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Útdráttur 
Vitund félaga um allan heim á samfélagsábyrgð hefur aukist á undanförnum árum og þar eru 

íslensk félög engin undantekning. Fræðimenn víðsvegar um heim hafa sett fram ýmsar 

kenningar um samfélagsábyrgð félaga. Í dag má því finna ótal mismunandi kenningar á 

umræddu sviði en hugtakið er þó stöðugt í þróun. Þau félög sem tekin voru fyrir í rannsókn 

þessari eru Atlantsolía ehf., N1 hf., Olíudreifing ehf., Olíuverzlun Íslands hf. (Olís) og 

Skeljungur hf. en  þau hafa það sameiginlegt að vera öll íslensk olíufélög. Rannsóknin snýr að 

stöðu íslenskra olíufélaga gagnvart samfélagsábyrgð og velta rannsakendur fyrir sér hvaða 

áhrif nýtt ákvæði, 66. gr. d., laga um ársreikninga nr. 3/2006 hefur haft á íslensk olíufélög. 

Ákvæðið gerir kröfu til félaga, sem uppfylla ákveðin skilyrði, til þess að gera grein fyrir 

ófjárhagslegum upplýsingum er heyra undir málefni samfélagsábyrgðar í ársreikningi sínum. 

Til þess að svara rannsóknarspurningu var notast við djúpviðtöl auk fyrirliggjandi gagna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þau félög sem ber lagaskylda til þess að gera 

grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi sínum, þ.e. N1 og Skeljungur, virðast 

vera komin lengra við innleiðingu á samfélagsábyrgð.  

Lykilorð: olíufélög, samfélagsábyrgð, sjálfbærni, staðlar, ársreikningar. 
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1.   Inngangur 

Á síðustu árum hefur krafa þess efnis að félög skilgreini hvaða hlutverki þau gegna í 

samfélaginu aukist (Vanhamme, Lindgreen, Reast og van Popering, 2012). Í gegnum árin hafa 

vangaveltur um áhrif viðskipta á samfélagið fangað athygli fræðimanna um allan heim. Það 

hefur leitt til mismunandi kenninga og skilnings á hugtakinu samfélagsábyrgð fyrirtækja og 

deila fræðimenn enn í dag um inntak og merkingu hugtaksins. Boulouta og Pitelis skilgreina 

samfélagsábyrgð sem „flókið og öflugt hugtak, stöðugt í þróun, sem fylgir og veldur stundum 

breytingum á samfélagslegum viðmiðum og samfélagsvæntingum“ (Boulouta og Pitelis, 

2014). Mcwilliams og Siegel skilgreina hugtakið sem aðgerðir fyrirtækja sem ganga lengra en 

hagsmunir þeirra eða umfram þess sem krafist er af lögum (Mcwilliams og Siegel, 2001). Davis 

skilgreinir hins vegar hugtakið á þann veg að „samfélagsábyrgð byrjar þar sem lög enda“, 

fyrirtæki telst ekki samfélagslega ábyrgt ef það fer einungis eftir lágmarkskröfum laga (Davis, 

1973). Þrátt fyrir að fræðimenn séu ekki allir sammála um umfang hugtaksins virðast þó 

kenningar þeirra benda í sömu átt. „Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsábyrgð fyrirtækja 

og stofnana í því að þau axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau geta haft á fólk og umhverfið“ 

(Festa, e.d.-a). Svo hljóðar skilgreining Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð, á hugtakinu 

og mun þessi rannsókn koma til með að styðjast við hana. 

Fyrirtæki hafa verið gagnrýnd fyrir að hugsa of mikið um eigin hagsmuni og lítið um 

hagsmuni í tengslum við samfélagið (Shnayder, van Rijnsoever og Hekkert, 2016). Stjórnendur 

og starfsmenn eru sífellt að verða meðvitaðri um þann ávinning sem getur komið í kjölfar þess 

að fylgja eftir stefnu fyrirtækja um samfélagsábyrgð, bæði fjárhagslega og fyrir ímynd 

fyrirtækis (El-Kassar, Messarra og El-Khalil, 2017). Hugtakið ímynd fyrirtækis snýr að því 

hvernig fyrirtæki kemur fyrir, hvernig almenningur sér það, frekar en hvernig það er í raun og 

veru (Vanhamme o.fl., 2012). Mörg fyrirtæki telja því samfélagsábyrgð mikilvægan þátt í því 

sem einkennir fyrirtækið og vilja nota samfélagsábyrgð til þess að tryggja að það sem einkennir 

fyrirtækið sé sett fram á viðeigandi hátt (Tata og Prasad, 2015). Fyrirtæki hafa verið að nota 

samfélagsábyrgð sem eins konar hvata til þess að auka vitund og álit viðskiptavina á 

fyrirtækinu. Slík miðlun getur haft jákvæð áhrif á t.d. viðskiptatryggð og umtal manna um 

félagið (e. word of mouth) (Romani, Grappi og Bagozzi, 2013). Viðskiptavinir eru reiðubúnir 

til að eiga frekar í viðskiptum við þau fyrirtæki sem gefa til baka til samfélagsins. Sama á við 

um starfsmenn, þeim er ekki aðeins annt um hvernig hugsað er um þá heldur einnig um hvernig 

fyrirtækið hugsar um aðra (Hansen, Dunford, Boss, Boss og Angermeier, 2011). 
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Íslenski olíumarkaðurinn hefur verið á milli tannanna á fólki undanfarin ár og hefur 

samkeppniseftirlitið m.a. verið að kanna ýmis mál á borð við samruna og samkeppnishömlur á 

umræddum markaði. Félögin hafa verið talin samhæfð í hegðun, aðgangshindrunum og 

regluverkum og hafa framkvæmdir stjórnvalda verið taldar raska samkeppni á markaðinum. 

„Virk samkeppni á öllum sviðum atvinnulífs og heilbrigt samkeppnisumhverfi er 

hagsmunamál alls samfélagsins“ og samkvæmt 10. gr. samkeppnislaga er allt 

samkeppnishamlandi samstarf keppinauta óheimilt og er slíkt til þess fallið að valda miklu tjóni 

fyrir samfélagið allt (Samkeppniseftirlitið, 2015). Af framangreindu leiðir að það virðist ríkja 

mikil þörf fyrir að íslensku olíufélögin geri grein fyrir og axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau 

hafa á efnahaginn, umhverfið og samfélagið allt. Íslensku félögin sem rannsakendur munu 

koma til með að rannsaka eru Atlantsolía ehf., N1 hf., Olíuverzlun Íslands hf. (Olís), 

Olíudreifing ehf. og Skeljungur hf. 

Í þessari rannsókn velta rannsakendur fyrir sér hvaða áhrif nýtt ákvæði, 66. gr. d., laga 

um ársreikninga hefur haft á íslensk olíufélög. Ákvæðið gerir kröfu til félaga, sem uppfylla 

ákveðin skilyrði, til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi sínum. 

Með ófjárhagslegum upplýsingum er átt við nauðsynlegar upplýsingar um áhrif félaga í 

tengslum við umhverfis-, félags-, og starfsmannamál (Lög um ársreikninga nr. 3/2006, e.d.). 

Rannsakendur tóku djúpviðtöl við forsvarsmenn olíufélaganna með það að markmiði að dýpka 

skilning rannsakenda á stöðu félaganna á samfélagsábyrgð. Unnið var með fyrrgreind 

djúpviðtöl auk fyrirliggjandi gagna til þess að gera grein fyrir stöðu félaganna út frá 

stjórnunarlíkani Global Compacts. 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar verður fjallað á fræðilegan hátt um hugtökin 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni og stöðu þeirra hérlendis. Fjallað verður um staðla og hlutverk 

laga í tengslum við samfélagsábyrgð og í lok fræðilega hlutans verður fjallað um 

stjórnunarlíkan Global Compact Sameinuðu þjóðanna og fræði Lynn Sharp Paine, prófessors 

við Harvard, um hlutverk gilda. Í seinni hluta ritgerðarinnar má finna rannsóknina sjálfa, þ.e. 

greiningu á íslenskum olíumarkaði, áhrifum hans á samfélagið, umhverfið, efnahaginn og 

samkeppni á markaði. Auk þess má finna greiningu djúpviðtala við forsvarsmenn íslenskra 

olíufélaga og greiningu á stöðu félaganna gagnvart samfélagsábyrgð út frá stjórnunarlíkani 

Global Compacts. Í lok verkefnisins má finna umræðu rannsakenda um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og hvað gæti komið til með að ýta frekar á samfélagsábyrgð íslenskra 

olíufélaga í framtíðinni. 

Í rannsókninni leitast rannsakendur eftir að svara eftirfarandi spurningu: Hvaða áhrif 

hefur nýtt ákvæði 66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006 á samfélagsábyrgðarstefnur 
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íslenskra olíufélaga? Tilgáta rannsakenda er sú að þau félög sem ber skylda til þess að gera 

grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi sínum séu komin lengra við innleiðingu 

á samfélagsábyrgðarstefnum heldur en þau sem ber ekki skylda til slíks samkvæmt 66. gr. d. 

2.   Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta verður hugtakið samfélagsábyrgð skilgreint ásamt því að fjalla um hlutverk 

Global Compact Sameinuðu þjóðanna á sviði samfélagsábyrgðar og skoðað hver staða 

samfélagsábyrgðar er á Íslandi í dag. Þar á eftir verður farið yfir helstu staðla sem ná yfir 

málefni samfélagsábyrgðar auk þess sem fjallað verður um hlutverk laga og reglugerða. Þá 

verður fjallað um kröfu 66. gr. d. í lögum um ársreikninga, sem skyldar viss félög til þess að 

gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum sem heyra undir málefni samfélagsábyrgðar. Að 

lokum verður farið yfir þau fræði sem notuð eru við túlkun á niðurstöðum og í umræðum. 

 

2.1.  Samfélagsábyrgð 

Til eru margar mismunandi kenningar um samfélagsábyrgð fyrirtækja og ekki er til nein ein 

rétt skilgreining á hugtakinu þar sem það er sífellt í þróun. Sú skilgreining sem stuðst verður 

við í þessari rannsókn er að samfélagsábyrgð í sinni einföldustu mynd er að félög axli ábyrgð 

á þeim áhrifum sem þau geta haft á fólk, umhverfið og efnahaginn. Markmiðið með 

samfélagsábyrgð er að stuðla að jafnvægi þar sem úr verður ávinningur bæði fyrir samfélagið 

og félögin sjálf (Festa, e.d.-a). Sjálfbærni er orðið vinsælt viðskiptaorð og leiðir það af hinum 

þrefalda ávinning (e. triple bottom line) sem snýst um að huga að samfélaginu, umhverfinu og 

efnahaginum og ættu félög þess vegna að leggja áherslu á sjálfbær verkefni (Jeffers, Lin, 

Romero og Degaetano, 2014). Félög ættu að mæla árangur sinn ekki eingöngu út frá 

hagnaðarsjónarmiðum heldur einnig út frá áhrifum sem þau hafa á samfélagið og umhverfið 

(Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2016). Félög, ríkisstofnanir og félög sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni geta öll stuðst við hinn þrefalda ávinning sem mælitæki á samfélagsábyrgð en 

út frá þreföldum ávinningi eru mældir félagslegir, umhverfislegir og efnahagslegir þættir. 

Ferlið getur verið flókið en getur auðveldað langtíma ákvarðanatöku félagsins (Slaper og Hall, 

2011). Félög sem stunda sjálfbæran rekstur eru þau félög sem búa ekki eingöngu til hagnað 

fyrir eigendur heldur stuðla einnig að bættu samfélagi og umhverfi til allra haghafa félagsins 

(Slack o.fl., 2016) en með haghöfum er átt við alla þá sem hafa hagsmuna að gæta gagnvart 

félögum (Freeman, 2010). 
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Samfélagsábyrgð fyrirtækja hefur aldrei verið talin eins mikilvæg og hún er í dag (El-

Kassar o.fl., 2017). Tilgangur samfélagsábyrgðar er að gefa af sér til samfélagsins og stuðla að 

sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir bæði í félagslegum-, umhverfis- og stjórnunarþáttum (Slack 

o.fl., 2016). Eins og áður hefur komið fram er engin ein rétt skilgreining á hugtakinu 

samfélagsábyrgð sem hefur orðið til þess að félög ná ekki að setja sér skýra samfélagsstefnu 

sem hefur áhrif á hinn þrefalda ávinning. Því ættu félög að skilgreina hugtakið, setja sér stefnu 

og gera mælingar á samfélagsábyrgð félagsins til að stuðla að skilvirkari ábyrgðarstefnu. Félög 

ættu einnig að skilgreina lykilhaghafa og þar að auki ætti þau að skilgreina hvernig 

siðferðislega frammistöðu þau vilja sýna samfélaginu. Endurbæting á stefnu eða það að setja 

stefnu á sviði samfélagsábyrgðar getur leitt til betri opinberrar stjórnunar og uppfyllt 

samfélagslegar þarfir (Kim, Kim og Tam, 2016). Þegar félög forgangsraða haghöfum og því 

hvers konar ábyrgð þau ætla að sýna ættu þau að horfa á þá þætti sem geta gefið þeim 

samkeppnisforskot og aukinn vöxt, á þetta sérstaklega vel við lítil og meðalstór félög (Stoian 

og Gilman, 2017). 

Stjórnendur og starfsmenn félaga eru sífellt að verða meðvitaðri um þann ávinning sem 

getur hlotist í kjölfar þess að fylgja eftir stefnu um samfélagsábyrgð, bæði fjárhagslega og fyrir 

ímynd félaga (El-Kassar o.fl., 2017). Félög í dag eyða fjármunum til þess að koma í veg fyrir 

að skaða heiminn og með því að gefa af sér og sýna samfélagsábyrgð gera félög ekki einungis 

heiminn betri heldur öðlast þau einnig möguleika á jákvæðri ímynd og orðspori frá haghöfum 

(Hildebrand, Demotta, Sen og Valenzuela, 2017). Til lengri tíma litið eru félög sem sýna 

samfélagsábyrgð og vinna að hinum þrefalda ávinningi sögð standa sterkar en þau sem ekki 

vinna að þessum atriðum (Slack o.fl., 2016). Einnig hefur verið bent á ókosti 

samfélagsábyrgðar en þeir virðast eins og fyrr segir fela í sér hversu illa hefur tekist að 

skilgreina hugtakið og að ekki sé tekið tillit til þess hversu ólíkur rekstur félaga kann að vera 

(Sternberg, 2009). 

2.1.1.   Global Compact Sameinuðu þjóðanna 

Global Compact hefur verið talið eitt öflugasta framtakið í heiminum á sviði 

samfélagsábyrgðar (Voegtlin og Pless, 2014). Global Compact er alþjóðleg yfirlýsing frá árinu 

2000, þar sem félög m.a. skuldbinda sig til þess að vinna að tíu grundvallarviðmiðum 

Sameinuðu þjóðanna. Með því að innleiða umrædd viðmið í heildarstefnu félaga stuðla þau að 

velferð samfélags og umhverfis. Grundvallarviðmiðin eru á sviði mannréttinda, vinnumarkaðs- 

og umhverfismála auk baráttu gegn hvers kyns spillingu. Þátttakendur Global Compacts eru 
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rúmlega 12.800 í 160 löndum og skila þeir árlega skýrslu þar sem þeir gera grein fyrir stöðu 

innleiðingar á grundvallarviðmiðum Sameinuðu þjóðanna (Félag Sameinuðu þjóðanna, 2017). 

Hinum tíu grundvallarviðmiðum Sameinuðu þjóðanna er sem fyrr segir skipt í fjóra 

meginflokka og er markmiðið með þeim að stuðla að velferð samfélagsins og umhverfisins. 

Fyrstu tvö viðmiðin eru á sviði mannréttinda. 1) „Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra 

mannréttinda.“ og 2) „Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um 

mannréttindabrot.“. Næstu fjögur viðmið eru á sviði vinnumarkaðar. 3) „Fyrirtæki styðja við 

félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga.“, 4) „Fyrirtæki tryggja afnám allrar 

nauðungar- og þrælkunarvinnu.“, 5) „Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt.“ og 6) „Fyrirtæki 

styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals.“. Á sviði umhverfismála eru þrjú viðmið. 7) 

„Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum.“, 8) „Fyrirtæki hafa frumkvæði að 

því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu.“ og 9) „Fyrirtæki hvetja til þróunar 

og nýtingar á umhverfisvænni tækni.“. Að lokum er síðasta viðmiðið á sviði spillingar. 10) 

„Fyrirtæki vinna gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum.“ (Félag Sameinuðu 

þjóðanna, 2017). 

2.1.2.   Samfélagsábyrgð á Íslandi 

Vitundarvakning á samfélagsábyrgð hefur aukist meðal félaga víðsvegar um heiminn og þar 

eru íslensk félög engin undantekning (Íslandsstofa, e.d.). Vitund á hugtakinu jókst á Íslandi í 

kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og hefur betur verið fylgst með hegðun félaga gagnvart 

samfélaginu síðan þá. Aukin krafa hefur verið sett fram um að félög stuðli að sjálfbærni og 

bættri velferð með ábyrgum stjórnarháttum. Á Íslandi hefur verið einblínt á góðgerðarmál en 

ekki heildarstefnu á sviði samfélagsábyrgðar. Að mati félags Sameinuðu þjóðanna er 

samfélagsábyrgð málaflokkur sem mikilvægt er að íslensk félög hugi að (Félag Sameinuðu 

þjóðanna, 2017). 

Festa er miðstöð um samfélagsábyrgð á Íslandi. Kjarnastarfsemi Festu er að styrkja og 

efla samfélagsábyrgð íslenskra félaga, ýta undir þekkingu á hugtakinu og hvetja til samstarfs 

og aðgerða á sviði samfélagsábyrgðar (Festa, e.d.-b). Árið 2015 hvatti Festa ásamt 

Reykjavíkurborg félög til að skrifa undir loftslagssamning. Forstjórar 104 félaga undirrituðu 

samning sem sneri að því að félögin myndu draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka 

skaðleg áhrif á umhverfið með markvissum hætti (Festa, e.d.-c). Markmið Festu er að íslensk 

félög verði þekkt fyrir að sýna ábyrgð á umhverfinu, samfélaginu og í stjórnarháttum (Festa, 

e.d.-b). Í janúar 2018 hélt Festa ráðstefnu um samfélagsábyrgð og sjálfbærni sem haldin hefur 

verið undanfarin ár. Uppselt var á ráðstefnuna og hefur aðsókn á viðburðinn aldrei verið meiri 



   

 

6 

 

en í ár (Festa, 2018), sem gæti bent til þess að áhugi íslenskra fyrirtækja á málefninu sé að 

aukast. 

 

2.2.  Staðlar í tengslum við samfélagsábyrgð 
Staðall er skjal þar sem finna má reglur og leiðbeiningar um aðgerðir eða árangur sem miða að 

því að ná fram ákveðnum markmiðum eða tiltekinni virkni (Staðlaráð Íslands, 2010). Víða um 

heim hefur myndast hefð fyrir því að gera samninga og samþykktir um staðla sem byggist á 

því að haghafar komi sér saman um reglur sem teljast „hæfilegar, eðlilegar og góðar 

starfsvenjur og í takt við tímann“. Staðlar eru gerðir af hagkvæmnissjónarmiðum sem miða að 

því að einfalda og draga úr kostnaði. Þar sem áhugi félaga á samfélagsábyrgð hefur farið 

vaxandi eru sífellt fleiri tól að verða aðgengileg til stuðnings félaga sem hafa hug á að sýna 

aukna ábyrgð (Staðlaráð Íslands, e.d.). 

2.2.1.   ISO 26000 

ISO 26000 er dæmi um alþjóðastaðal sem inniheldur ýmsar leiðbeiningar sem er ætlað að veita 

félögum aðstoð við að stuðla að sjálfbærri þróun óháð stærð þeirra eða staðsetningu. Tilgangur 

staðalsins er að hvetja félög til þess að ganga lengra en lög mæla fyrir um í þessum efnum og 

einnig að auka skilning félaga á samfélagsábyrgð. Staðallinn leggur upp með að félög taki tillit 

m.a. félagslegs-, umhverfislegs-, efnahagslegs- og lagalegs fjölbreytileika við notkun hans 

ásamt efnahagslegum forsendum og alþjóðlegri viðtekinni háttsemi. Staðallinn kemur m.a. 

með tillögur að aðferðum til að bera kennsl á samfélagsábyrgð félaga með því að hafa í huga 

málefni er varða meginviðfangsefni samfélagsábyrgðar. Þau eru eftirfarandi samkvæmt 

staðlinum: stjórnarhættir, mannréttindi, vinnumál, umhverfismál, sanngjarnir starfshættir, 

málefni neytenda og þátttaka í samfélaginu auk þróunar þess. Þessi meginviðfangsefni taka til 

áhrifa á efnahaginn, umhverfið og samfélagið. Tilgangurinn með staðlinum er ekki að veita 

neins konar vottun, né vera reglugerð og er ekki ætlað að lýsa samningsskilmálum. Yfirlýsing 

um vottun samkvæmt ISO 26000 yrði því talin röng túlkun á hlutverki og tilgangi staðalsins 

og talið væri að um misnotkun á honum væri að ræða (Staðlaráð Íslands, 2010). 

2.2.2.   ISO 14001 

ISO 14001 er alþjóðastaðall sem setur kröfur fyrir umhverfisstjórnunarkerfi en líkt og aðrir 

ISO staðlar er hann stöðugt í þróun. Markmiðið með staðlinum er að aðstoða félög við að bæta 

umhverfisframmistöðu þeirra með hagkvæmari notkun á auðlindum, minni sóun, auka 
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samkeppnisforskot og traust haghafa. „Umhverfisstjórnunarkerfi aðstoða félög við að koma 

auga á, eiga við, fylgjast með og stjórna umhverfisvandamálum á heildrænan hátt“ (ISO, 2015). 

ISO 14001 staðallinn hentar hverskonar félögum, en hann gerir þær kröfur til þeirra að velta 

upp öllum þeim umhverfismálum er kunna að tengjast starfseminni, t.d. loftmengun, vatni, 

mengun jarðvegs og loflagsbreytingum svo eitthvað sé nefnt. Kostir þess að taka upp ISO 

14001 staðalinn eru m.a. að hann er samræmdur við núverandi og framtíðar kröfu laga og 

reglugerða (ISO, 2015) en gerð er krafa til félaga sem hyggjast taka upp ISO 14001 að bera 

kennsl á viðeigandi lagalegar kröfur sem eiga við umhverfisþætti þess. Slíkt getur falið í sér að 

gera grein fyrir t.d. lagalegum kröfum þess ríkis sem félagið starfar í, alþjóðlegum lagakröfum, 

samningum og samkomulögum við opinber yfirvöld eða viðskiptavini og leiðbeiningum sem 

félaginu ber ekki lagaskylda til að uppfylla (Staðlaráð Íslands, 2005). Fleiri kostir eru aukin 

þátttaka stjórnar og starfsmanna, góð áhrif á orðspor og traust haghafa og aukin 

samkeppnishæfni og fjárhagslegt forskot með betri skilvirkni og lækkun á kostnaði. ISO 14001 

staðallinn er ekki vottun sem slík, hins vegar er hægt að fá sjálfstæðan þriðja aðila til þess að 

taka út félagið samkvæmt staðlinum. Það telst ekki til vottunar heldur sem leið til þess að koma 

á framfæri til haghafa félagsins að staðallinn hefur verið innleiddur á viðeigandi hátt (ISO, 

2015). 

2.2.3.   Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative er samstarfsvettvangur fyrirtækja og félagasamtaka þar sem þau 

hafa komið sér saman um leiðbeiningar um hvað samfélagsskýrslur félaga eiga að innihalda 

(Finnur Sveinsson og Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2014). Markmiðið með GRI staðlinum er 

að fá félög af öllum stærðum og gerðum til þess að setja sér markmið varðandi samfélagsábyrgð 

og stuðla að efnahags-, umhverfis- og samfélagsáhrifum. Til að gera grein fyrir stöðu félaganna 

á sviði samfélagsábyrgðar gera þau opinbera skýrslu um hvaða neikvæðu og jákvæðu áhrif þau 

hafa á efnahaginn, umhverfið og samfélagið og hvað þau geti gert í framhaldinu til að ná 

markmiðum sínum. Slík skýrsla byggð á stöðlum GRI gerir haghöfum félaga kleift að taka 

upplýstar ákvarðanir varðandi stöðu þeirra í þessum efnum. Til þess að geta haldið því fram að 

samfélagsskýrsla hafi verið gerð í samræmi við GRI staðla skal skýrslugerðin uppfylla öll 

skilyrði fyrir viðkomandi valkost, en hægt er að velja um annars vegar kjarnaskýrslu (e. core) 

eða alhliðaskýrslu (e. comprehensive). Kjarnaskýrsla inniheldur lágmarksupplýsingar sem þarf 

til þess að skilja eðli félagsins, helstu efnisatriði, áhrif félagsins og hvernig því er stjórnað. 

Alhliðaskýrsla byggir á kjarnaskýrslu en krefst frekari upplýsinga um stefnu félagsins, 

siðfræði, heilindi og stjórnarhætti. Auk þess þarf félagið að gera grein fyrir á ítarlegan hátt 
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hvaða áhrif félagið hefur á málefni sem falla undir GRI skýrslugerð. Fyrrgreindir valkostir 

endurspegla ekki gæði upplýsinga í GRI skýrslum hvers félags né umfang áhrifa þess á 

málefnin, heldur sýna þeir að hve miklu leyti GRI stöðlunum hefur verið beitt (Global 

Reporting, 2016). 

 

2.3.  Lög og samfélagsábyrgð 

Áhrif reglna ráðast af því að hvaða markmiðum löggjafinn stefnir. Í lýðræðisþjóðfélagi setja 

menn sér margvísleg markmið og um það hefur löggjafinn sjálfur lítið að segja. Sumir leggja 

áherslu á frelsi einstaklinga þannig að hagsmunir þeirra gangi framar hagsmunum heildarinnar. 

Aðrir telja að einstaklingum sé best borgið innan heildarinnar og þar af leiðandi beri þeim að 

gera það sem er heildinni fyrir bestu. Hlutverk laga er því ekki að taka afstöðu til hvoru tveggja 

heldur sjá til þess að siðferðisleg og pólitísk markmið náist (Sigurður Líndal, 2007). 

Samfélagsábyrgð félaga tekur til efnahagslegra-, lagalegra-, siðferðislegra- og víðtækra 

aðgerða sem koma til með að hafa áhrif á árangur félaga (Padhiyar, 2013). Hagfræðingurinn 

Milton Friedman hefur fært rök fyrir því að félög beri einungis ábyrgð gagnvart hluthöfum með 

því að sjá til þess að þau skili hagnaði („Is CSR the kind face of capitalism?“, 2009). Friedman 

hefur þó einnig viðurkennt tvær aðrar skyldur, þ.e. lagalegar og siðferðislegar. Hann taldi að 

einu skyldur félaga gagnvart samfélaginu væru að hámarka hagnað til hluthafa en það yrði að 

vera innan lagalegra og siðferðislegra viðmiða í hverju landi fyrir sig. Það er því einmitt þess 

vegna sem mikilvægt er að skilgreina hvernig lög og siðferði hafa áhrif á efnahagslegar skyldur 

fyrirtækja og skyldur gagnvart samfélaginu (Shum og Yam, 2011). 

Lög og reglugerðir í Evrópu hafa þróast á þann veg að ýmis málefni samfélagsábyrgðar 

falla þar með undir lagalegar skyldur félaga á meðan slíkar skyldur eru valkvæðar í öðrum 

löndum. Það hefur orðið til þess að alþjóðleg félög í Evrópu hafa verið talin leiðandi í 

samfélagsábyrgð. Til stuðnings má nefna lög í Danmörku sem skylda félög til þess að upplýsa 

um stefnu þeirra í samfélagsábyrgð (Félag Sameinuðu þjóðanna, 2017). Í október 2014 gaf 

Evrópusambandið frá sér tilskipun nr. 95/2004 en hún felur í sér kröfu til stórra félaga sem 

tengd eru almannahagsmunum, með yfir 500 starfsmenn, til þess að gera grein fyrir ákveðnum 

upplýsingum er varða stjórnun félagsins og störf þess á sviði umhverfis- og samfélagsmála. 

Markmiðið með umræddri tilskipun er að aðstoða fjárfesta, neytendur og aðra hagsmunaaðila 

við að meta ófjárhagslegan árangur stórra félaga og hvetja félögin til þess að sýna ábyrgð í 

daglegum rekstri (European Commission, e.d.). Innleiðing Íslands á tilskipuninni kallaði á 

breytingu á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, en í júní 2016 tók í gildi nýtt ákvæði 
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ársreikningalaga sem skyldar íslensk félög, sem uppfylla viss skilyrði, til þess að birta 

ófjárhagslegar upplýsingar í ársreikningi sínum (Lög um breytingu á lögum um ársreikninga, 

nr. 3/2006, e.d.) en um það verður nánar fjallað í kafla 2.3.2. Með því að krefja félög, sem 

uppfylla viss skilyrði, til þess að birta upplýsingar um málefni tengd samfélagsábyrgð er 

löggjafinn að nýta sett lög sem tæki til þess að fá umrædd félög til þess að ná fram ákveðnum 

markmiðum. Með þessu er verið að reyna að hvetja félög til þess að gera samfélagsábyrgð 

hluta af daglegum rekstri og skyldum fyrirtækja (Buhmann, 2006). 

2.3.1.   Lög nr. 3/2006 um ársreikninga 

Núgildandi lög um ársreikninga nr. 3/2006 eiga við um félög með takmarkaða ábyrgð 

félagsaðila jafnt sem félög með ótakmarkaða ábyrgð félagsaðila (Lög um ársreikninga nr. 

3/2006, e.d.). Með takmarkaðri ábyrgð er átt við að ábyrgð hluthafa á skuldbindingum félags 

er takmörkuð við hlutafjárframlag þeirra en ótakmörkuð ábyrgð felur í sér óskipta og 

sameiginlega ábyrgð hluthafa á skuldbindingum félags. Til þess að útskýra nánar má nefna sem 

dæmi að félagsaðilar hlutafélaga og einkahlutafélaga bera takmarkaða ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins og félagsaðilar sameignarfélaga bera ótakmarkaða ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins (Stefán Már Stefánsson, 2013) og því falla m.a. öll hlutafélög, 

einkahlutafélög og samlagsfélög undir gildi laga um ársreikninga. Í lögum um ársreikninga 

felst að félög skulu semja ársreikning fyrir hvert reikningsár samkvæmt umræddum lögum, 

reglugerðum og settum reikningsskilareglum, þ.e. reglum reikningsskilaráðs. Ber stjórn félags 

og framkvæmdastjóri ábyrgð á að gerð, skil og birting ársreiknings fari fram eftir skilyrðum 

laga þessara, ef félög hafa ekki opinbera stjórn bera félagsaðilar sameiginlega ábyrgð á 

fyrrgreindum skyldum. Í ársreikningi skulu félög að lágmarki geyma rekstrarreikning, 

efnahagsreikning og skýringar. Gerð er aukin krafa til félaga sem teljast til lítilla, meðalstórra 

og stórra félaga en ársreikningur slíkra fyrirtækja skal einnig geyma skýrslu stjórnar. Þar að 

auki er gerð enn frekari krafa til meðalstórra og stórra félaga að ársreikningur skuli innihalda 

sjóðstreymisyfirlit (Lög um ársreikninga nr. 3/2006, e.d.). 

2.3.2.   66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006 

Í júní 2016 tók í gildi nýtt ákvæði, 66. gr. d., laga um ársreikninga en í því felst skylda félaga, 

sem uppfylla viss skilyrði, til þess að birta ófjárhagslegar upplýsingar. Félög sem falla undir 9. 

tölul. og d-lið 11. tölul. 2. gr. laganna auk móðurfélaga stórra samstæða ber skylda til þess að 

láta ákveðið yfirlit fylgja með skýrslu stjórnar. Um er að ræða upplýsingar um þróun, umfang, 

stöðu og áhrif félagsins á þrjú meginviðfangsefni, en þau eru umhverfið, félagsmál og 
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starfsmannamál. Auk þess gerir 66. gr. d. kröfu til þess að félög setji sér stefnu varðandi 

mannréttindi og hvernig félagið hyggst koma í veg fyrir spillingu og mútur. Hafi félagið ekki 

sett sér stefnu í tengslum við eitt eða fleiri mál samkvæmt umræddri grein skal félagið gera 

rökstudda grein fyrir því. Brjóti félag gegn skyldum 66. gr. d. um birtingu ófjárhagslegra 

upplýsinga geta viðurlög verið sekt eða fangelsi sé slíkt gert af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

Fram kemur að yfirlitið skuli ennfremur innihalda eftirfarandi: „a) Stutta lýsingu á 

viðskiptalíkani félagsins, b) lýsingu á stefnu félagsins í tengslum við mál samkvæmt umræddri 

grein, ásamt lýsingu á því hvaða áreiðanleikakönnunarferli félagið framfylgir, c) yfirlit yfir 

árangur af stefnu félagsins í málum samkvæmt umræddri grein, d) lýsingu á megináhættum 

sem tengjast umræddum málum í rekstri félagsins, þ.m.t. eftir því sem við á og í réttu hlutfalli, 

um viðskiptatengsl þess, vörur eða þjónustu, sem líkleg eru til að hafa skaðleg áhrif á þessum 

sviðum, og hvernig félagið tekst á við þá áhættu og e) ófjárhagslega lykilmælikvarða sem eru 

viðeigandi fyrir viðkomandi félag.“ (Lög um ársreikninga nr. 3/2006, e.d.). 

9. tölul. 2. gr. tekur til félaga sem tengjast almannahagsmunum en til þess að teljast sem 

slík þurfa félög að uppfylla eitt af eftirfarandi skilyrðum: „a) Lögaðili með skráð lögheimili á 

Íslandi og hefur verðbréf sín skráð á verðbréfamarkaði innan Evrópska efnahagssvæðisins, í 

aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum, b) lífeyrissjóður með 

fullgilt starfsleyfi, c) lánastofnun eins og hún er skilgreind í lögum um fjármálafyrirtæki, d) 

félag sem hefur fullgilt starfsleyfi til að reka vátryggingastarfsemi hérlendis samkvæmt lögum 

um vátryggingastarfsemi.“ (Lög um ársreikninga nr. 3/2006, e.d.). 

D- liður 11. tölul. 2. gr. tekur til stórra félaga en félag telst stórt ef það uppfyllir a.m.k. tvö 

af þremur eftirfarandi viðmiðum: a) Heildareignir félags eru yfir 3.000.000.000 kr. en eign er 

skilgreind í lögunum sem „fjármunur sem félag hefur yfirráð yfir á grundvelli viðskipta eða í 

tengslum við atburði sem hafa átt sér stað og sem talið er að félagið muni hafa fjárhagslegan 

ávinning af í framtíðinni“, b) hrein velta er yfir 6.000.000.000 kr. en hrein velta er skilgreind í 

lögunum sem „tekjur af sölu og þjónustu í reglulegri starfsemi að frádregnum afslætti og 

sköttum sem tengjast sölunni beint“ og c) meðalfjöldi ársverka á fjárhagsárinu sé yfir 250 en 

ársverk er skilgreint í lögunum sem „jafngildi vinnuframlags eins manns í fullu starfi í eitt ár“ 

en vinna þeirra sem ekki störfuðu allt árið, þeirra sem voru í hlutastarfi og vinna 

árstíðabundinna starfsmanna reiknast sem brot af ársverki (Lög um ársreikninga nr. 3/2006, 

e.d.). 
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2.4.  Stjórnunarlíkan Global Compact Sameinuðu þjóðanna 
Markmiðið með stjórnunarlíkani Global Compact Sameinuðu þjóðanna er að aðstoða félög við 

að tryggja að fyrirhuguð stefna þeirra í samfélagsábyrgð og sjálfbærni sé í takt við meginreglur 

Global Compact sáttmálans, þ.e. gera tíu meginviðmið Sameinuðu þjóðanna hluta af 

kjarnastarfsemi og menningu félaga. Líkanið er einfalt, víðtækt og sveigjanlegt og á að henta 

félögum stórum sem smáum við innleiðingu. Líkanið veitir félögum leiðsögn við að meta 

hvaða áhrif aðgerðir félaganna hafa á skuldbindingu þeirra gagnvart Global Compact auk þess 

sem það leggur fram tillögur sem aðstoða félög við að meta áhættur og tækifæri. 

Stjórnunarlíkanið getur einnig orðið til þess að ýta undir nýsköpun með það að markmiði að 

skapa virði fyrir hlut- og haghafa félaga (UN Global Compact og Deloitte, 2010). 

Það er enginn einn réttur inngangur eða endapunktur í ferli félaga í átt að sjálfbærni og 

samfélagsábyrgð né ein rétt nálgun sem tryggir að félag muni ná öllum markmiðum stefnu 

sinnar í fyrstu tilraun. Líkanið er hringlaga sem ber þess merki að gert hefur verið grein fyrir 

því að það að gera tíu grundvallarviðmið Sameinuðu þjóðanna hluta af kjarna og menningu 

félags tekur tíma og munu stefnur og félögin sjálf sífellt þurfa að vera í þróun. Því lengra sem 

félag er komið við innleiðingu á samfélagsstefnu og hún fer að verða hluti af kjarnastarfsemi 

og menningu félagsins, því meira geta starfsmenn tekið þátt við að tryggja að markmið Global 

Compacts séu hluti af daglegum athöfnum félagsins (UN Global Compact og Deloitte, 2010). 

 

 

Mynd 1: Stjórnunarlíkan Global Compact Sameinuðu þjóðanna. 

        Heimild: UN Global Compact og Deloitte (2010). 
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Stjórnunarlíkan Global Compact Sameinuðu þjóðanna samanstendur af sex skrefum 

sem ætlað er að leiða og leiðbeina félögum. Í hverju skrefi eru lagðar fram tillögur að athöfnum 

eða áherslum. Tillögurnar eru síðan skilgreindar og lýst í smáatriðum. Auk þess eru í hverju 

skrefi lagðar fram hugmyndir um hvernig best sé fyrir fyrirtæki að hefjast handa og dæmi lögð 

fram um stjórnunaraðferðir. Stjórnun, gagnsæi og virk þátttaka eru öll talin nauðsynleg sem 

hluti af sex skrefum líkansins. Með stjórnun er átt við stöðuga vinnu við að tryggja að 

hagsmunir hlut- og haghafa séu hafðir að leiðarljósi, með gagnsæi er átt við að athafnir félaga 

séu skráðar og upplýsingar um lykilatriði líkt og umhverfis-, félags- og starfsmannamál séu 

aðgengileg hlut- og haghöfum svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir. Að lokum felur virk 

þátttaka í sér samskipti við alla hag- og hluthafa (UN Global Compact og Deloitte, 2010). 

Skref eitt er að skuldbinda. Í þessu skrefi er stjórn félags opinberlega að skuldbinda 

félag til þess að gera tíu viðmið Global Compacts hluta af stefnu, menningu og daglegum 

athöfnum félagsins með gagnsæju stjórnskipulagi. Skref tvö er að meta. Í þessu skrefi er félag 

að greina áhættur og tækifæri með fjárhagslegu og ófjárhagslegu tilliti, auk þess metur það 

áhrif stjórnunar og aðgerða félagsins á málefni Global Compacts á stöðugan hátt í því skyni að 

bæta markmið, aðferðir og stefnu félagsins á þessu sviði. Skref þrjú er að skilgreina. Hér er 

byggt á skrefi tvö. Félagið skilgreinir markmið, aðferðir og stefnur og ákveður einnig 

mælikvarða í samræmi við rekstur þess og kortleggur þannig hvernig það ætlar sér að ná þeim 

markmiðum. Skref fjögur er að innleiða. Félagið gerir grein fyrir og tryggir áframhaldandi 

viðbætur á kjarnastarfsemi þess. Starfsmenn og samstarfsaðilar fá fræðslu á aðferðum og stefnu 

og verða þannig hluti af innleiðingunni. Skref fimm er að mæla. Félagið aðlagar 

frammistöðukerfi sitt til þess að koma auga á, greina og fylgjast með árangri á þeim 

mælikvörðum sem komið var á fót með skrefi þrjú og fjögur. Frammistaðan er síðan pöruð við 

markmið og aðlaganir gerðar til þess að auka frammistöðu. Að lokum er skref sex að miðla. 

Félagið miðlar framförum og stefnumótandi aðferðum og gerir þannig grein fyrir 

skuldbindingum gagnvart haghöfum. Með þessu er félagið að virkja haghafa og þannig gera 

grein fyrir nýjum leiðum til stöðugra umbóta (UN Global Compact og Deloitte, 2010). 

 

2.5.  Hlutverk gilda  
Lynn Sharp Paine skrifar í bók sinni, The Value Shift: Why companies must merge social and 

financial imperatives to achieve superior performance, að félög séu að leggja meiri áherslu á 

gildi en áður. Þessi aukna áhersla á gildi getur verið breytileg á milli félaga, milli tímabila innan 

félagsins og hver hvatning þeirra sé til að setja sér gildi. Undanfarin ár hafa félög sett sér m.a. 



   

 

13 

 

siðferðisstefnur og gildi og breytt fyrirtækjamenningu þeirra. Einstaklingar gætu spurt: Af 

hverju stafar þessi aukni áhugi á siðferði og gildum? Afhverju eru félög að hafa meiri áhyggjur 

af haghöfum og meiri áhyggjur af þeim viðmiðum sem fylgja eigin hegðun? Ástæður 

stjórnenda geta verið mismunandi en tilhneiging þeirra virðist leiða að fimm meginþáttum: 

áhættustjórnun, rekstri félagsins, staðsetningu á markaði, stöðugildi í samfélaginu eða siðferðis 

sem miðar að „bættu viðskiptalífi“ (Paine, 2003). 

Ástæður tengdar áhættustjórnun fela í sér að sumir stjórnendur velja þá leið að snúa 

gildum sínum í þá átt að stjórna og útrýma áhættum. Ástæður tengdar rekstri félagsins fela í 

sér að gildi þessara stjórnenda séu hvatning til starfs innan félagsins, eldmóður til sköpunar, 

aðhlynning að nýsköpun og hvatning til jákvæðrar sjálfsímyndar starfsmanna. Ástæður tengdar 

staðsetningu á markaði fela í sér að stjórnendur snúi gildum í átt að uppbyggingu á ímynd og 

orðspori félagsins. Ástæður vegna stöðugildis í samfélaginu fela í sér að snúa gildum í átt að 

stöðu félagsins innan samfélagsins. Sumir stjórnendur leitast við að skilgreina fyrirtækið sitt 

sem framsækið afl fyrir félagslegar umbætur á meðan aðrir horfa til góðra samskipta við 

valfrjálsa aðila og enn aðrir vilja stofna félag sem fer eftir settum lögum. Siðferðislegar ástæður 

sem miða að „betra viðskiptalífi“ fela í sér að sumir stjórnendur þurfa ekki viðskiptalega 

réttlætingu fyrir gildum, heldur einkennist menning félagsins af ábyrgð, mannúð og réttindum 

(Paine, 2003). 

Eins og sjá má af framangreindum ástæðum koma gildi frá ýmsum sjónarhornum. Sum 

félög eru vandamáladrifin á meðan önnur eru tækifærisdrifin. Flest félög eru þó samblanda af 

bæði jákvæðum og neikvæðum þáttum. Stjórnendur munu koma til með að sjá að gildi eru leið 

að árangursríkri stjórnun og að siðferðisreglur séu ekki veikleiki heldur uppspretta að bættu 

viðskiptalífi (Paine, 2003). 

3.   Aðferðafræði 

Rannsóknin er tvíþætt, stuðst verður annars vegar við eigindlega rannsóknaraðferð, þ.e. 

djúpviðtöl og hins vegar munu rannsakendur koma til með að afla fyrirliggjandi gagna, þ.e. 

ársreikninga og upplýsinga af heimasíðum íslenskra olíufélaga. 

 

3.1.  Tilgangur rannsóknar 
Viðfangsefni rannsóknarinnar eru íslensk olíufélög, þ.e. Atlantsolía ehf., N1 hf., Olíudreifing 

ehf., Olíuverzlun Íslands hf. og Skeljungur hf. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að svara 
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rannsóknarspurningunni „Hver eru áhrif 66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006 um 

ófjárhagslega upplýsingagjöf á samfélagsábyrgðarstefnur íslenskra olíufélaga?“. 

 

3.2.  Þátttakendur 
Rannsakendur lögðu eigindlega rannsókn fyrir íslensku olíufélögin er starfa á markaði í dag. 

Atlantsolía ehf. var eina félagið sem ekki gaf kost á viðtali. Þar með tóku fjögur af fimm 

félögum þátt í rannsókninni, þ.e. N1, Olíudreifing, Olíuverzlun Íslands og Skeljungur. 

 

3.3.  Mælitæki 

Notaður var spurningalisti í djúpviðtölunum þar sem stuðst var við sex skref stjórnunarlíkans 

Global Compact Sameinuðu þjóðanna sem mælitæki í rannsókninni, sbr. töflu 1. Ákveðið var 

að styðjast við fyrrgreint líkan þar sem það snýr að því að tengja kjarnastarfsemi félaga við 

grundvallarviðmið Global Compact Sameinuðu þjóðanna sem falla öll undir málefni 

samfélagsábyrgðar og geta þannig nýst vel við greiningu á áhrifum laga um ófjárhagslega 

upplýsingagjöf á samfélagsábyrgðarstefnur íslenskra olíufélaga. 

Spurningalistinn innihélt fimm meginspurningar en hann má sjá í heild sinni í viðauka 

B. Spurningarnar voru valdar með það að leiðarljósi að dýpka skilning rannsakenda á túlkun 

félaganna á samfélagsábyrgð, þ.e. skilgreiningum, markmiðum, aðferðum, mælingum og 

hvernig miðlun á sér stað og auk þess voru félögin spurð hvaða áhrif þau teldu að lögin myndu 

hafa eða hvaða áhrif þau hefðu nú þegar haft á félögin. Rannsakendur nýttu sér kosti 

djúpviðtala á þann hátt að þeir fóru dýpra í sumar spurningar þegar við átti með viðbættum 

spurningum sem sneru með það að markmiði að ná fram enn betri skilningi á starfsemi 

félaganna á umræddu sviði. 
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Tafla 1: Meginviðfangsefni Global Compact Sameinuðu þjóðanna. 

Heimild: UN Global Compact og Deloitte (2010) 

Skref 1: 

Skuldbinda 

Loforð stjórnenda félags um að samtvinna 

viðmið Global Compacts við aðferðir og 

stjórnun félagsins á gagnsæjan máta. 

Viðmiðin eru á sviði: 

•   mannréttinda 

•   vinnumarkaðar 

•   umhverfis 

•   mála gegn spillingu 

Með þessu er stjórn félags opinberlega að 

skuldbinda félagið til að gera tíu viðmið Global 

Compacts hluta af stefnu, menningu og daglegum 

athöfnum félags með gagnsæju stjórnunarskipulagi.  

Skref 2: 

Meta 

Greina: 

•   áhættur 

•   tækifæri 

•   áhrif  

heilt yfir málefni Global Compacts. 

Með þessu er félag að greina áhættur og tækifæri 

með fjárhagslegu og ófjárhagslegu tilliti auk þess að 

meta áhrif stjórnunar og aðgerða á málefni Global 

Compacts á stöðugan hátt í því skyni að bæta 

markmið, aðferðir og stefnu félagsins. 

Skref 3: 

Skilgreina 

Skilgreina: 

•   markmið 

•   aðferðir 

•   stefnur 

Félagið byggir á skrefi tvö og þróar þannig og bætir 

markmið tengd viðmiðum Global Compacts og 

mælikvarða í samræmi við rekstur þess og 

kortleggur hvernig það ætli sér að ná þeim 

markmiðum. 

Skref 4:  

Innleiða 

Innleiðing á aðferðum og stefnu í starfsemi 

félagsins. 

Félagið gerir grein fyrir og tryggir áframhaldandi 

viðbætur á kjarnastarfsemi þess. Starfsmenn fá 

fræðslu og verða hluti af innleiðingunni. 

Skref 5: 

Mæla 

Mælt og fylgst er með áhrifum og 

framförum í átt að markmiðum félagsins. 

Félagið aðlagar frammistöðukerfi til að koma auga 

á, greina og fylgjast með árangri með mælikvörðum 

sem komið var á fót með skrefi þrjú og fjögur. 

Frammistaðan er síðan pöruð við markmið og 

aðlaganir gerðar til þess að auka frammistöðu. 

Skref 6: 

Miðla 

Miðla framförum og aðferðum 

og þannig virkja haghafa í átt að stöðugum 

umbótum. 

Félagið miðlar framförum og stefnumótandi 

aðferðum og gerir þannig grein fyrir 

skuldbindingum sínum gagnvart haghöfum. Með 

þessu er félagið að virkja haghafa til þess að gera 

grein fyrir nýjum leiðum til stöðugra umbóta. 
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3.4.  Framkvæmd 
Tekin voru djúpviðtöl við fjögur af fimm íslenskum olíufélögum og fóru þau fram í 

höfuðstöðvum hvers þeirra. Byrjað var á að hafa samband við félögin með tölvupósti þar sem 

rannsakendur leituðust eftir að fá að taka djúpviðtal við forsvarsmenn félaganna á sviði 

samfélagsábyrgðar. Í kjölfar svars frá félögunum sendu rannsakendur viðtalsramma með fimm 

spurningum með það að leiðarljósi að ná fram betri mynd af starfsemi félagsins á fyrrgreindu 

sviði. Viðtalið var tekið upp á snjallsíma með samþykki viðmælanda og var viðtalstími hvers 

viðtals hálftími að meðaltali. Í kjölfar viðtals var það skrifað upp eftir upptöku á sameiginlegan 

gagnagrunn rannsakenda, þ.e. Google Docs, og þannig nýtt við rannsókn. 

 Fyrirliggjandi gagna var aflað á þann hátt að skoðaðir voru ársreikningar, ársskýrslur 

og heimasíður félaganna til þess að gera grein fyrir hvaða opinberu gögn eru aðgengileg 

almenningi um stöðu félaganna gagnvart samfélagsábyrgð. Einnig var gagna um áhrif íslenska 

olíumarkaðarins á samfélag, umhverfi, efnahag og samkeppni aflað í gegnum netið og þannig 

voru öll fyrirliggjandi gögn nýtt við túlkun á niðurstöðum. 

 Rannsakendur notuðu fyrrgreind gögn til þess að gera grein fyrir stöðu félaganna á 

íslenskum markaði, hvort þeim bæri skylda til að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum 

í ársreikningi og á hvaða skref þau væru komin við innleiðingu á samfélagsábyrgð. 

Niðurstöður viðtalanna má finna í kafla 4.2. og niðurstöður út frá fyrirliggjandi gögnum 

má finna í kafla 4.1. og 4.3. 

4.   Niðurstöður rannsóknar 

4.1.  Áhrif olíumarkaðarins á Ísland 

4.1.1.   Samfélag.  

Eins og samfélagið er mótað í dag notast flestar samgöngur og atvinnutæki á Íslandi, sem og 

til eða frá landinu, við olíu sem orkugjafa. Því má segja að nær allir komi til með að notast við 

olíu á einhvern máta. Olía snertir samfélagið í heild sinni og er hún tilgreind sem 

almannahagsmunir í frummatsskýrslu Samkeppniseftirlitsins (Samkeppniseftirlitið, 2015). Um 

67% aðila sem staðsettir eru á Íslandi nota eigið farartæki og um 18% nota 

almenningssamgöngur af einhverju tagi. Mynd 2 sýnir skiptingu á almenningssamgöngum og 

akstri á eigin farartækjum á árinu 2014. Samkvæmt henni eru farartæki notuð af yfir 85% 

einstaklinga sem staðsettir eru á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2014). Frá tölum sem finna má í 
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frummatsskýrslunni eyddu íslensk heimili 47 milljörðum í eldsneyti árið 2015 og vógu kaup á 

olíu í atvinnugreinum á Íslandi þungt (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

 

 
Mynd 2: Notkun almenningssamgangna árið 2014.  

Heimild: Hagstofa Íslands (2014) 

4.1.2.   Umhverfi. 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands frá árinu 2014 er olía þriðji stærsti orkugjafinn á Íslandi á 

eftir jarðhita og vatnsorku en undanfarin ár hefur vatnsorka tekið fram úr olíu sem orkugjafi 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Samkvæmt skýrslu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins eru 

samgöngur ein helsta uppspretta loftmengunar í þéttbýli en við bruna á jarðefnaeldsneyti, t.d. 

bensíni, dísilolíu eða olíu, myndast ýmis loftmengunarefni sem geta haft skaðleg áhrif á 

umhverfið (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017). Hafið getur einnig orðið fyrir barðinu á 

olíumengun en slík mengun getur borist út frá starfsemi á hafi, þar má nefna rekstur skipa og 

losun úrgangsefna (Umhverfisstofnun, e.d.-a).  

 

 
Mynd 3: Orkunotkun eftir uppruna til ársins 2014. 

        Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.) 
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4.1.3.   Efnahagur. 

Olíumarkaðurinn hefur verið frekar sveiflukenndur og óstöðugur í gegnum tíðina. Hægt er að 

rekja sveiflur á markaðnum til nokkurra þátta. Þar hefur framboð og eftirspurn áhrif á 

hverskyns sveiflur og offramboð eða umframeftirspurn hefur áhrif á verð á olíu og í kjölfarið 

efnahag heimsins (Baumeister og Peersman, 2013). Hagfræðideild Landsbankans greindi frá 

því í febrúar 2018 að olíuverð hafi ekki hækkað jafn mikið síðan árið 2014. Olía er 11,2% af 

heildarinnflutningi Íslands, því hefur hún áhrif á efnahag landsins en frá árinu 2014 hefur 

olíuverð þó lækkað og krónan styrkst gagnvart bandaríkjadalnum (Landsbankinn, 2018). 

4.1.4.   Samkeppni á íslenskum olíumarkaði. 

Íslenski olíumarkaðurinn hefur mikið verið í umræðunni undanfarin ár og hefur 

Samkeppniseftirlitið verið að kanna ýmis mál varðandi samruna, samkeppnishömlur og 

úthlutun lóða frá bæjarfélögum til olíufélaga. Samkeppniseftirlitið hefur gefið út að það ætli að 

koma auga á samkeppnishömlur, það hefur sett fram kröfur til Reykjavíkurborgar og 

Flutningsjöfnunarsjóðs hvað varðar eldsneytismarkaðinn, takmarkað upplýsingaveitu varðandi 

samkeppni á olíumarkaðinum og þannig reynt að bæta samkeppnisumhverfið 

(Samkeppniseftirlitið, 2017b). Í nóvember 2015 gaf Samkeppniseftirlitið út frummatsskýrslu 

þar sem talið var að íslensku olíufélögin væru samhæfð í hegðun, aðgangshindrunum og 

regluverkum og að framkvæmdir stjórnvalda raski samkeppni innan markaðarins. Metið var 

sem svo á þeim tíma sem skýrslan kom út að olíumarkaðurinn á Íslandi hefði neikvæð áhrif á 

samfélagið og því væri þörf til inngripa til að stuðla að hag almennings og að aukinni 

samkeppni. Í skýrslunni kom fram að olíuverð á Íslandi væri hærra en í flest öllum 

öðrum vestrænum löndum að undanskildum sköttum og öðrum opinberum gjöldum og með 

tilliti til flutningskostnaðar og stærðar olíumarkaðarins. Þó ríkir meiri samkeppni meðal 

annarra olíutegunda á markaðinum (Samkeppniseftirlitið, 2015). Álit til 

Flutningsjöfnunarsjóðs frá Samkeppniseftirlitinu þann 4. apríl 2017 felur í sér að ekki verði 

birtar frekari tölur um markaðshlutdeild olíufélaganna að sinni og að upplýsingaveita sem 

varðar samkeppni á markaðinum til félaganna verði minnkuð enn frekar (Samkeppniseftirlitið, 

2017a). Þegar þessi orð eru skrifuð fást því ekki upplýsingar um markaðshlutdeild félaganna. 

Árið 2001 hóf Samkeppnisstofnun rannsókn á því hvort Olíufélagið, Olís og Skeljungur 

hafi brotið gegn bannákvæðum 10. gr. Samkeppnislaga nr. 8/1993 og haft með sér ólögmætt 

samráð. Staðfest var í ákvörðun Samkeppnisstofnunar að umrætt hefði m.a. falið í sér samráð 
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á verðlagningu, samráð um aðgerðir til að auka álagningu og bæta framlegð, samráð um gerð 

tilboða í útboðum og að lokum samráð um markaðsskiptingu (Samkeppnisráð, 2004). 

Árið 2003 kom Atlantsolía á markað og var það skömmu eftir að stóra olíusamráðinu 

lauk árið 2001. Atlantsolía hafði jákvæð áhrif á markaðinn og hófst samkeppni á markaðinum 

á ný og varði um skeið (Samkeppniseftirlitið, 2015). Vorið 2017 kom bandaríska keðjan Costco 

hingað til lands og hristi upp í samkeppni á íslenskum olíumarkaði. Koma Costco var ákveðin 

bylting á íslenska olíumarkaðinum þar sem olíuverð lækkaði að meðaltali um tíu krónur á 

lítrann. Núverandi félög á íslenskum olíumarkaði sáu fyrir komu Costco og komu með Dæluna 

frá N1 og Orkuna X frá Skeljungi með það að markmiði að keppa við Costco í verði („Costco 

sparar neytendum milljarða“, 2017). 

 

4.2.  Niðurstöður djúpviðtala 

4.2.1.   Viðmælandi 1, forsvarsmaður N1 

Viðtal var tekið við viðmælanda 1, forsvarsmann fyrir félagið N1. Viðtalið var tekið í 

höfuðstöðvum N1 á Dalvegi í Kópavogi þann 5. mars 2018. 

Viðmælandi 1 var spurður hvort N1 hefði skilgreint hugtökin samfélagsábyrgð eða 

sjálfbærni og svaraði hann því að félagið sjálft hefði ekki skilgreint hugtökin heldur hafi það 

fengið aðstoð frá ráðgjöfum við að samræma kjarnastarfsemi félagsins við hugmyndafræði ISO 

26000, ISO 14001 og Global Reporting Initiative (GRI). Spurt var hvort að allir starfsmenn 

fyrirtækisins væru meðvitaðir um umræddar skilgreiningar. Svaraði hann að almennt væru 

starfsmenn félagsins ekki meðvitaðir um skilgreiningarnar en taldi hann ástæðuna fyrir því vera 

að starfsmenn væru komnir mislangt við að skilja hugtökin. Af þeim sökum væri félagið að 

miðla þessu til starfsmanna í litlum skrefum. Hann taldi marga þætti spila inn í þegar litið er á 

samfélagsábyrgð innan félagsins. Nefndi hann starfsmenn í mismunandi stöðum innan 

félagsins sem kæmu að samfélagsábyrgð fyrirtækisins. Aðspurður hvort að félagið hefði sett 

sér stefnu eða markmið á sviði samfélagsábyrgðar svaraði hann því játandi og talaði um að 

félagið hafi byrjað á að setja sér loftslagsmarkmið. Félagið hefði sett sér það markmið að draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda og að þar væru margir þættir sem koma inn í en að félagið væri 

að leggja áherslu á að greina hvað félagið sjálft mengar mikið og hvað af því það geti haft 

stjórn á. Annar hluti loftslagsmarkmiðsins er að draga úr myndun úrgangs, 2% á milli ára til 

ársins 2030 og stefnan sett á að vera þá komin með 90% flokkun. Talaði hann um hinar ýmsu 
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leiðir sem N1 hefur reynt að aðstoða viðskiptavini sína með og færðist umræðan yfir í 

rafhleðslur og að nú væri hægt að koma við á N1 og komast allan hringinn. 

Rannsakendur spurðust fyrir um hvernig hefði gengið að samtvinna 

samfélagsábyrgðarstefnu N1 við kjarnastarfsemi félagsins og svaraði hann að það hefði gengið 

vel. Árið 2014 hefði félagið farið yfir starfsemi sína eins og hún leggur sig með ISO 26000 til 

hliðsjónar. Félagið greindi innra starf, viðeigandi hluti og haghafa og setti saman í tæpa 80 

punkta. Í kjölfarið voru lagðar fram ýmsar útfærslur til framkvæmdastjórnar og ákveðið var að 

fara í jafnlaunavottun og gerð á GRI skýrslu. Rannsakendur fóru því næst að spyrja hvort 

viðmælandi 1 teldi að viðskiptavinir N1 væru upplýstir og meðvitaðir um stefnu félagsins á 

sviði samfélagsábyrgðar og taldi hann það vera mjög misjafnt. „Þeir sem eru meðvitaðir um 

samfélagsábyrgð eða umhverfismál þeir virðast vera meðvitaðir“. Minntist hann á að 

samfélagsábyrgð tengdist ábyrgum stjórnunarháttum og að forstjóri og stjórn félagsins væru 

mjög áhugasöm um að vera ábyrg. Rannsakendur spurðust fyrir um áhrif nýs ákvæðis laga um 

ársreikninga er varðar skyldu ákveðinna fyrirtækja til þess að greina frá tilgreindum 

ófjárhagslegum upplýsingum og hvaða áhrif það hafi haft við gerð ársreiknings félagsins eftir 

gildistöku. „Í raun og veru var þetta bara staðfesting fyrir okkur“, félagið var í raun búið að 

gefa upp mun meiri upplýsingar en krafist er samkvæmt umræddum lögum. Þegar spurst var 

fyrir um mælingar var talað um GRI skýrsluna og að hún væri það sem aðallega væri notast 

við síðan árið 2015 en núna var GRI skýrslan í fyrsta skipti hluti af ársskýrslu félagsins fyrir 

árið 2017. 

Rannsakendur spurðu næst um ávinning þess fyrir N1 að vera samfélagslega ábyrgt og 

svaraði hann á þann hátt að N1 væri hluti af samfélaginu. „Okkur ber að taka tillit og vinna 

með náttúru, umhverfi og haghöfum eins vel og við mögulega getum út frá kjarnanum“. Taldi 

hann þetta hafa margvíslegan ávinning bæði fyrir starfsfólk og umhverfið. Nefndi hann að 

mikil áhersla væri lögð á starfsfólk félagsins og að hlúið væri vel að þeim. Hann nefndi 

minnkun á sorpi, minnkun á plastnotkun, rafhleðslur, ISO 14001 staðalinn, umhverfisvottun, 

XOmobil kerfi og Michelin gæðakerfi sem aðgerðir sem félagið tók upp sjálfviljugt og taldi 

hann það skila betri og vandaðri umgjörð og bættum starfsmönnum.  

Veltu rannsakendur fyrir sér hvort að samfélagsábyrgð gæti haft áhrif á ímynd 

félagsins. Hann sagði það hafa jákvæðari áhrif en ekki og ástæðu þess að félagið velur stöðluð 

og úttektarhæf kerfi. Talaði hann í kjölfarið um að gæðakerfi félagsins væru tekin út af þriðja 

aðila fyrir utan XOmobile sem tekur sig út sjálft. „Við teljum að þetta hafi áhrif“. Félagið hefur 

byrjað að líta til keðjuábyrgðar í rekstri sínum og reynir að versla af ábyrgum birgjum. Í lok 

viðtals nefndi hann að ábótavant hjá N1 væri helst að gera þetta sýnilegra. 
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4.2.2.   Viðmælandi 2, forsvarsmaður Olíudreifingar 

Tekið var viðtal við viðmælanda 2, forsvarsmann Olíudreifingar, í höfuðstöðvum félagsins við 

Hólmaslóð 8-10 í Reykjavík þann 21. mars 2018.  

         Byrjaði viðmælandi 2 á því að taka kynningu á félaginu og talaði hann um ástæður 

stofnunar Olíudreifingar en félagið var stofnað með það að markmiði að lágmarka kostnað við 

móttöku og dreifingu eldsneytis. Kom hann inn á meginverkefni félagsins í dag en þau fela í 

sér að sjá um geymslu og dreifingu á fljótandi eldsneyti og það er þeirra helsti tekjupunktur. 

Auk þess sér félagið um viðhald bensínstöðva og rekstur á sérhæfðu verkstæði og tæknideild. 

Þar sem eigendur Olíudreifingar eru félögin N1 og Olíuverzlun Íslands höfðu rannsakendur 

áhuga á að vita hvort Olíudreifing kæmi til með að þjónusta fleiri félög en móðurfélögin. Þar 

kom í ljós að auk þeirra var gerður samningur við Skeljung sem felur í sér sérhæfða aðstoð við 

langflest sem viðkemur bensínstöðvum, allt frá tankinum að greiðslugátt posakerfisins í 

dælunni sjálfri. Hann nefndi fleiri verkefni sem félagið hefur tekið að sér og í því felst m.a. að 

taka við úrgangsolíu og vinna úr henni verksmiðjuolíu. Hann segir rannsakendum að félagið 

hafi hlotið vottun á stjórnkerfum sínum frá BSI og að það hafi byrjað á gæðastöðlun árið 2010. 

Hann talaði um viðbragðsáætlanir og búnað félagsins tengdan slíku og að félagið væri að standa 

sig svo vel á því sviði að það væri verktaki fyrir Umhverfisstofnun, þ.e. sæi um viðbrögð á sjó. 

Hann talaði um að félaginu hafi verið veitt undanþága frá Samkeppnisstofnun og þar af leiðandi 

yrði að gæta mjög mikils trúnaðar gagnvart því að upplýsingar lækju ekki á milli 

móðurfélaganna tveggja. Stjórn félagsins er því sjálfstæð, þ.e. hefur ekki fulltrúa 

móðurfélaganna tveggja í stjórn.  

Hann tók fram að félaginu bæri ekki skylda til að fara eftir ákvæðum ársreikningalaga 

um fjárhagslega upplýsingagjöf þar sem að Olíudreifing uppfyllti ekki skilyrði ákvæðisins. 

Sagði hann jafnframt frá því að félagið hefði hreinlega ekki áttað sig á að slíkt efni væri til 

þegar að rannsakendur höfðu samband og óskuðu eftir viðtali. Aðspurður hvort að Olíudreifing 

hefði skilgreint hugtakið samfélagsábyrgð eða sjálfbærni svaraði hann að formlega hefði 

félagið ekki gert slíkt en hann taldi þó að stefna félagsins væri að vissu leyti mótuð af þessum 

hugtökum þrátt fyrir að þau væru ekki sem slík notuð við rekstur félagsins. „En ef við tækjum 

okkur til og færum að safna saman þessum bitum undir þetta sem kallast samfélagsábyrgð þá 

tikkum við í ansi mörg box“. Það kom fram í kynningu viðmælanda 2 á félaginu að það hefði 

sett sér hinar ýmsu stefnur á sviði umhverfis-, starfsmanna- og öryggismála. Rannsakendur 

spurðu hvort að félagið hefði sérstaka starfsmenn eða teymi sem kæmu að sérhverri stefnu en 

hann svaraði að fyrirtækið allt tæki þátt í mótun fyrrgreindra stefna. Myndaðist þá umræða um 
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hvort að allir starfsmenn félagsins væru meðvitaðir um stefnur félagsins og útskýrði hann þá 

fyrir rannsakendum að þetta væri byggt upp á tveimur stigum. Annars vegar 

forstöðumannafundi og hins vegar með svokallaðri öryggisnefnd. Öryggisnefndin sér um 

gæða-, öryggis-, og umhverfismál innan félagsins. Samfélagsábyrgð og sjálfbærni er sjaldheyrt 

hugtak hjá félaginu að sögn viðmælanda 2 og höfðu því rannsakendur áhuga á að spyrja hvort 

að það væri á döfinni að setja saman nokkurs konar samfélagsskýrslu. Svaraði hann að slíkt 

væri ekki á döfinni en minntist á að félagið gæfi árlega út græna skýrslu þar sem tekið er á 

umhverfis-, og gæðamálum. Sú skýrsla er ekki til opinberrar birtingar en þar koma fram stefnur 

og kröfur sem gerðar eru til félagsins og þar birtast ýmsar niðurstöður. Þaðan færðist umræðan 

yfir í mælingar og fram kom að Olíudreifing gefur mánaðarlega út upplýsingar um frávik og 

arðsemi tilgreind eru út frá ákveðnum rekstrarmælingum.  

Aðspurður taldi hann starfsmennina flesta vera meðvitaða um þær stefnur sem félagið 

hefur sett sér. Rannsakendur spurðu rétt undir lok hvort að hann teldi að það gæti skapað 

ávinning þegar félög sýna samfélagsábyrgð og svaraði hann því játandi. Þá lagði hann áherslu 

á að slíkt yrði til þess að félagið ætti auðveldara með að ná inn góðu starfsfólki. „Það að 

fyrirtæki hafi þá ásýnd að vera að gera gott heldur betur í almennilegt starfsfólk“ en taldi hann 

það þó ekki vera mælanlegt. 

4.2.3.   Viðmælandi 3, forsvarsmaður Olís 

Viðtal var tekið við viðmælanda 3, forsvarsmann fyrir Olíuverzlun Íslands (Olís), í 

höfuðstöðvum Olís í Katrínartúni 2 í Reykjavík þann 12. mars 2018. 

Til þess að byrja viðtalið spurðu rannsakendur viðmælanda 3 hvort Olís hefði skilgreint 

hugtakið samfélagsábyrgð eða sjálfbærni og svaraði hann á þann hátt að Olís hefði farið þá leið 

að horfa á skilgreiningu Evrópusambandsins á samfélagsábyrgð. Hann bætti við að Olís hefði 

síðan gengið enn lengra og sé komið með ákveðna mynd sem væri í vinnslu sem snertir á 

efnahagslegum atriðum, mannauði, umhverfinu, góðgerðarábyrgð og lagalegri ábyrgð. Taldi 

hann fyrrgreint vera hina samfélagslegu snertifleti félagsins en bætti þó við að þeir væru 

sjálfsagt fleiri en einhverstaðar yrði félagið að draga línuna. Viðmælandi 3 fór í kjölfarið að 

tala um að Olís hefði í gegnum tíðina stutt mikið við íþróttir og mannúðarmál. Nefndi 

viðmælandi 3 fjölmörg verkefni á hinum ýmsum sviðum og taldi hann að þetta væri hluti af 

skyldum félagsins. „Við erum félag sem þrífst í samfélagi manna og við þurfum kannski að 

gera ákveðna hluti sem kannski ekki beinlínis snúa að okkar rekstri“. Þá segir hann að félagið 

kæmist af án þess að sinna góðgerðaábyrgð en starfsfólk félagsins finni sig knúið til að leggja 

eitthvað til samfélagsins. 
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Viðmælandi 3 var því næst spurður hvort að hann teldi að starfsmenn félagsins væru 

meðvitaðir um störf þess á sviði samfélagsábyrgðar og taldi hann starfsfólkið vera nokkuð 

meðvitað um það. Viðmælandi 3 fór í kjölfarið að tala um umhverfisstimpla félagsins, að 

félagið væri með ISO 9001 vottun og væri að skoða það að fá umhverfisvottun. Taldi hann 

félagið vera að bjóða upp á umhverfisvænni valkost í eldsneyti og að félagið hefði reynt að ýta 

undir græna ímynd og yrði þar af leiðandi að standast þær væntingar. Aðspurður hvort að 

félagið væri með sérstakan starfsmann eða starfsteymi sem sæi um að vinna að 

samfélagsábyrgð taldi hann að framkvæmdastjórnin væri hvað mest sýnileg og áberandi 

varðandi slík verkefni. Minntist hann á að allir ferlar félagsins, sérstaklega þeir sem snúa að 

umhverfisverkefnum, væru skráðir og talaði um hvað þyrfti til þess að fá fyrrgreinda 

umhverfisvottun. Tengt þessu minntist hann á dótturfélag Olís, Olíudreifinguna, og að það 

félag væri komið með vottun og sinnti að miklu leyti ýmsum umhverfisþáttum fyrir Olís eðli 

málsins samkvæmt. Viðmælandi 3 fór síðan yfir í að ræða umhverfisstefnu Olís og að félagið 

hefði í raun og veru verið fyrsta fyrirtækið á Íslandi til þess að leggja fram umhverfisstefnu. 

Rannsakendur nýttu því tækifærið og spurðu viðmælanda 3 hvort félagið hefði sett sér stefnu 

og markmið á sviði samfélagsábyrgðar og talaði viðmælandi 3 um að honum hefði fundist 

sérlega gaman þegar rannsakendur sendu fyrirspurn um þetta efni á félagið þar sem Olís væri 

einmitt að vinna í að ramma stefnuna sína inn í heilsteypt skjal. Talaði hann um að þessarri 

stefnu fylgdi það að setja sér markmið varðandi m.a. öryggismál, jafnréttismál og 

jafnlaunavottun. Lagði hann áherslu á samsetningu vinnuteyma og að Olís leggði mikið upp úr 

því að samsetning teyma hefði jafna skiptingu kynjanna í öllum þrepum innan félagsins.  

Aðspurður hvort að hann teldi að viðskiptavinir félagsins væru upplýstir og meðvitaðir 

um stefnu Olís á sviði samfélagsábyrgðar svaraði hann því að Olís hefði lagt mikið fé í verkefni 

tengd samfélagsábyrgð og að viðskiptavinir félagsins væru sífellt að verða meira meðvitaðir. 

Umræðan færðist þá yfir í viðhorf fólks gagnvart félögum sem væru að auglýsa verkefni tengd 

samfélagsábyrgð. Talaði hann um að mörg félög hefðu orðið feimin við það þar sem að 

stemningin hér áður hafi verið sú að fólk tæki þessu eins og félög væru að gorta sig. 

Forsvarsmenn Olís hafi hins vegar reynt að temja sér að tala um samfélagsábyr á eins mörgum 

vettvöngum og hægt er þar sem þetta skiptir máli og félagið sé stolt af störfum sínum á þessum 

vettvangi. Talaði hann um að í leiðinni væri félagið að efla vitund starfsmanna sinna þannig að 

þeir gætu líka komið skilaboðum félagsins á framfæri. Þá færðist umræðan yfir í lagasetningu 

og hvort að nýtt ákvæði í lögum um ársreikninga um ófjárhagslega upplýsingagjöf hefði haft 

áhrif við gerð ársreiknings fyrir félagið. Viðmælandi 3 taldi þetta vera vissa áskorun en þar 

sem að félagið væri í einkaeigu og ekki enn þá á markaði þá heyri félagið ekki undir umrætt 
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ákvæði. Hins vegar talaði hann um að Olís væri í samrunaferli með Högum og stefnan væri því 

sett á markað, ef það gengi eftir þá yrði umrædd upplýsingagjöf hluti af því að setja stefnu 

félagsins í heilsteypt skjal. Þar sem að félagið hafði sett sér markmið og stefnu á sviði 

samfélagsábyrgðar spurðu rannsakendur hvort og hvaða aðferðir félagið notaði við mælingar 

á árangri. Viðmælandi 3 talaði um að við rekstur fyrirtækis væri eðli málsins samkvæmt 

stöðugt verið að mæla rekstrarárangur. Hins vegar væri erfitt að mæla það sem viðkemur 

samfélagsábyrgð en að Olís hefði verið að styðjast við viðhorfskannanir og spurningavagna. 

Þegar verið væri að mæla fyrirtækjamenningu þá væri verið að mæla vitund starfsmanna á 

samfélagsábyrgð félagsins og hvort þetta skipti þá máli. Viðmælandi 3 sagði að félagið væri 

með mælingar sem væru ekki beint áþreifanlegar en þær gæfu félaginu ákveðna vísbendingu. 

En á endanum taldi hann að það að félagið sýni samfélagsábyrgð endurspeglist í jákvæðu 

viðmóti viðskiptavina og starfsmanna en slíkt geti þó verið erfitt að mæla. 

Að lokum spurðu rannsakendur hvort að félagið teldi að það væri hægt að skapa 

ávinning með því að vera samfélagslega ábyrgt og svaraði viðmælandi 3 játandi. Taldi hann þó 

að það væri erfitt að setja fjárhagslegan ávinning á styrktarverkefni. Í kjölfarið fór hann hins 

vegar að tala um ákveðna fræði sem í auknum mæli væri að sýna fram á að samfélagsverkefni 

geti skapað fjárhagslegan ávinning fyrir félög. Minntist hann þess þegar Olís ákvað að vera 

með eldsneyti sem væri að ákveðnu hlutfalli af endurnýjanlegum uppruna áður en það varð að 

lögum. Olís gerði það vegna þess að það taldi það skipta máli. „Það var svo verkefni sem við 

höfðum greinilega fjárhagslegan ávinning á að vera fyrstir. Við gerðum þetta og við höfðum 

sviðið til þess að tala um þetta þegar enginn annar gat það.“ 

4.2.4.   Viðmælandi 4, forsvarsmaður Skeljungs 

Viðtal var tekið við viðmælanda 4, forsvarsmann fyrir félagið Skeljung. Viðtalið var tekið í 

höfuðstöðvum Skeljungs í Borgartúni 26 í Reykjavík þann 14. mars 2018. 

Viðmælandi 4 var spurður hvort Skeljungur hefði skilgreint hugtakið samfélagsábyrgð 

eða sjálfbærni og svaraði hann á þann hátt að félagið hefði skilgreint hugtökin þannig að um 

sé að ræða ábyrgð í rekstri, málefnastuðning og siðferðisleg málefni. Þá talaði viðmælandi 4 

um að félagið flokki samfélagsábyrgð eftir lagalegri, siðferðislegri, fjárhagslegri og 

umhverfislegri ábyrgð. Taldi hann að starfsmennirnir væru sérstaklega meðvitaðir um 

siðferðis- og umhverfisábyrgð þar sem þar væri um að ræða áþreifanleg verkefni sem auðvelt 

væri að tengja við samfélagsábyrgð. Hann taldi að lagaleg og fjárhagsleg ábyrgð væri kannski 

ekki endilega eitthvað sem starfsmenn félagsins túlkuðu sem hluta af samfélagsábyrgð. 
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Aðspurður hvort að félagið væri með sérstakan starfsmann eða starfsteymi sem ynni 

við samfélagsábyrgð fyrir hönd félagsins taldi hann það hlutverk hafa verið hjá markaðsdeild 

félagsins. Auk þess ætti rekstrarsviðið líka stóran hluta í þessu þar sem þeir sæu aðallega um 

það sem við kæmi umhverfishluta samfélagsábyrgðar. Þegar hann var spurður hvort Skeljungur 

væri með stefnu eða hefði sett sér markmið varðandi samfélagsábyrgð svaraði hann því játandi 

en að hún væri ennþá í vinnslu. Hann sagði það vera hluta ástæðunnar að það væri nýtilkomið 

að félög þyrftu að sýna þetta út á við. Hann sagði félagið hafa sinnt samfélagsábyrgð lengi að 

einhverju marki og minntist á gömul verkefni. Spurst var fyrir um hvort viðskiptavinir félagsins 

væru upplýstir og meðvitaðir um umrædda stefnu og markmið félagsins á sviði 

samfélagsábyrgðar og sagði hann að viðskiptavinir félagsins væru meðvitaðir um stuðning 

félagsins við góðgerðarmál en bætti við að hitt væri nýtt hjá félaginu. Telur viðmælandi 4 að 

krafa um samfélagsábyrgð sé að verða meiri. Rannsakendur veltu því næst fyrir sér áhrifum 

nýs ákvæðis laga um ársreikninga varðandi ófjárhagslega upplýsingagjöf er tók í gildi í júní 

árið 2016, hvort það hefði reynst félaginu áskorun eða jafnvel tækifæri. Taldi hann það hafa 

verið sitt lítið af hvoru. Áskorunin hafi reynst í því að félagið hafi þurft að setjast niður og 

flokka athafnir þeirra er teldust til samfélagsábyrgðar og koma því á snyrtilegan hátt í 

ársskýrslu félagsins. „Á sama tíma er rosa gott að það sé vettvangur þar sem maður getur sagt 

haghöfum það sem maður er að gera.“ 

Að lokum spurðu rannsakendur hvort að Skeljungur væri að mæla áhrif sín á sviði 

samfélagsábyrgðar og taldi hann félagið byggi yfir gríðarlega góðu aðgengi að upplýsingum. 

Þrátt fyrir það væri félagið ekki í samstarfi við aðila sem sjá um mælingar á umræddu sviði en 

taldi hann þó líklegt að það yrði raunin í nánustu framtíð. Hann taldi að hægt væri að skapa 

ávinning með því að sýna samfélagslega ábyrgð. Hann taldi að krafa samfélagsins væri orðin 

það sterk og að viðskiptavinir væru í auknum mæli að reyna að láta gott af sér leiða með 

kaupum viti þeir að það sé ábyrgð þar að baki. Minntist hann á orðatiltækið „Do well by doing 

good“ sem felur í sér að ná markmiðum með því að sýna góðvild. Hann nefndi að 

samfélagsábyrgð gæti haft góð áhrif á ímynd og viðskiptatryggð félaga. Einnig að upprennandi 

kynslóð væri ábyrgari og hefði meiri heildarsýn. 

 

4.3.  Greining á íslenskum olíufélögum 

Samkvæmt markaðsrannsókn Samkeppniseftirlitsins á eldsneytismarkaðnum frá árinu 2015 

eru helstu íslensku olíufélögin Atlantsolía ehf., Skeljungur hf., N1 hf., Olíuverzlun Íslands hf. 

(Olís) og Olíudreifing ehf. (Samkeppniseftirlitið, 2015). 
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4.3.1.   Atlantsolía ehf. 

Atlantsolía er einkahlutafélag stofnað árið 2002. Félagið er heildverslun og smásala sem selur 

fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og aðrar skyldar vörur (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Í dag rekur 

Atlantsolía 19  sjálfsafgreiðslustöðvar á landinu og hefur stefna félagsins ávallt verið sú að reka 

eingöngu ómannaðar sjálfsafgreiðslustöðvar, en þannig sér félagið framtíðina fyrir sér 

(Atlantsolía e.d.-a). Starfsmenn félagsins eru 16 talsins og starfa þeir við ýmis störf 

(Atlantsolía, e.d.-b). Meginmarkmið, hlutverk og stefna Atlantsolíu er að „byggja upp varanleg 

viðskiptasambönd við viðskiptavini sína með því að bjóða samkeppnishæft verð á eldsneyti, 

gott aðgengi að sölustöðvum og einfaldleika í þjónustu“. Framtíðarmarkmið félagsins er að 

verða leiðandi olíufélag í sölu á ódýrri olíu til bæði einstaklinga og félaga. Þar að auki stefnir 

það á að vera best rekna olíufélagið (Atlantsolía, e.d.-c). 

66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Félag sem ber skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi 

sínum samvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þarf að falla bæði undir 9. tölul. 2. gr. og d-lið 11. 

tölul. 2. gr. („Lög um ársreikninga nr. 3/2006“, e.d.). Atlantsolía uppfyllir ekkert af skilyrðum 

settum í 9. tölul. 2. gr. þar sem félagið er ekki skráð á verðbréfamarkað og er hvorki 

lífeyrissjóður, lánastofnun né vátryggingafélag. Heildarvelta Atlantsolíu nam tæplega 4.000 

millj. kr. árið 2016, heildareignir félagsins námu 3.700 millj. kr. og heildarstarfsmenn félagsins 

eru 16 (Viðskiptablaðið, 2017). Því liggur fyrir að Atlantsolía uppfyllir ekki skilyrði samkvæmt 

d-lið 11. tölul. 2. gr. 

Félaginu ber því ekki skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í 

ársreikningi sínum samkvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þar sem það uppfyllir hvorki skilyrði 

9. tölul. 2. gr. né d-lið 11. tölul. 2. gr. 

Stjórnunarlíkan Global Compacts. 

Miðað við þær upplýsingar sem rannsakendur hafa um Atlantsolíu ehf., þ.e. gögn af heimasíðu 

félagsins og ársreikningi, virðist félagið ekki hafa sett sér neina opinbera stefnu í tengslum við 

mannréttindi, vinnumarkaðsmál, umhverfismál né stefnu gegn spillingu og af þeim sökum telja 

rannsakendur félagið ekki vera komið á neitt skref samkvæmt stjórnunarlíkani Global 

Compacts. 
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4.3.2.   N1 hf. 

N1 er hlutafélag stofnað árið 2006 (Ríkisskattstjóri, e.d.-b). Uppruna N1 má þó rekja aftur í 

tímann eða til ársins 1913, við stofnun Steinolíufélagsins, en saga félagsins nær yfir samgöngur 

bæði á landi og sjó. Félagið býr því yfir mikilli reynslu á markaðnum en félagið N1 varð til við 

samruna Olíufélagsins, Bílanausts og nokkurra bílaverkstæða (N1, 2016). N1 er heildverslun 

og smásala sem selur eldsneyti, aðrar skyldar vörur, veitingar og þjónustu. N1 hefur undir 

rekstri sínum 27 þjónustustöðvar, undir þjónustustöðvum er bæði seld þjónusta og eldsneyti. 

Átta af stöðvunum bjóða upp á aukna þjónustu en þar er starfandi dælumaður. Í heildina falla 

68 eldsneytisstöðvar undir rekstur N1 (N1, e.d.-a). Auk eldsneytisstöðvanna rekur N1 átta 

verslanir sem bjóða upp á fjölbreytt vöruúrval (N1, e.d.-b). N1 býður upp á bílaþjónustu á 

sumum stöðvum sínum (N1, e.d.-c) en auk framangreindra þátta er einnig boðið upp á 

fyrirtækjaþjónustu (N1, e.d.-d). Um 545 manns eru starfandi hjá félaginu (N1, 2017)  sem vinna 

ýmist á skrifstofu eða á þjónustustöðvum félagsins (N1, e.d.-e). N1 rekur þrjár lággjalda- og 

sjálfsafgreiðslustöðvar undir merkinu Dælan (N1, e.d.-f). Gildi N1 eru virðing, einfaldleiki og 

kraftur, en þau má finna í siðareglum félagsins (N1, e.d.-g). 

66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Félag sem ber skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi 

sínum samvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þarf að falla bæði undir 9. tölul. 2. gr. og d-lið 11. 

tölul. 2. gr. („Lög um ársreikninga nr. 3/2006“, e.d.). N1 er skráð á verðbréfamarkað hérlendis 

og uppfyllir því eitt skilyrði 9. tölul. 2. gr. og telst því eining tengd almannahagsmunum í 

skilningi laga um ársreikninga. Heildarvelta N1 nam 35.050 millj. kr. árið 2017, heildareignir 

félagsins námu tæplega 27.700 millj. kr. og heildarstarfsmenn félagsins eru 545 (N1, 2017). 

Telst N1 því vera eining tengd almannahagsmunum samkvæmt 9. tölul. 2. gr. og stórt félag í 

skilningi d-liðar 11. tölul. 2. gr. ársreikningalaga. 

 N1 ber því skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi 

sínum samkvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga. 

Stjórnunarlíkan Global Compacts. 

Skref 1: Skuldbinda. 
Samkvæmt viðmælanda 1 lagðist félagið í vinnu með ráðgjöfum við að samtvinna stefnu 

félagsins við hugmyndafræði ISO 26000 árið 2014. Í kjölfarið af þeirri vinnu var ákveðið að 

fara í jafnlaunavottun og gerð GRI skýrslu sem í dag er hluti af ársskýrslu félagsins. Í ársskýrslu 

félagsins frá árinu 2017 má finna skuldbindingu félagsins til að greiða öllum starfsmönnum 
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laun samkvæmt kjarasamningum. Þar er að auki að finna skuldbindingu félagsins til að fylgja 

lögum og reglum í landinu varðandi vinnuvernd, mannréttindi og barnaþrælkun. Þar kemur 

einnig fram að félagið er með jafnlaunavottun og sérstaka jafnréttisstefnu. Líkt og áður kom 

fram ber félaginu að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi og í þeim kafla 

frá árinu 2017 koma fram upplýsingar þess efnis að félagið ætli að sýna frumkvæði til aukinnar 

ábyrgðar gagnvart umhverfinu, varúð í umhverfismálum og hvetja til þróunar og nýtingar á 

umhverfisvænni tækni. Í sama kafla kemur auk þess fram stefna félagsins gegn hvers kyns 

spillingu og mútum (N1, 2017). Samkvæmt fyrrgreindum upplýsingum uppfyllir N1 öll viðmið 

rannsakenda samkvæmt skrefi eitt í stjórnunarlíkani Global Compacts. 

 

Skref 2: Meta. 
Viðmælandi 1 sagði í viðtali að árið 2014 hafi félagið greint alla haghafa N1 og í kjölfarið farið 

í greiningu á áhættum og tækifærum og greiningin tekin saman í sirka 80 punkta. Út frá 

greiningunni fór félagið að vinna að gerð GRI skýrslu sem gefin hefur verið út árlega síðan 

árið 2015 þar sem fyrrgreindar áhættur og tækifæri eru tilgreind. N1 uppfyllir því viðmið 

rannsakenda samkvæmt skrefi tvö. 

 

Skref 3: Skilgreina. 
Líkt og fyrr hefur komið fram gefur félagið út GRI skýrslu og samkvæmt viðmælanda 1 eru 

þar að finna skilgreiningar félagsins m.a. á markmiðum og aðferðum félagsins sem heyra undir 

málefni samfélagsábyrgðar. Félagið hefur sett sér samfélagslega ábyrg markmið en þar má 

nefna markmið um að auka samfélagsábyrgð í aðfangakeðjunni. Félagið skrifaði undir 

loftslagsmarkmið og hefur bætt við umhverfisvænni orkugjöfum. Félagið hefur notast við þær 

aðferðir að bjóða upp á umhverfisvænar vörur og þjónustu, að fylgja viðurkenndum umhverfis-

, gæða-, öryggis- og heilsufarsstöðlum, að vera í samstarfi við Orku náttúrunnar, að tryggja 

öryggismál starfsmanna og að halda öryggismánuð árlega í febrúar. Félagið hefur sett sér 

samfélagsábyrgðarstefnu, siðareglur, starfsmanna- og jafnalaunastefnur (N1, 2017). N1 

uppfyllir því viðmið rannsakenda samkvæmt skrefi þrjú. 

 

Skref 4: Innleiða. 
N1 telur sig leggja ríka áherslu á samfélagsábyrgð og telur félagið að sú afstaða endurspeglist 

í kjarnastarfsemi félagsins og í stuðningi félagsins við samfélagið (N1, 2017). Viðmælandi 1 

talaði um að GRI skýrslan væri nú orðin hluti af árskýrslu félagsins. Félagið hefur nú þegar 
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innleitt stefnur sem félagið hefur sett í rekstur sinn. Því telja rannsakendur N1 uppfylla viðmið 

samkvæmt skrefi fjögur. 

 

Skref 5: Mæla. 
Félagið notar GRI skýrsluna til þess að gera grein fyrir raunverulegri stöðu félagsins á sviði 

samfélagsábyrgðar. Félagið telur að með því að meta núverandi stöðu gefi það félaginu 

tækifæri til þess að setja sér raunhæfari og mælanlegri markmið en ella (N1, 2017). 

Viðmælandi 1 talaði um að félagið hafi notað ISO 26000 til þess að skilgreina og byggja upp 

stefnu félagsins á sviði samfélagsábyrgðar en í dag er einöngu notast við GRI staðalinn. Félagið 

fær þriðja aðila, þ.e. Vottun hf., til að taka út starfsstöðvar sínar samkvæmt ISO 14001 

staðlinum og hafa 19 starfsstöðvar félagsins nú þegar fengið vottun þess efnis að félagið starfi 

í samræmi við umræddan staðal (N1, 2017). Rannsakendur telja N1 uppfylla viðmið samkvæmt 

skrefi fimm. 

 

Skref 6: Miðla. 
Að sögn viðmælanda 1 býr GRI skýrslan til aukið svigrúm til að miðla og safna saman 

upplýsingum um starfsemi þess sem fellur undir samfélagsábyrgð. Félagið reynir að miðla 

samfélagsábyrgð til starfsmanna í litlum skrefum. Félagið hefur nýverið gert nýja lendingarsíðu 

þar sem birt er samantekt yfir samfélagsábyrgð og munu upplýsingarnar verða uppfærðar 

reglulega. Félagið hefur verið að kynna þetta á opnum fundum, nýliðakynningum og á mörgum 

námsskeiðum. N1 hefur reynt að nýta tækifærið þegar það á við til að vekja áhuga á þessu 

málefni. Rannsakendur telja því N1 uppfylla viðmið samkvæmt skrefi sex. 

4.3.3.   Olíudreifing ehf. 

Olíudreifing er einkahlutafélag stofnað árið 1995 (Ríkisskattstjóri, e.d.-c). Olíudreifing er í 

eigu N1 og Olíverzlunar Íslands (Olís). Starfsemi Olíudreifingar er að sjá um dreifingu og 

birgðahald á olíu fyrir eigendur félagsins. Undir rekstur Olíudreifingar falla þjónustuverkstæði, 

þar má nefna bifreiða-, járnsmíða-, dælu-, og rafmagnsverkstæði sem sjá um viðhald eigna 

félagsins og móðurfélaga. Ásamt þjónustudeild er til staðar merkingardeild, söludeild og 

sérstakur útkallshópur (Olíudreifing, e.d.-a). Starfsstöðvar Olíudreifingar eru 34 talsins, alls 

starfa þar 130 manns. Auk þess falla 37 birgðastöðvar undir þak félagsins ásamt 60 tankbílum 

(Olíudreifing, e.d.-b). Markmið félagsins er „að vera til fyrirmyndar í öllum þáttum rekstrar, 

hvort sem litið er til hagkvæmni, gæða, umhverfis, öryggis eða heilsu“ og hefur félagið 
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skilgreint hlutverk sitt undir gildunum „öryggi, umhverfisvernd og gæði“ (Olíudreifing, e.d.-

c). 

66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Félag sem ber skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi 

sínum samvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þarf að falla bæði undir 9. tölul. 2. gr. og d-lið 11. 

tölul. 2. gr. („Lög um ársreikninga nr. 3/2006“, e.d.). Olíudreifingin uppfyllir ekkert af 

skilyrðum settum í 9. tölul. 2. gr. þar sem félagið er ekki skráð á verðbréfamarkað og er hvorki 

lífeyrissjóður, lánastofnun né vátryggingafélag. Heildarvelta Olíudreifingar nam tæplega 3.700 

millj. kr., heildareignir félagsins námu rúmlega 4.440 millj. kr. og heildarstarfsmenn félagsins 

eru um 130 (Olíudreifing, 2017). Því liggur fyrir að Olíudreifing uppfyllir ekki skilyrði 

samkvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þar sem það uppfyllir hvorki skilyrði 9. tölul. 2. gr. né 

d-lið 11. tölul. 2. gr. 

Stjórnunarlíkan Global Compacts. 

Skref 1: Skuldbinda. 
Opinberlega virðist Olíudreifingin ekki hafa skuldbundið sig til að stuðla að innleiðingu 

viðmiða á sviði mannréttinda né gegn spillingu og mútum. Hins vegar talaði viðmælandi 2 um 

það í viðtali að félagið færi eftir öllum þeim lögum er rekstur félagsins heyrir undir. Á sviði 

vinnumarkaðar hefur félagið sett sér starfsmanna- (Olíudreifing, e.d.-d) og jafnréttisstefnu 

(Olíudreifing, e.d.-e) og með þeim er félagið að uppfylla viðmið 3-5 samkvæmt skrefi eitt. Á 

umhverfissviði hefur félagið sett fram umfangsmikla viðbragðsáætlun er kemur að öryggi 

starfsmanna og umgengni fyrirtækisins um náttúruna (Olíudreifing, e.d.-f) og þar með virðast 

þeir uppfylla viðmið 7-9 samkvæmt skrefi eitt. Til þess að draga þetta saman þá uppfyllir 

Olíudreifingin viðmið á sviði vinnumarkaðs- og umhverfismála samkvæmt skrefi eitt í 

stjórnunarlíkani Global Compacts. 

 

Skref 2: Meta. 
 „Vegna eðlis starfsemi Olíudreifingar ehf. eru umhverfis- og öryggismál samofin öllum 

þáttum í starfsemi félagsins.“ sagði viðmælandi 2 í djúpviðtali. Þetta á við um meðhöndlun, 

geymslu og flutning á eldsneyti, aðgerðir á birgðastöðvum, bensínstöðvum eða á starfsstöðvum 

móðurfélaga (Olíudreifing, e.d.-f). Viðmælandi 2 talaði auk þess um að félagið starfi undir 

undanþágu frá Samkeppnisstofnun og þurfi því að gæta mikils trúnaðar til þess að upplýsingar 

leki ekki á milli félaga. Af þeim sökum starfar stjórn félagsins sjálfstætt, þ.e. móðurfélögin 
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eiga ekki fulltrúa í stjórn Olíudreifingar. Telja rannsakendur að Olíudreifingin hafi metið 

áhættur, tækifæri og áhrif á sviði vinnumarkaðar og umhverfis.  

 

Skref 3: Skilgreina. 
Félagið hefur skilgreint ákveðna verkferla til að reyna að tryggja öryggi og koma í veg fyrir 

tjón. Fellur þar undir heilsufar starfsmanna, virðing við umhverfið og markmið félagsins í átt 

að sjálfbærni, „enda er náttúran það sem við byggjum allt okkar á og komum til með að gera 

um ókomna framtíð“ (Olíudreifing, e.d.-f). Félagið stefnir á að ná markmiðum sínum með því 

að fara yfir stöðu gæða-, öryggis-, trúnaðar-, heilsu- og umhverfismála innan fyrirtækisins og 

vinna í samræmi við umhverfis- og öryggisstjórnunarstaðla og viðhalda þeim vinnubrögðum 

og verkreglum sem eiga við. Auk þess felur það í sér að þjálfa starfsmenn félagsins með 

skipulegum hætti og vinna að stöðugum umbótum á starfsmannastefnu ásamt því að miðla 

upplýsingum til haghafa og uppfylla þær kröfur sem yfirvöld, viðskiptavinir, alþjóðleg 

olíufélög og aðrir aðilar hafa til félagsins (Olíudreifing, e.d.-c). Félagið hefur því sett á fót 

stefnu, markmið og aðferðir á sviði öryggis-, gæða-, starfsmanna- og umhverfismála. Af 

framangreindu leiðir að Olíudreifingin virðist hafa skilgreint markmið, aðferðir og stefnur á 

sviði umhverfis og vinnumarkaðar og uppfyllir því viðmið á þeim sviðum samkvæmt skrefi 

þrjú. 

 

Skref 4: Innleiða. 
Samkvæmt viðmælanda 2 hefur félagið innleitt öryggis- og umhverfisstefnu ásamt 

starfsmanna- og jafnréttisstefnu. Stjórnkerfi félagsins byggir annars vegar á 

forstöðumannafundi og hins vegar á öryggisnefnd félagsins sem gegnir hlutverki sem 

„gæðaráð, öryggisráð og umhverfisráð sem staðlarnir tala um“. Félagið er að vinna að því að 

tvinna þetta saman þannig að öryggisnefndin verði hluti af forstöðumannafundinum og verði 

þannig eðlilegri hluti af rekstrinum þar sem „forstöðumannafundurinn er virki aðilinn“ í 

stjórnkerfi félagsins. Af framangreindu leiðir að Olíudreifingin hefur innleitt fyrrgreindar 

stefnur í starfsemi félagsins en unnið er að því að gera ferlið skilvirkara. Olíudreifingin 

uppfyllir viðmið á sviði vinnu-og umhverfismála samkvæmt skrefi fjögur.  

 

Skref 5: Mæla. 
Samkvæmt viðmælanda 2 gefur félagið árlega út svokallaða „græna skýrslu“ þar sem tekið er 

á öllum umhverfis- og gæðamálum en hún er þó ekki til birtingar almenningi. Mánaðarlega 

gefur félagið einnig út lista yfir ýmsar töflur og mælingar tengdum frávikum, arðsemi og 
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rekstri. Af framangreindu leiðir að Olíudreifingin virðist einungis mæla áhrif á umhverfissviði 

samkvæmt skrefi fimm.  

 

Skref 6: Miðla. 
Félagið tilgreinir að þeir fræði og þjálfi starfsmenn og að veittar séu viðeigandi upplýsingar til 

haghafa (Olíudreifing, e.d.-f). Félagið miðlar því öllum helstu upplýsingum til viðeigandi 

hagaðila en þar sem það er ekki á neytendamarkaði þá eyðir það ekki tíma og fjármagni í 

auglýsingar. Af framangreindu leiðir að Olíudreifingin virðist miðla framförum og aðferðum á 

sviði umhverfis og vinnumarkaðar samkvæmt skrefi sex.  

4.3.4.   Olíuverzlun Íslands hf. (Olís) 

Olís er hlutafélag stofnað árið 1969 (Ríkisskattstjóri, e.d.-d) þó sögu Olís megi rekja allt til 

ársins 1927 (Olís, e.d.-a). Undir rekstur félagsins fellur heildverslun og smásala á eldsneyti og 

öðrum skyldum vörum, veitingum og þjónustu. Hjá Olís starfa um 420 manns víðsvegar um 

landið. Félagið rekur 9 þjónustustöðvar, samtals 36 útibú um landið allt og auk þess 37 

lággjalda- og sjálfsafgreiðslustöðvar undir vörumerkinu ÓB (Olís, e.d.-a). Á þjónustustöðvum 

Olís má finna vörumerkin Grill66 og Quiznos sem eru í eigu félagsins (Olís, e.d.-b). Félagið 

hefur skilgreint hlutverk og markmið sín undir gildunum „orka, lipurð, ímynd og samheldni“. 

Hlutverk félagsins er „að vera verslunar- og þjónustufyrirtæki í fremstu röð á fyrirtækja- og 

einstaklingsmarkaði“. Markmið félagsins er að verða leiðandi á olíumarkaðinum, með því að 

leggja áherslu á góða ímynd, bjóða upp á samkeppnishæfar gæðavörur á samkeppnishæfu verði 

til einstaklinga og fyrirtækja ásamt því að sýna sveigjanleika í sölu og þjónustu sem og að taka 

tillit til umhverfis- og mannúðarmála (Olís, e.d.-a) (Olís, e.d.-c).  

66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Félag sem ber skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi 

sínum samvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þarf að falla bæði undir 9. tölul. 2. gr. og d-lið 11. 

tölul. 2. gr. („Lög um ársreikninga nr. 3/2006“, e.d.). Olís uppfyllir ekkert af skilyrðum settum 

í 9. tölul. 2. gr. þar sem félagið er ekki skráð á verðbréfamarkað og er hvorki lífeyrissjóður, 

lánastofnun né vátryggingafélag og þar með telst það ekki flokkað sem eining tengd 

almannahagsmunum. Heildarvelta Olís árið 2016 nam rúmlega 31.000 millj. kr., heildareignir 

félagsins námu rúmlega 14.900 millj. kr. og heildarstarfsmenn félagsins eru um 420 (Keldan, 

2016). Olís telst vera stórt félag í skilningi d-liðar 11. tölul. 2. gr. ársreikningalaga en uppfyllir 
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ekki skilyrði 9. tölul. 2. gr. Því liggur fyrir að Olís uppfyllir ekki skilyrði samkvæmt 66. gr. d. 

ársreikningalaga. 

Stjórnunarlíkan Global Compacts. 

Skref 1: Skuldbinda. 
Það virðist sem Olís hafi ekki opinberlega skuldbundið sig til þess að uppfylla viðmið á sviði 

mannréttinda né gegn spillingu. Olís virðist heldur ekki hafa skuldbundið félagið opinberlega 

samkvæmt viðmiðum á sviði vinnumarkaðar. Þó kom fram í viðtali við viðmælanda 3 að verið 

væri að vinna í heildstæðu skjali þar sem fram koma markmið og stefnur félagsins á umræddu 

sviði. Fram kemur á heimasíðu félagsins að það telji nauðsynlegt að standa vörð um náttúru 

landsins og á sama tíma að þjóðin vinni að bættum lífskjörum. Auk þess er þar bætt við að 

markmið félagsins sé „að hver kynslóð skili landinu og auðlindum þess í betra horfi til þeirrar 

næstu“. Einnig er lögð áhersla á sjálfbæra nýtingu auðlinda (Olís, e.d.-d). Virðist félagið því 

einungis uppfylla viðmið á sviði umhverfismála samkvæmt skrefi eitt.  

 

Skref 2: Meta. 
Olís virðist hafa greint áhættur, tækifæri og áhrif félagsins á sviði umhverfismála, þar sem lögð 

er mikil áhersla á umhverfismál í  gæðastefnu félagsins (Olís, 2016) sem endurspeglast í 

sérstakri umhverfisstefnu. Í umræddri stefnu er tekið fram að umhverfissjónarmið verði höfð 

að leiðarljósi með hliðsjón af eðli starfsemi félagsins (Olís, e.d.-d). Félagið virðist því eingöngu 

meta áhættur, tækifæri og áhrif á umhverfissviði samkvæmt skrefi tvö.  

 

Skref 3: Skilgreina. 
„Meginmarkmið Olís er að vera viðurkennt sem leiðandi fyrirtæki á sínu sviði á Íslandi hvað 

varðar arðsemi, þjónustu við viðskiptavini, gæði vöru, umhverfisvernd og góða ímynd, þar sem 

sérstök áhersla er lögð á stuðning við umhverfis- og mannúðarmál“ (Olís, e.d.-c). 

Þær aðferðir sem félagið notar til þess að ná settum markmiðum á sviði gæðamála eruað 

vinna að stöðugum umbótum eftir ISO 9001 gæðastaðlinum og að félagið fari eftir lögum og 

reglum sem eiga við rekstur þess (Olís, 2016). Aðferðir til að ná umhverfismarkmiðum 

félagsins eru að starfshættir félagsins séu byggðir á afstöðu þess til umhverfisverndar, auk þess 

að stefnumótun og stjórnun félagsins fari eftir lögum og reglum sem gildi um umhverfismál, 

atvinnugreinina, tækniþróun og neytendur og að lokum byggi á væntingum almennings. 

Félagið horfir til ákveðinna umhverfisþátta varðandi orkuneyslu og nýtingu hráefnis við val á 



   

 

34 

 

vörum, birgjum og flutningatækjum auk þess sem félagið spornar við spillingu umhverfisins í 

rekstri sínum (Olís, e.d.-d).  

Félagið hefur því sett fram stefnur sem snúa að gæðum, öryggis- og umhverfismálum. 

Viðmælandi 3 tók þó fram í viðtali að verið væri að vinna í heildstæðri 

samfélagsábyrgðarstefnu þar sem öryggis- og jafnréttismál auk launavottunar yrðu hluti af 

opinberri stefnu félagsins. Miðað við núverandi stöðu félagsins virðist Olís uppfylla viðmið 

rannsakenda á sviði umhverfismála samkvæmt skrefi þrjú.  

 

Skref 4: Innleiða. 
Samkvæmt viðmælanda 3 hefur félagið nú þegar innleitt fyrrgreindar stefnur á sviði gæða- og 

umhverfismála. Olís virðist því uppfylla viðmið rannsakenda á sviði umhverfismála samkvæmt 

skrefi fjögur.  

 

Skref 5: Mæla. 
Viðmælandi 3 tók fram í viðtali að allir ferlar sem snúa að umhverfisverkefnum félagsins séu 

skráðir. Tekið er fram í gæða- og umhverfisstefnu að félagið fari eftir viðmiðum ISO 9001 

(Olís, 2016). Viðmælandi 3 kom þó inn á í viðtali að félagið hefði verið að styðjast við 

viðhorfskannanir og spurningavagna til þess að mæla vitund starfsmanna á góðgerðarábyrgð 

og stefnum félagsins á sviði umhverfis- og gæðamála og auk þess hefur verið reynt að kanna 

starfsánægju starfsmanna á sama máta. Þar sem að stjórnunarlíkan Global Compacts tekur ekki 

til mælinga, þ.e. viðhorfskannana og spurningavagna, á sviði góðgerðarábyrgðar né 

starfsánægju, virðist Olís einungis uppfylla viðmið rannsakenda á sviði umhverfismála 

samkvæmt skrefi fimm.  

 

Skref 6: Miðla. 
Samkvæmt viðmælanda 3 leggur félagið áherslu á að segja frá því sem það er að gera og er 

stolt af störfum sínum. Einnig bætti hann við að félagið væri að vinna í að efla vitund 

starfsmanna á stefnum félagsins svo þeir geti tjáð sig um þau málefni og tekið þátt í að koma 

skilaboðum á framfæri. Félagið tilgreinir í umhverfisstefnu sinni að þeir muni ýta undir vitund 

starfsmanna, þjónustuaðila og undirverktaka á umhverfismálum (Olís, e.d.-d). 

Afframangreindu leiðir að Olís virðist miðla framförum og aðferðum á sviði umhverfismála til 

hagaðila og uppfyllir því viðmið rannsakenda á sviði umhverfismála samkvæmt skrefi sex. 



   

 

35 

 

4.3.5.   Skeljungur hf. 

Skeljungur er hlutafélag stofnað árið 1969 (Ríkisskattstjóri, e.d.-e). Skeljungur er starfandi 

heildverslun og smásala sem selur eldsneyti, aðrar skyldar vörur, veitingar og þjónustu. 

Skeljungur er með 100 starfsstöðvar víðsvegar um landið sem ganga undir merkjunum Orkan 

og Orkan X. Vörumerki Skeljungs eru Skeljungur, Orkan, Orkan X, Sprettur áburður og Shell 

Helix (Skeljungur, e.d.-a). Hjá Skeljungi starfa um 95 manns (Skeljungur, 2017). Orku stöðvar 

félagsins eru 56 og má þær finna vítt og breitt um landið (Orkan, e.d.). Vörmerkið Orkan X 

selur lággjaldaeldsneyti og undir því rekur félagið átta stöðvar (Orkan, 2017). Meginhlutverk 

Skeljungs er að sinna, á öruggan og hagkvæman hátt, í sátt við umhverfi sitt, orkuþörfum bæði 

einstaklinga og fyrirtækja. Markmið félagsins er „að hámarka virði og þægindi til viðskiptavina 

með ánægðu starfsfólki þar sem öryggi og framþróun eru höfð að leiðarljósi“. Gildi Skeljungs 

eru „áreiðanleiki, skilvirkni og atorka“ (Skeljungur, e.d.-a). 

66. gr. d. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Félag sem ber skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi 

sínum samvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga þarf að falla bæði undir 9. tölul. 2. gr. og d-lið 11. 

tölul. 2. gr. („Lög um ársreikninga nr. 3/2006“, e.d.). Skeljungur er skráð á verðbréfamarkað 

hérlendis og uppfyllir því eitt skilyrði 9. tölul. 2. gr. og telst því eining tengd 

almannahagsmunum í skilningi laga um ársreikninga. Heildarvelta Skeljungs nam 55.564 millj. 

kr. árið 2017, heildareignir félagsins námu rúmlega 20.900 millj. kr. og heildarstarfsmenn 

félagsins eru 95 (Skeljungur, 2017). Telst Skeljungur því vera eining tengd 

almannahagsmunum samkvæmt 9. tölul. 2. gr. og stórt félag í skilningi d-liðar 11. tölul. 2. gr. 

ársreikningalaga.  

 Skeljungi ber því skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í 

ársreikningi sínum samkvæmt 66. gr. d. ársreikningalaga.  

Stjórnunarlíkan Global Compacts. 

Skref 1: Skuldbinda. 
Í ársreikningi Skeljungs má finna kafla um ófjárhagslega upplýsingagjöf. Þar skuldbindur 

félagið sig opinberlega til þess að virða mannréttindi. Á sama stað má finna skuldbindingu 

félagsins til þess að styðja við félagafrelsi og rétt til kjarasamninga. Fyrrgreindu til stuðnings 

er félagið með sérstaka jafnréttisstefnu, starfsmannastefnu og siðareglur. Í kafla ársreiknings 

Skeljungs um hlutverk félagsins kemur fram að það ætli sér að vera leiðandi í innleiðingu á 

vistvænni orku fyrir bifreiðar. Markmið Skeljungs er að engin tjón eigi sér stað, hvorki á 
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umhverfi né öðru í starfseminni. Undir fyrrgreindum kafla félagsins um ófjárhagslega 

upplýsingagjöf má auk þess finna skuldbindingu félagsins til þess að vinna gegn spillingu og 

mútumálum (Skeljungur, 2017). Skeljungur virðist því uppfylla öll viðmið samkvæmt skrefi 

eitt. 

 

Skref 2: Meta. 
Í skjali um viðskipta- og siðareglur Skeljungs á heimasíðu félagsins má finna haghafagreiningu 

þar sem Skeljungur tilgreinir að félagið beri ábyrgð gagnvart ákveðnum hópum og loforð 

félagsins til þeirra (Skeljungur, 2016). Í kaflanum um ófjárhagslega upplýsingagjöf í 

ársreikningi félagsins hefur félagið greint áhættur og tækifæri á sviði mannréttinda, 

vinnumarkaðsmála, umhverfis og spillingar. Auk þess hefur félagið gert grein fyrir áhrifum 

aðgerða og stjórnunar félagsins sem snúa að umhverfi og öryggi starfsmanna (Skeljungur, 

2017). Skeljungur virðist því uppfylla viðmið rannsakenda samkvæmt skrefi tvö.  

 

Skref 3: Skilgreina. 
Markmið félagsins er að vera traustur samstarfsaðili sem sýnir ábyrgð gagnvart samfélaginu. 

Það leggur áherslu á sterka og trausta liðsheild sem starfar út frá gildum félagsins á skilvirkan 

og áreiðanlegan hátt. Félagið er með sérstaka samfélagsstefnu sem er byggð á fimm megin 

stoðum en þær eru mannauður, viðskiptavinir, samstarfsaðilar og birgjar, umhverfi og samfélag 

(Skeljungur, e.d.-b). Auk þess er félagið með sérstaka umhverfis-, öryggis-, starfskjara-, og 

áhættustefnu. Til þess að gera grein fyrir aðgerðum gegn spillingu hefur félagið sett fram 

sérstök skjöl sem innihalda viðskipta- og siðareglur félagsins, auk skjala um starfsreglur fyrir 

hinar ýmsu nefndir sem starfa á vegum Skeljungs. Af framangreindu leiðir að Skeljungur 

virðist uppfylla viðmið rannsakenda samkvæmt skrefi þrjú.  

 

Skref 4: Innleiða. 
Félagið hefur nú þegar innleitt fyrrgreindar aðferðir og stefnur í starfsemi félagsins. Þó tók 

viðmælandi 4 fram í viðtali við rannsakendur að félagið væri enn að vinna í að miðla aðferðum 

og stefnum á þessum sviðum til allra starfsmanna. „Það er mikilvægur þáttur í samfélagsábyrgð 

fyrirtækja að allir starfsmenn séu um borð, að þetta sé hluti af DNA-inu“. Félagið hefur því 

uppfyllt viðmið rannsakenda samkvæmt skrefi fjögur.  
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Skref 5: Mæla. 
Samkvæmt viðmælanda 4 fylgist félagið með áhrifum og framförum á sviði fjárhags, rekstrar, 

umhverfis og gæða. Til þess notar það áhættustjórnun sem felur í sér að skilgreina, mæla og 

meta áhættu (Skeljungur, e.d.-c). Samkvæmt viðmælanda 4 er félagið enn sem komið er ekki í 

samstarfi við aðila sem sjá um mælingar en telur að það sé ekki ólíklegt að það verði raunin í 

nánustu framtíð, þrátt fyrir það búi félagið yfir gríðarlegu magni upplýsinga. Félagið virðist 

því einungis mæla áhrif og framför á sviði umhverfismála samkvæmt skrefi fimm. 

 

Skref 6: Miðla. 
Í viðskipta- og siðareglum Skeljungs má finna viljayfirlýsingu félagsins til þess að viðhafa 

opna og frjálsa miðlun upplýsinga. Þar lofar félagið að gæta þess að gefa viðeigandi og 

nauðsynlegar upplýsingar og lögð er áhersla á að veita markaðinum réttar, nákvæmar, stöðugar 

og samræmdar upplýsingar um rekstur og fjármál félagsins (Skeljungur, 2016). Framangreint 

virðist endurspeglast í skýrum og aðgengilegum stefnum félagsins á heimasíðu þess og í 

ársreikningi. Því uppfyllir Skeljungur viðmið rannsakenda samkvæmt skrefi sex.  

5.   Umræða 

5.1.  Greining á stöðu íslenskra olíufélaga út frá stjórnunarlíkani Global Compacts 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að íslensk olíufélög virðast vera komin mislangt við 

innleiðingu á samfélagsábyrgðarstefnum ef farið er eftir viðmiðum stjórnunarlíkans Global 

Compacts.  

Þau félög er tekin voru fyrir í þessari rannsókn sem heyra undir 66. gr. d. 

ársreikningalaga nr. 3/2006  um ófjárhagslega upplýsingagjöf eru N1 og Skeljungur. Hin þrjú 

félögin uppfylla ekki skilyrði 66. gr. d. og þar af leiðandi ber þeim ekki skylda til að gera grein 

fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi. Af greiningu rannsakenda leiðir að þau félög 

sem ber skylda til þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningi sínum 

virðast vera komin hvað lengst á sviði mannréttinda, vinnumála, umhverfis og gegn spillingu. 

Má þá einnig leiða líkum að því að lög sem skylda félög til þess að gera grein fyrir málefnum 

á sviði samfélagsábyrgðar geti virkað sem hvatning til þess að fá félög til þess að gera 

samfélagsábyrgð hluta af daglegum rekstri þeirra.  

Hér fyrir neðan gera rannsakendur grein fyrir stöðu félaganna á innleiðingu út frá 

fyrrgreindu líkani. 
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Mynd 4: Samanburður félaganna á stöðu út frá stjórnunarlíkani Global Compacts.  
(Sjá einnig viðauki C.) 

5.1.1.   Atlantsolía  

Atlantsolía uppfyllir ekki viðmið samkvæmt skrefunum sex í stjórnunarlíkani Global 

Compacts á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála, umhverfis né gegn spillingu og miðað við 

gögn rannsakenda er því ekki byrjað að huga að samfélagsábyrgð.  

 

 
Mynd 5: Staða Atlantsolíu á samfélagsábyrgðarstefnu út frá stjórnunarlíkani Global Compacts. 
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5.1.2.   N1 

N1 virðist vera komið langt á leið þegar kemur að samfélagsábyrgð. Að mati rannsakenda 

uppfyllir N1 skilyrði skrefanna sex samkvæmt stjórnunarlíkani Global Compacts. N1 hefur 

skuldbundið, metið, skilgreint, innleitt, mælt og miðlað stefnu og markmiðum sínum tengdum 

samfélagsábyrgð. Líkt og fram kemur í fræðilega hluta ritgerðarinnar um stjórnunarlíkan 

Global Compacts þá er ferlinu þó ekki hér með lokið þrátt fyrir að N1 uppfylli viðmið hvers 

skrefs heldur er um stöðuga þróun að ræða. 

 

 
Mynd 6: Staða N1 á samfélagábyrgðarstefnu út frá stjórnunarlíkani Global Compacts. 
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5.1.3.   Olíudreifing 

Olíudreifingin uppfyllir öll viðmið á skrefi eitt til fjögur og skrefi sex í vinnumarkaðs- og 

umhverfismálum. Samkvæmt skrefi fimm töldu rannsakendur vanta upp á mælingar í 

vinnumarkaðsmálum. Hvergi var minnst á hin tvö sviðin, þ.e. mannréttindi og mál gegn 

spillingu. 

Líkt og viðmælandi 2 tók fram í viðtali við rannsakendur er ekki á döfinni hjá félaginu 

að setja fram heildstæða stefnu á sviði samfélagsábyrgðar og má því ekki búast við að félagið 

muni koma til með að setja fram stefnur né markmið á sviði mannréttinda né gegn spillingu.  

 

 
Mynd 7: Staða Olíudreifingar á samfélagábyrgðarstefnu út frá stjórnunarlíkani Global Compacts. 
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5.1.4.   Olís 

Olís uppfyllir öll umhverfisviðmið skrefanna sex samkvæmt stjórnunarlíkani Global 

Compacts. Út frá fyrirliggjandi gögnum og djúpviðtali er staða Olís sú í dag að félagið uppfyllir 

ekki viðmið á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála né gegn spillingu að mati rannsakenda.  

Á heimasíðu félagsins má finna hringlaga líkan Olís af umhverfisstefnu félagsins sem 

svipar mikið til stjórnunarlíkans Global Compacts. Líkanið er í fimm skrefum og felur í sér 

gerð á umhverfisstefnu, áætlanagerð, framgang og rekstur, prófanir og úrbætur og loks rýni 

stjórnenda. Umrætt líkan félagsins endurspeglast að mati rannskenda í stöðu félagsins 

samkvæmt stjórnunarlíkani Global Compacts þar sem það uppfyllir öll sex skref líkansins á 

umhverfissviði. Þó er vert að minnast á að í viðtali við forsvarsmann Olís kom fram að verið 

væri að vinna í heildstæðri samfélagsábyrgðarstefnu.  

 

 
Mynd 8: Staða Olís á  samfélagábyrgðarstefnu út frá stjórnunarlíkani Global Compacts. 
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1.1.1.   Skeljungur 

Skeljungur virðist vera kominn langt við vinnu á samfélagsábyrgð en þó ekki jafn langt og N1. 

Skeljungur uppfyllir öll viðmið rannsakenda á skrefi eitt til fjögur samkvæmt stjórnunarlíkani 

Global Compacts. Þó virðist vanta upp á mælingar á sviði vinnumarkaðsmála á skrefi fimm. 

Skeljungur uppfyllir auk þess öll viðmið samkvæmt skrefi sex. Samkvæmt djúpviðtali er 

Skeljungur enn að vinna að innleiðingu á samfélagsábyrgðarstefnu og má tengja það við 

stjórnunarlíkan Global Compacts á þann hátt að ferlinu sé ekki lokið, þrátt fyrir að félagið 

uppfylli flest viðmið, heldur sé um stöðuga þróun að ræða.  

 

 
Mynd 9: Staða Skeljungs á samfélagábyrgðarstefnu út frá stjórnunarlíkani Global Compacts. 
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5.2.  Hlutverk gilda í tengslum við samfélagsábyrgð 

Olíufélögin eru komin mislangt hvað varðar samfélagsábyrgð og velta rannsakendur fyrir sér 

hvers vegna sum félög séu komin lengra en önnur. Líkt og niðurstaða rannsóknarinnar bendir 

til þá virðast ákvæði laga um málefni sem heyra undir samfélagsábyrgð líkt og 66. gr. d. 

ársreikningalaga um skyldu til að veita ófjárhagslegar upplýsingar hafa stórt vægi í þessari 

umræðu. En hvaða önnur áhrif gætu orðið til þess að ýta við félögum til að vera samfélagslega 

ábyrg?  

 Í bókinni The Debate Over Corporate Social Responsibility má finna kafla þar sem 

höfundarnir Morsing, Midttun og Palmås vísa í fræði Lynn Sharp Paine. Þar nýta þau fræðin 

út frá sjónarhorni samfélagsábyrgðar og tala um að skandinavísk lönd séu drifin áfram af 

samtvinnun af viðskipta - og siðferðislegum ástæðum (May, Cheney og Roper, 2007). Líkt og 

fram kom í fyrrgreindri umfjöllun um fræði Paine eru viðskiptalegir ástæður eftirfarandi: 

ástæður tengdar áhættustjórnun, ástæður tengdar rekstri, ástæður tengdar staðsetningu á 

markaði og ástæður vegna stöðugildis í samfélaginu (Paine, 2003). Þar sem rannsakendur velta 

fyrir sér hvaða ástæður það eru sem gætu ýtt íslensku olíufélögunum til að taka virkari þátt í 

samfélagsábyrgð verður hér eftir stuðst við fræði Paine.  

Líkt og áður kom fram hefur íslenski olíumarkaðurinn verið umdeildur og 

Samkeppniseftirlitið taldi umræddan markað hafa raskað hag almennings á sínum tíma 

(Samkeppniseftirlitið, 2015). Undanfarin ár hefur miðlun Flutningsjöfnunarsjóðs á nákvæmum 

upplýsingum hvað varðar samkeppni félaganna verið hætt með von um betri framtíðarhorfur á 

markaðinum (Samkeppniseftirlitið, 2017a). Velta rannsakendur fyrir sér hvort að það að 

íslensk olíufélög hafi verið talin hafa haft skaðleg áhrif á hagsmuni almennings, m.a. á tíma 

olíusamráðsins svokallaða, gæti hafa orðið til þess að sum félögin hafi sett sér það markmið að 

bæta ímynd og orðspor og í kjölfarið farið í greiningu á áhrifum félagsins á samfélagið allt og 

þar með reynt að snúa vörn í sókn. Því gætu þættir tengdar staðsetningu á markaðnum og 

siðferði sem snýr að bættu viðskiptalífi átt hér við. Félögin sem voru tekin fyrir í þessari 

rannsókn, að Atlantsolíu undanskyldri, uppfylla öll þau sex skref í stjórnunarlíkani Global 

Compacts sem horfa til umhverfisþátta. Þar með virðast ástæður tengdar áhættustjórnun vera 

til staðar og gæti það hafa ýtt félögunum til þess að sýna samfélagsábyrgð eða verið það sem 

ýtti félögunum af stað í átt að bættu viðskiptalífi. Forsvarsmenn töluðu mikið um góðgerðar- 

og mannúðarmál, sem flokkast undir góðgerðarábyrgð, en rannsakendur töldu sumir þeirra 

skilgreina samfélagsábyrgð að mestu leyti út frá góðgerðarmálum. Félögin sýna öll virkan 
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stuðning í þessum málum og gefa af sér til góðgerðar- og mannúðarmála, og þar með til 

samfélagsins alls. Undir ástæðum tengdar stöðugildi félaga í samfélaginu fellur stuðningur við 

hinar ýmsu stofnanir en auk þess geta félög staðsett sig í samfélaginu út frá settum lögum. Af 

framangreindu mætti velta fyrir sér hvort að auknar kröfur frá samfélaginu, þá sérstaklega 

lagalegar kröfur, séu, ásamt siðferðislegum þáttum, það sem ýtir félögunum til að taka virkari 

þátt í að sýna samfélagsábyrgð. Þar með séu félögin bara að gera það sem þau þurfa að gera 

hverju sinni. Þá má velta því upp hvort að félög séu raunverulega samfélagslega ábyrg ef þau 

fara því bara eftir lögum.  

Tóku rannsakendur eftir því að forsvarsmenn félaganna voru almennt mjög sammála 

um skyldu félaga til þess að sýna ábyrgð gagnvart samfélaginu. Viðmælandi 1 sagði til að 

mynda að N1 bæri skylda til að „taka tillit og vinna með náttúru, umhverfi og haghöfum“eins 

vel ég félagið gæti. Viðmælandi 4 minntist á að orðatiltækið „do well by doing good“ ætti 

sérstaklega vel við. Viðmælandi 3 talaði um Olís sem félag sem þrifist í samfélagi manna og 

þar með bæri því skylda til þess að sinna hlutum sem ekki beinlínis heyrðu undir rekstur 

félagsins, að félagið kæmist í raun af án þess að sinna þessum skyldum en að manneskjurnar á 

bak við félagið teldu nauðsynlegt að sinna þeim. Telja rannsakendur þó út frá fyrrgreindu að 

mörg félaganna séu enn með þá ímynd af samfélagsábyrgð að hún snúi aðallega að 

góðgerðarábyrgð en ekki málefnum sem tengjast samfélaginu í heild, þ.e. skyldum gagnvart 

umhverfinu, efnahaginum og félagslegum þáttum.  

Ef tekið er tillit til alls framangreinds virðist sem íslensk olíufélög séu drifin af bæði 

viðskipta- og siðferðislegum þáttum þar sem lögð hefur verið sérstök áhersla á 

góðgerðarábyrgð þegar kemur að málefnum samfélagsábyrgðar. Telja rannsakendur þessa 

áherslu á góðgerðarábyrgð ef til vill fylgja eldri skilgreiningum á samfélagsábyrgð þar sem að 

hinar nýrri leggur meiri áherslu á þrefalt árangursmat, þ.e. á samfélag, umhverfi og efnhag. 

 

5.3.  Vitund almennings á samfélagsábyrgð 

Í djúpviðtölum við forsvarsmenn félaganna veltu rannsakendur fyrir sér hvort að þeir teldu að 

almenningur væri meðvitaður um stöðu félaganna á samfélagsábyrgð og hvort að þeir teldu 

það hafa áhrif á ákvörðun þeirra við val á eldsneytiskaupum. Forsvarsmenn félaganna virtust 

vera sammála um að almenningur væri sífellt að verða meira meðvitaður um samfélagsábyrgð 

og skyldu félaganna til þess að vera ábyrg á umræddu sviði. Viðmælandi 1 taldi að þeir 

viðskiptavinir sem hefðu áhuga á samfélagsábyrgð og væri umhugað um umhverfismál væru 

sérstaklega meðvitaðir og þetta hefði áhrif á kaupákvörðun þeirra en hann taldi að þetta hefði 
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engin áhrif á kaupákvörðun þeirra sem væri ekki að hugsa um stöðu félaga á samfélagsábyrgð. 

Viðmælandi 4 taldi að almenningur væri sífellt að gera meiri kröfur til félaga að verða 

samfélagslega ábyrg og taldi að slík ábyrgð myndi skila sér í aukinni viðskiptatryggð. Minntist 

hann á ákveðna kynslóðabreytingu, að unga fólkið í dag væri í auknum mæli að kynna sér við 

hvern þau væru að versla í stað þess að versla við ákveðið fyrirtæki út frá pólitík eða venju. 

Forsvarsmenn olíufélaganna telja því að almennt sé almenningur að verða meðvitaðri um 

samfélagsábyrgð og geri almennt meiri kröfur til félaga um að vera samfélagslega ábyrg.  

Rannsakendur eru þó ekki sannfærðir um að fyrrgreindur áhugi landsmanna á 

samfélagsábyrgð endurspeglist í kaupákvörðunum almennings á eldsneyti. Ef marka má 

íslensku ánægjuvogina þá trónir Costco á toppnum árið 2017 en undanfarin ár hefur Atlantsolía 

verið á toppnum samkvæmt ánægjuvoginni (Stjórnvísi, e.d.) þrátt fyrir að rannsakendur telji 

félagið ekki taka virkan þátt í samfélagsábyrgð. Ef hins vegar er litið til mats Creditinfo á 

framúrskarandi fyrirtækjum á Íslandi, þar sem aðallega er litið til reksturs, snýst dæmið við. 

Þar var N1 talið eitt af framúrskarandi fyrirtækjum ársins 2017 (Creditinfo, e.d.) og hlaut 

sérstaka viðurkenningu fyrir samfélagsábyrgð (Creditinfo, 2018). Því spyrja rannsakendur sig 

hvort samfélagsábyrgð skipti neytendur á Íslandi í raun miklu máli við kaupákvörðun.  

6.   Lokaorð  

Rannsókn þessi var gerð með það að markmiði að svara því hvaða áhrif 66. gr. d. 

ársreikningalaga nr. 3/2006 hefði á samfélagsábyrgðarstefnur íslenskra olíufélaga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að umrædd grein virðist hafa áhrif á hvort að félögin taki þátt í 

samfélagsábyrgð og hversu langt þau eru komin með að skuldbinda, meta, skilgreina, innleiða, 

mæla og miðla samfélagsábyrgð. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar svipar til þess sem rannsakendur höfðu gert ráð fyrir, þ.e. 

að 66. gr. d. ársreikningalaga hefði áhrif á þátttöku félaganna í samfélagsábyrgð. Þó kom það 

rannsakendum á óvart hversu greinilegur munur virðist vera á milli félaga sem ber skylda til 

þess að gera grein fyrir ófjárhagslegum upplýsingum, þ.e. N1 og Skeljungs, og þeirra sem ber 

ekki skylda til slíks, þ.e. Atlantsolíu, Olíudreifingu og Olís.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að sjónarmið viðskiptavinarins vantar ásamt því að 

eingöngu er um opinber gögn félaganna að ræða og djúpviðtöl voru einungis notuð til að dýpka 

skilning rannsakenda á stöðu félaganna á sviði samfélagsábyrgðar. Því má vel vera að félögin 

séu komin lengra í málefnum samfélagsábyrgðar en gögn þess efnis séu ekki nægjanlega 

aðgengileg almenningi. Áhugavert væri að skyggnast inn í sýn viðskiptavina á 
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samfélagsábyrgð og íslenskum olíufélögum, til dæmis með djúpviðtölum, og dýpka þannig 

skilning enn fremur á mikilvægi samfélagsábyrgðar og meðvitund viðskiptavina.  
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Viðauki A 

Líkan notað við greingningu: stjórnunarlíkan Global Compacts. 
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Viðauki B 

Spurningalisti sem stuðst var við í djúpviðtölum. 
 

Djúpviðtöl við forsvarsmenn íslenskra olíufélaga 
  

1.   Hefur félagið skilgreint hugtökin samfélagsábyrgð eða sjálfbærni? 

2.   Hefur félagið sett sér stefnu/markmið þegar kemur að samfélagsábyrgð? 

3.   Hvaða áhrif hafði nýtt ákvæði í lögum um ársreikninga nr. 3/2006 um 

ófjárhagslega upplýsingagjöf (66. gr. d) sem tók gildi árið 2016, við gerð 

ársreiknings fyrir félagið?  

4.   Ef félagið hefur sett sér markmið/stefnu í samfélagsábyrgð, hvernig er árangurinn 

mældur?  

5.   Telur félagið að hægt sé að skapa ávinning með því að vera samfélagslega ábyrgt? 
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