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Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um hinn mannlega þátt fyrirtækja í samruna og 

yfirtökuferlum og hvaða áhrif samrunaferli hefur á mannauðinn. 
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hjálpsemi og yfirlestur. Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum fyrir veittan stuðning í 

gegnum námið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

      Útdráttur 

Í þessari ritgerð skoðaði höfundur hvaða áhrif samrunar og yfirtökur hafa á mannauð 

fyrirtækja í samningsferlinu. Nokkrar tegundir eru til þegar kemur að samrunum og 

yfirtökum, til dæmis láréttur samruni, lóðréttur samruni og samsteypusamruni ásamt 

vinsamlegum og fjandsamlegum yfirtökum. Ástæður fyrir samruna og yfirtökum voru 

tilgreindar en þær geta verið margvíslegar eins og vöxtur, samlegðaráhrif og fjölþætting. 

Sögulegt yfirlit yfir samruna og yfirtökur var skoðað og kom í ljós að slíka viðskiptahætti 

má rekja langt aftur í tímann og hafa verið við líði í langan tíma í markaðshagkerfinu. 

Lagalegt umhverfi, hérlendis, sem gildir um þessa viðskiptahætti var jafnframt skoðað. Í 

ljós kom að samningsferli í samrunum og yfirtökum er mismunandi og samningstími 

þess ýmist hraður eða langur, vel undirbúinn og skipulagður. Meginmarkmið 

ritgerðarinnar var að skoða og kanna hvaða áhrif það hefur á samruna og yfirtökur ef 

mannauðsþátturinn er tekinn inn í samningsferlið ef litið er til skammtíma og langtíma 

árangurs. Í ljós kom að margar rannsóknir hafa sýnt fram á að margir samrunar og 

yfirtökur mistakast, meðal annars vegna þess að ekki er hugað nægilega mikið að 

mannlega þættinum í samrunaferlinu. Samrunar og yfirtökur eru róttækar breytingar og 

hafa mikil áhrif á mannauð fyrirtækja, sem er ein helsta auðlind fyrirtækja, því er talið 

mikilvægt að veita starfsmönnum upplýsingar í gegnum allt samningsferlið ásamt því að 

taka mismunandi fyrirtækjamenningar fyrirtækjanna og aðra þætti, sem tengjast 

mannauði, inn í samningsferlið eigi samrunar eða yfirtökur að heppnast þegar til 

skammtíma eða langtíma er litið.  

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

      Efnisyfirlit  

Formáli .............................................................................................................................. 4 

Útdráttur ........................................................................................................................... 5 

1 Inngangur .................................................................................................................... 8 

2 Samrunar og yfirtökur ............................................................................................. 10 
2.1 Samruni.......................................................................................................................... 10 

2.1.1 Láréttur samruni ....................................................................................................... 11 
2.1.2 Lóðréttur samruni..................................................................................................... 12 
2.1.3 Samsteypusamruni ................................................................................................... 12 

2.2 Yfirtaka .......................................................................................................................... 13 
2.2.1 Vinsamleg yfirtaka ................................................................................................... 13 
2.2.2 Fjandsamleg yfirtaka ................................................................................................ 13 

2.3 Lagalegt umhverfi samruna og yfirtaka á Íslandi ..................................................... 13 
2.4 Sögulegt yfirlit samruna og yfirtöku ........................................................................... 15 

3 Ástæður samruna og yfirtöku ................................................................................. 18 
3.1 Vöxtur ............................................................................................................................ 18 
3.2 Samlegðaráhrif .............................................................................................................. 18 
3.3 Skattaleg sjónarmið ...................................................................................................... 19 
3.4 Fjölþætting .................................................................................................................... 19 
3.5 Persónulegar hvatir stjórnenda ................................................................................... 20 

4 Ferlið í samruna og yfirtöku ................................................................................... 21 

5 Mannauður fyrirtækja í samruna .......................................................................... 24 
5.1 Streituvaldandi þættir .................................................................................................. 24 
5.2 Samrunaheilkenni og viðbrögð starfsmannaviðsamruna og yfirtökum .................. 25 
5.3 Fækkun starfsmanna .................................................................................................... 27 
5.4 Fyrirtækjamenning ....................................................................................................... 27 
5.5 Hvaða fyrirkomulag hefur komið best út í samrunaferli fyrir mannauðsþáttinn? 29 

6 Umræða ..................................................................................................................... 35 

7   Lokaorð ................................................................................................................... 37 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 38 
 



7 

     Myndayfirlit 

 

Mynd 1 Fjöldi samruna og yfirtaka og virði þeirra eftir árum á  

 alþjóðamælikvarða...................................................................................................16 

Mynd 2 Fjöldi samruna og yfirtaka og virði þeirra eftir árum í  

 Bandaríkjunum...........................................................................................................16 

Mynd 3 Fjöldi samruna og yfirtaka og virði þeirra eftir árum í Evrópu.......... 17 

Mynd 4 9 þrep samrunaheilkennis hjá mannauði samrunafyrirtækja............ 25 

 

 

 

     Töfluyfirlit 

 

Tafla 1 Leiðbeiningar fyrir samrunaferli varðandi nálgun  
 mannauðsmála. ......................................................................................................... 32 
 



8 

1 Inngangur 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða áhrif það hefur á samruna og yfirtökur ef 

mannauðsþátturinner tekinn inn í samningsferlið ef litið er til skammtíma og langtíma 

árangurs. Mannauður fyrirtækja er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækja og í samrunaferli 

eða yfirtökum er of oft litið fram hjá þeim þætti og sá þáttur ekki tekinn inn í 

áætlunargerð og stefnumótun samningsferilsins. Í ritgerð þessari verður þessi þáttur 

skoðaður með tilliti til þess hvaða áhrif samrunar og yfirtökur,líkra og ólíkra fyrirtækja 

sem sameinast,hafa á mannauð fyrirtækjanna og fræðileg umfjöllun skoðuðvarðandi það 

hvaða leið er heppilegust til að samrunar og yfirtökur heppnist með tilliti til þess að 

fyrirtæki geri sér grein fyrir mikilvægi þess að taka þann þátt inn í samningsferlið.  

 Gerð verður grein fyrir mismunandi tegundum samruna og yfirtaka fyrirtækja, það 

lagalega umhverfi sem er fyrir hendi varðandi samruna og yfirtökur fyrirtækja í 

íslenskum lögum og sögulegt yfirlit samruna og yfirtaka skoðað. Samkeppniseftirlitið 

hefur eftirlit með samrunaferli hérlendis og samkvæmt þeim lögum, sem gilda um 

samruna, ber að tilkynna um samrunaáætlun, með undantekningum, en 

Samkeppniseftirlitið getur þó krafist þess að fyrirtæki tilkynni samruna, bæði sem eru 

tilkynningaskyld og eins þau fyrirtæki sem falla undir undanþáguákvæðið til að kynna 

sér samrunaferlið og meta hvort samþykkja skuli samruna eða hafna þeim á grundvelli 

laganna. Lög um samruna hérlendis byggjast að mestu leyti á 17. grein laga um 

samkeppnislög nr. 44/2005 með síðari breytingum á þeim og reglugerð 94/2008. 

 Í þriðja hluta ritgerðarinnar verða helstu ástæður fyrir samruna og yfirtökum 

fyrirtækja skoðaðar, en þær geta verið af ýmsum ástæðum og má í því sambandi nefna 

aukinn vöxt fyrirtækja, samlegðaráhrif, skattalegan ávinning, fjölþættingu og 

persónulegar hvatir stjórnenda. Rannsóknir hafa sýnt að fleiri samrunar og yfirtökur 

mistakast en þeir sem heppnast og verður fjallað um þær rannsóknir og skýringar á því. 

Því næst verður farið yfir ferlið í samrunum og yfirtökum.   

 Í lokakaflanum verður fjallað um meginmarkmið ritgerðarinnar, mannauðinn í 

samningsferli samruna og yfirtaka. Skoðuð verður nálgun samrunaáætlana í 

samningsferlinu; hvort mannauðsþátturinn er tekinn inn í það eða ekki og fræðileg 

umfjöllun um þann þátt og rannsóknir. Jafnframt verða áhrif samruna og yfirtaka á 
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mannauð fyrirtækja skoðuð og hvaða áhrif það hefur á mannauðinn þegar tilkynnt er um 

fyrirhugaðan samruna fyrirtækja eða yfirtöku. Í framhaldi af því verður leitast eftir að 

skoða hvaða fyrirkomulag hefur komið best út, að mati fræðimanna, í samrunaferli fyrir 

mannauðsþáttinn.  

 Til að nálgast markmið ritgerðarinnar verður eftirfarandi rannsóknarspurning lögð  

til grundvallar og leitast við að svara henni: Hvaða áhrif hefur það á samruna og yfirtökur 

ef mannauðsþátturinn er tekinn inn í samningsferlið ef litið er til skammtíma og langtíma 

árangurs? 
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2 Samrunar og yfirtökur 

Samrunar og yfirtökur eru algengir í fjármálaheiminum og er orðið alþjóðlegt 

fjármálaferli fyrirtækja. Á árinu 2005 áttu yfir 30 þúsund samrunar og yfirtökur sér stað 

og má rekja meira en fjórðung þeirra til Bandaríkjanna og tæplega þriðjung til Evrópu. 

Aðrir samrunar og yfirtökur, eða um 30% þeirra, hafa þá átt sér stað í öðrum löndum á 

árinu 2005. Samrunar og yfirtökur voru algengir á Íslandi á þessu tímabili og samkvæmt 

rannsókn sem Ingi Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson gerðu þá voru 

samrunar og yfirtökur tíðar á íslenskum markaði. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að öfugt 

við önnur lönd og erlendar rannsóknir þá höfðu samrunar og yfirtökur á Íslandi öðruvísi 

áhrif á fyrirtæki hérlendis en rannsóknir höfðu sýnt erlendis, en hérlendis var yfirleitt um 

einhverja jákvæða umframávöxtun að ræða þegar lítil fyrirtæki fóru í samruna eða 

yfirtökur og jákvæðaumframávöxtun og aukningu á virði hjá stórum fyrirtækjum (Ingi K. 

Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson, 2007).  

Þegar markaðir fóru að stækka á Norðurlöndum og Íslandi var ljóst að setja þyrfti 

lög varðandi viðskiptahætti og lög um samruna og yfirtökur þegar það fjármálaferli fór  

að vera áberandi í þessum löndum. Á Íslandi voru fyrstu lögin sett árið 1993, 

samkeppnislög nr. 8/1993, en þar var tekið á samrunum og yfirtökum með því að setja 

ákvæði um það inn í lögin. Það ákvæði gegndi því hlutverki að vera hamlandi fyrir 

markaðsráðandi hlutdeild vegna samruna eða yfirtöku fyrirtækja (Samkeppnislög nr. 

8/1993). 

2.1 Samruni 

Almennt felur hugtakið samruni í sér samruna tveggja aðskildra fyrirtækja í eina nýja 

heild. Í samkepppnisrétti er hugtakið hins vegar túlkað mun víðtækara (Whish R., 2008). 

Hin almenna skilgreining á samruna gæti verið þannig að samruni er samningstilboð 

milli fyrirtækja sem stenst ákveðnar tæknilegar og lagalegar kröfur. Að sumu leyti vísar 

samruni til vinsamlegra samningsviðræðna milli aðila, sem komast að sameiginlegri 

ásættanlegri niðurstöðu, sem sameinar fyrirtæki þeirra. Hins vegar þegar á reynir getur 

annað fyrirtækið í samrunaferlinu verið með sterkari samningsstöðu og getur þá orðið 
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ríkjandi aðili samrunans. Samrunar eru í flestum tilvikum vinsamlegt samningsferli 

(Weston, Mitchell og Mulherin, 2004). 

 Samruni er sameining tveggja fyrirtækja þar sem aðeins annað þeirra verður til 

áfram og hið yfirtekna fyrirtæki verður ekki lengur til. Í samruna yfirtekur 

yfirtökufyrirtækið eignir og skuldir hins yfirtekna fyrirtækis. Stundum er hugtakið 

lögráða samruni (statutory) notað til að vísa til þessarar tegunda viðskiptahátta. Það þýðir 

í raun og veru að samruninn er gerður í samræmi við sérstakt lögbundið ferli. Mörg 

fyrirtæki geta verið inni í slíkum samruna. Lögráða samruni er ólíkur hlutdeildar 

(subsidiary) samruna, sem er samruni tveggja fyrirtækja þar sem hið yfirtekna fyrirtæki 

verður dótturfyrirtæki eða hluti af nýja fyrirtækinu. Samruni er ólíkur yfirtöku að því 

leytinu til að yfirtaka er viðskiptaleg sameining þar sem tvö eða fleiri fyrirtæki sameinast 

í eitt nýtt fyrirtæki. Öll fyrirtækin eru leyst upp og aðeins hið nýja fyrirtæki starfar áfram. 

Í yfirtökum hætta öll fyrirtækin að vera til og hluthafar þeirra verða hluthafar hins nýja 

fyrirtækis. Ein leið til að skoða mismuninn á samruna og yfirtöku er að taka eftirfarandi 

dæmi. Í samruna verður A + B= A þar sem B er hið yfirtekna fyrirtæki sem er sameinað 

inn í nýja fyrirtækið. Í yfirtöku verður A + B = C þar sem C er alveg nýtt fyrirtæki. 

Almennt er hægt að segja að þegar fyrirtæki sem eru sameinuð eru af sömu stærðargráðu 

á hugtakið samruni frekar við; en þegar töluverður munur er á stærð fyrirtækja á 

yfirtökuhugtakið fremur við. Í reynd er munurinn samt oft óljós (Gaughan, P., 2007).  

 Til eru nokkrar tegundir af samruna sem fjallað verður um hér að neðan: láréttur 

samruni, lóðréttur samruni og samsteypusamruni.  

2.1.1 Láréttur samruni 

Láréttur samruni er þegar fyrirtæki í sömu eða svipaðri atvinnugrein sameinast. Láréttur 

samruni er einkennandi fyrir atvinnustarfsemi og markaði vara sem hafa verið lengi við 

líði eða þegar minnkandi eftirspurn er eftir vöru. Lítill vöxtur er í greininni og 

framleiðslugetan er langt umfram eftirspurn sem þrýstir á fyrirtækið að ná fram 

kostnaðarhagkvæmni í gegnum samruna. Slíkur samruni getur myndað stærðar- og 

breiddarhagkvæmni og leitt til þess að samrunafyrirtækið fái aukna markaðshlutdeild á 

kostnað samkeppnisaðila (Sudarsanam, 2003).  Dæmi um láréttan samruna er þegar 

Mobil yfirtók Exxon árið 1999. Fyrirtækið varð stærra eftir samrunann, sem bendir til 

þess að Mobile og Exxon hafi hagnast stærðarhagkvæmnislega séð. Þó svo að láréttir 

samrunar feli yfirleitt í sér stærðarhagkvæmni þá á það ekki alltaf við að lítil fyrirtæki 
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hagnist á þann hátt við að fara í samrunaferli. Fyrirtækjum á markaði fækkar við láréttan 

samruna og getur það auðveldað öðrum fyrirtækjum að komast í einokunarstöðu. Þar sem 

markaðshlutdeild samrunaaðilana breytist getur láréttur samruni einnig skapað 

einokunarvald fyrir samrunafyrirtækið, sem getur leitt til samkeppnishamlandi stöðu á 

markaðnum. Það er þó hlutverk stjórnvalda að hafa eftirlit með láréttum samruna á 

grundvelli þess að samkeppni á markaðnum verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum eða 

leiði til samkeppnishamlandi áhrifa á markaðnum (Weston, Mitchell og Mulherin, 2004). 

Á Íslandi er það Samkeppniseftirlitið sem hefur eftirlit með samrunum og yfirtökum á 

grundvelli samkeppnislaga nr. 44/2005, með breytingum sem gerðar hafa verið á þeim 

lögum, sérstaklega breytingar á samkeppnislögum nr. 94/2008, sem einkum varða 17. 

grein samkeppnislaga um samruna og yfirtökur.  

2.1.2 Lóðréttur samruni 

„Lóðréttir samrunar eru ólíkir láréttum samrunum að því leyti að þeir fela ekki endilega í 

sér stærri markaðshlutdeild. Þeir fela eingöngu í sér að tvö fyrirtæki, á mismunandi 

þrepum í framleiðslu eða sölu, sameinast.“ (Gunnlaugur Jónsson, 2004, 12). Þannig geta 

fyrirtæki til dæmis sameinast birgjum sínum eða viðskiptavinum (Pikula, 1999). Dæmi 

um lóðréttan samruna getur verið ef stálframleiðandi yfirtekur einn af birgjum sínum til 

dæmis járn- eða kolafyrirtæki eða ef olíuframleiðandi yfirtekur fyrirtæki sem 

notareinhverja af framleiðsluvöru fyrirtækisins. Dæmi um slíkan samruna er sameining 

Medco Containment Services Inc., sem var lágvöruverðs lyfjafyrirtæki við Merch & Co. 

sem var markaðsleiðandi lyfjaframleiðandi (Brigham, 1995).  

2.1.3 Samsteypusamruni 

Samsteypusamruni er samruni fyrirtækja sem hafa engin tengsl í framleiðslu og starfa 

ekki á sama vörumarkaði (Whish, 2008). Þannig var samruni Mobil Oil og Montgomery 

Ward á sínum tíma almennt talinn vera samsteypusamruni.Til eru þrjár tegundir af 

samsteypusamrunum: samruni fyrirtækja sem starfa á sitthvorum landfræðilegum 

mörkuðum, samruni fyrirtækja í óskyldri starfsemi og samruni fyrirtækja sem miða að 

því að breikka vöruúrval fyrirtækja (Weston, Mitchell og Mulherin, 2004). Helsta 

ástæðan fyrir slíkum samruna er aukin fjölbreytni í rekstri (Pikula, 1999). Eftir slíkan 

samruna gæti markaðsvald fyrirtækisins aukist og komið í veg fyrir aðgengi annarra 

fyrirtækja að markaðnum (Whish, 2008).  
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2.2 Yfirtaka 

Yfirtaka felur í sér að eitt fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki til þess að kaupandi nái stjórn 

yfir fyrirtækinu (Stahl, Pucik, Evans og Mendenhall, 2005). Yfirtaka táknar yfirleitt 

samningsviðræðu tilboð eins fyrirtækis eða einstaklings við hluthafa um að þeir selji sinn 

hlut fyrir ákveðið verð. Yfirtaka getur verið vinsamleg eða fjandsamleg. Flestar yfirtökur 

eru þó vinsamlegar (Weston, Mitchell og Mulherin, 2004).  

 Megin tilgangur með yfirtöku er að fyrirtæki geta fyrr komið sér inn á markað 

með nýjar vörur eða þjónustu í stað þess að þróa sínar eigin (Jón Snorri Snorrason, 

2008).  

2.2.1 Vinsamleg yfirtaka 

Vinsamleg yfirtaka fer fram með þeim hætti að yfirtökufyrirtækið byrjar á að finna sér 

fyrirtæki sem það hyggst yfirtaka. Í framhaldi af því er komið fram með viðunandi verð 

eða verðtilboð fyrir yfirtekna fyrirtækið og ákveðið hvernig eigi að greiða fyrir það, á til 

dæmis að staðgreiða fyrirtækið, greiða það með hlutafé eða skuldabréfum. Telji 

stjórnendur yfirtökufyrirtækisins að samruninn verði samþykktur af yfirtekna fyrirtækinu 

funda stjórnendur beggja fyrirtækja og finna út ásættanlega skilmála. Ef samkomulag 

næst milli þessara tveggja fyrirtækja leggja stjórnendur fyrirtækjanna fram tilboð fyrir 

hluthafa sína og mæla með því að þeir samþykki samrunann (Brigham og Daves, 2007). 

2.2.2 Fjandsamleg yfirtaka 

Ef stjórnendur yfirtekna félagsins eru mótfallnir samrunanum er talað um fjandsamlega 

yfirtöku. Helstu ástæður fyrir slíkri andstöðu stjórnenda getur falist í því að þeir álíta að 

verðið sem yfirtökufélagið bjóði fyrir fyrirtækið sé of lágt eða að þeir eru óttaslegnir um 

að missa vinnuna. Yfirtökufélagið mun þó leitast eftir samkomulagi við hluthafa um verð 

en stjórnendur yfirtekna félagsins munu ráða þeim frá því að samþykkja tilboðið á 

grundvelli þess að verðið sé of lágt. Það er síðan í höndum hluthafanna að taka ákvörðun 

um það hvort tilboðið skuli samþykkt eður ei (Brigham og Daves, 2007). 

2.3 Lagalegt umhverfi samruna og yfirtaka á Íslandi 

Á Íslandi eru ekki til sérstök lög um samruna og yfirtökur fyrirtækja en Samkeppnislögin 

frá 2005, nr. 44, með viðauka frá 2008, nr. 94, ná yfir þann málaflokk. Breytingar á 

lögunum áttu sér stað 29. maí 2008, sem aðallega tóku til breytinga á 17. gr. laganna sem 
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fjallar um samruna. Margar greinar í samkeppnislögunum ná til samruna og yfirtaka 

fyrirtækja, en 17. grein laganna fjallar eingöngu um samruna og yfirráð fyrirtækja. 

Samkeppniseftirlitið sér um framkvæmd samkeppnislaganna og er markmið þess 

m.a. að „vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri” 

(Samkeppnislög 44/2005, 1. gr. a) og að vinna gegn skaðlegri fákeppni samkeppnisaðila 

á markaðnum. Meginmarkmið Samkeppniseftirlitsins er þó að framfylgja 

samkeppnislögunum og hafa „það að markmiði að efla virka samkeppni í viðskiptum og 

þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins.“ (Samkeppnislög 

nr. 44/2005, 1 gr.).    

Tilkynna skal samruna til Samkeppniseftirlitsins ef að minnsta kosti tvö af þeim 

fyrirtækjum sem taka þátt í samrunanum hafa hvert um sig 200 milljónir í ársveltu á 

Íslandi og ef sameiginleg heildarvelta fyrirtækjanna er 2 milljarðar eða meira á Íslandi. Í 

3. málsgrein 17. greinar b kemur þó fram að Samkeppniseftirlitið hefur heimild til að 

krefja samrunaaðila um samrunatilkynningu ef stofnunin telur miklar líkur á því að 

dregið geti úr virkri samkeppni og ef sameiginleg heildarvelta viðkomandi fyrirtækja er 

meiri en 1 milljarður á ári, þrátt fyrir að ofangreind skilyrði séu ekki uppfyllt. Tilkynna 

skal samruna til Samkeppniseftirlitsins áður en samruninn kemur til framkvæmda en eftir 

að samningur um hann er gerður, skal tilkynna opinberlega um yfirtökuboð. Samruni 

sem fellur undir samkeppnislögin skal ekki koma til framkvæmda á meðan 

Sameppniseftirlitið fjallar um hann (Samkeppnislög nr.44/2005 og Lög nr. 94/2008). 

 Samkeppniseftirlitið hefur heimild til að ógilda samruna telji stofnunin að 

samruni muni hindra virka samkeppni með því að markaðsráðandi staða verði til eða hún 

styrkist. Samkeppniseftirlitið hefur 25 virka daga til að tilkynna samrunaaðila, sem sent 

hefur inn samrunatilkynningu til stofnunarinnar, telji Samkeppniseftirlitið frekari ástæðu 

til að rannsaka samkeppnisleg áhrif samruna. Ákvörðun um ógildingu samruna skal ekki 

taka meira en 70 virka daga eftir að slík tilkynning hefur verið send (Samkeppnislög nr. 

44/2005 og Lög nr. 94/2008). 

 Lögin um samruna og hlutverk Samkeppniseftirlitsins með samrunum og 

yfirtökum er því mjög mikilvægt tæki til að halda neytendamarkaði í jafnvægi og raska 

ekki því valda- og samkeppnishlutfalli sem nauðsynlegt er til að viðhalda jafnvægi á 

viðskiptamarkaði (Samkeppnislög nr.44/2005 og Lög nr.94/2008). 
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2.4 Sögulegt yfirlit samruna og yfirtöku 

Þegar verið er að skoða viðskiptamarkaði er sjaldgæft að sögulegi þátturinn sé skoður en 

athyglinni er frekar beint að nýjustu þróuninni og litið skammt aftur í tímann. Af þessum 

sökum kemur það ekki á óvart, að mörg mistök sem gerð eru og aðferðir sem ætti að 

forðast endurtaka sig í sama formi og á fyrra sögulegu tímabili. Markaðurinn virðist hafa 

skammtímaminni og á það einnig við um samruna og yfirtökur, þar sem þær virðast 

koma með vissum árabilafjölda í bylgjum, en slíka sögulega þekkingu mætti nýta sér til 

að forðast að gera sömu mistök og gerð voru áður. Patrick Gaughan ræðir um fimm 

tímabil samruna, sem eru oft nefndar samrunabylgjur. Fyrsta samrunabylgjan var á 

tímabilinu 1897-1904, önnur var á árunum 1916-1929, þriðja var á tímabilinu 1965-

1969, sú fjórða á árunum 1984-1989 og sú fimmta á tímabilinu 1992-2005. Fyrstu fjórar 

samrunabylgjurnar áttu aðallega við um Bandaríkin en sú fimmta var hins vegar 

alþjóðleg bylgja sem átti sér stað allsstaðar í heiminum; Bandaríkjunum, Evrópu, Asíu og 

Mið- og Suður Ameríku. Þá fóru samrunar og yfirtökur að fara yfir landamæri eða til 

annarra landa þannig að tvö fyrirtæki gátu myndað nýtt fyrirtæki í einu landi úr tveimur 

fyrirtækjum frá sitthvoru landinu. Rannsóknir hafa sýnt að samrunabylgjur virðast 

orsakast af sameiningu á þremur þáttum, sem eru efnahagsleg-, lagaleg- og tæknileg áföll 

sem eiga sér stað. Efnahagslega þennst markaðurinn út og ýtir á fyrirtæki að stækka við 

sig eða auka birgðir. Lagalega geta til dæmis lög verið afnumin og orðið undirliggjandi 

þáttur fyrir að samhliða efnahagslegu ástandinu, á þeim tíma, ýti undir samrunasveiflu og 

ýmiskonar tæknileg atriði eða breytingar samhliða hinum tveimur þáttunum orsaka síðan 

þessar samrunabylgjur (Gaughan, P., 2007). 

 Ný samrunabylgja virðist vera hafin og spurningin er til hvaða árs megi rekja að 

hún hafi hafist, en margir samrunar og yfirtökur eiga sér stað í dag vegna þess 

efnahagsástands sem ríkir á hinum alþjóðlega markaði, sem einkennandi er fyrir 

þjóðfélög í dag. Lög hafa því verið sett í mörgum löndum til að hindra aðgang fyrirtækja 

að innanlandsfyrirtækjum með samruna eða yfirtöku í huga. 

 

 Tölfræðilegar upplýsingar eru til um samruna og yfirtökur bæði heildartölur fyrir  

öll lönd og einnig tölfræðilegar tölur um bæði heimsálfur og lönd. Ef neðangreindar 

myndir eru skoðaðar (mynd 1, mynd 2 og mynd 3), sem ná yfir árin 1985-2011 (2012 

spágildi), kemur í ljós að á alþjóðlegum grundvelli sýnir spágildið að tengsl milli fjölda 
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samruna og yfirtaka og virði þess er að aukast en það á eingöngu við um Bandaríkin ef 

heimsálfurnar eru skoðaðar hver fyrir sig. Evrópu hefur gengið verst að fá jafn mikið 

virði út úr samrunum og yfirtökum en öðrum heimsálfum. Tölfræðilegar upplýsingar 

sýna að ekki virðast vera til tölfræðileg gögn varðand Evrópu fyrir 1995 (Institute of 

Merger, Acquistions and Alliances, 2012). 

 

 

 

 

Mynd 1 Fjöldi samruna og yfirtaka og virði þeirra eftir árum á alþjóðamælikvarða. 

 Heimild: Institute of Merger, Acquisitions and Alliances, 2012. 

 

 

 

Mynd 2 Fjöldi samruna og yfirtaka og virði þeirra eftir árum í Bandaríkjunum. 

 Heimild: Institute of Merger, Acquisitions and Alliances, 2012. 
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Mynd 3 Fjöldi samruna og yfirtaka og virði þeirra eftir árum í Evrópu. 

 Heimild: Institute of Merger, Acquisitions and Alliances, 2012. 

 

 

 Þegar þessi súlu- og línurit eru skoðuð þá má sjá að árið 2007 var undantekning frá 

því sem eðlilegt má telja, sem hefur þá trúlega verið einn þeirra fyrirboða að alþjóðlegt 

hrun á fjármálamörkuðum væri í nánd. 
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3 Ástæður samruna og yfirtöku 

Það eru ýmsar ástæður sem geta legið á bakvið ákvörðun fyrirtækja um að taka þátt í 

samruna eða yfirtöku. Yfirtekna fyrirtækið gæti passað vel inn í rekstur yfirtökufélagsins 

eða að stjórnendur yfirtökufélagsins talið yfirtekna fyrirtækið vera vanmetið. Einnig 

getur verið um að ræða aukna hagkvæmni í rekstri, fjárhagsástæður í formi minni 

skattgreiðslna eða aðgangs að fjármagni svo dæmi séu nefnd (Ingi K. Pálsson, Katrín 

Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson, 2007).    

3.1 Vöxtur 

Ein helsta ástæða fyrir samrunum og yfirtökum er hraðari vöxtur fyrirtækisins. Fyrirtæki 

sem ætla að ná árangri í vexti standa frammi fyrir vali á milli innri vaxtar eða vaxtar í 

gegnum samruna og yfirtöku. Vöxtur í gegnum samruna og yfirtöku er fljótlegri leið til 

vaxtar heldur en innri vöxtur sem getur verið mjög hægfara og tímafrekur. 

Samkeppnisaðilar þeirra fyrirtækja sem kjósa að stækka með innri vexti geta brugðist 

hratt við og aukið markaðshlutdeild sína.Yfirtaka er sú leið sem talin er fljótlegust til 

vaxtar. Þá getur verið hagkvæmara að kaupa fyrirtæki sem er starfandi á markaðnum og 

hefur þær auðlindir sem til þarf,  eins og skrifstofu, aðstöðu og stjórnendur í stað þess að 

byggja það upp frá grunni (Gaughan P., 2007). 

3.2 Samlegðaráhrif 

Samlegðaráhrif eru til staðar þegar einn þáttur í tiltekinni starfsemi styður annan, til 

dæmis þegar tvö fyrirtæki sem starfa á sitthvoru sviðinu sameinast og við það annaðhvort 

lækkar heildarkostnaður eða heildartekjur aukast (Dögg Hjaltalín, 2005). 

 Samlegðaráhrifum er gjarnan lýst með jöfnunni 2 + 2 = 5, sem vísar til jákvæðrar 

samlegðarsem er stefnt á að yfirtakan skili fyrirtækinu og eigendum þess (Jón Snorri 

Snorrason, 2008). Samlegð er viðbótargildi, sem skapast við að sameina tvö fyrirtæki og 

skapar tækifæri fyrir þessi fyrirtæki, sem þeim hefði annars ekki staðið til boða. Til eru 

margar tegundir samlegðar og eru þær flokkaðar í rekstrar- og fjárhagslega samlegð. 

Rekstrarleg samlegð hefur áhrif á rekstrarþætti fyrirtækisins og tengist 

stærðarhagkvæmni, sem einkennist af því að meðalkostnaður lækkar við aukin umsvif 
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(Damodaran, 2005b). Fjárhagsleg samlegð getur hins vegar verið í formi aukins eigin 

fjármagns eða lægri fjármagnskostnaðar (Damodaran, á.á. a.). Til að meta samlegðaráhrif 

þarf að meta hvort fyrirtækið út af fyrir sig og síðan er hægt að skoða 

heildarsamlegðaráhrif fyrir sameiningu fyrirtækjanna. Flestir samrunar skila ekki 

samlegð og hluthafar borga yfirleitt of mikið fyrir yfirtekna félagið í von um samlegð í 

flestum yfirtökum (Damodaran, 2005b).  

3.3 Skattaleg sjónarmið 

Skattaleg sjónarmið eru lögð til grundvallar, fyrir samrunum eða yfirtökum, þegar 

yfirtökufyriræki hefur tekjur og greiðir töluverða skatta og yfirtekur annað fyriræki sem 

stendur illa fjárhagslega (Damodaran, á.á. a).  

 Það getur verið ábatasamt fyrir fyrirtæki sem er rekið með góðum hagnaði og 

hefur háa skattabyrði, að sameinast öðru fyrirtæki sem hefur verið rekið með tapi og á 

uppsafnað rekstrartap sem hægt væri að nýta til lækkunar á skattabyrði. Skattaleg 

sjónarmið hafa verið ástæður fyrir mörgum samrunum. Hinsvegar er skattalegur 

hagnaður oft minni en það fé sem notað er til samrunakaupanna og samrunar sem eru 

framkvæmdir á slíkum forsendumminnka oft auð hluthafanna (Brigham og Daves 

R.P.,2007). 

3.4 Fjölþætting 

Fjölþætting merkir að fyrirtæki vex út fyrir þann iðnað sem fyrirtækið starfar í. Fyriræki 

yfirtaka þá gjarnan fyrirtæki í öðrum atvinnugreinum í von um meiri hagnað. Ástæðan 

fyrir því að stjórnendur ákveða að fara út í fjölþættingu getur verið sú, að iðnaðurinn sem 

yfirtökufyrirtækið starfar í er orðinn mettaður eða að samkeppnin innan greinarinnar sé 

það mikil að erfitt er að hækka verð á vöru eða þjónustu til að ná fram meiri hagnaði 

(Gaughan, 2007). Stjórnendur telja að fjölþætting í rekstri leiði til stöðugleika varðandi 

hagnað fyrirtækja og sé þar af leiðandi hagkvæmt fyrir hluthafa að fara út í fjölþættingu. 

Reyndar hafa margar rannsóknir sýnt fram á að fjölþætting fyrirtækja verður til þess að 

fyrirtækið verður minna virði en annars hefði orðið og að fjölþættingarmarkmið 

mistakast oft eða verða ekki að veruleika (Brigham og Daves, 2007). 
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3.5 Persónulegar hvatir stjórnenda 

Komið hefur í ljós að laun stjórnenda tengjast stærð fyrirtækisins, eftir því sem fyrirtækið 

er stærra því hærri eru laun æðstu stjórnenda. Að sama skapi fylgir aukið vald stjórnenda 

því að stjórna stóru fyrirtæki frekar en litlu. Að loknum mörgum yfirtökum missa margir 

stjórnendur vinnuna, það er því algent að stjórnendur yfirtekna fyrirtækisins setji sig upp 

á móti slíkum aðgerðum einungis vegna þess að þeir óttast starfsmissi. Sem dæmi um 

slíkt má nefna að árið 2005 hafnaði stjórn MCI yfirtökutilboði frá símafyrirtækinu Qwest  

en fóru út í samrunaviðræður við símafyrirtækið Verzion, þó svo að yfirtökutilboð Qwest 

hafi verið verið 20% hærra. Margir samrunar snúa því fremur að því að vera hagur fyrir 

stjórnendur fremur en hluthafa (Brigham og Daves, 2007). 
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4 Ferlið í samruna og yfirtöku 

Samnings- og samrunaferlið í samrunum og yfirtökum getur bæði verið flókið og tekið 

mismunandi langan eða stuttan tíma. Tegund samningsferilsins skiptir jafnframt máli 

(lóðréttur, láréttur eða samsteypusamruni) og hvernig staðið er að þessum málum. Sumir 

samrunar og yfirtökur taka skamman tíma, án mikils undirbúnings, en aðrir eru vel 

skipulaðir og taka lengri tíma og mismunandi er hvaða þættir eru teknir inn í 

samningsferlið. Ástæður fyrir samrunum og yfirtökum eru mismunandi, eins og fram 

hefur komið, en inn í áðurnefndar ástæður var ekki nefnd ástæða sem í dag er talin skipta 

miklu máli varðandi það hvernig og hvort samrunar og yfirtökur heppnast sem er auðlind 

fyrirtækja sem felst í  mannauðsþættinum.  

 

Sudarsanam (2003) skiptir samruna-og yfirtökuferlinu í 5 þrep: 

 Mótun sameiginlegrar stefnu: Sameiginleg stefnumótun snýst um þær leiðir sem 

fyrirtæki geta farið til að ná fram aukinni hagræðingu til að þjóna hagsmunum 

hagsmunaaðila. Samrunar og yfirtökur geta bæði þjónað markmiðum fyrirtækja 

varðandi viðskiptastefnu og sameiginlegri stefnumótun. 

 Skipulagning yfirtöku: Ein helsta ástæða fyrir því hvers vegna yfirtökur 

misheppnast er sú að fyrirtæki skortir skipulag varðandi auðlindir og getu. Það 

getur einnig verið að ákvarðanir, sem eru teknar í sambandi við yfirtökuna, séu 

langt frá því að vera skynsamar. Forsenda fyrir árangursríka yfirtöku er því fyrst 

og fremst góð skipulagning.  

 Mat á fyrirtækinu sem á að sameinast eða yfirtaka og samningsgerð: Á þessu stigi 

þarf meðal annars að taka inn þætti er snúa að fyrirtækjamenningu, mannauð og 

stjórnskipulagi þess fyrirtækis sem ætlunin er að sameinast. Einnig þarf að gera 

grein fyrir markaðs- og fjárhagslegri stöðu væntanlegs samrunaaðila. 

 Yfirtakan og samþætting: Þetta stig er mjög mikilvægt í samruna og 

yfirtökuferlinu. Markmiðið á þessu stigi er að koma á samunafyrirtæki, sem getur 

staðið undir þeim væntingum, sem varð til þess að fyrirtækin sameinuðust. Um er 

að ræða þrjár gerðir breytinga í samþættingarferlinu: breyting á yfirtekna 
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fyrirtækinu, breyting á yfirtökufyrirtækinu og breyting á viðhorfi og hegðun 

starfsmanna beggja fyrirtækjanna.  

 Yfirtakan og endurskoðun hennar: Á þessu síðasta stigi á sér stað endurskoðun á 

niðurstöðu samrunans og þekking eða lærdómur fæst um árangur samrunans. 

Þetta stig er oft vanrækt af ýmsum ástæðum. Mikill hluti af samrunum og 

yfirtökum misheppnast og því er mikilvægt að fyrirtæki læri af þeim mistökum 

sem gerð eru í þeim efnum. 

 

 Í flestum tilvikum tengjast samrunar og yfirtökur markaðs- og fjárhagslegum 

ávinningum og er í þeim tilvikum um skammtímamat að ræða, en mögulegur framtíðar 

ávinningur tengist fremur mannauðsþætti fyrirtækjanna. Tækninýjungar síðustu áratugi 

hafa haft mikil áhrif á rekstur fyrirtækja og breyttar kröfur neytenda. Alþjóðafyrirtæki 

eru með mismunandi uppbyggingu og fyrirtæki í Þýskalandi og Japan einkennast helst af 

því að vera með höfðustöðvar, sem stjórna öðrum deildum innan fyrirtækisins og eru 

byggð á þörfum neytenda og kostnarhagkvæmni (Stahl, Evans og Menenhall, 2005). 

Auknar rannsóknir og kenningar hafa verið framkvæmdar varðandi tengsl alþjóðlegrar 

stefnumótunar og mannauðsstjórnunar. Fjölþjóðafyrirtæki hafa í auknum mæli staðið 

frammi fyrir því að finna bestu lausnina á því hvernig samræma eigi stefnumótunar-, 

skipulags- og mannauðsnálgun fyrirtækja. Rannsókn sem gerð var á evrópskum 

fyrirtækjum leiddi í ljós, að um helmingur stjórnenda töldu að mannauðsstjórnun væri 

hluti af fyrirtækjastefnumótuninni, en rannsóknir varðandi bandarísk fyrirtæki sýndu 

minni áherslu á þessu sviði (Scullion og Paauwe, 2006). Rannsókn sem framkvæmd var á 

svörum æðstu stjórnenda í stórum evrópskum fyrirtækjum, sem höfðu verið yfirtekin af 

öðrum fyrirtækjum, sýndi fram á að 61% þeirra töldu að fyrirtæki með ólíka menningu 

séu áhættumeiri yfirtaka en yfirtaka eða samruni fyrirtækja innanlands. Var það byggt á 

því að menningarlegar og samskiptalegar hindranir geta orðið að miklum hindrunum til 

að ná fram samþættingaráhrifum. Aðrar rannsóknir sýna að þessi þáttur getur bæði haft 

jákvæð og neikvæð áhrif og er háð þeirri skipulagslegu nálgun sem valin er í 

samningsferlinu. Hversu langan tíma samruna- eða yfirtökuferli tekur skiptir oft máli. 

Það að taka stuttan tíma getur verið áhættusamt, en stundum skilað góðum árangri, eins 

og bandaríska dæmið sýnir varðandi hátæknifyrirtæki í Silicondalnum þar sem einn af 

lykilþáttum fyrir vel heppnaðri yfirtöku var talin felast í stuttum samnings- og 
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yfirtökutíma, en áhættuþátturinn í slíkum yfirtökum hjá evrópskum fyrirtækjum með jafn 

stutt yfirtökutímabil var sá þáttur sem var áhættusamastur. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að það er mismunandi eftir þjóðernum hvernig samningstímaferlinu er háttað. Yfirtökur í 

Japan og Norður-Evrópulöndum einkennast frekar af varkárni með tilliti til mismunandi 

menningarlegs mismunar. Það hefur sýnt sig að góður undirbúningur á 

forskipulagsstiginu varðandi samruna eða yfirtökur er mikilvægur til að árangur náist 

sem fyrirtækin eru að sækjast eftir. Til að áætlaður árangur náist virðist það mikilvægt að 

mannauðsþátturinn sé skoðaður og settur inn í matið strax þegar metið er og valið hvaða 

fyrirtæki eigi að yfirtaka (Stahl, Pucik, Evans ogMendenhall, 2005). Í næsta kafla verður 

fjallað um mikilvægi þess að taka mannauðsþáttinn inn í samningsferlið og hvernig það 

tengist því hvort að samruni eða yfirtökur heppnast vel eða ekki.  
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5 Mannauður fyrirtækja í samruna 

Ein mikilvægasta auðlind hverrar skipulagsheildar er mannauðurinn og því skiptir miklu 

máli að hafa það hugfast þegar kemur að samruna skipulagsheilda. Ef vel á að takast þarf 

að undirbúa starfsfólkið vel og veita því stöðugar upplýsingar í gegnum allt 

samrunaferlið. Til þess að auka möguleikana á að bregðast rétt við þurfa stjórnendur að 

leggja sig alla fram við að reyna að skilja viðbrögð starfsmanna, tilfinningar og hugsanir 

(Vilborg Einarsdóttir, 2003).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að flestir samrunar og yfirtökur ná ekki tilætluðum 

árangri, meðal annarsvegna þess að fyrirtæki huga ekki nægilega mikið að mannlega 

þættinum (Anderson, 1999). Um 75% samruna skila ekki þeim árangri sem lagt var upp 

með og hefur fjöldi rannsókna sýnt fram á sambærilegar niðurstöður. Í rannsókn sem 

unnin var á vegum KPMG (1999) kom í ljós að innan við 10% fyrirtækja, sem tóku þátt í 

könnuninni, lögðu mikla áherslu á starfsmannamálin en það voru líka þau fyrirtæki sem 

skiluðu ásættanlegri arðsemi til hluthafa sinna (Ásta Dís Óladóttir, 2003). 

 Flestir samrunar misheppnast sem verða til vegna áætlaðra samlegðaráhrifa og í 

mesta lagi tekst með samrunum og yfirtökum, sem byggja á slíkum væntingum, að ná 

tilætluðum fjárhagslegum væntingum. Algengt er að málefni sem snerta mannauðinn séu 

misskilin, illa stjórnað og ekki talin mikilvæg í samrunaferlinu. Til þess að samrunar og 

yfirtökur heppnist með langtímamarkmið í huga þarfmannauðsþátturinn að vera inni í 

stefnumótunarferlinu(Anderson, 1999). Í fræðigreinum er oft talað um samruna en ekki 

yfirtökur þegar átt er við bæði fyrirtækjaferlin og verður því í þessari ritgerð miðað við 

að eftirfarandi umræða um mannauðsþáttinn eigi bæði við um samruna og yfirtökur þar 

sem áhrif á mannauð eru í flestum tilvikum sambærileg.  

5.1 Streituvaldandi þættir 

Samrunar og yfirtökur valda mikilli streitu hjá starfsmönnum þar sem þessar aðgerðir 

geta breytt vinnuskipulagi einstaklings til muna. Ástæður streitu hjá starfsmönnum geta 

til dæmis verið óvissa, óöryggi og ótti við að missa vinnuna (Anderson, 1999). Einnig 

geta komið upp áhyggjur varðandi nýju og gömlu starfsfélagana, sem og áhyggjur um 

nýjan yfirmann með öðruvísi stjórnunarstíl (Vilborg Einarsdóttir, 2003). Allar þessar 
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áhyggjur starfsmanna gera orðið til þess að þeir upplifa óánægju, þynglyndi, hræðslu og 

verra sjálfsmat, sem mun á endanum hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins (Anderson, 1999). 

5.2 Samrunaheilkenni og viðbrögð starfsmannaviðsamruna og yfirtökum 

Viðbrögð einstaklinga og fyrirtækja við samruna geta verið með svipuðum hætti. 

Einstaklingar óttast yfirleitt eigin framtíð og meirihluti starfsmanna eru reiðir og 

svartsýnir vegna breytinganna. Fyrirtækinu hættir til að fara inn í kreppustjórnun (crisis 

management), sem einkennist af leynilegri ákvörðunartöku sem síðan leiðir til neikvæðra 

áhrifa á starfsmenn (Anderson, 1999). 

 Hunsaker og Coombs (1988) flokka tilfinningaleg viðbröðgð við samruna eða 

yfirtöku í 9 þrep og settu fram kenningu um „samrunaheilkennið.“(Pikula, 1999). 

Samkvæmt kenningu Hunsaker og Coombs um samrunaheilkennið, eins og sjá má á 

mynd 4 og í skýringartexta sem tengist myndinni, hefst samrunaheilkennið með afneitun 

starfsmanna og lýkur með ánægju þeirra með samrunann eða yfirtökuna. 

 

 

 

 
 Mynd 4  9 þrep samrunaheilkennis hjá mannauði samrunafyrirtækja.  

  Heimild: Pikula, D., 1999, 7. Upphaflega hannað af Hunsaker og  

  Coombs, 1988. 
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1. Afneitun: Á fyrsta stiginu eru starfsmenn haldnir vantrú og telja að samruninn 

muni ekki verða að veruleika.  

 

2. Ótti: Þegar ljóst er að af samrunanum verður koma upp áhyggjur meðal 

starfsmanna og þeir ímynda sér aðeins það versta í stöðunni. Þeir hræðast starfsmissi og 

orðrómur um fjöldauppsagnir leiðir til lélegri frammistöðu starfsmanna og minni 

framleiðni.    

 

3. Reiði: Á þessu stigi er samruninn orðinn raunverulegur. Starfsmennirnir eru farnir 

að átta sig á aðstæðum og láta þá oft á tíðum í ljós mikla reiði gagnvart yfirmönnum.  

 

4. Sorg: Starfsmenn fara að syrgja það að missa fyrirtækjaímyndina. Þeir einblína á 

mismun fyrirtækjanna sem renna saman.  

 

5. Samþykki: Eftir að hafa syrgt fyrirtækjaímyndina í ákveðinn tíma fara 

starfsmennirnir loksins að átta sig á því að engin ástæða er til þess að vera á móti 

samrunanum.   

 

6. Léttir: Þegar stórum hluta samrunans er lokið fara starfsmennirnir að sætta sig við 

hann. Þeir fara að venjast því að vinna með starfsmönnum sameinaða fyrirtækisins og 

telja aðstæður betri en þeir bjuggust við. 

 

7. Áhugi: Starfsmenn hafa fengið öryggistilfinninguna aftur og fara að íhuga kosti 

nýja fyrirtækisins. Þeir reyna að sanna hæfileika sína og hversu mikilvægir þeir eru nýja 

fyrirtækinu.  

 

8. Starfsánægja: Starfsmönnunum fer að líka vel í vinnunni og viðurkenna hið nýja 

fyrirtæki.  

 

 

9. Ánægja: Starfsmenn verða hliðhollir nýja fyrirtækinu (Anderson, 1999).  

 

Samkvæmt Marks og Mirvis (1994) þurfa eftirfarandi atriði að eiga sér stað hjá 

starfsmönnum fyrstu 100 dagana eftir samrunann til að vinna bug á samrunaheilkenninu. 
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Í fyrsta lagi þurfa starfsmenn að átta sig á því að það er eðlilegt að finna fyrir ýmsum 

tilfinningum við samruna eða yfirtöku. Í öðru lagi þurfa upplýsingar að vera gagnsæjar 

og veittar starfsmönnum á frjálsan hátt, til dæmis með fundum í hádeginu, 

póstsamskiptum eða innra neti fyrirtækis. Í þriðja lagi þurfa yfirmenn að koma 

leiðbeiningum til starfsmanna og stuðla að jákvæðri ímynd nýja fyrirtækisins. Að lokum 

er mikilvægt að starfsmenn á öllum sviðum fái að taka þátt og stjórnendur blandi saman 

starfsmönnum beggja fyrirtækja til þess að koma í veg fyrir „við og þið“ viðhorfið (Stahl, 

Pucik, Evans og Mendenhall, 2005). 

5.3 Fækkun starfsmanna 

Þar sem ekki er þörf fyrir jafn marga starfsmenn í sömu stöður eru uppsagnir algengur 

fylgifiskur samruna (Anderson, 1999). Hæfileikaríkir starfsmenn eru dýrmæt eign 

fyrirtækja og því er afar mikilvægt að vita hvaða starfsmenn það eru og hvers vegna þeir 

eru hina nýja fyrirtæki mikilvægir (Stahl, Pucik, Evans og Mendenhall, 2005). Sumir 

starfsmenn hætta þó sjálfviljugir eftir að tilkynnt hefur verið um samrunann eða á 

erfiðleikatímabilinu. Þeir starfsmenn sem kjósa að hverfa frá fyrirtækinu eru yfirleitt 

bestu starfsmennirnir þar sem að þeir eiga mjög auðvelt með að fá góða vinnu 

annarsstaðar. Rannsóknir hafa sýnt að um það bil 50% stjórnenda í yfirteknu fyrirtæki 

hætta innan eins árs, 75% innan þriggja ára og 58% innan fimm ára (Anderson, 1999).  

Ástæðan fyrir brotthvarfi starfsmanna er stundum sú að þeir óttast að völd þeirra                                                                                                                    

skerðist við samunann. Flestir hugsa um samrunann sem einhvers konar ógnun við 

núverandi stöðu innan fyrirtækisins. Staða flestra starfsmanna breytist við samruna og 

yfirtöku, bæði formlega og óformlega. Óformlegir samningar sem yfirmenn hafa samið 

um, til dæmis varðandi ákveðin fríðindi í framtíðinni eða stöðuhækkun geta orðin að 

engu við samrunann. Starfsmenn kunna ef til vill að skynja að samruninn gangi ekki eins 

og lagt var upp með í byrjun og ákveða þess vegna að yfirgefa skipið áður en það sekkur. 

Menning er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif (Ásta Dís Óladóttir, 2003). 

5.4 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenningu er stundum líkt við ísjaka. Toppurinn á ísjakanum eru hin sýnilegu 

tákn menningar eins og klæðnaður, hegðun, reglur, markmið, vinnuaðstæður, talsmáti, 

viðskiptavinir og skipurit fyrirtækisins. Hinn hluti ísjakans er undir yfirborðinu. Þar eru 
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undirliggjandi þættir eins og gildi, væntingar, trú, viðhorf, skoðanir ogsamskiptamynstur 

fyrirtækisins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 Menning er gildi, viðmið og skilningur sem starfsmönnum fyrirtækja er 

sameiginleg og við samruna og yfirtökur er nýjum starfsmönnum kennd hin nýja 

fyrirtækjamenning hins nýja fyrirtækis. Það er eingöngu þegar verið er að koma á 

nýjungum eða nýju skipulagi sem er í andstöðu við grundvallar gildi og viðmið að hún 

verður sýnileg sem menningarvald (Dahl, 2004). 

Hversu víðtæk sameiningin er hefur áhrif á það hvernig framkvæmdin gengur. Ef 

fyrirtækin halda áfram starfsemi sinni á sitthvorum staðnum eftir samrunann þá er 

væntanlega ekki mikið um árekstra. Ef fyrirtækin eru aftur á móti sameinuð að fullu, þar 

á meðal menningin, verða mikil samskipti og samvinna milli starfsmanna fyrirtækjanna  

(Vilborg Einarsdóttir, 2003). 

Fyrirækjamenning er samkennd starfsmanna og veitir þeim stöðugleika, sem gerir 

samruna erfiðara fyrir. Starfsmenn mismunandi fyrirtækja í samrunaferli leggja yfirleitt 

áherslu á mismunandi fyrirtækjamenningu og telja að vinnuskipulag þeirra sé betra. 

Fjandskapur getur skapast milli starfsmanna þessara tveggja fyrirtækja við framkvæmd 

samrunans sem gæti leitt til menningarlegra árekstra (Anderson, 1999). Árekstrarnir geta 

verið með ýmsum hætti, meðal annars vegna mismunandi óskrifaðra reglna og verklags 

(Vilborg Einarsdóttir, 2003).  

Einn erfiðasti þáttur samrunaferilsins er að sameina menningu tveggja eða fleiri 

fyrirtækja. Sameining tveggja fyrirtækja, sem hafa mjög líka menningu, getur verið 

áhættusöm en sameining mjög ólíkra fyrirtækja getur einnig verið mjög áhættusöm 

(Vilborg Einarsdóttir, 2003). Samrunar og yfirtökur eru mismunandi, eins og fram hefur 

komið; lóðréttir, láréttir eða samsteypusamrunar og geta áhrif á fyrirtækjamenningu og 

úrvinnsla verið mismunandi eftir því um hvaða form samruna eða yfirtaka er að ræða 

(Pikula, 1999).  

Rekstur fyrirtækja er ólíkur í lóðréttum samruna og því er líklegt að rekstur 

fyrirtækjanna sem sameinast verði að miklu leyti aðskilinn áfram. Slíkur samruni kemur 

því líklega ekki til með að hafa áhrif á fyrirtækjamenninguna. Samruninn getur aftur á 

móti valdið óánægju meðal stjórnenda, til dæmis ef þeir fara úr yfirstjórn í það að vera 

millistjórnendur, sem getur leitt til óánægju og þeir hætta (Pikula, 1999).  
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 Láréttur samruni er talinn erfiðastur í framkvæmd og líklegur til að skapa 

vandamál varðandi fyrirtækjamenningu og starfsánægju. Starfsmenn fyrirtækjanna sem 

renna saman búa yfir samskonar þekkingu en við samrunann eru uppsagnir nauðsynlegar 

þar sem verið er að reyna að ná fram kostnaðarhagkvæmni með samrunanum. Uppsagnir 

fylgja yfirleitt á undan samrunanum eða strax á eftir. Samskipti milli starfsmanna beggja 

fyrirtækjanna geta skapað átök þar sem mismunandi reglur og gildi hafa verið ríkjandi í 

hvoru fyrirtæki fyrir sig. Líklegt er að yfirtökufyrirtækið hafi meiri völd í samruna af 

þessu tagi en mjög mikilvægt er að yfirtekna fyrirtækið sé upplýst um það ferli sem er 

framundan til þess að starfsmenn fyrirtækisins geti búið sig undir þær breytingar sem eru 

framundan. Ef mikill munur er á menningum fyrirækjanna, sem sameinast, getur það 

tekið allt upp í nokkur ár að aukin framleiðni fari að gera vart við sig (Pikula, 1999).  

 Samsteypusamruni kemur til með að hafa lítil sem engin áhrif á starfsánægju og 

fyrirtækjamenningu. Fyrirtækin verða áfram rekin sem sjálfstæðar einingar þótt 

eignarhaldið sé það sama (Pikula,1999).  

 Í ferlinu eftir samrunann tekur við uppbygging nýrrar menningar. Breytingar á 

menningu eiga sér stað með ýmsum hætti, en þó sérstaklega með fólki sem hefur 

lykiláhrif á menninguna (Vilborg Einarsdóttir, 2003). Til að breyta menningu þarf meðal 

annars að breyta hegðun leiðtoga innan fyrirtækisins, hvernig stjórnunarvenjur eru, 

grunnuppbyggingu fyrirtækisins, formlegum ferlum og kerfum og starfsemi helstu aðila 

(Sigríður Hrund Pétursdóttir, 2006).    

Það versta sem getur gerst við samruna fyrirtækja er að menningu í hvoru 

fyrirtæki fyrir sig er leyft að halda sér og þróast í mismunandi áttir. Taka verður á þessu 

krefjandi verkefni og byggja upp sameiginlega menningu í stað þess að leyfa tvennskonar 

menninguað þróast og verða að meiriháttar vandamáli (Vilborg Einarsdóttir, 2003). 

5.5 Hvaða fyrirkomulag hefur komið best út í samrunaferli fyrir 

mannauðsþáttinn? 

Sérhver samruni er sérstakur og þarf mismunandi nálganir. Til að árangur náist með 

langtímamarkmið í huga verður að huga að ýmsum atriðum og gegna 

mannauðsstjórnendur þar mikilvægu hlutverki (Anderson, 1999). 

Fyrirtæki ættu að koma með góða skýringu á samrunanum og vera í opnum og 

reglulegum samskiptum við starfsmenn. Starfsmenn þurfa að vita hverju samrunanum er 

ætlað að ná fram, hvaða áhrif hann muni hafa og hvers vegna hann er mikilvægur. 
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Starfsmenn upplifa streitu og kvíða þegar þeir eru óvissir um framtíð sína og því ætti 

fyrirtækið að upplýsa alla starfsmenn um samrunaskipulagiðáður en aðrir frétta af því. Ef 

starfsmenn vita við hverju er að búast vegna samruna veldur það minni streitu og 

starfsmenn sporna síður við breytingum. Ef fyrirtæki er ekki með opin samskipti mun 

koma fram breyting á starfsmannamóral, ásamt aukinni starfsmannaveltu og fjarvistum. 

Gildi heiðarlegra og opinna samskiptaaðferða, á öllum stigum samrunaferilsins, er ekki 

hægt að ofmeta, það þarf að veita stöðugar upplýsingar í gegnum allt ferlið. Leita ætti 

eftir þátttöku starfsmanna eins oft og hægt er (Anderson, 1999).  

Æskilegt er að stjórnendur þekki samrunaheilkenni, sem áður hefur verið lýst og 

séu viðbúnir að takast ávið viðbrögð starfsmanna þegar þeim er sagt frá fyrirhuguðum 

breytingum. Viðbrögðin geta verið í formi afneitunar, ótta, kvíða og reiði en ef rétt er 

staðið að þessu lærir starfsfólkið að gera sér grein fyrir nýjum tækifærum hjá nýja 

fyrirtækinu og aðhyllast þau (Anderson, 1999). 

Fyrirtæki öðlast betri skilning á mannlega þætti samrunans ef 

mannauðsstjórnendur eru hafðir með í ákvörðunartöku. Mannauðsstjórnendurnir eiga að 

skoða hvort menningar þeirra fyrirtækja sem sameinast séu svipaðar og koma með 

tillögur varðandi breytingar. Ef mikill mismunur er á fyrirtækjamenningunum þá þarf að 

ákveða áður en samkomulag næst hvaða menningarþætti eigi að taka inn og hvernig eigi 

að meðhöndla mikilvægan mismun (Anderson, 1999).  

Fyrirtæki sem gera mat á mannauði sínum eru í betri stöðu til þess að ákveða 

hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar til að halda eftir hæfileikaríkum starfsmönnum. Raunin  

er því miður sú að að mjög fá fyrirtæki endurskoða mannauð sinn á meðan á yfirtöku 

stendur sem leiðir til skorts á hæfileikum í nýja fyrirtækinu (Anderson, 1999). 

 Aðstoðaráætlanir fyrir starfsmenn þarf að setja strax í gang til að draga úr streitu 

starfsmanna og aðstoða þá við að fást við þær breytingar sem fylgja samrunanum. 

Ráðgjöf mun hjálpa starfsmönnum við að greina á milli ranverulegra og ímyndaðra áhrifa 

samrunans og skýra þeirra eigin þarfir ásamt því að veita þeim yfirsýn varðandi starfsval 

þeirra (Anderson, 1999). 

Æskilegt er að mannauðsstjórnendur komi á nýju stjórnskipulagi og skýru 

upplýsingakerfi. Flest samrunaferli hafa ekki gengið sem skyldi vegna óskýrra samskipta 

og tilhneigingu til að breyta illa skilgreindum samskiptum nokkrum sinnum á fyrsta 
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árinu. Vel skilgreind skipulagsuppygging með skýrum markmiðum er afar mikilvæg til 

að starfsmenn hafi skýra stefnu varðandi framtíðina (Anderson, 1999). 

Erfitt getur verið að ákveða hvaða starfsmönnum eigi að segja upp og hverjum 

eigi að halda. Stjórnendur þurfa að ákveða það en það þarf að gerast á skjótan og réttlátan 

hátt. Utanaðkomandi þjónustuaðilar eins og ráðningarstofur,  endurmenntunarnámskeið, 

eftirlaunaaðstoð, fjármálaráðgjöf og starfsmannaráðgjöf varðandi framtíðarstarf ætti að 

vera fyrir hendi til að hjálpa starfsmönnum að takast á við þessar erfiðu breytingar 

(Anderson, 1999). 

Stjórnendur þurfa að hafa eftirlit með aðlögunarferlinu og taka viðtöl við 

starfsmenn til að leggja mat á núverandi menningu fyrirtækisins, starfsánægju, hvatningu 

og skuldbindingu. Samskipti við starfsmenn og viðbrögð við skoðunum þeirra getur eflt 

traust til fyrirtækisins og endurnýjun á skuldbindingum getur átt sér stað (Anderson, 

1999). 

Afdrif samruna og yfirtaka er undir starfsmönnum komið. Mörg vandamál við 

samruna og yfirtökur tengjast starfsmönnum fyrirtækja, eins og ótti, spenna og álag en 

með góðu aðgerðarskipulagi hafa stjórnendur möguleika á að draga úr þessum áhyggjum 

til að auðvelda starfsmönnum þær breytingar sem tengist samrunaferlinu (Anderson, 

1999). 

 Í rannsókn Deborah Pikula(1999)kom í ljós að samrunar og yfirtökur mistókust 

oft þar sem mannauðsþátturinn hafði ekki verið tekinn inn í samrunaferlið. Pikula setur 

fram tillögur að því hvernig best er að standa að þessum málum til að samrunaferli 

heppnist og gerir þá ráð fyrir að samhliða fjármálalegum ástæðum samruna verði að taka 

mannauð fyrirtækjanna inn í ferlið líka; menningar fyrirtækjanna og aðra þætti sem 

tengjast mannauði. Í þessari rannsókn var varað við því að ráðleggingar varðandi bestu 

nálgun til að samrunaferlið takist vel þurfi að taka með fyrirvara, þar sem rannsóknir 

vantar um langtímaáhrif slíkra nálgana og aðeins skammtímaáhrif hafa verið 

mældar.Þessi rannsókn leiddi í ljós að besta nálgunin er 12 þrepa nálgun sem tengist 

mannauði fyrirtækjanna og nánari lýsing á leiðbeiningunum má sjá í töflu 1(Pikula, 

1999). 
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Tafla 1 Leiðbeiningar fyrir samrunaferli varðandi nálgun mannauðsmála. 

 Heimild: Pakula, D. 1999, 12-13. 

 

Leiðbeiningar fyrir stjórnendur varðandi 

meðhöndlun mannauðsþátta í 

samrunaferlinu 

Nánari lýsing á nálgun leiðbeininga fyrir 

stjórnendur í samrunaferlinu 

Menningarleg úttekt og val nýrrar 

fyrirtækjamenningar 

Bæði fyrirtækin þurfa að framkvæma mat á 

menningu sem mun sýna fram á mismunandi 

gildi, viðhorf, viðmið, starfshætti og 

verklagsregur. Matið mun auðvelda aðilum að 

velja úr “það besta sem hentar” báðum 

fyrirtækjunum og sjá fyrir hindranir. Þetta mun 

einnig auðvelda mat á því hvaða 

menningarhluta sé vert að viðhalda áfram. 
 

Úttektarmat á samrunaálagi Schweiger og Ivancevich (1985) lögðu til að 

framkvæmd væri viðhorfkönnun starfsmanna 

til að gera sér grein fyrir hvaða starfsfólk komi 

til með að eiga erfitt með aðlögun. Matið ætti 

að ná til starfslokasamninga, umbunar, 

starfsskyldna, starfsöryggis og samstarfsfólks. 

Könnun mundi nýtast stjórnendum að búa til 

skipulag eða þróa aðferðir til að lámarka álag 

og aðstoða starfsfólk til að aðlagast nýju 

fyrirtækjamenningunni. Auk þess geta 

stjórnendur haft yfirsýn varðandi ákveðna 

erfiðleikaþætti.  
 

Tilbúið aðstoðarferli fyrir starfsmenn Til að forðast misskilning og röng samskipti og 

til að svara spurningum starfsfólks ætti að 

liggja fyrir formleg stefnumótun þannig 

aðmannauðsstjórigeti upplýst starfsfólk um það 

sem það hefur áhyggjur af. Allt starfsfólk ætti 

að vera upplýst um þetta og hafa jafnan aðgang 

að þessu. Hunsacker og Coom (1988) lögðu til 

að stofnað væri samrumateymi sem 

samanstæði af fulltrúum frá öllum sviðum 

fyrirtækisins.  
 

Starfsmenn fái jákvæð viðbrögð Til að aðstoða við óöryggi og ótta starfsfólks 

ætti að leggja áherslu á að starfsfólk fái jákvæð 

viðbrögð og huggun til dæmis með því að 

hrósa frammistöðu þeirra á fullnægjandi hátt. 

Þetta mun hjálpa til við að eyða neikvæðum 

viðbrögðum, stuðla að jákvæðum tilfinningum 

og ýta undir jákvæðara vinnuumhverfi.  
 

Viðurkenna samrunaheilkenni mannauðs Stjórnendur verða að viðurkenna og reyna að 

aðstoða starfsfólk til að fara í gegnum 

tilfinningaheilkennið og þróa aðferð til að 

aðstoða starfsfólk yfir það erfiða tímabil. Það 

mun koma í veg fyrir að starfsfólk festist í 

ákveðnu þrepi og geti tekið þátt í erfiðu 
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vinnuumhverfi. 

Undirbúa og kynna raunhæfa samruna 

framtíðarsýn 

Raunhæf samruna framtíðarsýn varðandi 

starfsvæntingar mun auðvelda starfsfólki að 

“takast á við á raunsærri hátt hinar nýju eða 

breyttu starfskröfur”. Þetta er sérstaklega 

hjálplegt starfsfólki yfirtöku fyrirtækisins. 

Starfsfólkið mun einnig skilja betur markmið, 

kerfið og menningu og getur þetta hjálpað 

starfsfólki til að skilja hvað liggur að baki hinu 

nýja vinnuskipulagi.   

Bjóða upp á einstaklingsráðgjöf Einstaklingsráðfjöf varðandi aðlögun og álag 

getur hjálpað starfsfólki að leysa vandamál sem 

tengjast samrunaálagi og fást við 

stefnumótunarálag. Ráðgjöf getur einnig veitt 

sýn á nýjan starfsvettvang og starfsmöguleika 

innan nýja fyrirtækisins sem gæti orðið til þess 

að starfsfólk héldi áfram að starfa hjá 

fyrirtækinu. 

Þekkja hæfileikaríkt starfsfólk Þar sem að yfirtökur og samrunar auka líkur á 

starfsmannaveltu er mjög mikilvægt að fyrir 

liggi upplýsingar um hvaða 

starfsmannahæfileika fyrirtækið vill halda eftir. 

Þannig verður hægt að nálgast hæfileikaríkt 

starfsfólk og ákveða hverjum verður sagt upp 

með tilliti til þess hvaða starfsfólki nýja 

fyrirtækið vill ekki halda eftir.  

Undirbúa eins fljótt og hægt er 

stefnumótun varðandi uppsagnir 

Stefnumótun varðandi uppsagnir ættu að liggja 

fyrir eins fljótt og hægt er eftir yfirtökuna. Það 

mun draga úr álagi og auðvelda starfsfólki að 

snúa sér að starfi sínu eins og venjulega eins 

fljótt og mögulegt er.Ef starfsfólk gerir sér 

grein fyrir að uppsögn sé möguleg þá getur 

óstaðfestur orðrómur valdið minnkandi 

vinnuframlagi og skaðað vinnustaðinn. 

Reyna að útrýma heilkenninu þið/við Yfirtökufyrirtækið ætti að forðast hroka til að 

tryggja að starfsfólki yfirtekna fyrirtækisins fái 

ekki þá tilfinningu að það sé óæðra og sigrað. 

Fyrirbyggjandi andrúmsloft ýtir undir 

gagnkvæma virðingu meðal stjórnendahópsins 

sem mun byggja upp betri skilning milli þeirra 

og auðvelda breytinguna. 

Samskipti Samskipti eru mjög mikilvæg á öllum stigum 

samruna eða yfirtöku. Stjórnandi ætti að miðla 

eins miklum upplýsingum eins og hægt er til 

starfsfólks fyrir yfirtöku, á meðan á henni 

stendur og eftir yfirtökuna. Það mun minnka 

rangan orðróm sem veldur neikvæðum 

tilfinningum og minna vinnuframlagi. 

Samskiptin þurfa að byggja á virðinu sem eitt 

og sér getur ýtt undir jákvæðara viðhorf. 

Kynna sameiginlega fyrirtækjamenningu Bæði fyrirtækin hafa sérstaka og hagstæða 

menningarþætti. Fremur en að þröngva einni 
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fyrirtækjamenningu yfir á nýja fyrirtækið er 

hægt að “innlima það besta úr báðum 

menningunum sem sameiginlega menningu 

nýja fyrirtækisins”. Þetta getur skapað þá stöðu 

að báðir aðilar upplifa sigur.  

 

 Samrunar veita tækifæri fyrir breytingar og geta skapað sterkara fyrirtæki fyrir 

vikið. Mannlegi þátturinn spilar veigamikið hlutverk þegar kemur að samruna og 

yfirtöku og því er ekki síður nauðsynlegt að leggja áhersluá þann þátt alveg eins og 

fjárhagslega, lagalega og stefnumótandi þætti (Anderson, 1999). 



35 

6 Umræða 

Meginmarkmkið þessarar ritgerðar er að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hvaða áhrif hefur það á samruna og yfirtökur ef mannauðsþátturinn er tekinn inn í 

samningsferlið ef litið er til skammtíma og langtíma árangurs“? Nýlegar rannsóknir sýna 

að mannauðsþátturinn í samruna og yfirtökum skiptir meira máli en fólk hafði gert sér 

grein fyrir. Helstu ástæður fyrir því að fyrirtæki fara út í samruna og yfirtökur eru meðal 

annars von um samlegðaráhrif, hraðari vöxt og hagkvæmni í rekstri. Stór hluti samruna 

og yfirtaka skila ekki tilætluðum árangri, meðal annars vegna þess að ekki er hugað 

nægilega mikið að mannlega þættinum.  

 Það hefur sýnt sig að góður undirbúningur á forskipulagsstiginu varðandi 

samruna eða yfirtökur er mikilvægur til að sá árangur náist sem fyrirtækin eru að sækjast 

eftir. Til að áætlaður árangur náist virðist það mikilvægt að mannauðsþátturinn sé 

skoðaður og settur inn í matið strax þegar metið er og valið hvaða fyrirtæki eigi að 

sameinast eða yfirtaka. Sé slíkt gert er mun líklegra að samningsferli takist sé litið til 

skamms tíma, eitt til tvö ár fram í tímann. Til að skoða áhrifin til langtíma þarf frekari 

rannsóknir til að sýna fram á það en í ljósi sögunnar og fræðanna, sérstaklega núna í 

alþjóðasamfélagi þar sem samrunar og yfirtökur ná yfir landamæri, þá hefur það sýnt sig 

að ef mannauðurinn er tekinn inn í ferlið þá heppnast slíkar aðgerðir frekar þegar litið er 

tíu ár fram í tímann.  

 Starfsmenn þurfa að vera með í samrunaferlinu frá upphafi og fá upplýsingar í 

gegnum allt ferlið. Samruni og yfirtaka hafa mikil áhrif á mannauð fyrirtækja og eru 

viðbrögðin sterk. Ekki er hægt að komast hjá því að starfsmenn upplifi tilfinningaleg 

viðbrögð sem lýst hefur verið enda eðlilegt að starfsmenn finni fyrir ýmsum tilfinningum 

við samruna og yfirtöku. Misjafnt er hvað einstaklingar fara í gegnum þetta ferli á 

löngum tíma en með stuðningi frá stjórnendum og gagnsæjum upplýsingum væri 

möguleiki á að stytta þetta tilfinningalega ferli sem starfsmenn ganga í gegnum við 

samruna og yfirtöku. Líklegt er að samruninn valdi minni streitu ef starfsmenn eru 

meðvitaðir um við hverju er að búast og sporni þá síður við breytingum. Yfirmenn þurfa 

að koma leiðbeiningum til starfsmanna og stuðla að jákvæðri ímynd nýja fyrirtækisins 

ásamt því að velja hvaða starfsmannahæfileikar eru nauðsynlegir fyrirtækinu og ef vel er 
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staðið að framkvæmd samrunaferilsins þá eru meiri líkur á að jákvæður árangur náist 

varðandi mannauðsþáttinn bæði með tilliti til skammtíma og langtíma markmiða. 

 Takmarkanir þessara niðurstaðna felast í því að ekki eru fyrir hendi nægar 

rannsóknir varðandi skammtíma og langtíma áhrif varðandi mannauðsþáttinn í 

samningsferli samruna og yfirtaka og næstu mögulegu skref sem þarf að gera á þessu 

sviði er að fræðimenn komi með fleiri slíkar rannsóknir á næstu árum. 
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7   Lokaorð 

Samrunar og yfirtökur eru algengir í fjármálaheiminum og er orðið alþjóðlegt 

fjármálaferli fyrirtækja. Ástæður fyrir samrunum og yfirtökum geta verið margvíslegar 

eins og örari vöxtur fyrirtækisins, samlegðaráhrif, skattaleg sjónarmið, fjölþætting og 

persónulegar hvatar stjórnenda svo dæmi séu nefnd. Mannauðurinn hefur hins vegar 

verið vanmetinn í samningsferlinu, þar sem nýlegar rannsóknir sýna að sá þáttur er 

mikilvægari en samrunaaðilar hafa gert sér grein fyrir til þess að ná fram tilætluðum 

árangri. Alþjóðavæðing, tæknivæðing og aðrar örar breytingar sem átt hafa sér stað 

undanfarin ár og áratugi hafa breytt ferli samruna og yfirtaka. Í auknum mæli eiga 

samrunar og yfirtökur sér ekki eingöngu stað í heimalandi sínu heldur á alþjóðlegum 

mælikvarða þar sem hindranir eru ekki eingöngu í formi mismunandi fyrirtækjamenninga 

heldur koma fleiri þættir inn eins og til dæmis mismunandi tungumál og ólík lagaleg 

umhverfi. Fyrir vikið verður mannauðsþátturinn í samningsferlinu mikilvægari en fyrir 

alþjóðavæðinguna eða allavegana flóknari. Því er ljóst að þátttaka mannauðs 

fyrirtækjanna er mikilvæg og því fyrr sem hún hefst því betra til að tryggja að samrunar 

og yfirtökur takist. Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum bæði á skammtímaáhrifum 

og langtímaáhrifum þess að mannauðsþátturinn sé tekinn inn í samningsferlið og eins 

hvort að það eru mismunandi áherslur hvað þettavarðar eftir löndum og heimsálfum. 
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