rekstur olíufélaganna við núllpunktinn 

1984“; 1985). Þetta leiddi til þess að rekstur olíufélaganna gekk fremur illa mest allan 

níunda áratuginn, jafnvel svo illa að mikið var rætt um það að sameina þau til þess að 

styrkja rekstrargrundvöll þeirra eða að stofna eitt stórt ríkisrekið olíufélag sem kæmi í 

stað þeirra („Æskilegt að stofna olíufélag á vegum ríkisins“, 1981; „Olís og Shell í eina 

sæng?“, 1985). 

Á tíunda áratugnum leið loks íhlutun ríkisins á olíumarkaði að mestu undir lok og 

loks varð til einhver vísir að raunverulegri samkeppni á markaðnum. Árið 1990 hófst 

verslun með hluti í Skeljungi á íslenskum hlutabréfamarkaði („Sala nýrra Skeljungs-

bréfa hafin“, 1990). Sama ár byrjuðu öll olíufélögin að hvetja ríkisstjórnina til þess að 

minnka afskipti sín af olíumarkaðnum („Sammála um að olíuviðskipti eigi að vera 

frjáls“, 1990). Sovíétmenn voru að kljást við mikla pólitíska erfiðleika á þessum tíma 

og mikil óvissa ríkti um getu þeirra til þess að standa við olíuverslunar samninga við 

Íslendinga. Þetta styrkti málstað olíufélganna til muna auk þeirra staðreyndar að 

Sovíetmenn gátu ekki selt Íslendingum 95 oktan bensín sem var í sífellt meiri mæli 

nauðsynlegt til þess að knýja nýjustu bíla („Getum ekki beðið lengur með að bjóða 95 

oktana bensín“, 1990). Að lokum gaf ríkið sig og um áramótin 1990-1991 var olíu-

félögunum gefið frelsi til þess að kaupa bensín frá hvaða aðilum sem þau vildu 

(„Verðlagsráð fjallar um afnám sameiginlegrar verðákvörðunar olíufélaganna“, 1990). 

Aðrar olíuvörur voru þó áfram keyptar af Sovíetmönnum en seint árið 1991 liðu einnig 
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þeir samningar undir lok og Skeljungur hóf þess í stað að kaupa allar olíuvörur af Shell í 

Noregi („Allflestar olíuvörur frá Noregi 1992“, 1991). Árið 1992 var svo loks 

verðlagseftirlit ríkisins formlega afnumið en því hafði raunar ekki verið framfylgt allt frá 

1990. Afskipti ríkisins af olíumarkaðnum hvarf þó ekki með öllu því að í stað verð-

lagseftirlitsins var nýrri stofnun komið á laggirnar sem hafði það hlutverk að tryggja að 

olíuverði væri það sama út um allt land. Sú stofnun var kölluð Flutningsjöfnuðar-

sjóður og voru öll olíufélögin gerð skyld til þess að borga árlega til hans ákveðið 

hlutfall af veltu („Útilokað að stofna nýtt olíufélag fyrir Reykjavík“, 1992). Fénu úr 

sjóðnum var svo deilt niður á olíufyrirtækin eftir því hvar viðskipti þeirra fóru fram 

sem þýddi í raun það að Skeljungur og Olíuverzlun Íslands sem höfðu mesta markaðs-

hlutdeild í Reykjavík niðurgreiddu viðskipti Olíufélagsins sem hafði mesta markaðs-

hlutdeild á landsbyggðinni. Það sem eftir lifði af tíunda áratugnum og eftir aldamót 

gerði Skeljungur endurteknar athugasemdir vegna þessa fyrirkomulags með takmörk-

uðum árangri  („Alrangt að þetta sé rekstrarstyrkur til Olíufélagsins“, 1996; „Bar að 

fara eftir töxtum sem sjóðstjórn ákvað“, 2003; „Flutningsjöfnun eldsneytis á ný til 

samkeppnisyfirvalda?“, 1998; „Flutningsjöfnun kærð til EFTA“, 1998; „Fjárhagslegir 

hagsmunir Skeljungs óljósir“, 2001). 

Árið 1994 sýndi kanadíska fyrirtækið Irwing Oil áhuga á því að koma inn á íslensk-

an olíumarkað. Fyrirtækið gekk jafnvel svo langt að sækja um lóðir til þess að byggja 

bensínstöðvar og olíuhreinsunarstöð („Ráðgera sölu á olíu og bensíni á Íslandi“, 1994). 

Við þetta vöknuðu íslensku olíufélögin skyndilega til lífsins. Skeljungur átti fyrsta 

leikinn og stofnaði árið 1995 Orkuna HF í samvinnu við Haga og Hagkaup. Með því 

að starfrækja aðeins sjálfsafgreiðslustöðvar sem seldu ekkert nema bensín gat nýja 

félagið lækkað tilkostnað nægilega svo mögulegt væri að bjóða neytendum upp á lægra 

verð en áður hafði viðgengst  („Veruleg lækkun á bensíni“, 1995). Nokkrum mánuð-

um seinna keypti svo Olíufélagið ráðandi hlut í Olíuverzlun íslands („Söluverð var 

rúmur milljarður“, 1995). Félögin voru þó ekki sameinuð og rekstri þeirra var ennþá 

haldið aðskyldum nema hvað dreifikerfi félaganna voru sameinuð í eitt til hagræðingar 

(„Thomas Möller Frkvstj. hjá Olís“, 1995). Þetta kom Skeljungi í fremur óþægilega 

stöðu þar sem félagið hafði nú aðeins 30% markaðshlutdeild samanborið við 70% 

hlutdeild hinna tveggja. Kaupin á Olíuverzlun Íslands leiddu einnig til þess að Irwing 

Oil endurskoðaði fyriráætlanir sínar og ákvað að lokum að setja þær á ís („Olíufélög 

vakin af Þyrnirósarsvefni“, 1996). 

Þegar horft er um öxl virðist tímabil aukinnar samkeppni á íslenskum olíumarkaði 

sem hófst snemma á tíunda áratugnum hafa verið fremur stutt. Árið 2001 hóf 

Samkeppniseftirlitið rannsókn á atferli Íslensku olíufélaganna eftir að hafa fengið 

ábendingar um mögulegt samráð þeirra á milli („Telur sig hafa upplýsingar um samráð 

forstjóranna“, 2001). Árin 2003 og 2004 gaf Samkeppniseftilitið út skýrslur sem sýndu 

að frá árinu 1993 og allt til 2001 stunduðu öll þrjú olíufélögin mjög náið samráð í 

formi formlegra samkomulaga um verð og útboð á þjónustu („Skil ekki að Shell sendi 

fax“, 2003; „Sömdu um samstarf vegan allra útboða“, 2002). Í kjölfarið voru öll 

félögin ákærð fyrir brot á samkeppnislögum og að lokum dæmd til þess að borga háar 

sektir og þótti sekt Skeljungs sérstaklega há miðað við hinar. Sektirnar voru seinna 

lækkaðar talsvert eftir að olíufélögin höfðu áfrýjað málinu og seinna felldar niður 

vegna talsverðra ágalla í rannsókn Samkeppniseftirlitsins  („Deilt um fordæmi fyrir 

sektarupphæðum“, 2004; „Sekt vegna olíusamráðsins felld úr gildi“, 2012; „Sektir 

olíufélaganna 1.505 milljónir“, 2005). Forstjórar allra fyrirtækjanna voru einnig kærðir 

fyrir brot á hegningarlögum en þær ákærur voru einnig að lokum felldar niður af sömu 

ástæðu og ákærurnar á hendur olíufélögunum („Máli forstjóra olíufélaganna vísað frá“, 

2007). Engu að síður sýndi rannsókn Samkeppniseftirlitsins óumflýjanlega fram á þá 

staðreynd að olíufyrirtækin stunduðu ítrekað samráð og þessi staðreynd hafði í för 

með sér fjölda einkamála sem höfðuð voru gegn olíufélögunum. Orðspor félaganna 
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urðu einnig rústir einar vegna málsins sem auðveldaði nýjum aðila, Atlantsolíu, 

innkomuna á markaðinn („Fólk vill virka samkeppni“, 2003). 

Hjá Skeljungi hafa síðustu ár einkennst af tímabili stórra fjárfestinga og sífelldra 

eigendaskipta og svo öðru tímabili sem fylgdi á eftir og einkenndist af endur-

uppbyggingu og samdrætti. Árið 2000 keypti Skeljungur hluti Haga og Hagkaups í 

Orkunni og varð þannig eini eigandi félagsins („Baugur úr orkunni“, 2000). Sama ár 

keypti félagið einnig Hans Petersen Hf og árið 2007 keypti Skeljungur Færeyska Shell 

fyrirtækið („Láta víðar til sín taka í viðskiptum“, 2000; „Skeljungur til sölu“, 2007). 

Árið 2003 seldi alþjóðlega Shell samsteypan sinn 20% hlut í Skeljungi og þar með lauk 

75 ára löngu eignarhaldi samteypunnar á félaginu („Shell selur allan hlut sinn í 

Skeljungi“, 2003). Kaupendurnir voru lítill hópur íslenskra fyrirtækja sem sameinuðu 

hluti sína í eignarhaldsfyrirtæki og fjarlægðu bréf Skeljungs af íslenska hlutabréfa-

markaðnum það sama ár. Eignarhaldsfyrirtækið var svo keypt af félagi Pálma Haralds-

sonar og Jóhannesar Kristinssonar í febrúar 2004 og svo selt til Haga í október sama 

ár („Gengið frá kaupum á Skeljungi“, 2004; „Hagar eignast Skeljung“, 2004). Eftir 

skammlífa tilraun sem fólst í því að sameina verslunardeildir Skeljungs og Haga var 

félagið að lokum aftur selt Pálma og Jóhannesi („Skeljungur aftur í eigu Fons ehf“, 

2006). Áætlun þeirra var sú að endurskipuleggja fyrirtækið og selja það svo aftur með 

hagnaði en þegar halla fór á góðærið undir lok 2007 varð það erfiðara en þeir höfðu 

gert ráð fyrir. Glitnir hafði verið ráðinn til að annast sölu fyrirtækisins og vegna klausu 

í sölusamningnum sem bankinn gerði við Pálma og Jóhannes þá neyddist bankinn til 

þess að kaupa fyrirtækið af þeim sjálfur. Glitnir leitaði mestan part ársins 2008 að 

kaupendum og fann þá loks rétt fyrir hrun í ágúst þegar BG Partners sem voru í eigu 

Birgis Þórs Bieltved, Svanhildar Nönnu Vigfúsdóttur og Guðmundar Þórðarssonar 

keyptu stóran hlut í Skeljungi  („Sölu Skeljungs alveg að ljúka“, 2008). Á þessum tíma 

var Skeljungur orðin  skuldugur vegna mikilla fjárfestinga og talslverðar skuldar-

vogunar („Skulda bankanum milljarð“, 2010). Árið 2009 seldi Glitnir sem nú var 

orðinn Íslandsbanki restina af sínum bréfum í Skeljungi til BG Partners („Afgangurinn 

í opið söluferli“, 2009). Síðan þá hefur félagið gengið í gegnum talverða endur-

skipulagningu sem miðar að því að minnka skuldarbyrði þess, gera það arðsamt að 

nýju og undirbúa það fyrir fyrirhugaða sölu („Skeljungur líklega á markað 2013“, 2012). 

Niðurstöður og umræða 

Til að byrja með er vert að taka það fram að tilvikið Skeljungs er aðeins eitt af 

mörgum og þó að margt megi læra af því um heildina er augljóslega þörf fyrir það að 

skoða fleiri tilvik áður en hægt er að fullyrða með vissu um eðli íslenskra stjórnenda. 

Engu að síður má greinilega sjá þegar saga Skeljungs er skoðuð að hún hefur alla 

tíð einkennst af miklum óstöðuleika og óvissu. Þannig hafa stjórnendur fyrirtækisins 

alla tíð sífellt þurft að takast á við ný og ólík vandamál. Fyrst var það hin harða 

samkeppni sem ríkti á olíumarkaðnum, svo ríkisafskipti og raungengissveiflur og svo 

seinna meir sú mikla bylting sem varð á  viðskiptalífinu hér á landi þegar það fór að 

verða frjálsara við lok níunda áratugsins. Rekstrargrundvöllur fyrirtækisins virðist oft 

hafa verið nokkuð óstöðugur og ekki hefur þurft miklar sviftingar til þess að steypa 

honum endanlega um koll. Sveigjanleiki innan fyrirtækisins hefur því án efa verið 

talsverður þar sem það óstöðuga umhverfið sem það hrærðist í bauð bókstaflega ekki 

upp á annað. Valið snérist yfirleitt annað hvort um það að breytast hratt til þess að 

bregðast við nýjum aðstæðum eða að að horfast í augu við gjaldþrot. Samkvæmt 

helstu kenningum leiðtogafræðinnar um sveigjanleika ætti þetta að hafa alið ákveðið 

hugarfar með stjórnendum sem kepptust ekki aðeins við að auka sveigjanleika fyrir-

tækisins heldur einnig við það að finna nýjar og betri leiðir til þess að viðhalda 

rekstrargrundvelli þess. Mikill sveigjanleiki íslensks vinnumarkaðs og tiltölulega lítið 
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atvinnuleysi í gegnum tíðina hefur svo einnig ýtt undir þetta þar sem yfirleitt var nóg 

af hliðarstarfsmönnum innan fyrirtækisins. Nýsköpun, sveigjanleiki og breytingar hafa 

því farið höndum saman í því óstöðuga umhverfi sem fyrirfannst á bæði íslenska 

olíumarkaðinum og innan íslensks efnahagslífs. 

Það vekur þó talsverða athygli að Skeljungur virðist hafa spjarað sig ágætlega á 

erfiðistímum en hins vegar hefur alltaf verið stutt í ábyrgðarleysi og kærulausan rekstur 

um leið og góðæri gerði vart við sig. Ágætisdæmi um þetta eru t.d kreppan sem fylgdi í 

kjölfar þess að síldin hvarf en þá hafði fyrirtækið lítið gert til þess að tryggja sig gegn 

slíku á meðan góðærisárin ríktu á undan. Að sama skapi má einnig líta til góðærisins 

sem stóð frá einkavæðingu bankanna 2003 og allt fram að hruninu 2008. Á þeim tíma 

var fyrirtækið skuldsett í auknum mæli til þess að geta farið út í stórar fjárfestingar sem 

svo ekki rættist úr með þeim afleyðingum að fyrirtækið varð nánast gjaldþrota 2008. 

Eftir hrun voru menn svo fljótir að bregðast við og tókst furðuhratt að rétta 

reksturinn af. Hugsanlega hefur íslenskt viðskiptaumhverfi alið með stjórnendum 

fyrirtækisins þann sið í gegnum tíðina að taka skjótar ákvarðanir með þær aðstæður 

sem fyrir lágu í huga. Þannig brugðust menn hratt við ýmsum vandamálum eins og t.d 

gengissveiflum en lærðu aldrei almennilega að gera neinar langtímaáætlanir. Reksturinn 

hélt því lífi í kreppu en þegar góðæri geysaði og svigrúmið var meira kunnu 

stjórnendur ekki að nýta þau tækifæri sem þeim bauðst. 
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