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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um helstu greiningartæki viðskiptafræðinnar sem notuð eru til þess 

að greina stefnumótandi þætti fyrirtækja. Höfundur hefur umfjöllun sína á því að fjalla 

um skilgreininguna á stefnu og hinum fimm þrepum stefnumótunar. Því til viðbótar er 

fjallað fræðilega um greiningartækin SVÓT, PESTEL, Fimm kraftalíkan Porters og Ansoff 

greiningarlíkanið. 

Þar á eftir kynnir höfundur malbikunarstöðina Hlaðbæ Colas hf., fer yfir sögu 

fyrirtækisins, reksturinn í grófum dráttum, ásamt starfsmannahaldi og gæðastefnu 

fyrirtækisins. Þar kemur m.a. fram að fyrirtækið hefur þurft að taka stóran skell af hinu 

svokallaða íslenska efnahagshruni en það hefur haft mikil áhrif á atvinnustarfsemi  

félagsins.  

Því næst notar höfundur greiningartækin til þess að greina stefnumótandi þætti 

fyrirtækisins. Þá eru ytri þættir greindir, svo sem ógnanir og tækifæri og svo innri þættir 

sem eru veikleikar og styrkleikar. Þetta er mikilvæg greining fyrir fyrirtæki til þess að 

stjórnendur átti sig á hvað fyrirtækið er að gera rétt og hvað betur má fara ásamt því að 

sjá tækifærin í ytra umhverfinu og grípa þau þegar færi gefst.  

Með PESTEL greiningu eru ytri þættir fyrirtækisins skoðaðir betur og Fimmkrafta 

greining Porters varpar ljósi á samningsstöðu viðskiptavina og birgja ásamt ógnanir 

nýrra vara og staðkvæmdarvara á markaði. 

Ansoff líkanið hjálpar stjórnendum að átta sig á vaxtarmöguleikum fyrirtækisins og 

hvaða leiðir væru bestar fyrir fyrirtækið að fara vilji það auka umsvif sín á markaði. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf. hefur sterka 

stöðu samkeppnislega séð hvað varðar gæði og sérþekkingu í atvinnugreininni en 

stjórnendur fyrirtækisins þurfa að huga betur að innri viðum fyrirtækisins hvað varðar 

starfsmenn, upplýsingarflæði og skipulagi milli deilda og starfsmanna.  

Vilji fyrirtækið auka umsvif sín og tekjur, þá gæti verið góð hugmynd að bæta við 

verkefnum á veturnar, til að mynda með snjómokstri, uppsetningu vegriða og málningu 

á götur. Einnig ætti malbikunarstöðin að skoða möguleikana í því að stækka við sig með 

því að festa kaup á annarri af malbikunarstöðunum á Akureyri og þar af leiðandi væru 

þeir komnir á nýjan markað með meiri umsvif. 
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Höfundur vonar að með þessum greiningum geti fyrirtækið nýtt sér niðurstöðurnar til 

þess að móta stefnu fyrirtækisins með frekari hætti og aukið þar af leiðandi hagnað 

fyrirtækisins og farsæld. 
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Inngangur 

Ritgerð þessi snýst um að greina stefnumótandi þætti fyrir Malbikunarstöðina Hlaðbæ 

Colas hf. (hér eftir oftast nefnt MHC) sem er stærsta malbikunarstöð Íslands.  

Hugmyndin að þessu verkefni spratt upp síðastliðið sumar þegar höfundur vann hjá 

fyrirtækinu í 3 mánuði við bókhald, utanumhald á tímaskráningum starfsmanna og við 

ýmiss önnur verkefni. Þá kynntist höfundur fyrirtækinu og starfsfólkinu og kviknaði þar í 

framhaldinu áhugi fyrir því að skrifa lokaverkefni sitt um malbikunarstöðina Hlaðbæ 

Colas hf. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að höfundur læri að nota þau verkfæri sem 

þekkjast innan viðskiptafræðinnar eins og SVÓT, PESTEL, Fimmkrafta líkan Porters og 

Ansoff við raunverulegt verkefni. Ásamt því er höfundur að greina stefnumótandi þætti 

fyrir MHC þar sem ekki hefur verið unnið markvisst að stefnumótun fyrirtækisins áður 

og með þeim greiningartækjum sem viðskiptafræðin hefur tileinkað sér að nota við 

stefnumótun. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað fræðilega um stefnumótun og greiningartækin 

sem notuð eru við mótun stefnu. Ásamt því fjallar höfundur um markaðsþríhyrninginn, 

markaðsstefnu og fimm skref stefnumótunnar.  

Í síðari hlutanum er fjallað um fyrirtækið sjálft, reksturinn, starfsmannastefnuna, 

gæðaeftirlitið og hagsmunaaðila þess en þá eru verkfærin notuð til þess að greina innri 

og ytri þætti fyrirtækisins og geta niðurstöður greininganna verið notaðar til þess að 

móta stefnu fyrir Hlaðbæ Colas hf. 

Höfundur naut góðs af því við skrif sín að hafa unnið hjá fyrirtækinu og kynnst 

starfsemi þess vel ásamt því að hafa góð samskipti við stjórnendur fyrirtækisins og fá 

þær upplýsingar sem nauðsynlegar voru við gerð þessarar ritgerðar. 
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1. Stefnumótun 

1.1. Hvað er stefnumótun? 

Það má segja að stefnumótun sé ekki endilega heppilegasta orðið um raunverulega 

merkingu þess. Stefnumótun er verkefni sem þarf að vinna að stöðugt þar sem 

umhverfið tekur sífelldum breytingum. Því er að mínu mati betra að tala um 

stefnumiðaða stjórnun (e.strategic management) þar sem fyrirtækinu er stjórnað út frá 

stefnumótuninni. 

Stefnumiðuð stjórnun snýst um grundvallarstefnu fyrirtækja til framtíðar, auðlindir 

þeirra, metnað fyrirtækja og hvernig þau hegða sér í umhverfinu sem þau starfa í. 

Greina þarf umhverfisþætti fyrirtækis og hlutverk þess og unnið er út frá þeim 

greiningum við stefnumótun fyrirtækisins.  

Stefnumótunarferlið sjálft skiptist í þrjú stig en þau eru greining, úrvinnsla og 

innleiðing. Fyrst þarf að að greina stöðuna og finna rót vandans, því næst fer fram hin 

eiginlega stefnumótun, það er greiningin á fyrirtækinu og loks er það innleiðing 

stefnunnar inn í fyrirtækið (Þórður Sverrisson, 2013). 

Ekki er til einhver ein rétt skilgreining á stefnu en almennt séð hafa fræðimenn verið 

þeirrar skoðunar að fyrirtæki skuli móta sér skýra og greinagóða stefnu til þess að ná 

settum markmiðum (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Mikilvægt er að starfsmenn fyrirtækja taki þátt í mótun stefnunnar og það er svo 

hlutverk stjórnendanna að leiða hina eiginlegu stefnumótun þvert í gegnum fyrirtækið. 

Einnig telja fræðimenn að stefnan eigi að lýsa því hvernig fyrirtækið ætlar að ná 

samkeppnisforskoti á markaði (Barney og Hesterly, 2010). 
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1.2. Stóra samhengið 

Mynd 1: Markaðsþríhyrningurinn 
(Þórður Sverrisson, 2013) 

Notast hefur verið við mynd 1 til þess að sýna á skýran og greinargóðann hátt samhengi 

hlutanna þegar kemur að mótun stefnu. Hún inniheldur þær grundvallarspurningar sem 

fyrirtæki stendur frammi fyrir við mótun stefnu og skýrir á myndrænann hátt þær 

forsendur sem þurfa að vera til staðar til þess að fyrirtæki nái árangri (Þórður Sverrisson, 

2013, Zeithaml og Bitner, 2000). 

Myndin sýnir þríhyrning sem lýsir því hvernig samspil á milli fyrirtækis, viðskiptavina 

og starfsfólks fyrirtækja fer fram. 

Senda loforð: Fyrirtæki gefur viðskiptavinum sínum ,,loforð“ og mótun stefnunnar 

beinist í grunninn að því loforði. Markmið fyrirtækja er svo að uppfylla þetta loforð um 

tiltekna upplifun, gæði, vöru og þjónustu. Stefnumótunarferlið snýst um að gefa loforð 

sem aðgreinir sig frá samkeppnisaðilum sínum og veitir sérstöðu í samkeppninni (Þórður 

Sverrisson, 2013). 

Styðja við loforð: Það er eitt að gefa loforð og annað að standa við það. Til þess að 

fyrirtæki geti staðið við loforðið er mikilvægt að innri ferlar fyrirtækisins séu í réttu horfi, 

það er að segja að starfsfólkið sé vel meðvitað um fyrirtækið og loforðið sem það hefur 

gefið viðskiptavinum sínum. Allar deildir þurfa að vinna vel saman og búa yfir sömu 

upplýsingum og markmiðum (Þórður Sverrisson, 2013). 
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Standa við loforðið: Hér kemur í ljós hvort fyrirtækinu hafi tekist að uppfylla loforðið 

sem það gaf viðskiptavinum sínum. Það sýnir sig í viðbrögðum viðskiptarvinarins. Sé 

upplifunin jákvæð þá hefur loforðið falið í sér raunverulegt virði fyrir markhóp 

fyrirtækisins. Hér þurfa allir þættir samskiptanna að vera uppfylltir, svo sem viðmót, 

vöruþekking og aðrir hlutir sem skipta máli í þeim efnum (Þórður Sverrisson, 2013). 

1.3. Markaðsstefna 

Markaðsstefna er í raun kjarni stefnumótunar þar sem stefnumótun snýst um að svara 

því hvernig fyrirtæki getur aðgreint sig á markaði frá öðrum samkeppnisfyrirtækjum og 

veitt þeim forskot á markaði til lengri tíma.  

Kjarninn í markaðsstefnunni snýst um að ná samkeppnisforskoti á markaði og því nær 

fyrirtæki með því að skapa sér sérstöðu og aðgreiningu á markaði. Markaðsmál eru leið 

til þess að skapa viðskipti, auka neyslu og ná árangri í samkeppninni (Þórður Sverrisson, 

2013). 

Fyrst og fremst þarf fyrirtæki að ákveða markhóp sem það ætlar að ná til. Þetta er 

grundvallarákvörðun sem fyrirtæki stendur frammi fyrir áður en lengra er haldið. Hér 

þarf fyrirtæki að skoða hvar vaxtartækifærin eru og hvaða markhópur kemur til með að 

skila fyrirtækinu framlegð. Jafnframt þarf að ákveða hvaða markhópi á ekki að sinna en 

það er ekki síður mikilvæg ákvörðun. Ásamt þessu þarf að skoða hverjar þarfir 

markhópsins eru sem fyrirtækið ætlar að mæta. 

Því næst kemur að einum mikilvægasta þætti markaðsmála en það er að ákveða 

aðgreiningu og sérstöðu fyrirtæksins. Til þess að ná samkeppnisforskoti á markaði er 

mikilvægt að fyrirtæki skilgreini á hvern hátt það ætlar að aðgreina sig á markaði. 

Fyrirtækið þarf að skapa sérstöðu sem fyrirtækið getur varið og komið henni til skila til 

réttra markhópa. 

Ásamt þessu þarf að ákveða hvort fyrirtæki ætli að hlaupa hraðar en keppinautarnir 

eða finna aðra hlaupabraut, annað hlaup eða aðra íþróttagrein eins og Þórður 

Sverrisson (2013) orðar það svo vel í bók sinni Forskot. Það er að segja að fyrirtæki getur 

keppt við hin fyrirtækin á markaðinum og reynt að ná forskoti á markaðinum með því að 

bjóða t.d. upp á hraðari þjónustu persónulegri þjónustu o.s.frv. Til þess að þetta takist er 

mikilvægt að fyrirtæki aðgreini sig frá hinum fyrirtækjunum. Þetta hefur Porter kallað 

,,rekstararlega skilvirkni“. (e. Operational Efficiency)  
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Hins vegar þarf fyrirtæki að huga að því hvernig það ætlar að ná stefnumarkandi 

forskoti (e. Strategic Posistion). Hér þarf fyrirtæki að leggja áherslu á að skapa sér 

aðgreiningu á markaði og sérstöðu. 

Í þeim efnum þá setti Michael Porter fram á sínum tíma líkan sem sýnir þrjár 

meginleiðir en ein þeirra skiptist svo í þrjár aðrar leiðir.  

Í fyrsta lagi getur fyrirtæki aðgreint sig á tiltekinn hátt sem fyrirtækið getur varið. Í 

öðru lagi þá getur fyrirtækið aðgreint sig með kostnaðaraðgreiningu, þ.e. boðið upp á 

lægra verð en samkeppnisaðilar sínir. Í þriðja og síðasta lagi þá getur fyrirtæki aðgreint 

sig á sérstöðu og sú sérstaða byggist á þremur meginárherslum, þ.e.a.s. vara, 

markhópur og dreifileiðir (Þórður Sverrisson, 2013). 

Sérstaða vöru: Fyrirtæki er að mæta ákveðnum þörfum viðskiptavina á vöru og 

þjónustusviði og þarf því að reyna að gera það betur en keppinautar sínir. Hér þarf 

fyrirtæki að huga að þeirri sérstöðu sem það ætlar að aðgreina vörur sína eða þjónustu 

með og skiptir fjölbreytni og heildarlausnir þar lykilhlutverki. 

Sérstaða markhóps: Hér er tekið mið af einhverjum ákveðnum markhóp og vara eða 

þjónusta aðlöguð að þeim markhóp. Varan eða þjónustan sem fyrirtækið bíður upp á 

verður því merkilegri en það sem keppinautarnir bjóða uppá. 

Sérstaða dreifileiða: Hér eru farnar nýjar leiðir til þess að koma vörunni eða 

þjónustunni á framfæri til viðskiptavinarins. Ótal leiðir eru til sem fyrirtæki þarf að velja 

úr til þess að skapa sér sértöðu og þarf að taka mið af hvaða markhóps á að höfða til og 

hvaða vöru eða þjónustu á að bjóða upp á (Þórður Sverrisson, 2013). 

1.4. Fimm þrep stefnumótunar 

Stefnumótunarferlið er verkefni sem þarf sífellt að vera að vinna að þar sem umhverfið 

er alltaf að breytast og því þarf að fylgjast vel með og halda virkri stefnumótunarvinnu 

innan fyrirtækja. Stefnumótunarramminn á að vera breytilegur milli fyrirtækja til þess að 

fyrirtækin aðgreini sig hvert frá öðru. 

Skipta má stefnumótunarferlinu niður í fimm þrep sem farið verður nánar í hér í 

framhaldinu (Magnús Ívar Guðfinnsson, 2003). 
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Þrep 1: Hlutverk  

Hægt er að líkja hlutverki fyrirtækis við áttavita sem vísar hvert ferðinni er heitið en 

stefna þess er eins og landakort þar sem hún segir okkur hvernig við ætlum að komast 

að ákveðnu marki sem fyrirtækið hefur sett sér. Hlutverk fyrirtækis mótast af 

stofnendum þess og þeir blása lífi í hugmyndirnar sem fleytir fyrirtækinu af stað. Þegar 

hlutverk fyrirtækis er skoðað eru eftirfarandi spurningum svarað: 

 Er hlutverk fyrirtækisins skilgreint nógu vítt? 

 Hvað gerum við fyrir viðskiptavininn? 

 Á hvaða sviði starfar fyrirtækið? 

 Hvaða þarfir (viðskiptavinir/markaðir) uppfyllir fyrirtækið? 

 Þegar horft er fram á við hvernig má búast við að þróunin verði á markaðinum? 

(Magnús Ívar Guðfinnson, 2003). 

Þegar horft er á hlutverk fyrirtækisins í víðu samhengi, hvernig þarf fyrirtækið 

hugsanlega að breytast frá deginum í dag til framtíðar, bæði hvað framleiðslu á vöru og 

þjónustu varðar og í að þjónusta viðskiptavinina? (Magnús Ívar Guðfinnsson, 2003 og 

Thompson, Strickland og Gamble, 1998). 

Skipta má stefnum fyrirtækja upp í tvennt, annars vegar umbyltingarstefnu og hins 

vegar sporgöngustefnu. Sum fyrirtæki starfa í umhverfi sem er sífellt að taka breytingum 

og verða þau fyrirtæki að vera viðbúin þeim breytingum og innleiða þær í starfshætti 

sína til þess að standast samkeppni. Hér má til dæmis nefna tölvufyrirtæki, flugfélög og 

húsgagnafyrirtæki. Þetta eru dæmi um fyrirtæki sem starfa í takt við umbyltingarstefnu. 

Einnig er um að ræða fyrirtæki sem fylgja sporgöngustefnu og  eru það fyrirtæki sem 

keppa í lágu verði á vöru og þjónustu og eru á markaðinum til lengri tíma. Þegar ný 

fyrirtæki koma inn á markaðinn bjóða þau lægra verð en fyrirtækin sem fyrir eru á 

markaðinum. Þetta á til dæmis við um framleiðslufyrirtæki, fyrirtæki í verslun og 

flutningsfyrirtæki sem fylgja þessari stefnu.  

 

 

 



 

16 

Tafla 1: Umbyltinga- og sporgöngustefna 

Umbyltingarstefna Sporgöngustefna 

 Óstöðugt umhverfi 

 Nýjar aðferðir/leiðir 

 Óáreiðanlegar upplýsingar 

 Fyrirtækjanet 

 Innsýn í þróun 

markaðar/tækni 

 Stefnumótandi eiginleikar 

 Leitað nýrra leiða við 

framkvæmd 

 Sveigjanlegri áætlanagerð 

 Stöðugt umhverfi 

 Gera betur en keppinauturinn 

 Hefðbundnar mælistikur 

 Hámörkun/Framlegð 

 Byggja upp innri styrkleika 

 Eiginleikar í framlínu 

 Línuleg framkvæmd 

 Eftirfylgni með markmiðum 

 

Það er mikilvægt að fyrirtæki þekki eiginleikana sem það býr yfir og ákvarðar svo 

stefnuna út frá þeim. Fyrirtæki sem fylgir sporgöngustefnunni þarf til að mynda að 

byggja á hraða og hagkvæmni á meðan að fyrirtæki sem fylgir umbyltingarstefnu þarf að 

auka nýsköpun og frumkvöðlahugsun. 

Þrep 2: Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn fyrirtækis er sú sýn sem gefur fyrirtækinu leiðbeiningar um hvernig skal 

komast frá punkti A til B. Mikilvægt er að allir starfsmenn fyrirtækis séu meðvitaðir um 

framtíðarsýn fyrirtækisins og vinni saman að því að ná þangað sem fyrirtækið hefur 

ætlað sér að ná. Sé framtíðarsýnin ekki kynnt fyrir starfsfólki er hætta á að fyrirtækið 

fari ekki þá leið sem það ætlar sér og nái því ekki samkeppnisforskoti á markaði 

(Thompson Jr, A.A, Strickland III, A.J. og Glamble J.E. 2005). 

Þegar kemur að mótun framtíðarsýnar þá þarf að svara eftirfarandi spurningum: 

 Á hvaða sviði starfar fyrirtækið? 

 Hvernig verður fyrirtækið í framtíðinni og hverjar eru áherslurnar? 

 Hvað veitir fyrirtækinu tilgang? 

 Hvernig fyrirtæki viljum við verða? 
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Það er mikilvægt að fyrirtækið skapi sér sérstöðu á samkeppnismarkaði og nái að 

aðgreina sig frá samkeppnisaðilum sínum. Ef fyrirtæki gera það ekki þá ná þau ekki að 

einblína á kjarnastarfsemi sína og geta átt í hættu á að dreifa kröftum sínum um of.  

Þrep 3: Markmið 

Því næst er að setja fyrirtækinu markmið til þess að framfylgja framtíðarsýninni. Þá er 

mikilvægt að setja skýr og háleit markmið en engu að síður þurfa þau að taka mið af 

getu fyrirtækisins. Að setja skýr markmið virkar hvetjandi á starfsmennina og þá er líka 

mikilvægt að umbuna fyrir ,,litlu“ sigrana.  Árangursrík stefna næst þegar forstjórar setja 

mælanleg markmið sem stuðla að framgangi stefnunnar. Sé stefnan ekki 

aðgerðarbundin niður á einstakar deildir þá er hún lítils virði (Thompson Jr, A.A, 

Strickland III, A.J. og Glamble J.E. 2005). 

Þrep 4: Viðskiptahugmyndin og mörkun stefnu 

Viðskiptahugmynd og stefna helst í hendur og tekur sífelldum breytingum þar sem 

umhverfið er alltaf að breytast. Með tækniframförum og aukinni nýsköpun í 

atvinnulífinu hefur líftími vöru og þjónustu styst. Vegna þessa er mikilvægt að 

endurskoða stefnu fyrirtækis reglulega með frumkvöðlahugsun og nýsköpun að 

leiðarljósi svo að stefna fyrirtækisins verði ekki flöt. 

Brúa þarf auðlindir fyrirtækis annars vegar og eftirspurn markaðarins hins vegar. Það 

hefur færst í aukana að notast við duldar auðlindir til þess að ná samkeppnisforskoti á 

markaði og er því mikilvægt að skoða þær vel. Það er erfiðara að átta sig á duldu 

auðlindunum og því er erfiðara fyrir samkeppnisaðila að herma eftir þeim. 

 

Tafla 2: Efnislegar og duldar auðlindir. 

Efnislegar auðlindir Duldar auðlindir 

 Verksmiðja 

 Tækni 

 Land 

 Landfræðileg staðsetning 

 Aðgangur að hráefni 

 Fjármagn 

 Kunnátta  

 Hæfni í að stjórna breytingum 

 Sambönd/Fyrirtækjanet 

 Mannauður 

 Vörumerki 

 Orðspor fyrirtækis/ Ímynd 
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 Tæki/Búnaður 

 Framleiðsluvara 

 Hæfni  

 Viðhorf til gæða 

 

Þrep 5: Breytingar og aðlögun 

Framtíðarsýn, markmið og áætlanir er ekki eitthvað sem gert er bara einu sinni á líftíma 

fyrirtækis. Þetta er samfelld vinna á meðan fyrirtækið er í rekstri. Í þessu þrepi eru 

gerðar breytingar, aðlögun eða uppfærsla á stefnu fyrirtækisins ef þess er krafist. Engu 

að síður þarf fyrirtækið að breytast, sýna aðlögun og sveigjanleika gagnvart umhverfinu. 

Mikilvægt er að stjórnendur séu opnir fyrir breytingum og aðlögunarhæfir. Ásamt því er 

mikilvægt að styðjast við markaðskannanir og markvissar mælingar svo það sé ekki 

unnið blindandi að stefnumótunarferlinu (Magnús Ívar Guðfinnson, 2003, Margretta, J., 

2002). 
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2. PESTEL greining 

Einn mikilvægur þáttur í stefnu fyrirtækja er að skilja ógnanir og tækifæri í ytra umhverfi 

þess. Til þess að greina ytra umhverfi fyrirtækja þá er notuð svo kölluð PESTEL 

umhverfisgreining (political, eceonomical, social, technological, enviromental, legal) en 

tilgangurinn með henni er að finna og meta ákveðna áhrifaþætti eins og pólitíska, 

efnahagslega, félags- og menningarlega þætti, tækni og umhverfisþætti ásamt lögum og 

reglugerðum. Allt eru þetta þættir sem geta haft bein eða óbein áhrif á stöðu fyrirtækja 

og jafnvel geta haft áhrif á mótun stefnu þess.  

Einnig má nota PESTEL greiningu til þess að koma auga á þær áhættur sem fylgja 

stækkun eða minnkun markaðar, greina stöðu fyrirtækis og þá möguleika sem eru fyrir 

höndum (Morrison, 2007). 

PESTEL greiningu þarf að framkvæma reglulega þar sem þessir þættir breytast mjög 

ört í samfélaginu. Hér að neðan verður skýrt frá hverjum þætti greiningartækisins fyrir 

sig (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 

 

Mynd 2: PESTEL greining (e.Pestel analysis) 
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Stjórnmálalegir þætti (Political) 

Stjórnmálalegir þættir innihalda það sem lýtur að stjórnmálalegum áhrifum og 

reglugerðum í umhverfi fyrirtækisins. Einnig eru tengsl fyrirtækisins við ríkistjórnina 

skoðuð og kannað hver áhrif á mótun stefnu fyrirtækisins yrðu. Hér koma upp 

spurningar eins og: 

 Hvort nýjar lagasetningar hafi áhrif á það hvernig fyrirtækið starfar? 

 Hversu stöðugt er stjórnmálalegt umhverfi fyrirtækisins? 

 Hvort líkur séu á því að lög auðveldi nýjum aðilum aðgang að markaðinum? 

Ásamt mörgum fleiri spurningum sem snúa að stjórnmálum og hvernig þau hafa 

áhrif á rekstur fyrirtækja. 

Sveitastjórnin sem er starfandi fyrir kosningar getur verið hlynnt ákveðnum 

málefnum sem varða fyrirtækið en svo getur það breyst með nýrri stjórn og breyttum 

áherslum sem getur haft gríðarleg áhrif á rekstrarumhverfi fyrirtækis (Helgi Þór Ingason 

og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 

Efnahagslegir þættir (Economic) 

Efnahagslegir þættir innihalda marga þætti svo sem vaxtastefnu, atvinnuleysi, framboð 

og eftirspurn, gjaldeyrishöft og fleira sem tengist fjárhagslegu umhverfi fyrirtækis. 

Mikilvægt er að greina þessa þætti í stefnumótunarvinnu þar sem þeir hafa áhrif á 

stefnu og ákvarðanir. Það getur verið gott að skoða vísitölur til nokkura ára til þess að 

gera sér grein fyrir í hvaða átt efnahagur svæðisins stefnir í, svo sem byggingarvísitölur, 

neysluvísitölur og byggingarkostnað (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 

Samfélagslegir þættir (Social) 

Þessi þáttur felur í sér til dæmis fólksfjölgun, búferlaflutninga, breytingar á gildum, 

menningu og lífsstíl. Einnig felur hann í sér breytingar á afstöðu til vinnu, 

umhverfismála, menntunar og heilsu.  

Undanfarin ár hefur til dæmis afstaða fólks til heilsu og mataræðis breyst til hins 

betra hér á landi og leiðir það til nýrra áherslna á vörur og þjónustu fyrirtækja og 

breyttar kröfur frá viðskiptavinum. Einnig eru viðhorf til trúarbragða misjöfn milli landa 

og ber að líta til þeirra þátta, hafi  fyrirtækið hug á því að fara á alþjóðamarkað (Helgi 

Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 
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Tæknilegir þættir (Technolocical) 

Tækni er í stöðugri þróun um heim allan og því er mikilvægt að fyrirtæki fylgist með 

nýjungum á sínu sviði. Tækniframfarir geta sparað heilmikinn kostnað í rekstri 

fyrirtækja, ásamt því að auka gæði og leiða til nýsköpunar og orðið þannig til hagsbóta 

fyrir fyrirtækið og viðskiptavini þess.  

Því er mikilvægt að kynna sér vel hvað er í boði á tæknimarkaðinum. þ.e.a.s. hvað 

hentar fyrirtækinu á sínu sviði og hvernig tæknin kemur til með að nýtast fyrirtækinu og 

jafnvel breyta stefnu fyrirtækisins (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 

Umhverfisþættir (Environmental) 

Margar atvinnugreinar eins og ferðaþjónusta, tryggingafélög og landbúnaður eru 

gríðarlega háð veðurfari og náttúruöflum. 

Vegna loftlagsbreytinga sem rekja má að margra mati til hlýnunar jarðar hefur orðið 

mikil vitundarvakning hvað umhverfismál varða og tileinka fyrirtæki sér umhverfisvænt 

umhverfi í meira mæli en áður. Staðan er því sú að mikil þróun hefur átt sér stað á 

umhverfisvænar vörur, lífrænt ræktaðann mat, flokkun á sorpi og breytt viðhorf til 

umhverfismála (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónsson, 2011). 

Lagalegir þættir (Legal) 

Lög og reglugerðir geta haft mikil áhrif á það umhverfi sem fyrirtæki starfar í, t.d. með 

lagasetningu um hækkun lágmarkslauna, auknar kröfur á endurvinnslu og fleira á þeim 

nótunum. 

Ásamt því ber einnig að nefna aukin tengsl Íslands við Evrópusambandið og 

alþjóðlega samninga sem Ísland hefur verið að gerast aðili að í meira mæli undanfarin 

ár. Því fylgir innleiðing nýrra laga og reglugerða sem taka þarf mið af í starfsemi 

fyrirtækja.  

Í stefnumótunarvinnuni getur verið gott að setja upp töflu með gildandi lögum og 

reglum sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og starfsemi fyrirtækis (Lynch 2003).  
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3. SVÓT greining 

 

 

Mynd 3: SVÓT greining 

SVÓT (strengths, weaknessess, opportunities og threats) er ein algengasta 

greiningaraðferð sem notuð er í viðskiptafræði til þess að greina styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri fyrirtækis og umhverfi þess.  

Styrkleikar og veikleikar eru innri áhrifaþættir sem greindir eru innan fyrirtækisins en 

ógnanir og tækifæri eru þættir sem gerast utan fyrirtækisins en hafa óbeint áhrif á það 

en fyrirtækið hefur ekki stjórn á. Til þess að ná árangri verður að vinna bug á veikleikum 

með styrkleikum og breyta ógnunum í tækifæri. Hér verður farið nánar út í þá þætti sem 

þarf að skoða við greininguna. 

Styrkleikar 

Hér eru styrkleikar fyrirtækisins skoðaðir og kannað hvort fyrirtækið hafi yfirburði fram 

yfir önnur samkeppnisbær fyrirtæki á markaðinum. Skoðað er hvað hefur gengið vel í 

stjórnuninni og skipulaginu, styrkleikar mannauðsins skoðaðir, menning, viðhorf, 



 

23 

hegðun og fleira. Ásamt þessu eru auðlindir fyrirtækisins skoðaðar og metnar hvort 

hægt sé að treysta á þær. 

Veikleikar 

Hér er skoðað hvað betur mætti fara, hvar er ekki verið að nýta hæfileikana rétt og hvað 

má bæta til þess að ná betri árangri. Það þarf að skoða stöðu fyrirtækisins miðað við 

önnur fyrirtæki og skoða hvað fyrirtækið gerir verr en hin fyrirtækin.  

Einnig þarf að meta auðlindir fyrirtækisins og skoða hvort það sé verið að nýta þær 

rétt og hvort hægt sé að treysta á þær. Einnig þarf að fara yfir skipulagið innan 

fyrirtækisins og sjá hvað betur mætti fara  (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2011). 

Ógnanir 

Hér eru skoðaðar þær hindranir sem gætu orðið í vegi fyrirtækisins sem gætu ógnað 

rekstrinum. 

Samkepnnisaðilar eru metnir, þ.e.a.s. hvort þeir séu að styrkjast, kannað hvort að 

nýjir aðilar séu á markaði og hvort líkur séu á að þeir ógni rekstrinum.  

Einnig þarf að skoða markaðinn vel þar sem áherslur eru alltaf að breytast ásamt 

tæknibreytingum, lagasetningum, stjórnmálaáhrifum, mögulegum hryðjuverkum og 

öðrum atriðum sem gætu ógnað rekstrinum og fyrirtækið getur ekki haft áhrif á. 

Tækifæri 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa að vera vel vakandi fyrir þeim tækifærum sem skapast í 

umhverfinu og rekstrinum. Þessi tækifæri geta skapast vegna veikleika samkeppnisaðila, 

tækniframfara, eða jafnvel stefnu ríkisstjórnarinnar, svo eitthvað sé nefnt. 
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4. Fimm krafta líkan Porters 

Michael Porter var prófessor við Harvard háskóla og setti hann fram svokallað Fimm 

krafta líkan (Five forces model)¸ sem er notað af fyrirtækjum, ráðgjöfum og 

hagfræðingum um heim allan til að greina eðli og uppbyggingu mismunandi 

atvinnugreina (Þorsteinn Sigurlaugsson, 2007).  

Líkanið skiptist í fimm þætti og eru það: 

 Samningsstaða viðskiptavina.  

 Samningsstaða birgja. 

 Ógn af staðkvæmdarvörum eða þjónustu. 

 Nýjir samkeppnisaðilar. 

 Samkeppni. 

Mynd 4: Fimm krafta líkan (e.five forces model) 

Grundvöllur líkansins er að allar atvinnugreinar eigi það sameiginlegt að sömu 

grundvallarþættir stýra því hvernig hægt er að mynda hagnað í rekstri (Þorsteinn 

Sigurlaugsson, 2007, Porter, 1980). Greiningin felst í því að skoða þætti utan við 

atvinnugreinina sem hafa áhrif á samkeppnina innan hennar og hefur greiningin nýst 

bæði þeim sem eru á markaði og þeim sem eru að leita sér að nýjum markaði 

(Harberberg og Rieple, 2001). 
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Samningsstaða viðskiptavina (Buyers) 

Samningsstaða viðskiptavina gengur ávallt út á það að kaupendur reyna að finna 

hagstæðustu eða ódýrustu lausnina en fyrirtæki leytast eftir að hámarka hagnað sinn.  

Samkvæmt Jones (2007) er átt við að samningsstaða kaupenda fari eftir því hversu 

mikil áhrif þeir hafi á viðkomandi iðnað. Þegar kaupendur eru margir hafa þeir minni 

áhrif á verðlagið en ef það eru fáir eða einn kaupandi og mörg fyrirtæki að bjóða upp á 

sömu vöru eða þjónustu, þá getur kaupandinn haft mikið að segja með verðið. Jones 

(2007) nefnir nokkur dæmi þar sem kaupendur hafa sterka samningsstöðu:  

 Ef kaupendur eru meðvitaðir.   

 Ef kaupendur eru fáir og hafa mikla markaðshlutdeild. 

 Ef kaupendur kaupa stóran hluta af framleiðslu fyrirtækis (getur t.d. gerst ef 

varan er stöðluð). 

 Ef kaupandinn er í þannig aðstöðu að hann getur keypt sig inn í fyrirtækið. 

Samningsstaða  birgja (Suppliers) 

Til þess að hámarka hagnaðinn þá reyna birgjar að krefjast hærra verðs, takmarka 

þjónustuna eða draga úr gæðunum sem fyrirtæki þarf á að halda. Birgjar í góðri 

samningsstöðu eru þeir sem eru öflugir á sínu sviði og geta þeir haft mikil áhrif á verð 

fyrirtækisins.  

Einnig ef það kostar mikið fyrir fyrirtæki að skipta um birgja og um er að ræða 

aðgreinda vöru og ekki hefur verið framleidd staðkvæmdarvara, þá er samningsstaða 

birgja meiri og sterkari (Jones, 2007). 

Ógnun af staðkvæmdarvöru (Substitutes) 

Þegar ógn stafar frá staðkvæmdarvöru er átt við það þegar önnur fyrirtæki mæta sömu 

þörfum viðskiptavina en þó með öðrum hætti og vörur úr öðrum iðnaði, þ.e. ekki 

einsleitar vörur samkvæmt Porter (1998).  

Staðkvæmdarvara er ógnandi ef hún býður lægra verð miðað við vöruna sem fyrir er 

á markaðinum. Þegar unnið er út frá stefnumótun þarf að fylgjast með breytingum í 

öðrum atvinnugreinum sem gætu leitt til samkeppni (Porter, 2008). 
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Staðkvæmdarvara er ný vara á markaði sem þjónar svipuðum eða sama tilgangi og 

varan sem fyrir er á markaði. Sem dæmi má nefna að tölvupóstur er staðkvæmdarvara 

fyrir almennar póstsendingar.  

Ógn staðkvæmdarvöru getur verið bein og óbein og þegar það stafar mikil ógn hefur 

það áhrif á arðsemina. Það er mikilvægt að fylgjast vel með markaðinum þar sem 

viðskiptavinurinn vill bara það besta á sem hagstæðasta verðinu svo ef 

staðkvæmdarvaran lækkar verðið sitt getur verið að arðsemin minnki hjá fyrirtækinu 

sem var fyrir á markaði (Jones, 2007). Því er mikilvægt að aðgreina sig frá 

staðkvæmdarvörunni með bættri frammistöðu og markaðsaðgerðum.  

Staðkvæmdarvörur eru alltaf til staðar þó það sé ekki alltaf augljóst. Sem dæmi þá 

getur peysa og ilmvatn verið staðkvæmdarvörur þegar um er að ræða gjöf og valið 

stendur á milli þessara vara. Þegar unnið er út frá stefnumótun þarf að fylgjast með 

breytingum sem geta orðið í sömu atvinnugrein sem getur leitt til samkeppni. 

Nýjir samkeppnisaðilar (Potential entrants) 

Þegar nýjar vörur koma inná markaðinn er misjafnt hversu miklar hindranir eru í vegi 

þeirra og hversu auðvelt það er að koma þeim á markað (Barney og Hesterly, 2008).  Ef 

aðgengi inná markað er auðvelt þá eykur það líkurnar á því að fleiri fyrirtæki komi inná 

markaðinn og veldur því að hagnaður fyrirtækjanna sem fyrir var á markaði minnkar. 

Þegar aðgengi á markað er auðvelt er átt við að engar hindranir séu í vegi þess að 

fyrirtækin komi inná markað. Sem dæmi má nefna þá getur ríkið sett hindranir fyrir 

inngöngu nýrra aðila með einkarétti á vöru eða þjónustu, lögum, reglum og kostnaði. 

Einnig geta fyrirtæki haft einkaleyfi eða þjónustukunnátta takmörkuð (Jones, 2007). 

Samkeppni (Industry Rivalry) 

Samkeppni ógnar fyrirtækjum og getur dregið úr hagnaði þeirra. Samkeppni lýsir sér til 

dæmis í afsláttum, auglýsingaherferðum og bættri þjónustu. Verðstríð getur myndast 

milli fyrirtækja og er það dæmi um harða samkeppni og getur reynst fyrirtækjum erfið 

barátta.   

Einnig getur myndast samkeppni um annað en verð, eins og gæði, útlit, 

afhendingartíma og fleira sem getur verið viðskiptavinum til góða og bætt virði þeirra. 

Slík samkeppni getur hindrað innkomu nýrra aðila á markaðinn og aukið virði vörunnar 

eða þjónustunnar (Porter, 2008).  
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5. Ansoff líkanið 

Ansoff líkanið var þróað af Igor Ansoff árið 1957 en hann hefur verið nefndur faðir 

stefnumótunarfræðanna (Þórður Sverrisson, 2013).  

Þegar fyrirtæki ætlar sér að stækka starfsemi sína er Ansoff eitt mest notaðasta 

líkanið til þess að finna bestu leiðirnar fyrir fyrirtækið. Líkanið er notað til þess að skoða 

vaxtarmöguleika sína og samkvæmt líkaninu eins og sjá má á mynd 5 eru möguleikarnir 

fjórir (Richardson og Evans, 2007). 

Mynd 5: ANSOFF líkanið 

Markaðsáhersla (Market penetration) 

Fyrirtæki heldur áfram á sama markaði með núverandi vöru sína eða þjónustu. Þá er 

núverandi vara bætt og þar af leiðandi markaðshluti samkeppnisaðila tekinn til 

fyrirtækisins að hluta til eða í heild sinni. Í þessari vaxtaraðferð er leytað eftir að 

sannfæra núverandi neytendur til meiri notkunar á vörunni eða að ná viðskiptavinum 

samkeppnisaðilanna á sitt band. Þessi aðferð kallar ekki á meiri þróun eða útrás heldur 

öflugari markaðssetningu.  Þetta er talin áhættuminnsta aðferðin (Richardson og Evans, 

2007). 

Vöruþróun (Product development) 

Hér er verið að hanna nýja vöru fyrir núverandi markað og er slíkt gjarnan kallað 

vöruþróun. Fyrirtæki sem er með vöru á markaðnum sem stendur sig vel gæti viljað 

þróa nýjar vörur fyrir sama markað. Þessi aðferð er talin áhættumeiri en sú fyrsta þar 
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sem nú stendur fyrirtækið frammi fyrir óvissu um að nýja varan muni standa sig á 

markaðinum (Riley, 2012). 

Markaðsþróun (Market development) 

Hér fer fyrirtæki með núverandi vöru inná nýjann markað. Þetta er kallað markaðsþróun 

en þá er varan löguð að markaðinum. Ásamt þessu væri hægt að miða núverandi vöru á 

annan markhóp en báðar leiðirnar gefa kost á meiri hagnaði (Riley, 2012). 

Aðgreining (Diversification) 

Hér er fyrirtæki að hanna nýja vöru fyrir nýjann markað og kallast það aðgreining. Einnig 

er möguleiki á að framleiða nýjar vörur undir núverandi vörumerki fyrirtækisins til þess 

að nýta sér vinsældir þess. Hér ríkir mesta óvissan  þar sem um er að ræða nýja vöru á 

nýjum markaði (Riley, 2012). 
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6. Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas ehf 

6.1. Malbikun á Íslandi 

Hér fyrr á öldum var Ísland strjálbýlt land og bjuggu flestir Íslendingar í litlum 

smáþorpum og bæjum um land allt. Einu farartækin sem voru til staðar voru hestar en 

öðru jöfnu þá fór fólk fótgangandi. Samgöngur voru því  afar bágbornar og engir vegir 

aðrir en hestaslóðar. 

Það var svo árið 1861 sem Kristján IX Danakonungur samþykkti ,,Tilskipun um vegina 

á Íslandi” sem lagði grunn að vegagerð á Íslandi og vegum var skipt upp í þjóðvegi og 

aukavegi (Jón Guðnason, 1975).  

Mikil þróun hefur átt sér stað í gegnum árin og nú er vegunum skipt upp í þjóðvegi, 

sveitarfélagsvegi, einkavegi og almenna stíga samkvæmt vegalögum (Vegalög, 2007). 

Fram undir árið 1970 voru flestir vegir utan þéttbýlis með malarslitlagi. Fyrstu 

heimildir um notkun bundins slitlags eru frá árinu 1912 þegar Austurstræti og hluti af 

Bröttugötu voru malbikaðar. 

Þau slitlög sem eru notuð á vegi á Íslandi eru annars vegar bundin slitlög og hins 

vegar óbundin. Óbundin slitlög eru öll malarslitlög en bundin slitlög má flokka í 

bikbundin slitlög og steypt slitlög. Í dag eru einungis notuð bikbundin slitlög í malbik og 

klæðningar. Bundnum slitlögum er gjarnan skipt í tvo flokka eftir því hvernig þau dreifa 

umferðarálagi niður á undirbyggingu vegar, annars vegar sveigjanleg slitlög og hins 

vegar stíf slitlög (Vegagerðin, 2009). 

6.2. Saga og eignarhald MHC 

Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf. var stofnuð árið 1987. Að stofnun fyrirtækisins 

stóðu Byggingafélagið hf. sem átti 51% hlutafjár og danska fyrirtækið Colas 

Vejemateriale A/S sem eignaðist 49% hlutafjár. Það var svo árið 1993 sem Colas 

Danmark bætti við sig 51% hlutafjár í Hlaðbæ Colas hf. og í dag er fyrirtækið því  

einungis í eigu Colas Danmark A/S (áður Vejemateriale A/S). Árið 1995 keypti Colas í 

Frakklandi Colas í Danmörku og þá varð félagið hluti af alþjóðlegu keðjunni Colas 

(Colas.is, 2013). 

Colas samsteypan á fyrirtæki um allan heim og er stærsta malbiksverktakasamsteypa 

í heiminum í dag.  
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Byggingafélagið hf. eignaðist á árinu 1986 fyrirtækið Hlaðbær hf. sem hafði starfað 

um áratugaskeið við gatnagerð og lögn slitlags fyrir malbik hér á landi. Eftir að fyrirtækið 

sameinaðist Colas í Danmörku þá kom saman gríðarleg þekking starfsmanna á útlögn 

hér á landi og reynsla danskra starfsmanna sem hafa yfir 50 ára reynslu við malbikun en 

Colas í Danmörku er stærsta fyrirtækið þar í landi á sínu sviði (Colas.dk, 2013). 

Það var árið 2008 sem fullkomnasta malbikunarstöð landsins var reist að Gullhellu 1 í 

Hafnarfirði og afkastar hún 240 tonnum af malbiki á klukkustund. Hún uppfyllir ýtrustu 

kröfur varðandi gæði, vinnuumhverfi og umhverfismál og eru fjölmargar gerðir malbiks 

framleiddar þar. Einnig festi MHC kaup á færanlegri malbikunarstöð árið 1996 sem er 

útbúin með fullkomnasta hreinsibúnaði og afkastar 70-120 tonnum á klst. Upphaflega 

var stöðin keypt vegna verkefnis við gerð Vestfjarðarganga og var fyrst sett upp á 

Ísafirði. Eftir það hefur hún verið notuð við mörg stór verkefni á landsbyggðinni allt fram 

til ársins 2010 en þá var hún komin til ára sinna og í dag leigir MHC malbikunarstöð frá 

Norðurbik við stærri verkefni úti á landi (Colas.is, 2013). 

Fyrirtækið rekur einnig bikbirgðarstöð sem er staðsett að Óseyrarbraut 16 einnig í 

Hafnarfirðinum og þar er hægt að geyma 4000 tonn af stungubiki. Þar eru jafnframt 

framleiddar fjölmargar vörur svo sem bikbindiefni sem eru aðalega ætluð til vegagerðar, 

t.d. klæðningar og festunar. Þess má einnig geta að MHC rekur að auki verkstæði að 

Melabraut 16 þar sem viðhald og viðgerðir á tækjum fyrirtækisins fer fram (Sigþór 

Sigurðsson framkvæmdarstjóri MHC, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

6.3. Rekstur MHC 

Rekstur MHC er mjög árstíðarbundinn þar sem um 80% af heildarveltu ársins fer fram 

yfir sumartímann. Einungis er hægt að malbika í þurru veðri og ekki er malbikað yfir 

vetrartímann. Af því leiðir að um er að ræða stutt tímabil hér á landi sem umrædd vinna 

fer fram. Því er gríðarlega mikilvægt að skipuleggja tímabilið vel (Guðbjörg Erna 

Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

Þetta gerir það að verkum að það er ekki hægt að halda sama starfsmannafjölda yfir 

allt árið og er því nýjum starfsmönnum bætt inn yfir sumartímann. 

Á vorin hefst útboð á verkefnum sem MHC tekur þátt í ásamt öðrum 

malbikunarstöðvum. Þá leggur fyrirtækið línurnar fyrir sumarið þar sem stærstu 

verkefnin koma yfirleitt frá Vegagerðinni og sveitafélögum og eru þau skildug til þess að 
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bjóða út verkefnin. Ásamt því hefur MHC verið að sjá um öll stærstu verkefnin á 

landsbyggðinni. 

Yfir vetrartímann tekur fyrirtækið að sér snjómokstur ásamt ýmissa annarra 

smáverkefna. Einnig er yfir vetrartímann séð um viðhald á malbikunarstöðinni,  

bifreiðum hennar og öðrum tækjum fyrirtækisins (Sigþór Sigurðsson framkvæmdarstjóri 

MHC, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

 

Mynd 6: Súlurit-velta MHC 

Eins og sjá má á mynd 6 hefur velta fyrirtækisins minnkað eftir hrunið en árin 2005-

2008 voru einstaklega góð og var veltan tæpir 3 milljarðar og fór yfir það árið 2008. Á 

þessum árum fór starfmannafjöldi fyrirtækisins upp í 100 manns yfir sumartímann og 

voru 5 útlagningaflokkar starfræktir þessi ár (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir 

fjármálastjóri, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

Sumarið 2013 var mjög vætusamt og hefur það gert fyrirtækinu erfitt fyrir að sinna 

verkefnunum sem það hefur tekið að sér og gert það að verkum að vinnuflokkarnir hafa 

verið að vinna á næturnar og um helgar þegar gott veður gefst.  

Þrátt fyrir mikla vætutíð þá hefur MHC náð að halda í áætlun sína hvað malbikun 

varðar en eru þó nokkuð undir áætlun í Olíustöðinni. 

Þar sem fyrirtækið er í eigu Colas Danmark sem er í eigu Colas í Frakklandi þá er mikil 

skýrsluvinna sem fjármálastjóri ásamt framkvæmdastjóra vinna saman og senda til 
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Frakklands. Þar er fyrirtækið á franska hlutabréfamarkaðinum og eru því gerðar kröfur 

um skýrsluvinnu og ýmis önnur gögn til upplýsinga sem þarf að senda út mánaðarlega. 

Ársreikningurinn er til að mynda alltaf tilbúinn í kringum 15. janúar og er því MHC að 

öllum líkindum með fyrstu fyrirtækjum landsins til að fullvinna hann. Einnig eru haldnir 

fundir reglulega í gegnum samskiptaforrit í tölvunni sem gerir það að verkum að 

stjórnendur þurfa ekki að fara eins oft út og áður eftir þessar tækniframfarir. Að jafnaði 

fara stjórnendur til Frakklands um tvisvar sinnum á ári og nokkrum sinnum til 

Danmerkur (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg heimild, 1. október, 

2013). 

6.4. Hagsmunaaðilar 

Skilgreina má hagsmunaaðila sem aðila sem hafa hagsmuni að gæta gagnvart tilteknu 

fyrirtæki. Þeir hafa mestann áhuga á að taka þátt í starfi fyrirtækisins ef endurgjaldið er 

meira en framlagið. Endurgjaldið getur ýmist verið peningar, vinna innan fyrirtækisins 

eða í þágu fyrirtækisins eða hvað annað sem lagt er til hagsbótar fyrir fyrirtækið. 

Framlagið getur því verið í formi peninga, valds eða stöðu innan fyrirtækisins.  

Hagsmunaðilum er skipt í tvennt, innri hagsmunaaðilar og ytri hagsmunaaðilar. Innri 

hagsmunaaðilar eru hluthafar, starfsmenn og stjórnendur. Hluthafar leggja pening inn í 

fyrirtækið og vilja fá góða ávöxtun á fjármagninu í staðinn. Starfsmenn vilja fá 

ásættanleg laun fyrir þekkingu sína og vinnuframlag innan fyrirtækisins. Stjórnendur sjá 

um að fyrirtækinu sé stjórnað á sem bestan hátt og fylgi settum lögum og reglum og 

halda utan um það að markmiðum þess sé framfylgt. Fyrir þetta vilja þeir öllu jafna fá 

vald, virðingu og góð laun. 

Ytri hagsmunaaðilar eru mun fleiri en um er að ræða viðskiptavini, birgja, ríkisvaldið, 

sveitafélög, verkalýðsfélög og almenning. Viðskiptavinir kaupa vöru eða þjónustu af 

fyrirtækinu og vilja fá það sem var lofað gegn sanngjörnu verði. Birgjar sjá fyrirtækinu 

um aðföng sem fyrirtækið krefst að fá á umsömdum tíma og borga greiðslu fyrir. 

Ríkisvaldið og sveitafélög sjá um að semja lagaramma í umhverfi fyrirtækja  og krefjast 

heilbrigðra viðskiptahátta í atvinnulífinu, arðbær störf og skattpenings til ríkissjóðs. 

Almenningur sér svo um að stunda viðskipti við fyrirtækin og þiggja umsamda vöru eða 

þjónustu fyrir (Gavle,M. 2005).  
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6.4.1. Innri hagsmunaaðilar 

Hluthafar 

MHC er 100 % í eigu Colas Danmark og er Colas Danmark í eigu Colas í Frakklandi, líkt og 

áður hefur komið fram. Þar er fyrirtækið á franska hlutabréfamarkaðinum svo 

hagsmunaaðilar MHC eru hluthafar bréfanna á franska hlutabréfamarkaðinum ásamt 

dönskum eigendum fyrirtækisins. 

Stjórnendur 

Í stjórn MHC eru Hans Oluf Krog forstjóri Colas Danmark, formaður stjórnar, Anne 

Wennevold frá Colas Danmark og Sigþór Sigurðsson framkvæmdarstjóri félagsins 

(Colas.is, 2013). Þau sjá um að fyrirtækið fari eftir settum lögum og reglum og að 

fyrirtækið vinni að settum markmiðum. Helstu hagmunir þeirra má telja stöðu þeirra 

innan fyrirtækisins og launakjör. 

Starfsfólk 

Eins og áður hefur komið fram eru um 20 manns í vinnu hjá Hlaðbæ Colas yfir allt árið 

og um 50 manns yfir sumartímann.  

Hagsmunir starfsmannanna eru að hafa samkeppnishæf laun og gott vinnuumhverfi. 

Það skiptir miklu máli að tryggja starfsmönnum sínum öruggt og gott starfsumhverfi og 

stuðla að heilsusamlegu umhverfi því það hefur sýnt sig að ánægðir starfsmenn skila 

betri afköstum í vinnu sinni. 

6.4.2. Ytri hagsmunaaðilar 

Stærstu ytri hagsmunaaðilar MHC eru viðskiptavinir þeirra. Hagsmunir þeirra liggja í því 

að fá góða vöru fyrir ásættanlegt verð. Helstu viðskiptavinir MHC eru verktakafyrirtæki, 

Vegagerðin, sveitafélög, einstaklingar og minni og meðalstór fyrirtæki. 

Verktakafyrirtækin eru vörubílstjórar, flutningafyrirtæki, dráttarbílar, verkstæði, 

verkfræðistofur, hafnir og önnur þjónusta eins og gatnasópun og minni verktakar. 

Hagsmunir þeirra eru að fá verkefni gegn ásættanlegri greiðslu.   

Helstu birgjar MHC eru malarnámurnar Hólabrú og Lambafell ásamt Norstone og 

Minor AS sem eru norskar malarnámur. 
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Það er frá Noregi sem MHC kaupir durasplitt möl sem er hvít möl sem notuð er í malbik 

sem er lagt á umferðaþungar götur og sem skrautsteinar en mölin fæst ekki úr 

malarnámum hér á landi. MHC á einnig mikil viðskipti við Nynast AB sem eru sænskir 

bikbirgjar en þeir eru með stærstu birgjum MHC og N1 hér heima ásamt minni birgjum 

(Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

Sveitafélögin og löggjafinn sjá um setningu laga og reglugerða til þess að tryggja 

öryggi og heilbrigt atvinnulíf. Þeirra hagsmunir eru að fyrirtækin skili skattpening í 

ríkiskassan ásamt því að veita íbúum atvinnu og stunda heilbrigða viðskiptahætti.  

Almenningur hefur hagsmuni að gæta hvað varðar öryggi á götunum, góða vegi og 

vandaðann frágang á malbikun vegaframkvæmda svo það skemmi ekki bílana og dekkin. 

6.5. Gæðastjórnun 

6.5.1. Gæðastefna 

MHC gerir miklar kröfur til gæða, öryggis og umhverfismála og er öflug 

gæðastjórnunarvinna innan fyrirtækisins. Árið 2008 fékk fyrirtækið 

gæðastjórnunarkerfið sitt gæðavottað samkvæmt ISO 9001:2008, fyrst allra íslenskra 

verktakafyrirækja (Colas.is, 2013). 

ISO vottun er alþjóðlegur gæðastimpill og er hann einungis veittur hafi fyrirtæki 

sannað það og sýnt að það sé verðugt. Úttekt er gerð á ferlum hvers ISO fyrirtækis til 

þess að gæta þess að hvert fyrirtæki slaki hvergi á og ítrustu gæðakröfum sé framfylgt. 

Gæðastjórnunarkerfið tryggir það að farið sé eftir ákveðnum kröfum og farið er eftir 

lögum, reglum og stöðlum hvað framleiðsluvöruna varðar og tryggir þar af leiðandi 

gæðakröfur viðskiptavina (Iso.org, 2013). 

Meðal verkefna sem gæðastjórnunarteymið sér um, þá ber að nefna að þeir skrá 

niður allar kvartanir sem berast fyrirtækinu hvað varðar umgengni á vinnustað, 

vinnugæði, framkomu starfsmanna og gæði afurða. Í framhaldinu eru svo sett mælanleg 

markmið hvað varðar kvartarnir og hvetur þetta starfsmenn til þess að vanda vel til 

verka. Einnig lætur MHC framkvæma viðhorfskönnun meðal viðskiptavina af 

utanaðkomandi aðila, tryggir símenntun og þjálfun starfsmanna. Auk þess sem 

fyrirtækið tryggir að auðlindir séu tiltækar fyrir gæðastjórnunarkerfið og framkvæma 

úrbótaverkefni þar sem við á. 
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Gæðahandbók hefur verið búin til samkvæmt ISO 9001:2000 staðlinum og það er svo 

í höndum stjórnenda að kynna stefnuna fyrir öllum starfsmönnum svo að henni sé 

framfylgt (Gísli Eymarsson gæðastjóri, munnleg heimild, 8. ágúst, 2013). 

6.5.2. Umhverfis- og öryggisstefna 

Umhverfis- og öryggisstefna MHC er sú að fyrirtækið vill vera þekkt í samfélaginu sem 

góður vinnustaður með gott vinnuumhverfi. 

Það er ekki langt í það að fyrirtækið fái umhverfisvottun samkvæmt ISO 14001, en sú 

vottun snýst um að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum (Iso.org, 2013). 

MHC sér um að flokka úrgangsefni, endurvinna malbik, sjá um að mæla mengun og 

hávaða ásamt því heldur MHC grænt bókhald og hefur gert það síðan árið 2002 (Gísli 

Eymarsson gæðastjóri, munnleg heimild, 8. ágúst, 2013). 

MHC setur sér sömu markmið um tíðni vinnuslysa og Colas DK. Fyrirtækið skráir hjá 

sér allar kvartanir sem berast um áreiti og ónæðis á umhverfið og í framhaldinu eru sett 

niður mælanleg markmið. Einnig lætur MHC ásamt Colas DK framkvæma á tveggja ára 

fresti úttekt á umhverfis og öryggisþáttum fyrirtækisins. 

Ýmissa umhverfisáhrifa er að gæta við malbikunarstöðina sjálfa svo sem ryk frá 

steinefnahaugnunum þegar vindar blása, ýmis útgufunarefni sem myndast þegar 

steinefnin eru brennd.  Brennararnir eru yfirfarnir og stilltir einu sinni á ári og útblástur 

þeirra mældur. Einnig er ryk síað í pokasíur við brennsluna sem fylgst er vel með og skipt 

er á pokunum á hverju vori eða eftir þörfum samkvæmt eftirliti. Uppgufunin sem 

myndast þegar heitt malbikið er sett á bílana og í sílóin er blár reykur en rannsóknir hafa 

sýnt að reykurinn er ekki hættulegur né krabbameinsvaldandi (Gæðahandbók Hlaðbær 

Colas hf., 2013). 

Auk þessara umhverfisþátta má nefna hávaðann frá vélarhlutum í verksmiðjunni en 

MHC hefur unnið markvisst að því að draga úr hávaðanum með hljóðlátari brennurum 

og byggt utan um hluta vélanna. Öllum afgangi og úrgangi er safnað saman í haug og 

notað síðar til jarðvegsfyllingar. 

MHC stendur að öllum aðgerðum sínum og verkefnum á þann hátt að tekið sé tillit til 

heilsu og öryggis starfsmanna ásamt því að stuðla að bættri heilsu starfsmanna sinna 

með stuðningi við heilsurækt og fræðslu um líkamlegt og andlegt heilbrigði.  
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Til þess að framfylgja þessari stefnu stendur MHC að því að styrkja starfsmenn sína til 

að stunda námskeið, líkamsrækt, læknisþjónustu og sækja sér endurmenntun eins og 

unnt er eftir ákveðnum reglum. 

Einnig heldur fyrirtækið öryggisviku einu sinni á ári yfir sumartímann þar sem allir 

starfsmenn eru upplýstir um öll helstu öryggisatriði sem ber að hafa í huga við malbikun 

og fá til sín fyrirlesara frá hinum ýmsu fyrirtækjum til þess að fræða starfsmenn betur 

um atriði er þetta varðar (Gísli Eymarsson gæðastjóri, munnleg heimild, 8. ágúst, 2013). 

6.6. Starfsmannastefna 

6.6.1. Skipurit 

 

Mynd 7: Skipurit Malbikunarstöðvarinnar Hlaðbær Colas 

Í stjórn MHC eiga sæti Hans Oluf Krog forstjóri Colas Danmark, formaður stjórnar, Anne 

Wennevold frá Colas Danmark og Sigþór Sigurðsson verkfræðingur sem jafnframt er 

framkvæmdarstjóri félagsins (Colas.is, 2013). 
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Starfsmenn MHC á Íslandi eru Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, Gunnar 

Örn Erlingsson verkefnasjóri, Auðunn Pálsson aðstoðarverkefnastjóri, Guðmundur G. 

Gunnarsson og Eyþór Guðmundsson eru yfirverkstjórar og Gísli Eymarsson gæðastjóri. 

Auk þeirra starfa Steingrímur Bragason stöðvarstjóri malbikunarstöðvarinnar, 

Sigurður B. Björnsson stöðvarstjóri bikstöðvar, Bragi Steingrímsson þjónustustjóri og  2 

yfirverkstjórar auk 6 annarra starfsmanna.  

Yfir sumartímann eru um 30 manns ráðnir inn í útlögn á malbiki og starfa þá um 40-

50 starfsmenn hjá fyrirtækinu.  

Karlmenn eru í miklum meirihluta þegar kemur að kynjahlutfalli MHC en einungis 

starfa þar 2 konur allt árið á móti 18 karlmönnum og á sumrin eru oftast bara karlmenn 

sem koma inn í útlögn. 

Talsverð breyting varð á starfsmannafjölda fyrirtækisins í kjölfar hrunsins en þá 

störfuðu allt að 100 manns yfir sumartímann og 5 vinnuflokkar starfræktir í útlögn. 

Starfsmannaveltan hjá heilsársstarfsfólkinu hefur ekki verið mikil hjá fyrirtækinu og 

margir hverjir hafa starfað þarna frá upphafi. Á sumrin koma oft inn sömu mennirnir í 

útlögn og hafa verið áður en eðlilega bætast alltaf einhverjir nýliðar við.  

Tveir yfirverkstjórar sem starfa hjá fyrirtækinu allt árið taka á móti nýjum 

starfsmönnum sem koma til með að starfa við útlögn, á vorin og kynna þeim fyrir 

fyrirtækinu með myndbandi, öryggisnámskeiði og fræðslu um fyrirtækið. Búin var til 

starfsmannahandbók og þar er að finna allar upplýsingar sem nýjir starfsmenn þurfa að 

vita. Einnig eru menn sendir í vinnuvélapróf ef þess er þörf.   

Almennt er staðið mjög vel að móttöku nýrra starfsmanna hjá fyrirtækinu og þeim er 

séð fyrir öllum helsta öryggisbúnaði svo sem vinnufötum, hjálmum og þess háttar 

(Stefán Már Guðmundsson, munnleg heimild 1. ágúst 2013). 
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7. Úrvinnsla greininga 

7.1. MHC PESTEL greining 

7.1.1. Pólitískt umhverfi 

Alla tíð þá hefur MHC forðast öll pólitísk tengsl eða tengingu við sérstök 

hagsmunasamtök og því hefur fyrirtækið ekki styrkt pólitíska flokka eða 

hagsmunasamtök (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg heimild, 1. 

október, 2013). 

Fyrir liggur að ákvörðun löggjafans við gerð fjárlagafrumvarps hér á landi er að 

pólitísku bergi brotin. Fjárlögin sem slík hafa gríðarleg áhrif á fyrirtækið þar sem þau 

haldast í hendur við verkefnafjöldann sem í boði er. Því minni fjárlög í vegaframkvæmdir 

þýðir eðli málsins samkvæmt, færri verkefni. Einnig hefur það áhrif á MHC að aðal 

samkeppnisaðili fyrirtækisins malbikunarstöðin Höfði er í eigu Reykjavíkurborgar. Þar af 

leiðandi hefur raunin verið sú að malbikunarstöðin Höfði á grundvelli eignarhalds 

félagsins, hefur haft betri aðgang að verkefnum en MHC. 

7.1.2. Efnahagslegt umhverfi 

MHC hefur fengið leyfi frá þar til bærum aðilum til þess að gera framvirka samninga en 

auðvitað hafa gjaldeyrishöftin mikil áhrif á allar fjárfestingar og lánveitingar vegna 

inngripa Seðlabanka Íslands. Staða fyrirtækisins með hliðsjón af hinu efnahagslega 

umhverfi er einnig sú að miklar gjaldeyrissveiflur hafa líka gríðarleg áhrif á reksturinn 

þar sem stærstu innkaupin hjá fyrirtækinu koma erlendis frá. Því liggur það í augum uppi 

að við það að gengi krónunnar veikist, þá leiðir það af sér hærra innkaupsverð MHC 

sökum hlutfalls erlendra innkaupa (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, 

munnleg heimild, 1. október, 2013). 

7.1.3. Félagslegt umhverfi 

Íslendingum fer fjölgandi með ári hverju sem leiðir af sér að frekari íbúðabyggð byggist 

upp og sú uppbygging leiðir af sér að nauðsynlegt er að leggja fleiri vegi. Hins vegar þá 

hefur efnahagsástandið hér á landi verið slæmt undanfarin ár og það hefur hægt 

verulega á íbúafjölgun þar sem búferlaflutningum fólks erlendis hafa aukist verulega. Til 
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að mynda þá hafa fjölmargir Íslendingar flust til Noregs og þeir flutningar hægja á 

fjölguninni og bætir ekki efnahagsástandið.  

Þess má einnig geta að mikil vitundarvakning hefur orðið í umhverfismálum hér á 

landi undanfarin ár og það eru sífellt fleiri sem færa það í vana sinn að fara á reiðhjóli til 

vinnu sinnar. Slík þróun getur leitt til þess að leggja þarf  fleiri vegi undir reiðhjól. Telja 

verður þó ólíklegt að mati höfundar að reiðhjólamenningin hér á landi yfirtaki hinn 

sterka hvata Íslendinga við að notast frekar við einkabílinn en reiðhjól. Hin aukna notkun 

reiðhjóla mun því að öllum líkindum eingöngu leiða til þess að frekari verkefni skapist 

við lagningu slíkra vega, samhliða aukinni lagningu vega með hliðsjón af íbúafjölgun og 

því mikla viðhaldi sem þarf að halda úti vegna þeirra.  

Þó hefur efnahagsástandið í landinu leitt til þess að fleirri hafa lagt bílnum og tekið 

upp almenningssamgöngur eða notast meira við reiðhjólið og þar af leiðandi þarfnast 

vegirnir minna viðhalds þar sem umferðarþunginn er minni, sem leiðir til færri verkefna.   

7.1.4. Tæknilegt umhverfi 

Það er mjög virk vinna innan MHC í þróun og nýsköpun og eru starfsmenn virkir að nýta 

sér þær tækninýjungar sem nýtast fyrirtækinu. Starfsmenn fyrirtækisins eru með í þróun 

nokkrar nýjar tegundir af malbiki og hafa þeir gríðarlega mikla þekkingu á vörunni sem 

þeir eru að vinna með, þ.e. malbikinu. Hægt er að fullyrða að MHC séu fremstir í flokki 

hvað varðar þekkingu á malbiki enda fyrirtækið mjög umsvifamikið hér á landi  (Sigþór 

Sigurðsson framkvæmdarstjóri MHC, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

7.1.5. Umhverfisáhrif 

Með aukinni meðvitund almennings um umhverfið síðustu ár sem þýtt hefur að 

endurvinnsla hefur aukist til muna þá hóf MHC að þróa malbik úr endurvinnanlegum 

efnum, t.d. malbiksafgöngum og gleri. Telja verður þetta stórt stökk í átt að 

umhverfisvænni framleiðslu og fyrirtækið verður að teljast vera vel vakandi gagnvart 

þróun umhverfismála hér á landi. Höfundur telur að þessi þróun muni almennt  eiga 

eftir að aukast og fleiri fyrirtæki líkt og MHC muni þróa framleiðslu sína á þann hátt að í 

náinni framtíð muni enn frekari endurnýting á endurvinnanlegum efnum eiga sér stað.   
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7.1.6. Lagaleg áhrif 

Ýmissa lagalegra áhrifa er að gæta varðandi umhverfisþætti sem gæta þarf að sem hefur 

þar af leiðandi áhrif á rekstur MHC. Sérstaklega skal í þeim efnum benda á lög og 

reglugerðir í tengslum við mengun og geymslu eða meðferð á spilliefnum. Staðan er sú 

að Ísland er aðili að alþjóðlegum sáttmálum og samningum er varðar umhverfismál. 

Með hliðsjón af þeim skuldbindingum þá hefur það leitt af sér strangari reglur hér á 

landi um, til að mynda starfsemi sem leiðir af sér einhverja mengun eða mengandi efni.  

Því er ljóst að hin lagalegu áhrif er varða umhverfisþætti í starfsemi MHC eru nokkuð 

umfangsmikil. Einnig hafa almenn vinnuverndarlög nokkur áhrif á vinnuhætti 

fyrirtækisins. Til að mynda þá er því fylgt eftir í hvívetna að starfsmenn notist við besta 

mögulega öryggisbúnað og strangt er tekið á því ef slíkri notkun er ábótavant. Enda 

verða öryggisþættir fyrirtækis að teljast ein af grundvallarstoðum í rekstri þess (Sigþór 

Sigurðsson framkvæmdarstjóri MHC, munnleg heimild 1. október, 2013). 

Ásamt framangreindu þá eru ýmsar reglugerðir, um ólíka þætti er varða starfsemina,  

innan Evrópusambandsins sem MHC ber að fara eftir, sökum aðildar Íslands að Evrópska 

Efnahagssamningnum (EES). 
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7.2. MHC Svót greining 

7.2.1. Styrkleikar MHC 

Rekstur 

Styrkleikar MHC liggja á ýmsum sviðum en þar má fyrst nefna þann mikla fjárhagslega 

styrk sem félagið býr yfir. Fyrirtækið hér á landi er í eigu Colas Danmark sem er danskt 

félag og fjárhagslegur styrkur þess félags er mikill og að þeim sökum hefur MHC þar 

mjög sterkt fjárhagslegt bakland. Colas Danmark er síðan í eigu hins franska félags Colas. 

Frakkar eru almennt taldir mjög agaðir hvað rekstur fyrirtækja og fjármál varðar og 

nýtur MHC góðs af því, enda Colas í Frakklandi engin undantekning í þeim efnum. Til að 

mynda kom MHC nokkuð vel út úr kreppunni þar sem Frakkar eru ekki hlynntir 

hlutfallslega háum lántökum og hefur stefnan þar verið sú að fyrirtækið byggi sig upp og 

því var eiginfjárstaða MHC mjög góð svo þeir gátu gengið á það þegar hart í sótti. 

Fyrirtækið var með engar erlendar lántökur og eiginfjárstaðan var sterk.  Þar af leiðandi 

þegar hin alþjóðlega kreppa skall á, þá hafði MHC gott svigrúm til að taka lán og ganga 

lítillega á eiginfjárstöðuna sína. Af þessum sökum hefur lausafjárstaða fyrirtækisins 

versnað (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg heimild, 1. október, 

2013). 

Einnig greiðir fyrirtækið ekki út arð eins og tíðkast hjá mörgum fyrirtækjum hér á 

landi heldur greiða þeir út ,,fee“ eða tæknigjald til stjórnarmanna sem er ákveðin 

prósenta af veltu fyrirtækisins en helst innan fyrirtækisins. Stefna fyrirtækisins er að það 

standi á eigin fótum fjárhagslega séð og er eiginfjárstaðan 40% af hlutafjár.  

Að vera innan Colas samsteypunnar veitir þeim mikinn styrk og getur fyrirtækið því 

sótt sér þekkingu og ráðgjöf þangað, ásamt öllu því sem tengist gæða- og öryggismálum 

(Sigþór Sigurðsson framkvæmdarstjóri, munnleg heimild, 1. október, 2013). 

Viðskiptavinir 

Fyrirtækið er rótgróið hér á landi og býr að góðum viðskiptatengslum. MHC er virt 

fyrirtæki í sinni atvinnugrein og ber af sér gott orðspor sérstaklega hjá stórum aðilum 

eins og Vegagerðinni og flugmálastjórn. 

Ferlar 



 

42 

Einn mikilvægur styrkleiki sem MHC býr að er að þeir eiga stærstu malbikunarstöðina á 

Íslandi og búa að góðri þekkingu, búnaði og tækjum. Einnig ber fyrirtækið með sér traust 

orðspor gagnvart viðskiptavinum og birgjum. Fyrirtækið veitir góða þjónustu og ráðgjöf 

og eru fremstir hvað varðar stór og sérhæfðari verkefni, til að mynda flugvelli, göng og 

ýmis stór verkefni úti á landi. Þar af leiðandi hefur fyrirtækið forskot á samkeppnisaðila 

sína hvað varðar stærri og sérhæfðari verkefni en félagið hér á landi hefur einnig sótt á 

markað erlendis og unnið nokkur stór verkefni í Grænlandi. Því er ljóst að eftirspurn er 

erlendis frá eftir þeirri þekkingu sem MHC býr yfir og þá sérstaklega hvað varðar 

umfangsmeiri verkefni. 

MHC hefur framkvæmt öll stærstu verkefnin hér á landi enda býr félagið yfir 

gríðarlegri þekkingu á malbikunarvinnu. Ásamt því rekur fyrirtækið viðurkennt 

gæðakerfi innan fyrirtækisins til þess að tryggja aðeins það besta fyrir viðskiptavini sína  

og eru mjög leiðandi í þróun og nýsköpun.  Það má segja að MHC hafi skapað sér mikla 

aðgreiningu á markaðinum hvað gæðamálin varðar. 

Mannauður 

Starfsfólk MHC er lykilatriði að velgengni fyrirtækisins en starfsmennirnir búa yfir mikilli 

þekkingu og hafa sumir starfsmenn fyrirtækisins unnið þar allt frá stofnun þess.  

MHC er með góða starfsmannastefnu og gerir vel við sína starfsmenn með því að 

sýna þeim mikla virðingu og veita ýmiss fríðindi fyrir vel unnin störf (Sigþór Sigurðsson 

framkvæmdarstjóri MHC, munnleg heimild 1. október, 2013).  

Það er hagur fyrirtækisins að hafa starfsmenn ánægða í vinnu þar sem þeir skila betri 

afköstum og sína fyrirtækinu meiri tryggð og traust. 

Öryggi og gæðamál 

Öryggisstefna fyrirtækisins er skýr og er fyrirtækið öflugt í öryggismálum. MHC er eina 

verktakafyrirtækið á landinu sem hefur fengið gæðavottun með ISO-9001 og standa 

framar öðrum hvað þau mál varða. Ásamt því á fyrirtækið ekki langt í land að sækja sér 

umhverfisvottun ISO-14001 líkt og áður hefur komið fram. 

Einnig er öflug nýsköpunar og þróunarvinna innan fyrirtækisins og hafa starfsmenn 

þess unnið að nýjum tegundum af malbiki og aukið vöruúrvalið sitt með meiri 

fjölbreytni. 
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7.2.2. Veikleikar MHC 

Rekstur 

Veikleikar MHC í rekstrinum eru þeir að það er mikil árstíðarsveifla í rekstri fyrirtækisins 

þar sem um 80% af ársveltunni fer fram yfir sumartímann. Þetta gerir fyrirtækinu erfitt 

fyrir að vera starfandi allt árið og í raun ómögulegt rekstrarlega séð að halda öllum 

starfsmönnum í vinnu allan ársins hring (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, 

munnleg heimild, 1. október, 2013). 

Einnig ber þess að geta að sökum erlends eignarhalds á félaginu þá geta 

ákvarðanatökur um starfsemi og hagsmuni þess tekið langan tíma og verið þungar í 

vöfum. Enda er raunin sú að oft á tíðum hefur þurft að bíða hérlendis eftir svara að utan 

varðandi ýmiss mikilvæg mál (Guðbjörg Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg 

heimild, 1. október, 2013). 

Samkeppnisaðilar 

Stundum getur það haft áhrif á ímyndina þegar fyrirtæki er í eigu erlendra aðila og getur 

það kallað upp neikvæð viðbrögð.   

Einnig eiga flest fyrirtæki sér einhverja keppinauta sem geta orðið að óvinum þegar 

hart í sækir og er það engin undantekning hér á.   

Viðskiptavinir 

Engin heilindi eru hvað varðar viðskiptavinina og er malbikunarmarkaðurinn mjög 

verðnæmur. Viðskiptavinirnir elta einungis besta verðið framar öðru og MHC er mjög 

háð stórum kaupendum og stórum verkefnum. Því er mikilvægt að vera með 

samkeppnishæft verð á markaðinum (Sigþór Sigurðsson framkvæmdarstjóri MHC, 

munnleg heimild, 1. október, 2013). 

Þar sem stærstu verkin koma frá Vegagerðinni og sveitafélögunum eru þau skyldug til 

þess að setja verkefnin í uppboð þó svo að óskastaðan væri sú að MHC sæi um verkefnið 

þar sem þeir hafa mikla yfirburði þegar kemur að stórum verkefnum. 

Skipulag 

Verkstæði fyrirtækisins er nokkuð stórt og er það spurning hvort rekstur þess svari í 

raun kostnaði. Þrátt fyrir tilurð verkstæðisins þá hefur reglulega verið keypt þjónusta hjá 



 

44 

öðrum bifvélavirkjum og fagaðilum sem sjá um viðhald tækjanna. Af því má ráða að 

rekstur verkstæðisins er ekki endilega fjárhagslega hagkvæmur í rekstri MHC.  

Óreglulegur vinnutími í þessari atvinnugrein getur talist til veikleika þar sem 

starfsmenn vita ekki alltaf hvað þeir eru að vinna lengi og hvenær þar sem vinnutíminn 

veltur mikið á veðrinum. Óreglulegur vinnutími getur haft áhrif á úthald og einbeitingu 

og þegar það er mikið álag á starfsmönnum er meiri hætta á að menn geri mistök. Því er 

mikilvægt að hafa starfsfólkið úthvílt því það leiðir til betri starfsframmvindu. 

 Innan fyrirtækisins hefur umgengni um bíla og tæki fyrirtækisins verið ábótavant og 

illa gengið um verkfæri og vinnuföt. Þetta er dýr búnaður sem starfsmenn hafa í 

höndum og skiptir því miklu máli að fara vel með eigur fyrirtækisins (Sigþór Sigurðsson 

framkvæmdarstjóri MHC, munnleg heimild, 1. október, 2013).  Mikilvægt er því að hafa 

gott skipulag á þessum málum og að yfirmenn upplýsi starfsmenn sína vel um 

starfshætti fyrirtækisins. 

Skrifstofuaðstaðan er ekki mjög heillandi og húsakostur ekki sérstaklega góður með 

hliðsjón af stærð fyrirtækisins og veltu þess. 

Mannauður 

Upp hafa komið ýmsir árekstrar milli deilda fyrirtækisins og mættu starfsmenn vinna 

betur saman sem ein heild. Þar sem fyrirtækið er rótgróið og margir starfsmenn hafa 

unnið þarna í fjölda ára og jafnvel allt frá stofnun þess, þá hafa skapast ákveðnar venjur 

sem virðist erfitt að brjóta upp (Sigþór Sigurðsson framkvæmdarstjóri MHC, munnleg 

heimild, 1. október, 2013). Þetta hefur ekki góð áhrif á fyrirtækið þegar starfsfólk vinnur 

ekki vel saman og því mikilvægt að taka á þessum málum sem fyrst.  

Ásamt þessu vantar að bæta upplýsingaflæðið innan fyrirtækisins, sér í lagi til 

útlagningarmanna sem vinna úti mest allan daginn og fá lítið að vita hvað fer fram innan 

veggja fyrirtækisins þar sem verkefnastjórnunin fer fram. 

7.2.3. Ógnanir MHC 

Efnahagur 

Óhjákvæmilegt er að minnast hér á  kreppuna sem hefur myndast hér á landi í kjölfar 

hins svokallað íslenska efnahagshruns. Slíkar efnahagslegar aðstæður eru ógn allra 



 

45 

fyrirtækja í landinu og hefur orðið til þess að mikill niðurskurður varð í flestum 

atvinnugreinum. 

Hvað malbikun varðar þá varð gríðarlegur niðurskurður í verkefnum sökum þess að 

fjárlög til vegagerðarinnar voru takmörkuð í kjölfar hrunsins svo það kom verulega niður 

á rekstri MHC. Það var svo árið 2011 sem það fór að glæða til aftur en ekkert í líkingu við 

verkefnafjöldann sem var hér áður. Þar af leiðandi skapaðist mikið óöryggi hjá 

starfsmönnum með vinnu sína, mörgum var sagt upp í kjölfar hrunsins og enn mætti 

verkefnastaðan vera betri og veldur því að starfsfólk er óöruggt. 

Hér að lokum má nefna að hækkun olíuverðs á markaði er einnig ógn gagnvart rekstri 

MHC þar sem fyrirtækið notar mikið magn af olíu í rekstri sínum. Enda ljóst að slík 

notkun er óhjákvæmileg í slíkum rekstri. 

Samkeppni 

Ný fyrirtæki sem sjá um útlögn malbiks hafa skotið upp rótum undanfarið og má segja 

að þau séu viss ógn við MHC og veldur það samkeppni í verði og jafnvel verðstríði.   

Höfði er önnur malbikunarstöð á höfuðborgarsvæðinu og má skilgreina starfsemi 

hennar sem ógn við rekstri MHC þar sem fyrirtækin eru í samkeppni. Líkt og fyrr hefur 

hér verið greint frá þá er Höfði í eigu Reykjavíkurborgar og hefur því greiðan aðgang að 

verkefnum frá borginni.  

Samkeppnin í framleiðslu malbiks er því ekki mikil þar sem fá fyrirtæki eru að 

framleiða malbik en vissulega hefur Höfði sterka stöðu þar sem fyrirtækið er eina stóra 

malbikunarstöðin á höfuðborgarsvæðinu sem er í samkeppni við MHC. 

Pólitík 

Pólitíkin spilar stórt hlutverk í rekstrarumhverfi fyrirtækja og hefur áhrif á reksturinn til 

að mynda með skattahækkunum. Einnig getur gert vart við sig spilling innan geirans sem 

leiðir af sér ójöfnuð og hugsanlegt rekstarlegt tap.  

Gjaldeyrishöftin og óstöðugt gengi hefur einnig reynst MHC ógn, þau eru lögð á og 

tekin af á pólitískum grundvelli. Ásamt því hafa fjárlögin mikið gildi því það skiptir 

fyrirtækið máli hve miklu verður eitt í vegaframkvæmdir á ári hverju þar sem það hefur 

áhrif á verkefnafjöldann. 
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Því má segja að pólitískar ákvarðanir geti vegið þungt í þeim rekstri sem MHC stendur 

að. 

Náttúruöfl 

Veðurfar spilar stóran þátt í rekstri fyrirtækisins þar sem langflest verkefnin eru unnin 

yfir sumartímann en sumarið 2013 hefur verið mjög vætusamt sem gerir það að verkum 

að ekki er hægt að leggja út malbik á rigningardögum og verður því til þess að mörg 

verkefni frestast.  

Einnig hefur veðurfar áhrif á sölu malbiks þar sem framkvæmdarhugur er ekki eins 

mikill þegar veður er slæmt. Eldgos, jarðskjálftar og önnur náttúruöfl hafa einnig áhrif á 

verkefnin þar sem það getur tafið framkvæmdir en á sama tíma getur það gefið 

fyrirtækinu aukin verkefni. Til að mynda ef að vegir skemmast í jarðskjálftum þá kemur 

fyrirtækið til með að lagfæra vegina og þar af leiðandi fleiri verkefni. 

Öryggi starfsmanna sem starfa við útlögn með hliðsjón af hinni óútreiknanlegu 

íslensku náttúru og náttúruöflum er möguleg ógn við fyrirtækið og starfsmenn þess. 

Enda stafar mikil hætta oft á tíðum við það að vinna við umferðargötur. Hvort sem 

óhöpp eða slys megi rekja eingöngu til utanaðkomandi atriða eða einstaklingsmistaka 

starfsmanns. 

7.2.4. Tækifæri MHC 

Markaður 

Ýmis tækifæri liggja fyrir í atvinnugreininni sem MHC starfar í og þar sem fyrirtækið er 

mjög sterkt á sínu sviði hefur það góða möguleika á að útvíkka starfsemina sína. Til 

dæmis kemur til greina að taka fleiri verkefni á landsbyggðinni og í Grænlandi en MHC 

hefur farið nokkrum sinnum til Grænlands og unnið þar og komið upp malbikunarvélum 

sem þeir hafa selt þangað (Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir fjármálastjóri, munnleg 

heimild, 1. október, 2013). 

Einnig hefur það komið í umræðuna að fara inn á Akureyrarsvæðið en á Akureyri eru 

starfræktar tvær malbikunarstöðvar og gæti MHC jafnvel hugsað sér að taka yfir aðra 

stöðina (Sigþór Sigurðsson framkvæmdarstjóri MHC, munnleg heimild, 1. október, 

2013). 
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Gríðarleg sérfræðiþekking er innan fyrirtækisins og gætu þeir selt út þekkingu sína, 

aðstoðað með verkefni og fleira þess háttar. 

Yfir vetrartímann gæti fyrirtækið tekið að sér fleiri verkefni í snjómokstri og 

uppsetningu vegriða og vegstika ásamt málningu á götur. Á Íslandi geta vetur verið 

þungir og það liggja tækifæri í snjómokstrinum, t.d. gætu þeir yfirtekið 

snjómokstursfyrirtæki sem er starfrækt í nágrenni fyrirtækisins en stjórnendur MHC vita 

af rekstrarerfiðleikum fyrirtækisins og sjá því hag í að taka við rekstrinum. Þar með gæti 

MHC aukið umsvif sín á markaði og haft meiri vinnu fyrir starfsmenn yfir vetrartímann 

og þar af leiðandi haldið í gott starfsfólk. 

Samfélagið 

Fólksfjöldi er alltaf að aukast á Íslandi og verið er að byggja ný hverfi og því þarf að 

malbika fleiri götur og bílastæði. 

Í gegnum árin hafa kröfur fólks aukist um malbikaða vegi og er alltaf verið að fjölga 

malbikuðum vegum úti á landi og yfir heiðir ásamt því er  alltaf verið að auka við göng 

og brýr yfir firði. Með auknum kröfum frá samfélaginu aukast verkefnin í 

atvinnugreininni sem kemur MHC til góða. 

Vöruþróun 

Töluvert vöruþróunarstarf hefur átt sér stað innan fyrirtækisins og samkvæmt Sigþóri er 

fyrirtækið fremst á landinu í þróun á malbiki. Starfrækt er rannsóknarstofa innan 

fyrirtækisins sem gæðastjórinn hefur yfirumsjón með og eru alltaf einhver 

þróunarverkefni í gangi. Einnig hefur MHC greiðann aðgang að upplýsingum til Colas 

samsteypunnar og getur því aflað sér meiri þekkingu frá þeim sé þess þörf. 
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7.3. MHC Fimm krafta líkan Porter 

7.3.1. Samningsstaða viðskiptavina 

Hjá MHC er málum þannig háttað að meirihluti verkefna sem fyrirtækið tekur að sér eru 

í gegnum útboð en stærstu verkin eru boðin út á vorin. Það er minna um það að stórir 

viðskiptavinir komi til fyrirtækisins og biðji það um að annast ákveðin verk. Því skiptir 

miklu máli á vorin þegar stærstu verkin eru boðin út að fyrirtækið sé vel undirbúið 

ásamt starfsmönnum þess. Í þessu samhengi er rétt að nefna það að tveir stærstu 

viðskiptavinir MHC eru skyldug til að bjóða verkefni sín út en stór hluti þeirra kemur 

einmitt á vorin. Samningstaða MHC er því ekki sterk með hliðsjón af því að stærstu 

verkefnin eru boðin út.  

Hins vegar er staðan sterk að því leiti að þegar um sérhæfðari verkefni er að ræða og 

ekki lögbundin skylda um útboðsferli, þá hefur MHC sterka samningstöðu þar sem þeir 

eru með mestu reynsluna fyrir sérhæfðari verkefni. Viðskiptavinir eiga því erfitt með að 

líta framhjá MHC í slíkum verkefnum sökum yfirburða fyrirtækisins. 

7.3.2. Samningsstaða birgja 

MHC er með mjög góð tengsl við birgja sína í Noregi og Svíþjóð en stærstu birgjar 

fyrirtækisins eru fyrirtækin Nynas AB og Nostone. Samningstaðan við birgja fyrirtækisins 

almennt séð er nokkuð góð þar sem MHC er ekki með marga stóra birgja og hafa 

fyrirtækin myndað góð tengsl sín á milli. 

MHC hefur háttað málunum þannig að framkvæma stærstu innkaup sín í janúar og 

febrúar en þá er ódýrast að flytja inn vörur til landsins. Þar sem fyrirtækið framkvæmir 

stærstu innkaup sín í upphafi árs þá er  fyrirtækið að binda mikla fjármuni í hráefni sem 

notað er við framleiðslu malbiks nokkrum mánuðum síðar á árinu. Þar af leiðandi fær 

fyrirtækið hráefnið í innkaupum sínum á betra verði hjá birgjunum þar sem það er að 

versla  utan aðal sölutímabils þeirra.  

7.3.3. Ógnun staðkvæmdarvöru 

Staðkvæmdarvara malbiks er helst steypa en það er ávallt valkostur fyrir aðila að steypa 

vegi. Hingað til hefur það almennt séð ekki verið talið hagkvæmt en rannsóknir sem hafa 

beinst að þeirri skoðun hafa leitt það í ljós að hagkvæmara sé að malbika vegi. Þá hefur 
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verið skoðaður líftími vega og viðhald þeirra og niðurstaðan er alltaf sú að steypa 

þarfnast meira viðhalds og endist ekki eins vel og malbik (Gunnar Örn Erlingsson, 

munnleg heimild, 1. október, 2103). 

Á höfuðborgarsvæðinu eru allir vegir malbikaðir en úti á landi hefur verið sett 

klæðning á vegi. Í þeim efnum þá  þarf að meta það hversu umferðarþungir vegirnir eru 

og varðandi það hvort þeir þoli klæðningu eða malbik þar sem klæðningin er töluvert 

ódýrari en malbikið. 

7.3.4.  Ógnun af nýjum aðilum 

Það má segja að það sé í raun alltaf ógn þegar nýjir aðilar koma inn á markaðinn. Telja 

verður þó að ekki séu miklar líkur á því við núverandi markaðsaðstæður að nýjir aðilar 

komi inn á markaðinn við framleiðslu malbiks eða biksölu. Hins vegar er staðan sú að 

reglulega eru minni aðilar að koma inn á markaðinn í útlögn á malbikun og slíkt verður 

að teljast ógn gagnvart MHC þar sem þeir aðilar keppast um verkefnin og ríkir því mikil 

samkeppni á þeim markaði.  

Með batnandi rekstrarumhverfi og fjölgun verkefna gæti þó alltaf verið að nýjir 

aðilar komi varanlega inn á markaðinn í malbiksframleiðslu. Líkt og hér fyrr greinir 

verður þó að telja minni líkur en meiri á því með hliðsjón af núverandi efnahagsástandi.  

7.3.5. Samkeppni núverandi keppinauta 

Helstu samkeppnisaðilar MHC er malbikunarstöðin Höfði en fyrirtækið framleiðir einnig 

malbik og sér um útlögn. Til viðbótar þá eru mörg smærri fyrirtæki sem sjá um útlögn og 

er gríðarleg samkeppni hvað það varðar þar sem það eru sífellt ný fyrirtæki að skjóta 

upp rótum á því sviði.  

Höfði er að hluta til í eigu Reykjavíkurborgar sem gerir það að verkum að þeir fá mörg 

verkefni í gegnum eignaraðila sinn. Hins vegar er MHC að fá mun stærri verkefni,  sem 

gott dæmi um stórt verkefni þá má nefna umsjá og lagningu Keflavíkurflugvallar. Auk 

þess sem fyrirtækið tekur mikinn fjölda verkefna úti á landi þar sem fyrirtækið býr svo 

vel að geta leigt færanlega malbikunarstöð sem hægt er að fara með hvert á land sem 

er. Einnig vegur reynsla MHC þungt við lagningu vega úti á landi og þar hefur fyrirtækið 

enn og aftur betur gagnvart keppinautum sínum. 



 

50 

7.4. Ansoff líkanið 

7.4.1. Sama vara á sama markaði 

Hér er núverandi vara þróuð til þess að ná viðskiptavinum frá samkeppnisaðilanum. 

MHC hefur verið að þróa allskyns gerðir af malbiki, til dæmis endurunnið gler í 

malbik, endurvinna malbiksafganga en hver og ein malbiksblanda er sérútbúin fyrir 

hvert og eitt verkefni eftir því hvað hentar best á viðkomandi stað. Fyrirtækið telst mjög 

framarlega í þróun á malbiki hér á landi og samkvæmt framkvæmdarstjóra eru þeir 

bestir á sínu sviði þegar kemur að malbiksblöndun og þróunarvinnu hvað það varðar 

(Sigþór Sigurðsson framkvæmdarsjóri MHC, munnleg heimild 1. október, 2013). 

7.4.2. Ný vara á sama markaði  

Hér er komið með nýja vöru inn á sama markað og er það mun áhættusamara en fyrri 

aðgerð þar sem meiri óvissa ríkir hér um viðbrögð markaðarinns fyrir nýju vörunni.  Hér 

gæti steypa komið í stað malbiks þar sem það er hægt að steypa vegi en það hefur verið 

rannsakað áður og það þykir ekki hagkvæmt að steypa vegi. Steypan þarf meira viðhald 

og endist ekki eins vel og malbik (Gunnar Örn Erlingsson, munnleg heimild, 1. október, 

2013). 

Nýjar tegundir af malbiki gætu hins vegar komið inn á sama markað en eins og áður 

hefur komið fram er MHC mjög framarlega í þróun á malbiki og gætu þeir nýtt það hér 

með því að koma með nýjar tegundir á markaðinn. 

7.4.3. Sama vara á öðrum markaði  

MHC hefur verið að skoða malbikunarmarkaðinn á Akureyri og hefur mikinn áhuga á að 

útvíkka starfsemi sína þangað þar sem þeir eru ekki í samkeppnishæfri stöðu við 

markaðinn á norðurlandi í dag, sökum þess að tvö önnur fyrirtæki eru starfandi þar eins 

og staðan er í dag.  

Það er möguleiki fyrir MHC að kaupa aðra malbikunarstöðina á Akureyri og þá væru 

þeir komnir í samkeppnisstöðu við hitt fyrirtækið sem starfar þar. Þar sem MHC býr yfir 

gríðarlegri þekkingu og reynslu og er með sérstöðu á markaðinum hvað varðar 

gæðaeftirlit og vöruþróun. Þá hefur MHC góða möguleika í ljósi framangreinds  að ná 

forskoti á hinum norðlenska markaði. 
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7.4.4. Önnur vara á öðrum markaði 

Það hafa margar hugmyndir komið upp hjá fyrirtækinu um þessa aðgerð. Þar sem 

rekstur fyrirtækisins er mjög árstíðarbundinn þá hefur verið lögð mikil vinna í að 

hugleiða hvað sé hægt að gera til þess að auka tekjurnar yfir vetrartímann. Sem dæmi 

má nefna þá hafa önnur Colas fyrirtæki úti í heimi stofnað dótturfélög sem sjá um 

snjómokstur, uppsetningu vegriða og málningu á vegina svo eitthvað sé nefnt. Þetta 

getur verið mjög sniðugt fyrir Hlaðbæ Colas til þess að mögulegt sé að halda 

starfsmönnum í vinnu allt árið og auka þar með tekjurnar svo þær yrðu jafnari yfir árið. 

Þetta er þó áhættusöm aðgerð og þyrfti að skoða ítarlega áður en ráðist væri til 

framkvæmda. Í dag sér fyrirtækið um snjómokstur á veturnar að einhverju leiti en 

spurningin er sú hvort það eigi að auka umsvifin með því t.d. að kaupa  

snjómokstursfyrirtæki og auka þar af leiðandi verkefnum. 
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8. Niðurstöður  

Við gerð þessarar ritgerðar hafa ýmsar gagnlegar niðurstöður komið í ljós. Markmið 

ritgerðarinnar var að greina stefnumótandi þætti malbikunarstöðvarinnar Hlaðbær 

Colas hf. Þessa greiningu er svo hægt að nota til þess að móta og loks innleiða stefnu 

fyrirtækisins. 

Í byrjun ritgerðarinnar skoðaði höfundur markaðsþríhyrninginn en hann lýsir samspili 

fyrirtækis, viðskiptavina og starfsfólks á greinagóðann hátt. Það er mikilvægt að þessir 

þrír þættir vinni vel saman til þess að fyrirtækið nái góðum árangri og í tilfelli MHC nær 

fyrirtækið því nokkuð vel þó það sé nokkuð ábótavant hvað varðar samskiptin milli 

stjórnenda og starfsfólksins en það var skoðað nánar í greiningunum.  

MHC hefur náð góðri aðgreiningu á markaði með þekkingu sinni á malbiki, 

þróunarvinnu og gæðastjórnuninni. Það er mikilvægt að fyrirtæki nái góðri sérstöðu á 

markaði til þess að ná forskoti á samkeppnisaðila sína og slíkri stöðu hefur fyrirtækið 

náð. 

Með PESTEL greiningunni skoðum við ytri umhverfisþættina sem snerta fyrirtækið og 

þar ber helst að nefna áhrif kreppunnar á fyrirtækið, en það hefur gert fyrirtækinu erfitt 

uppdráttar þar sem mikill niðurskurður hefur orðið á malbikun. 

Samkvæmt SVÓT greiningunni sem gerð var þá liggja styrkleikar fyrirtækisins í 

mannauðinum sem fyrirtækið býr yfir. Starfsfólk fyrirtækisins býr yfir mikill þekkingu á 

sínu sviði og það er því mikilvægt að hlúa vel að starfsfólkinu. Einnig er MHC með 

stærstu og fullkomnustu malbikunarverksmiðju landsins ásamt því að vera með vottað 

gæðakerfi. Allir þessir þættir eru mjög sterkir og koma fyrirtækinu til góða í öllum rekstri 

sínum og starfsemi. 

Hins vegar eru veikleikarnir þeir að starfsfólkið er ekki að ná að vinna nógu vel saman 

milli deilda og þetta er viss venja innan fyrirtækisins sem hefur ekki tekist að uppræta. 

Til þess að góð samskipti og vinnuhættir náist er mikilvægt að breyta þessu og brjóta 

þetta upp. Það skiptir miklu máli að samskiptin innan fyrirtækisins séu góð og að 

deildirnar nái að vinna vel saman.  

Tækifærin felast helst í vaxtarmöguleikum fyrirtækisins en það förum við nánar útí 

með Ansoff líkaninu. 
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Niðurstöður  úr fimmkrafta líkani Porters sýndu okkur það að samningsstaða MHC við 

birgjana er nokkuð góð og hefur fyrirtækið byggt upp góð sambönd við þá. Hvað 

samningsstöðu við viðskiptavinina varðar þá hafa þeir yfirburði þegar kemur að stórum 

verkefnum og aðilar leita í miklu mæli til MHC vegna stærri verkefna ásamt verkefnum á 

landsbyggðinni. En sökum þess að aðal samkeppnisaðili MHC er Höfði sem er í eigu 

Reykjavíkurborgar þá eru þeir í slæmri stöðu þegar kemur að minni verkefnum á vegum 

borgarinnar þar sem það liggur greiðar fyrir Höfða að nálgast verkefnin. 

Ansoff líkanið hjálpar okkur að skoða vaxtarmöguleika fyrir MHC og þar sjáum við að 

fyrirtækið gæti bætt á sig verkefnum á veturnar með því að fjárfesta í 

snjómokstursfyrirtæki og jafnvel fara út í það að leggja vegrið og annast málningu gatna 

bæjarins.  

Ásamt þessu er vert að skoða þann möguleika að taka yfir rekstur annars 

malbikunarfélagsins á Akureyri og þar með komið MHC inn á nýjann markað og stækkað 

umsvif sín til muna. Þetta er þó áhættusöm ákvörðun sem ber að skoða ýtarlega áður en 

ráðist er til framkvæmda. 

MHC er vel rekið fyrirtækið og stendur á sterkum fótum en með þessari greiningu 

getur fyrirtækið mótað sér stefnu sem gæti styrkt það enn betur og leitt til þess að 

framtíð fyrirtækisins verði farsæl og björt. 
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