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Abstract 
Many Icelandic firms have gained alot of specialized knowledge they intend 

to utilize in order to reach further and increase profit. Economic stability has 

been present, the economy is more transparent and new goals are prominent 

within the government. The result of this is that corporate competition and 

diversity on the job market has intensified profusely. 

In Iceland it has been generally believed that merger and growth is beneficial 

when dealing with increased competition. This view is partly reflected in the 

expansion of Icelandic firms, especially in the form of mergers and 

acquisitions. 

The Management lays down a policy, clear vision for the future and goals to 

which the company upholds and follows in order to achieve given objectives. 

Those who are quick to spot new opportunities and are brave enough to 

utilize them are most prone to succeed. One of the most important aspects of 

management is the strategy and it is safe to say that well organized actions 

are most likely to succeed. 
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Helstu niðurstöður 
Íslenskt atvinnulíf hefur tekið miklum stakkaskiptum síðasta áratug. 

Bankarnir hafa verið fyrirferðamiklir í atvinnulífinu og eru nú orðnir helstu 

hluthafar í stærstu fyrirtækjum landsins. Viðskiptablokkum hefur fjölgað og 

eru nú einkennandi fyrir íslenskt atvinnulíf. Er það afleiðing aukins frelsis í 

viðskiptalífinu, aukningar í sölu ríkisfyrirtækja og minnkandi pólitískra 

afskipta. Einnig er komin fram ný kynslóð stjórnenda sem hefur tileinkað sér 

annan hugsunarhátt og vinnubrögð. 

Bjartsýni og djörfung eru áberandi meðal stjórnenda þeirra fyrirtækja sem 

hvað mest hafa sig frammi. Stjórnenda sem hafa sett fram ákveðna stefnu, 

skýr markmið og framtíðarsýn sem unnið er staðfastlega eftir í þeim tilgangi 

einum að ná settum markmiðum. Þeir ná mestum árangri sem hvað fyrstir 

eru að greina möguleikana , taka áhættu og nýta sér þá. Stefnumótum er eitt 

af allra mikilvægustu verkefnum fyrirtækjastjórnenda og segja má að 

meðvituð og skýr stefna fyrirtækis sé forsenda framúrskarandi árangurs. 

Ef nokkurntímann er þörf á skýrri stefnu og nákvæmri skilgreiningu 

markmiða, þrep fyrir þrep, þá er það fyrir sameiningar og yfirtökur. Til að 

gera ferlið auðveldara og öruggara er mikilvægt fyrir stjórnendur að veita og 

afla greinagóðra upplýsinga og nýta sér vitneskju starfsmanna með 

samvinnu við þá. Þannig fá stjórnendur starfsfólkið með sér og allir verða 

áhugasamari, sem leiðir til þess að ferlið gengur betur fyrir vikið. 
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