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Formáli 

Að ljúka meistaranámi með lokaverkefni líkt og þessu er hægara sagt en gert einn síns 

liðs. Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Tillitssemi annarra gagnvart mínum námsferli og 

hvatning þeirra gerir mér kleift að skilja sátt við þetta meistaranám. Allir sem komið 

hafa við í mínum hversdegi á meðan á náminu stóð stuðluðu að þeim árangri sem náðst 

hefur. Leiðbeinendur, fylgjendur, þátttakendur og uppalendur jafnt sem samferðamenn 

eiga því allir sem einn örlítið í afrakstrinum með mér. Það hefur aldrei verið mér ljósara 

hvað Isaac Newton átti við þegar hann sagðist aðeins hafa séð lengra en aðrir sökum 

þess að hann hafi staðið á herðum mikilmenna.    
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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um aðferðir og undirbúning íslenskra fjölskyldufyrirtækja við 

arftakaskipti. Nánar tiltekið hversu vel undirbúin íslensk fjölskyldufyrirtæki eru fyrir 

árangursrík arftakaskipti samkvæmt helstu kenningum um arftaka- og 

breytingastjórnun. Framkvæmd var eigindleg rannsókn í þremur íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum. Hér eru fjölskyldufyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki sem rekin eru 

af tveimur eða fleiri fjölskyldumeðlimum stofnenda þeirra. Ef stofnendur fyrirtækja eru 

ennþá starfandi þá þarf að minnsta kosti einn fjölskyldumeðlimur þeirra að starfa sem 

stjórnandi innan fyrirtækjanna. Þá teljast þau fjölskyldufyrirtæki í þessari rannsókn. 

Stuðst var við Arftakaþríhyrning Stavrou, Kleanthous og Anastasiou við gerð 

spurningalista og framkvæmd viðtala. Niðurstöður sýndu að jákvæð gildi fjölskyldnanna 

sem reka fyrirtækin smitast út í vinnuumhverfi fyrirtækjanna. Þar með eru fyrirtækin 

samheldnari og betur í stakk búin til að takast á við breytingar. Jafnframt eru samskipti 

innan fyrirtækjanna óformleg og óskipulögð. Almenn skipulagning og áætlanagerð 

þátttakenda var ekki mikil. Á heildina litið er staða arftakastjórnunar innan íslenskra 

fjölskyldufyrirtækja nokkuð góð, án þess þó að stjórnendur ætli sér það sérstaklega. 

Íslensk fjölskyldufyrirtæki byggja rekstur sinn á sterkum og klassískum fjölskyldugildum. 

Það skilar sér í árangursríkum og sveigjanlegum rekstri sem á auðvelt með breytingar og 

framþróun.  
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1  Inngangur  

Ímynd fjölskyldufyrirtækja í augum hagfræðinga er frekar einföld, óformleg og smágerð. 

Þeir telja að fjölskyldufyrirtæki vaxi hægar og græði minna en önnur fyrirtæki, að þau 

séu minna skuldsett og að innra skipulag þeirra sé flatara heldur en hjá öðrum 

fyrirtækjum (Colli, 2003). Árið 2006 skrifaði David Landes um þau áhrif sem fyrrgreind 

ímynd hefur bæði í fræðaheiminum og á heimsvísu. Landes telur umrædda ímynd vera 

útbreidda í samfélaginu, en ranga. Hún gefur í skyn að fjölskyldufyrirtæki séu gamaldags 

og rekstrarform þeirra sé úrelt. Einnig ályktar Landes að ímyndin skapi ákveðið 

áhugaleysi í fræðaheiminum á fjölskyldufyrirtækjum sem er ekki í samræmi við hlutdeild 

þeirra á markaði. Þeirri ályktun til stuðnings má nefna að innan Evrópusambandsins eru 

60 til 90 prósent einkarekinna fyrirtækja skilgreind sem fjölskyldufyrirtæki (Landes, 

2006).  

Þetta áhugaleysi sem Landes fjallar um má að einhverju leyti merkja í íslensku 

samfélagi. Til að mynda aðgreinir Hagstofa Íslands fjölskyldurekstur ekki frá öðrum 

rekstri í útgefnum skýrslum sínum og gagnasöfnum. Heldur er allur 

einkafyrirtækjarekstur settur undir sama hatt. Í þessu samhengi er hægt að færa rök 

fyrir því að íslenskur vinnumarkaður sé ef til vill of smár í sniðum til þess að slík 

aðgreining hafi eitthvað upp á sig. Ef til vill séu öll íslensk fyrirtæki fjölskyldufyrirtæki að 

einhverju leyti. Þessum vangaveltum er því miður ekki hægt að svara nógu vel með þeim 

gögnum sem liggja fyrir í dag.  

Það liggur ekki fyrir hversu stórt hlutfall af íslenskum fyrirtækjarekstri er í raun 

fjölskyldurekstur. Sé Ísland eitthvað líkt öðrum Evrópulöndum, þar sem hlutfallið er yfir 

helmingur af öllum rekstri, þá er hæglega hægt að álykta að fyrrnefnt áhugaleysi 

íslenskra stofnanna og fræðimanna sendi þau skilaboð að íslensk fjölskyldufyrirtæki séu 

óáhugaverð. Það má vera að einhverjum þyki íslenskur fjölskyldurekstur óáhugavert 

viðfangsefni, en sé slíkur rekstur í meirihluta í íslensku hagkerfi þá hlýtur hann að teljast 

mikilvægt og viðeigandi viðfangsefni fyrir stofnanir og fræðimenn.   

 Það kom höfundi á óvart hversu lítið íslensk fjölskyldufyrirtæki hafa verið 

rannsökuð og hversu litlar upplýsingar hafa verið útgefnar um þau. En að sama skapi 



 

10 

gleður það höfund þessarar ritgerðar að geta lagt fram innlegg í umræðuna um 

starfsemi íslenskra fjölskyldufyrirtækja.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Höfundur hefur sérstakan áhuga á arftakaskiptum og áhrifum þess að skipta um æðstu 

stjórnendur í fyrirtækjum. Slíkar breytingar geta verið krefjandi og yfirleitt eru einhver 

atriði sem hefðu mátt fara betur þrátt fyrir mikla skipulagningu og undirbúning. Í byrjun 

árs 2015 ákvað höfundur að nýta sér þennan sérstaka áhuga og skrifa um 

arftakastjórnun.  

Þegar rannsóknarvinna var á byrjunarstigi fór höfundur að taka sérstaklega eftir 

fjölmörgum erlendum rannsóknum á arftakastjórnun í fjölskyldufyrirtækjum. Höfundur 

hefur persónulega reynslu af vinnu í fjölskyldufyrirtækjum ásamt því að heyra af rekstri 

slíkra fyrirtækja í sínu nánasta umhverfi. Höfundi var því ljóst út frá eigin reynslu hversu 

frábrugðin stjórnun og rekstur slíkra fyrirtækja getur verið miðað við önnur. Höfundi 

þótti þá spennandi að kafa eingöngu ofan í arftakastjórnun í íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum. Allir stjórnendur eru ólíkir en vissulega breytast aðstæður frá hinu 

hefðbundna þegar fráfarandi stjórnandi ól viðtakandi stjórnanda upp, þegar þeir hafa 

eytt mestallri ævinni saman og deilt heimili.  

1.2 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif fjölskyldutengsl stjórnenda geta 

haft á rekstur íslenskra fjölskyldufyrirtækja. Niðurstöðum rannsóknarinnar er ætlað að 

svara tveimur rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig hafa eða ætla íslensk fjölskyldufyrirtæki að haga stjórnendaskiptum 

innan fjölskyldunnar? 

2. Hversu vel undirbúin eru íslensk fjölskyldufyrirtæki fyrir arftakaskipti í æðstu 

stöðum? 

Sé rekstur fjölskyldufyrirtækis farsæll kemur væntanlega að því að skipta um æðsta 

stjórnanda fyrirtækisins eftir því sem stofnandi þess eldist. Fjölskyldufyrirtæki á Íslandi 

hafa að einhverju leyti verið rannsökuð, þá má helst nefna rannsóknir háskólanema á 

starfsháttum þeirra og stjórnun. Engar stærri rannsóknir hafa þó verið framkvæmdar á 

íslenskum fjölskyldufyrirtækjum og eins og áður hefur komið fram aðgreina stofnanir 
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tengdar vinnumarkaðnum slík fyrirtæki ekki frá öðrum í útgefnum gögnum og 

gagnasöfnum. Það er því nægt rými til þess að bæta við rannsóknum á íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum og er þessari rannsókn ætlað að leggja til aðeins fleiri vísbendingar 

um rekstur og stjórnun slíkra fyrirtækja.  

1.3 Uppbygging 

Höfundur framkvæmdi viðtalsrannsókn sem er kynnt og greind nákvæmlega í þessari 

ritgerð. Eins og venja þykir í meistaraprófsritgerðum þá hefst þessi ritgerð á fræðilegri 

umfjöllun um viðfangsefni hennar. Farið er yfir alla þá þætti mannauðsstjórnunar sem 

snúa að einhverju leyti að arftakastjórnun. Höfundur hefur valið að hefja fræðilega 

umfjöllun á yfirliti um helstu kenningar breytingastjórnunar. Þessu yfirliti er ætlað að 

setja fram hugtök og grunnhugmyndir um breytingar, bæði um dæmigerða virkni og 

hegðun fyrirtækja í breytingum sem og stjórnenda innan þeirra. Þá er tekið fyrir 

sérstaklega hvernig breytingum er stjórnað innan fyrirtækja, svo sem hvernig þær eru 

undirbúnar og framkvæmdar og hvaða líkön og módel stjórnendur breytinga geta nýtt 

sér. Að skipta um stjórnendur fyrirtækja er breyting, það er breyting á uppbyggingu og 

áherslum innan fyrirtækisins. Höfundi þykir því við hæfi að kenningar um 

breytingastjórnun leggi grunninn að umfjöllun um arftakastjórnun.  

Því næst verður fjallað um fjölskyldufyrirtæki. Þar er tekið fram hver helsti munurinn 

er á annarsvegar fyrirtækjum sem er alfarið stýrt  af sömu fjölskyldunni og hinsvegar 

fyrirtækjum sem er stýrt af óskyldum einstaklingum. Sérstaklega er fjallað um muninn á 

stjórnun og virkni á milli fyrrgreindra fyrirtækja. Þessum kafla er ætlað að bæta 

kenningum og hugmyndum við helstu kenningar breytingastjórnunar og skýra þannig 

þær aðstæður sem myndast við breytingar í fjölskyldufyrirtækjum. Að endingu 

skilgreinir höfundur kjarna rannsóknarinnar, arftakastjórnun. Taldar eru upp helstu 

stefnur innan arftakastjórnunar og færð eru rök fyrir mikilvægi slíkrar stjórnunar, þá 

sérstaklega tilgangi hennar og eðli. Þá er höfundur búinn að þræða fræðasvið 

mannauðsstjórnunar og leiða lesendur að þessari tilteknu stjórnun, sem á í raun bara 

við í sérstökum aðstæðum.  

Það sem næst ber fyrir sjónir lesenda er skilgreining og nákvæm útlistun á þeirri 

aðferðafræði sem stuðst var við, við framkvæmd rannsóknarinnar. Gagnaöflun og 

gagnagreining ber þar helst á góma en að lokum gerir höfundur grein fyrir mögulegum 
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annmörkum á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Þá er hugtakabindingu 

höfundar að mestu lokið og fræðilegar kenningar hafa verið settar fram, rökstuddar og 

gagnrýndar. Því næst tekur við útlistun á þeim niðurstöðum sem að rannsókn höfundar 

leiddi í ljós. Þeim er skipt niður í þemu, að hætti eigindlegrar aðferðafræði, og þau 

greind í þaula. Til þess að binda endi á ritgerðina og leiða í ljós þýðingu fyrrgreindra 

niðurstaðna hefur höfundur skrifað umræðukafla. Sá kafli bindur saman fræðilegu 

kenningarnar og módelin, sem koma fram framar í ritgerðinni, við niðurstöður úr 

rannsókn höfundar. Þannig fléttar umræðukaflinn allt það sem á undan hefur farið 

saman í heildstæða, rökstudda umfjöllun um stöðu arftakastjórnunar í íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum og bindur þar með enda á þessa ritgerð.  



 

13 

2 Fræðilegt yfirlit 

Mannauðsstjórnun hefur verið skilgreind á fjölmarga vegu, hugtakið þykir vítt og 

teygjanlegt. Ekki eru allir fræðimenn sammála um hvað falli undir mannauðsstjórnun. 

Ásta Bjarnadóttir skýrir hlutverk þeirra sem starfa við mannauðsstjórnun á skýran hátt. 

Samkvæmt henni hefur mannauðsstjóri tvo hagsmunahópa í starfi sínu, annarsvegar 

eigendur og stjórnendur og hinsvegar þeir sem vinna innan fyrirtækisins, 

millistjórnendur og almennir starfsmenn. Mannauðsstjórar eiga að reyna að halda 

jafnvægi á milli þessara tveggja hópa  (Ásta Bjarnadóttir, 1996).  

Mannauðsstjórnun felur í sér blöndu af sálfræði, félagsfræði og jafnvel 

stjórnmálafræði. Helstu spurningar sem rannsakendur mannauðsstjórnunar reyna að 

svara með rannsóknum sínum eru meðal annars: Hvers vegna leita sum fyrirtæki inn á 

við eftir starfsmönnum í lausar stöður en sum fyrirtæki leita frekar út á við? Hvað verður 

til þess að fyrirtæki ákveða að fjárfesta í þróun mannauðs? Hvernig fyrirtæki vilja ráða 

ákveðna gerð af starfmönnum? (Weber og Kabst, 2004). Þessar spurningar hafa leitt af 

sér mismunandi stefnur innan mannauðsstjórnunar og flokkað fræðigreinina niður í 

smærri einingar.  

2.1 Breytingastjórnun 

Breytingar eru eðlilegur þáttur í starfsemi fyrirtækja. Lykilundirstaða samkeppnishæfni 

fyrirtækja er hæfni til að breytast og aðlagast umhverfinu. Þau fyrirtæki sem ekki geta 

breyst eða aðlagast umhverfi sínu munu að öllum líkindum hverfa. Á heildina litið er 

breytingastjórnun samheiti yfir ólíkar aðferðir til að fást við stjórnun breytinga innan 

skipulagsheilda. Helstu kenningar um breytingastjórnun mynda nokkurskonar 

verkfærakistu, hana geta stjórnendur nýtt sér bæði til að innleiða breytingar og til að 

stjórna fólki við erfiðar aðstæður. Breytingar geta verið  krefjandi þar sem þær snerta 

yfirleitt fjölþætt svið innan fyrirtækja. Í flestum tilvikum hafa þær töluverð áhrif á 

starfsmenn og störf þeirra. Til frekari útskýringa má segja að það séu í raun ekki 

fyrirtæki sem breytast heldur fólkið innan þeirra (Landy og Conte, 2010; Kotter, 1996).  
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Þó að stöðugar breytingar séu orðnar hluti af daglegu lífi fólks á vinnumarkaði, þá er 

fólki almennt illa við þær. Sama hvort um sé að ræða stórar eða litlar breytingar. 

Starfsmenn tengja jafnframt breytingar við óþægilega óvissu um eigin framtíð ásamt 

uppsögnum og breyttum félagstengslum í starfsumhverfi sínu. Skipulagsbreytingar 

innan fyrirtækja geta þar af leiðandi leitt til mikils mótþróa. Starfsmönnum hættir til að 

óttast þær eða sjá ekki þörfina fyrir þær. Fyrirtæki geta því einkennst af 

breytingatregðu, sem getur reynst krefjandi vandamál fyrir stjórnendur og starfsemi 

fyrirtækja (Landy og Conte, 2010; Hon, Bloom og Crant, 2014). 

Til þess að breytingar gangi upp er þátttaka og stuðningur starfsmanna mikilvægur.  

Það þarf að upplýsa þá um breytingarnar, hvernig þær munu fara fram og tilgang þeirra. 

Hugmyndafræðin sem vinna á eftir þarf að vera skýr, bæði í huga stjórnandans og þeirra  

sem munu ganga í gegnum breytingarnar. Skýr og vönduð hugmynd nægir þó ekki ein og 

sér til þess að breytingarnar skili tilætluðum árangri (Landy og Conte, 2010). Samkvæmt 

Herold og Fedor (2008) skila undir 20% tilrauna til breytinga tilsettum árangri. Það er því 

brýnt að vanda til verka, það þarf að stýra ferlinu vel og huga sérstaklega að þeim 

einstaklingum innan fyrirtækisins sem breytingarnar koma til með að hafa áhrif á.  

John P. Kotter (1996) er einn af virtustu fræðimönnum breytingastjórnunar. 

Kenningar hans um stjórnun breytinga eru notaðar víða, til að mynda við breytingar á 

innra skipulagi fyrirtækja, sameiningar deilda innan fyrirtækja og samruna fyrirtækja. 

Átta skrefa módel Kotter er ein af vinsælustu kenningum breytingastjórnunar. Annar 

fræðimaður sem að lagði grunninn að breytingastjórnun sem fræðigrein er Kurt Lewin. 

Helsta framlag Lewin til fræðanna um breytingastjórnun er kenning hans um 

mismunandi stig kerfisbundinna breytinga, hann skilgreindi hvaða grundvallaratriði 

þurfa að eiga sér stað til þess að breytingar verði. Skipulagsheildir hafa svo nýtt sér 

kenningu hans til þess að reyna að skilja og stjórna hinu almenna breytingaferli. Lewin 

sagði að ef maður virkilega vildi skilja eðli einhvers þá ætti maður að reyna að breyta því 

(Siegal et al., 1996; Tolman, 1996).  

Hér á eftir verður farið nánar yfir þrjú kerfi, eða módel, sem fræðimenn hafa sett 

fram til notkunar við breytingar innan fyrirtækja. Þessir fræðimenn hafa ætlað 

stjórnendum fyrirtækja að nýta sér þau til þess að stjórnendur geti innleitt breytingar í 
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fyrirtækjum með árangursríkum hætti. Þetta eru ADKAR-Módel Hiatts, átta þrep Kotters 

og þriggja þrepa módel Lewins. 

2.1.1 ADKAR-módelið 

ADKAR-módelið er með nýrri kenningum sem settar hafa verið fram í breytingastjórnun. 

Módelið samanstendur af fimm atriðum sem eru alltaf til staðar í breytingum. Módelinu 

er ætlað að undirstrika hvaða atriði stjórnendur þurfa að eyða orku og tíma í gagnvart 

starfsfólkinu sínu þannig að breytingarnar gangi sem best fyrir sig, módelið er með 

öðrum orðum einstaklingsmiðað hjálpartæki fyrir stjórnendur breytinga. Atriðin fimm 

eru skilningur eða meðvitund, löngun, þekking, hæfni eða geta og að lokum eftirfylgni 

(Hiatt, 2006). Hér á eftir verður hvert atriði fyrir sig útskýrt nánar: 

2.1.1.1 Skilningur eða meðvitund (e. awareness).  

Þeir einstaklingar sem að breytingin kemur til með að hafa áhrif á verða að skilja þörfina 

fyrir þær. Þeir verða að vera meðvitaðir um hvaða hugmyndafræði liggur að baki 

áætlana um breytingar. Þessum upplýsingum þarf að miðla skýrt og skilmerkilega til allra 

sem eiga að taka þátt í breytingunum. Sé skilaboðunum miðlað áfram með góðum 

árangri þá minnkar það óvissu einstaklinga og þar af leiðandi mögulega mótstöðu þeirra 

gegn breytingunum. Stjórnendur þurfa að skipuleggja hvernig best sé að koma 

skilaboðum um yfirvofandi breytingar til allra starfsmanna. Það er árangursríkast að 

nýta sér allar þær samskiptaleiðir sem eru í boði innan fyrirtækisins. Það er ekki 

óalgengt að starfsmenn nýti sér eina upplýsingaveitu fyrirtækisins framyfir aðrar og 

hætt er við að einhverjir starfsmenn missi af skilaboðunum sé þeim ekki dreift eins vítt 

og hægt er (Hiatt og Creasy, 2003). 

2.1.1.2 Löngun (e. desire)  

Allir starfsmenn sem koma til með að taka þátt í breytingunum, æðstu stjórnendur, 

millistjórnendur sem og almennir starfsmenn þurfa að vilja breytingarnar. Það er 

mikilvægt að einstaklingar sjái sinn persónulega ávinning af breytingunum, að þeim langi 

til að breyta vegna þess að þeir sjá einhvern hag í breytingunum fyrir sig. Til þess að allir 

starfsmenn finni þessa löngun þurfa æðstu stjórnendur að þjálfa millistjórnendur sína 

vel í því að sannfæra sína undirmenn um ágæti breytinganna. Í breytingaferlinu munu 

millistjórnendur koma til með að verða hvað mest varir við neikvæðni í garð 

breytinganna innan fyrirtækisins. Millistjórnendur þurfa því að vera færir um að ræða 
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neikvætt hugarfar undirmanna sinna og snúa því upp í jákvæðni og löngun til að breyta. 

Að sjálfsögðu þurfa millistjórnendur þá sjálfir að trúa hvað mest á ágæti breytinganna og 

langa til þess að framkvæma þær og fagna þeim. Grundvallarforsenda þess að þetta 

atriði sé uppfyllt er því hæfni æðstu stjórnenda til að selja millistjórnendum sínum 

mikilvægi og ávinning yfirvofandi breytinga (Hiatt og Creasy, 2003). 

2.1.1.3 Þekking (e. knowledge) 

Það er mikilvægt að allir starfsmenn fyrirtækisins hafi góða þekkingu á áætluðum 

breytingum til þess að þær séu árangursríkar. Fyrri atriði tóku fyrir hvers vegna 

breytinganna er þörf og hvað þær munu bera með sér. Nú er komið að því að vita 

nákvæmlega hvernig þær munu eiga sér stað og hvernig afraksturinn á að líta út. Þetta 

atriði byggir á því að góðar og skýrar áætlanir séu til staðar, að það sé búið að plana í 

þaula hvernig breytingarnar eiga að fara fram, skref fyrir skref. Hér þarf einnig að vera 

búið að hugsa hvernig bregðast skal við töfum á áætlunum og hvar helstu hætturnar á 

mistökum liggja. Þetta atriði undirstrikar að allir starfsmenn þurfi að búa yfir 

fullnægjandi þekkingu á öllu breytingaferlinu til þess að geti gengið sem best fyrir sig. 

Því flóknari sem áætlunin fyrir breytingar innan fyrirtækis er, því dýpri skilning þurfa allir 

starfsmenn fyrirtækisins að hafa á virkni hennar og eðli (Hiatt og Creasy, 2003). 

2.1.1.4 Hæfni eða geta (e. ability)  

Þegar hér er komið við sögu eru starfsmenn búnir að skilja tilgang breytinganna og hver 

persónulegur ávinningur þeirra er af þeim. Þeir eru búnir að öðlast fullnægjandi 

þekkingu til að framkvæma breytingarnar og nú er komið að því að framkvæma þær. 

Þegar starfsmaður er búinn að öðlast þekkingu til að breyta, þá kemur að því að hann 

verður að hafa getuna til að breyta. Nú reynir á fyrri atriði, hvort að þau hafi búið til 

nógu góðan skilning og nógu djúpa þekkingu á breytingunum til þess að allir starfsmenn 

geti auðveldlega framkvæmt þær. Það er mikilvægt að allir starfsmenn upplifi sig nógu 

hæfa til þess að annast þann hluta framkvæmdarinnar sem þeim er falinn (Hiatt og 

Creasy, 2003).  

2.1.1.5 Styrking og eftirfylgni (e. reinforcement)  

Að lokum þurfa stjórnendur að fylgja eftir öllu því sem þeir hafa unnið að með 

innleiðingu á breytingunum, það þarf að festa þær í sessi. Þegar breytingaferlinu er lokið 

þurfa stjórnendur að fara yfir árangur undirmanna sinna, þá er sérstaklega mikilvægt að 
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verðlauna góðan árangur. Með því er meðal annars hægt að uppræta enn frekar þá 

neikvæðni sem er  til staðar eftir breytingarnar, ef einhver er. Að verðlauna starfsmenn 

fyrir góðan árangur er líka viðurkenning fyrirtækisins á metnaði þeirra og framlagi til 

þess góða árangurs sem fyrirtækið, sem heild, náði. Hér geta stjórnendur einnig gefið 

þeim starfsmönnum sem eru ekki ánægðir persónulega með breytingarnar tækifæri á að 

koma því sem þeir voru óánægðir með á framfæri við sína yfirmenn. Stjórnendur geta 

þá unnið úr þeirri óánægju og reynt að koma í veg fyrir að hún eyðileggi þann árangur 

sem breytingarnar náðu að knýja fram. Þó svo að breytingarnar sjálfar hafi átt sér stað 

og nú séu teknar við nýjar aðstæður í fyrirtækinu þurfa stjórnendur að vera sífellt 

vakandi. Þeir þurfa að koma hratt og örrugglega auga á hegðun eða venjur sem gætu 

bakfært breytingarnar og uppræta slíka hegðun sem fyrst (Hiatt og Creasy, 2003). 

2.1.2 Átta skref John P. Kotter 

Samkvæmt Kotter (1996) er nauðsynlegt að starfsfólk geri sér grein fyrir þörfinni á 

breytingum. Hann skiptir breytingaferlinu almennt í átta þrep og leggur áherslu á að til 

þess að breytingar verði árangursríkar þá sé nauðsynlegt að fara í gegnum öll þrepin í 

réttri tímaröð. 

Fyrsta þrepið í breytingaferli Kotters er að skynja og sýna fram á þörf fyrir breytingar. 

Það er til dæmis hægt að gera með því að greina markaðinn og samkeppnisaðila og 

finna út hver vandamálin eru, mögulegar hindranir og tækifæri. Annað þrepið er að 

mynda sterkt bandalag um breytingar. Í því felst að setja saman hóp fólks sem gegnir 

lykilstöðum innan fyrirtækisins, eru sérfræðingar í sínu starfi, njóta trausts starfsmanna 

og eru góðir leiðtogar. Í þriðja þrepi er framtíðarsýn og stefna þróuð. Mikilvægt er að 

þróa sýn til þess að vita hvað breytingin á að leiða af sér og aðgerðaáætlun er mikilvæg 

til þess að það sé skýrt hvernig á að ná settum markmiðum. Fjórða þrepið er að miðla 

nýrri framtíðarsýn. Kotter leggur mikið upp úr því að hafa hlutina einfalda en beita 

fjölbreyttum aðferðum við að miðla einfaldri sýn með endurtekningum, til dæmis með 

fundum, minnisblöðum og fréttablöðum. Jafnframt skiptir máli að þeir sem standi fyrir 

breytingum leiði starfshóp sinn með góðu fordæmi og að samskiptin séu tvíhliða. 

Fimmta þrep Kotters er víðtæk valddreifing. Hann telur mikilvægt að stjórnendur virki 

starfsfólk til þátttöku í breytingunum því það auki frumkvæði og áhuga þeirra á nýrri 

framtíðarsýn.  
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Sjötta þrepið er að skipuleggja áfanga svo þeir leiði til smásigra. Áfangasigrar eru 

mikilvægir og þeir þurfa að vera sýnilegir og ótvíræðir. Hvetja þeir starfsfólkið til dáða, 

sýna hvað hefur áunnist, skerpa á stefnunni og slá á efasemdir andstæðinga. Sjöunda 

þrepið snýr að mati á árangri og mótun nýrra breytinga. Kotter leggur áherslu á að 

mikilvægt sé að fá utanaðkomandi aðstoð samhliða því að fá aðstoð starfsfólksins til að 

framkvæma breytingarnar. Mikilvægt er að taka ekki hlé á breytingunum, fagna ekki of 

snemma og gæta þess að starfsfólk viðhaldi breyttu verklagi. Breytingarnar eru á 

viðkvæmu stigi, þær hafa ekki verið innleiddar í menningu fyrirtækisins og geta mistök á 

þessu stigi haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Áttunda og síðasta þrep Kotters er 

að festa breytingar í sessi í menningunni. Það er mikilvægt að huga að breyttu ástandi, 

hugmyndum, tengslum, skipulagi og öðru sem breytingin hafði áhrif á. Á þessu stigi þarf 

að skoða tengsl nýrrar hegðunar við árangur fyrirtækisins (Kotter, 1996). 

Átta þrep Kotters hafa helst verið gagnrýnd fyrir að Kotter fullyrðir að það þurfi að 

framkvæma öll átta þrepin eftir réttri röð, annars falli breytingaferlið um sjálft sig. Öll 

átta þrepin í heild sinni henta ekki öllum breytingum. Því geta komið upp aðstæður þar 

sem gott er að vinna eftir hugmyndum Kotters en það eru nokkur þrep sem hreinlega 

eiga ekki við. Samkvæmt Kotter eru þrepin heildarlausn og því ættu stjórnendur ekki að 

geta valið eftir hvaða hugmyndum hans þeir vinna en þó hafa stjórnendur gert slíkt með 

góðum árangri (Appelbaum, Habashy, Malo og Shafiq, 2012; Sidorko, 2008). 

2.1.3 Þriggja þrepa módel Lewins 

Fræðin um stjórnun breytinga eiga uppruna sinn að rekja til Kurt Lewin (1951) og 

kenningu hans um þriggja stiga módel breytinga (e. unfreeze-change-refreeze model). 

Megininntak módelsins er að í fyrsta lagi sé þörf á að upplýsa fólk um núverandi 

vandamál, í öðru lagi að þörf sé á að innleiða inngrip til að taka á þessum vanda og í 

þriðja lagi að það þurfi að festa og viðhalda sérstaklega þeim breytingum sem gerðar eru 

(Landy og Conte, 2010). 

Á fyrsta stigi ferlisins, að afþýða aðstæður, þarf að gera viðkomandi aðilum grein fyrir 

því að vandamál sé til staðar og að það þurfi að grípa til aðgerða til þess að losna við 

vandamálið. Hér er átt við að sannfæra aðila máls um að breytinga sé þörf og vekja þá til 

umhugsunar um núverandi aðstæður. Á öðru stigi ferlisins eiga sjálfar breytingarnar sér 

stað og þá er mikilvægt að sammælast um viðeigandi inngrip. Á þriðja og síðasta stigi 
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ferlisins, að endurfrysta aðstæður, er mikilvægt að fylgja gerðum breytingum vel eftir. 

Það er ekki nóg að breyta heldur þarf að festa breytingarnar í sessi og aðilar máls þurfa 

að vera á varðbergi gagnvart eldri hegðun og venjum sem geta leyst upp nýorðnar 

breytingar og hrint aðstæðum aftur til baka. Lewin setur þetta ferli upp í þriggja þrepa 

módel sem er mjög almennt og telur hann að módelið eigi við um allar breytingar, hvort 

sem þær eru persónulegar, á vinnustað eða landlægar (Siegal et al., 1996). 

Sumir telja módel Lewins vera of víðtækt, að það sé svo almennt að það nýtist illa við 

breytingastjórnun þar sem breytingar geta verið eins mismunandi og þær eru margar. 

William Bridges þróaði sitt eigið þriggja þrepa módel út frá módeli Lewins. Bridges bjó til 

sitt módel með því að dýpka og þrengja kenningar Lewins. Bridges byggði nýja módelið 

sitt eingöngu á einstaklingnum eða starfsmanninum. Módel Bridges innifelur að miklu 

leyti sömu hugmyndafræði og módel Lewins en Bridges undirstrikar mikilvægi þess að 

þegar innleiða á breytingar sé ekki nóg að greina og rýna í þrepin þrjú fyrir vinnustaðinn 

sjálfan heldur þarf líka að huga að því að hver einasti starfsmaður fer í gegnum sitt eigið 

þriggja þrepa ferli. Hver einasti starfsmaður þarf að skilja og upplifa þörf fyrir breytingu 

á sinni stöðu innan fyrirtækisins, starfsmaðurinn þarf svo að gera upp vinnu sína og 

stöðu fram að þessum vendipunkti og sætta sig við nýja stöðu. Að lokum þarf 

starfsmaðurinn að taka fagnandi á móti nýju hlutverki innan fyrirtækisins, en það getur 

hann ekki gert nema að hann sé búinn að segja skilið við sitt gamla hlutverk og þau 

verkefni sem fylgdu því (Siegal et al., 1996).  

2.2 Fjölskyldufyrirtæki 

Það er ekki til nein grunnskilgreining á fjölskyldufyrirtækjum, fræðimenn hafa skilgreint 

þau á tiltölulega fjölbreyttan máta. Til að mynda telja sumir að til þess að fyrirtæki geti 

talist sem fjölskyldufyrirtæki þá þurfi ekki nema einn starfsmaður að vera skyldur 

eigandanum, þó þeir geti að sjálfsögðu verið fleiri. Aðrir gera kröfu um að skyldmenni 

eiganda fyrirtækisins séu í stjórnunarstöðum og enn aðrir telja fjölskyldumeðlimi 

eigandans verða að vera í stjórn fyrirtækisins svo það geti talist fjölskyldufyrirtæki (Dyer, 

2006). Þrátt fyrir að fræðimenn hafi ekki sammælst um eina skilgreiningu þá eru þeir 

sammála um að hæfileiki fjölskyldu til að hafa áhrif á ákvarðanir er varða fyrirtækið sé 

lykileinkenni fjölskyldufyrirtækja. Fjölskyldufyrirtæki hafa verið skilgreind sem samstarf 

á milli tveggja stofnana, fjölskyldu og fyrirtækis. Þetta samstarf leggur grunninn að eðli 
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fjölskyldufyrirtækja og skilur þau þannig frá öðrum fyrirtækjum og skipulagsheildum. 

Þessar tvær hliðar, fyrirtækið og fjölskyldan, hafa samverkandi áhrif á hvor aðra og vinna 

saman að því að mynda það einstaka fyrirbæri sem fjölskyldufyrirtækið er (Härtel, Bozer 

og Levin, 2009).  

Fjölskyldufyrirtækið sem stofnun virðist vera nokkuð stöðugt og alþjóðlegt fyrirbæri. 

Rannsókn sem framkvæmd var í Króatíu, Bandaríkjunum, Frakklandi, Indlandi, Kúveit og 

Egyptalandi sýndi svipaðar niðurstöður frá öllum löndum. Þessi lönd eru talin mjög ólík 

hvað varðar menningu, fólksfjölda og efnahag en þrátt fyrir það er fjölskyldufyrirtækjum 

í þessum löndum stjórnað á svipaðan hátt. Rannsókn Brice og Richardson frá árinu 2009 

sýndi svipaðar niðurstöður þar sem skoðuð voru fjölskyldufyrirtæki í Bandaríkjunum og í 

Úkraínu. Ekki reyndist vera mikill munur á milli landa hvernig þeim var stjórnað en flatt 

skipurit og aukinn sveigjanleiki einkenndi þessi fyrirtæki og greindi þau frá öðru 

fyrirtækjum. Þó er vert að nefna að meiri munur var á rekstri fjölskyldufyrirtækja og 

annarra fyrirtækja í Bandaríkjunum heldur en í Úkraínu. Bandarísk fjölskyldufyrirtæki 

reyndust sérstæðari á sínum heimamarkaði heldur en úkraínsk. (Lussier og Sonfield, 

2010; Brice og Richardson, 2009). 

2.2.1 Þróun og staða  

Fjölskyldufyrirtækjum gengur almennt betur heldur en öðrum sambærilegum 

fyrirtækjum. Árangri fjölskyldufyrirtækja er stjórnað af því hvernig afskiptum 

fjölskyldunnar af rekstrinum er háttað (Lee, 2006). Menningin sem ríkir innan 

fjölskyldufyrirtækja er öðruvísi heldur en í öðrum fyrirtækjum. Fjölskyldufyrirtæki leggja 

meira í þróun starfsmanna sinna, fjárfesta meira í mannauðinum, heldur en önnur 

fyrirtæki og meiri sátt ríkir meðal starfsmanna um gildi og viðmið fjölskyldufyrirtækja 

(Denison, Lief og Ward, 2004). Fjölskyldufyrirtæki njóta þeirrar sérstöðu á markaði að 

þeir sem standa á bakvið reksturinn eru tengdir fjölskylduböndum. Hvernig fjölskyldur 

starfa, gildi þeirra og stefnur, getur haft áhrif á afkomu þeirra fyrirtækja sem þær eiga 

og reka. Sumar fjölskyldur blanda sínum persónulega fjárhag saman við fjárhag 

fyrirtækisins á meðan aðrar halda fjármálum fjölskyldunnar alveg aðskildum frá 

fyrirtækinu. Stundum getur einkaneysla fjölskyldunnar keyrt fyrirtæki í þrot en einnig 

getur sterk fjárhags- og eignastaða fjölskyldunnar rétt fjárhag fyrirtækisins af (Dyer, W. 

G., 2006).   
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Flestar rannsóknir sem taka fyrir mun á framleiðni og árangri fjölskyldufyrirtækja 

miðað við önnur fyrirtæki sýna að fjölskyldufyrirtækin ná betri árangri. En þessar 

rannsóknir gera ekki ráð fyrir mismunandi stöðu fyrirtækjanna. Sé tekið tillit til þess 

hvað er lagt í rekstur fyrirtækja, bæði hvað varðar mannauð og fjárhag  þeirra, minnkar 

munurinn á framlegð fyrirtækjanna hlutfallslega. Með öðrum orðum þá gengur 

fjölskyldufyrirtækjum betur og ná meiri árangri heldur en önnur fyrirtæki vegna þess að 

þau leggja meira í rekstur fyrirtækisins almennt heldur en önnur fyrirtæki. Þá er 

sérstaklega átt við þróun og þjálfun starfsmanna ásamt því að starfsmenn telja sig eiga 

meiri hagsmuna að gæta í rekstri fjölskyldufyrirtækja heldur en í öðrum fyrirtækjum. 

Aftur á móti virðast fjölskyldufyrirtæki þurfa að leggja til minna fjármagn heldur en 

önnur fyrirtæki til þess að reksturinn nái góðum árangri og aukinni framlegð (Barbera og 

Moores, 2013). 

Þróun fjölskyldufyrirtækja getur bæði verið jákvæð og neikvæð, sé litið til dæmis til 

eignarhalds í fyrirtækinu geta margar mismunandi aðstæður skapast. Eignarhlutur 

fjölskyldumeðlima í fyrirtækjum getur haft áhrif á starfsemi þeirra en árið 2011 sýndi 

Jonchi Shyu fram á ólínulegt samband milli velgengni fyrirtækja og hversu stóran hlut 

ein fjölskylda átti í fyrirtækjunum. Sambandið reyndist jákvætt í byrjun og þar með jókst 

velgegni fyrirtækja eftir því sem fjölskyldan átti stærri hlut í þeim upp að 30 %. Þegar ein 

fjölskylda á meira en 30 % í fyrirtækinu verður samband eignardreifingarinnar við 

velgengi fyrirtækisins neikvætt samkvæmt rannsókn Shyu (Shyu, 2011). Aldur 

rekstursins getur einnig skipt máli, eftir því sem fjölskyldufyrirtæki eldast getur 

flækjustig þeirra aukist. Yfirleitt þegar ný kynslóð tekur við rekstri fyrirtækis þá eykst 

fjöldi fjölskyldumeðlima sem á hlut í fyrirtækinu. Einnig geta stjórnunaraðferðir breyst 

ásamt breytingum á stjórnendahópi fyrirtækisins. Allar þessar breytingar geta gert 

rekstur fyrirtækisins flóknari og orðið til þess að of margir komi að honum. Þegar  margir 

mismunandi aðilar koma að rekstrinum getur það haft neikvæð áhrif þar sem 

framtíðarsýn allra þeirra sem eiga hlut í fyrirtækinu getur verið illsamræmanleg. Það er 

hægt að meðhöndla slíkar breytingar þannig að þær hafi jákvæð áhrif á rekstur 

fjölskyldufyrirtækja en það felur aðallega í sér að straumlínulaga samskipti 

fjölskyldunnar varðandi rekstur fyrirtækisins (Lambrecht og Lievens, 2008). 
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Cater (2004) tók sérstaklega fyrir eitt fjölskyldufyrirtæki sem hefur starfað lengi, með 

tímanum komu fleiri fjölskyldumeðlimir að rekstrinum. Allt eru þetta breytingar sem 

gerast í kjölfar breytts efnahagsástands en það er alfarið undir fjölskyldunni komið að 

bregðast við slíkum sveiflum. Eftir því sem að fleiri fjölskyldumeðlimir fóru að starfa hjá 

fyrirtækinu því fleiri urðu stjórnendur fyrirtækisins, að lokum hafði reksturinn ekki efni á 

því að vera með svo marga stjórnendur. Einhverjir stjórnendur ákváðu að draga sig í hlé 

til að bjarga rekstrinum og þurfti þáverandi forstjóri fyrirtækisins að beita nýjum 

stjórnunaraðferðum við að koma fyrirtækinu í gegnum erfiða tíma. Eftir það fór 

reksturinn aftur að stækka við sig og eignarhald fyrirtækisins breyttist. Þó er vert að taka 

fram að hér er aðeins verið að miða við eitt fyrirtæki (Cater, 2004). 

Eignarhald innan fjölskyldufyrirtækis getur haft töluverð áhrif á framlegð þess og 

árangur á markaði. Þegar fjölskyldufyrirtæki er einnig í eigu almennings, semsagt þegar 

hluti eignarhaldsins er í almennum hlutabréfum, þá breytast aðstæður þess að einhverju 

leyti. Fjölskylda sem er að reka fyrirtæki og er líka að vinna fyrir hluthafa getur náð meiri 

árangri í rekstri fyrirtækisins heldur en ef að fjölskyldan á fyrirtækið í heild sinni. 

Utanaðkomandi pressan sem fylgir því að vinna fyrir hluthafa getur bætt upp þá galla 

sem geta fylgt fjölskyldurekstri og komið í veg fyrir að árangur rekstursins líði fyrir þá. 

Hér er átt við galla eins og að ráða ekki fagaðila í þær stöður sem krefjast þess, heldur 

fjölskyldumeðlimi sem sækjast eftir stöðunum. Einnig að fyrirtækjamenningin verði of 

einsleit og ekki eins fagleg og hún yrði ef að fleiri utan fjölskyldunnar kæmu að 

rekstrinum. Utanaðkomandi eftirlit sem fylgir því að fyrirtækið sé að hluta til í eigu 

hluthafa getur orðið til þess að fyrirtæki lagi rekstur sinn og geri hann faglegri og 

metnaðarfyllri til þess að standa undir væntingum hluthafa. Þannig verða almennir 

gallar fjölskyldufyrirtækja fyrirferðaminni en fyrirtækið getur enn nýtt sér þá styrkleika 

sem felast í því að vera fjölskyldufyrirtæki (Martínez, Stöhr og Quiroga, 2007). 

2.2.2 Stjórnun 

Árið 1999 rannsökuðu James Hunt og Wendy Handler hvað einkennir árangursríka 

stjórnendur fjölskyldufyrirtækja. Niðurstöður þeirra sýndu að stjórnendur 

fjölskyldufyrirtækja sem lögðu meiri áherslu á starfsemi fyrirtækisins heldur en 

fjölskylduna náðu meiri árangri en aðrir. Þessir stjórnendur leggja áherslu á að rekstur 

fyrirtækisins sé alltaf hafður í fyrirrúmi. Fjölskyldan er ekki tekin framyfir reksturinn, til 
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að mynda með því að ráða inn fjölskyldumeðlimi þegar ekki er skortur á starfsfólki og 

auka þannig útgjöld fyrirtækisins án þess endilega að auka innkomu þess.  Þessir 

stjórnendur eru fyrst og fremst að reka fyrirtæki og hafa ekki ætlað fjölskyldunni neitt 

sérstakt hlutverk innan þess (Hunt og Handler, 1999).  

Stjórnendur í fjölskyldufyrirtækjum eru í þannig aðstæðum að þeir geta upplifað 

meira álag heldur en stjórnendur annarra fyrirtækja. Þeir geta upplifað aðstæður sínar 

þannig að öll afkoma fjölskyldu sinnar velti á frammistöðu sinni í starfi og hvernig 

afkoma fyrirtækisins er. Þessi pressa verður oft til þess að stjórnendur 

fjölskyldufyrirtækja eru meira á tánum hvað varðar rekstur fyrirtækisins og stöðu þess á 

markaðnum. Þar af leiðandi geta fjölskyldufyrirtæki rutt brautina í nýsköpun á sínu sviði 

þar sem fjölskyldumeðlimir leggja hart að sér við að hagræða og bæta reksturinn 

(Kellermanns, Eddleston, Barnett og Pearson, 2008). Þessi viðbótar pressa sem að 

fjölskyldan leggur á stjórnendur getur því bæði skilað sér í auknum metnaði og skýrari 

framtíðarsýn. 

Það getur verið erfitt að samþætta fjölskyldu og fyrirtæki en fyrri rannsóknir benda til 

þess að best sé að gera það skipulega og formlega. Dennis Jaffe (2005) heldur því fram 

að áætlanagerð og skipulagning sé fjölskyldum ekki eðlislæg, heldur þurfi fjölskyldur að 

setjast niður á skipulögðum fundi til þess að gera áætlanir og skipuleggja framtíð 

fyrirtækjanna sinna. Jaffe vill meina að í miklu samneyti þrói fjölskyldumeðlimir með sér 

hæfni til að koma ró á fjölskyldulífið sem fyrst í stað þess að takast á við vandamálin. Þá 

er hætt við að skyndilausnir til skamms tíma verði frekar fyrir valinu heldur en að 

fjölskyldumeðlimir horfi til framtíðar og velji úthugsaðar og skipulagðar lausnir (Jaffe, 

2005). Þegar margir fjölskyldumeðlimir eiga hlut í fyrirtæki getur það auðveldað 

reksturinn að skipuleggja og koma á formlegum boðleiðum innan fjölskyldunnar. 

Formlegar boðleiðir geta náð frá stórfjölskyldunni til minni hóps sem að vinnur í raun í 

fjölskyldufyrirtækinu. Þessi minni hópur á síðan samskipti við eiginlega stjórnendur 

fyrirtækisins, þeir geta bæði verið fjölskyldumeðlimir og utanaðkomandi. Stórfjölskyldan 

myndar því einskonar fjölskylduráð sem sér um að miðla þeirra óskum og kröfum áfram 

(Lambrecht og Lievens, 2008).  

Stjórnun fjölskyldufyrirtækja hefur verið skipt í tvær víddir, þær eru annarsvegar 

fjölskylduráð og hinsvegar stjórn fyrirtækisins. Fjölskylduráðið skipuleggur og stjórnar 
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því sem snýr beint að fjölskyldunni. Meðlimir fjölskylduráðs geta verið 

fjölskyldumeðlimir sem eru starfsmenn fyrirtækisins en það er ekki skilyrði. Stjórn 

fyrirtækisins samanstendur af fulltrúum fyrirtækisins sem eru ábyrgir fyrir rekstrinum. 

Stjórnin skipuleggur og stjórnar þáttum sem snúa að rekstri fyrirtækisins. Meðlimir 

þessara tveggja vídda geta verið sama fólkið en tilgangur og markmið þeirra eru ólík. 

Saman geta víddirnar tvær myndað samspil sem að stjórnar fyrirtækinu bæði með tilliti 

til fjölskyldunnar og rekstursins sem þær annars gætu ekki myndað einar og sér. 

Fjölskylduráðið getur miðlað gildum og viðmiðum til stjórnar fyrirtækisins og þannig 

stýrt því á hvaða grunnhugmyndum reksturinn byggir. Stjórn fyrirtækisins miðlar síðan 

til fjölskylduráðsins hvaða möguleikar eru í boði miðað við þau gildi og viðmið sem 

ákveðið hefur verið að leggja áherslu á. Hlutverk stjórnar fjölskyldufyrirtækis er að gera 

fjölskyldunni ljóst hvernig hægt er að haga rekstrinum til að ná markmiðum sínum. 

(Jaffe, 2005). 

Þegar foreldrar stjórna börnum sínum í vinnu geta skapast einstakar aðstæður sem 

nálgast þarf af varfærni. Viðhorf foreldra til þess hvernig megi nýta aðföng fyrirtækisins í 

eigin þágu geta smitast yfir á börn þeirra og jafnvel stigmagnast. Ef foreldri gefur barni 

sínu ótakmarkaðan aðgang að aðföngum fyrirtækisins án þess að ætlast til neins í 

staðinn getur foreldrið verið að búa til ákveðna heimtufrekju. Barninu gæti þá fundist 

eins og það eigi rétt á ákveðnum fríðindum. Í kjölfarið getur mikil notkun á aðföngum í 

eigin þágu án þess að skila samsvarandi framlagi til fyrirtækisins skapað óánægju meðal 

annarra starfsmanna sem upplifa óréttlæti (Cooper, Kidwell og Eddleston, 2013). 

2.3 Arftakastjórnun 

Þegar kemur að því að fyrirtæki þurfa að leita nýrra arftaka í stjórnendastöður er ein 

spurning sem að kemur alltaf fram og svarið við henni getur mótað stjórnendaskiptin. 

Það er spurningin um hvar á að leita að arftaka í stöðuna? Utan fyrirtækisins eða innan 

þess? Sama hvaða ákvörðun fyrirtæki taka um hvar þau vilja leita að arftaka þá senda 

þau ákveðin skilaboð. Ákveði fyrirtæki að leita utan fyrirtækisins að arftaka gefur það í 

skyn að enginn af starfsmönnum fyrirtækisins sé nógu hæfur til að sinna lausu stöðunni. 

Leit utan fyrirtækis getur einnig dregist á langinn og núverandi starfsmenn fyrirtækisins 

gætu verið ósáttir við að fá utanaðkomandi stjórnanda. Aftur á móti getur leit utan 

fyrirtækisins skilað fleiri og betri niðurstöðum heldur en leit innan þess og ráðning 
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utanaðkomandi aðila getur komið í veg fyrir að núverandi starfsmönnum finnist 

fyrirtækið vera að gera upp á milli sín. Það fylgja því kostir og gallar að leita bæði utan 

og innan fyrirtækis en sama hverjar aðstæðurnar eru þá er alltaf í mörg horn að líta við 

ráðningu á arftaka í stjórnunarstöðu og erfitt er að gera öllum til hæfis (McLean, 1990). 

Leitin að nýjum starfsmanni getur verið bæði formleg og óformleg og getur falið í sér 

nokkrar mismunandi leiðir. Talið er að flestar ráðningar verði í kjölfar óhefðbundinnar 

leitar að umsækjendum. Óhefðbundin leit að umsækjendum felur í sér til dæmis 

ábendingar um vænlega umsækjendur frá öðrum, yfirleitt eru það núverandi starfsmenn 

fyrirtækisins eða einhver sem hefur þekkingu á starfinu. Einnig felur óhefðbundin leit í 

sér að leita í hópi núverandi starfsmanna og mörg fyrirtæki fá óumbeðnar umsóknir, það 

eru þá fyrirtæki sem teljast vera góðir vinnuveitendur og eftirsóknarvert að vinna hjá 

(Ásta Bjarnadóttir, 1996). Arftakastjórnun er það sem tekur við þegar leit að 

umsækjendum í starf ber árangur og skipti á eldri starfsmanni fyrir nýrri hefjast. Slík 

stjórnun á yfirleitt bara við um starfsmannaskipti í stjórnendastöðum og hefur verið litið 

á ferlið sem leiðtogaskipti. Markmið arftakastjórnunar er endurnýjun, bæði á skipulagi 

og stefnu fyrirtækisins (Haag, 2012).  

Framvinda einstaklinga í stöðum fyrirtækis (e. succession) getur verið óskipulögð og 

jafnvel óvænt en líka skipulögð formlega og nákvæmlega. Arftakastjórnun (e. succession 

planning) er þegar þessi framvinda einstaklinga er sett upp í áætlun, ferlið er skipulagt 

fyrirfram. Arftakastjórnun skiptist í marga minni þætti sem mynda ferlið í heild sinni en 

ferlið á sér alltaf stað á milli tveggja einstaklinga eða hópa. Ferlið felur í sér skipti á 

hlutverkum og völdum þannig að báðir aðilar eða hópar sinna stöðunni tímabundið en 

að lokum verða endanleg skipti í stöðunni (Stamm, Schmiade, Kohli og Breitschmid, 

2011).  

Arftakastjórnun er talin nauðsynleg fyrir fólk í lykilstöðum en þó virðist slík stjórnun 

oft mæta afgangi í fyrirtækjum og fær ekki næga athygli. Það getur skipt sköpum þegar 

kemur til þess að fylla lykilstöður hvort að einhverskonar áætlun sé til staðar. 

Ávinningurinn af því að skipuleggja stjórnendaskipti með arftaka í huga getur verið mikill 

en hann kemur yfirleitt ekki í ljós fyrr en ferlið er hafið eða jafnvel yfirstaðið. 

Arftakastjórnun er sífellt að verða mikilvægari í fyrirtækjum eftir því sem 

kynslóðabreytingar verða á vinnumarkaði. Þær kynslóðir sem eru nú að koma á 
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vinnumarkað eru ekki eins tilbúnar til að fórna einkalífi sínu fyrir starfsferil sinn og fyrri 

kynslóðir. Ungt fólk á vinnumarkaði í dag sækist almennt minna eftir stjórnunarstöðum 

og hefur það skapað ákveðinn framboðsvanda. Það er því enn mikilvægara nú en áður 

að vera með virka og góða arftakastjórnun í fyrirtækjum þar sem skortur á slíkri stjórnun 

getur takmarkað möguleika fyrirtækisins á að ráða inn góða stjórnendur til þess að taka 

við af  eldri stjórnendum (McLean, 1990; Fink, 2010). 

Það er viss áskorun fyrir fráfarandi stjórnendur að láta algerlega af störfum og treysta 

einhverjum öðrum fyrir stöðunni sinni. Stjórnendum gengur misvel að segja skilið við 

stöður sínar og oft er það óvissa um hvað gerist næst sem fær þá til að halda óþarflega 

lengi í þær. Hafi einstaklingur áhuga á því að verða arftaki stjórnanda í fyrirtækinu eða 

ákveði fyrirtækið að markvisst byggja upp arftaka úr starfsmannahópi sínum getur 

sjálfsvitund hjálpað til. Einstaklingar sem eru meðvitaðir um sjálfan sig og hvernig aðrir 

geta verið að sjá þá hafa reynst betri leiðtogar en þeir sem gera það ekki. Það er talið 

einkenni góðra stjórnenda að vera meðvitaðir um eigin styrkleika og veikleika og nýta 

sér þá þekkingu í starfi. Slík vitneskja getur lagt grunninn að góðri arftakastjórnun þar 

sem viðkomandi einstaklingar eru meðvitaðir um hvaða gryfjur þeir gætu fallið í á 

meðan ferlinu stendur. Vinsælasta hjálpartækið í atvinnulífinu til að öðlast vitneskju um 

veikleika sína og styrkleika og hvernig mann maður hefur að geyma er nefnt Meyers-

Briggs manngerðarprófið (skammstafað MBTI). Niðurstöður prófsins geta því nýst í 

arftakastjórnun, bæði þeim sem skipuleggja ferlið og þeim sem taka þátt í því (McLean, 

1990; McCarthy og Garavan, 1999).  

MBTI-prófið gefur 16 mismunandi niðurstöður sem byggðar eru á fjórum 

mismunandi skölum eða vísum. Einstaklingar fara í gegnum prófið og meta sjálfir hvar 

þeir vilja staðsetja sig á skölunum fjórum, prófið gengur út frá því að hver og einn þekki 

sig best sjálfur. Prófið mælir hvernig einstaklingar slaka á, hvaðan þeir sækja orku sína 

og hvernig þeim finnst best að tjá sig. Prófið mælir einnig hvernig einstaklingar meta 

aðstæður og upplýsingar, hvort þeim sé eðlislægt að skynja og meta upplýsingar rökrétt 

eða nota innsæið til þess að meta þær. Niðurstöður prófsins geta sagt til um hvernig 

einstaklingar fara að því að taka ákvarðanir og að lokum hvernig vinnuumhverfi hentar 

hverjum og einum. Allar þessar upplýsingar sem að prófið getur gefið einstaklingum 

geta nýst í starfi þeirra en varast ber að taka þær of bókstaflega. Allir sem taka prófið 
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staðsetja sig öðru hvoru megin við skalana fjóra og er mikilvægt að muna að 

einstaklingar geta verið mislangt í aðra hvora áttina á skölunum og taka þarf tillit til 

þess. Niðurstöður prófsins geta gefið ákveðnar vísbendingar en þó kemur fyrir að 

einstaklingar telji þær ekki eiga við sig (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2011; James, 

2003). 

2.3.1 Arftakastjórnun í fjölskyldufyrirtækjum 

Hvorki í fjölskyldufyrirtækjum né öðrum fyrirtækjum hafa forstjórar eða 

framkvæmdastjórar þeirra náð markverðum árangri í mannauðsmálum. Æðstu 

stjórnendur fyrirtækja hafa yfirleitt ekki tíma né orku til þess að eyða í skipulagða 

mannauðsstefnu fyrir fyrirtækið. Þegar mannauðstengd mál lenda inni á borði æðstu 

stjórnenda er líklegt að þeir taki ákvörðun um þau byggða á innsæi sínu og tilfinningum. 

Áður hefur verið fjallað um að arftakastjórnun geti verið óskipulögð og í lausu lofti þar 

sem hún fái ef til vill ekki næga athygli og tíma stjórnenda. Staða arftakastjórnunar er 

enn verri í fjölskyldufyrirtækjum þar sem samningar og áætlanir eru síður skriflegar og 

formlegar heldur en í öðrum fyrirtækjum. Afslöppuð menning fjölskyldufyrirtækja sem 

einkennist af miklu trausti getur orðið til þess að stjórnendur eru ef til vill búnir að leiða 

hugann að arftakastjórnun en ekki er til neitt skriflegt, engin áætlun eða skipulag 

(Kearns, 2003; Bernhard og Jaskiewicz, 2011). 

Þegar fjölskylda stjórnar fyrirtæki þá byggir reksturinn oftar en ekki á sameiginlegum 

draumi, sameiginlegri framtíðarsýn fyrir bæði rekstur fyrirtækisins og afkomu 

fjölskyldunnar. Fjölskyldufyrirtæki sem lifa svo lengi að þau fara í gegnum 

kynslóðaskipti, ný kynslóð innan fjölskyldunnar tekur við rekstrinum, þurfa reglulega að 

rétta af og samræma þennan fjölskyldudraum. Nýrri kynslóð geta fylgt önnur viðhorf og 

önnur gildi sem breyta framtíðarsýn þeirra fyrir fyrirtækið og afkomu fjölskyldunnar. Það 

er því mikilvægt að fjölskyldan vinni saman til að samræma þennan draum og að því að 

útfæra hann (Krause, 2011). 

Það getur reynst eigendum erfitt að yfirgefa fyrirtæki sem þeir hafa byggt upp sjálfir 

og eftirsjá öðrum daglegan rekstur. Í sumum tilfellum reyna eigendur að hanga á starfi 

sínu lengur en góðu hófi gegnir en það er einmitt hæfileikinn til að sleppa tökunum á 

starfi sínu sem einkennir góða stjórnendur. Stjórnendur fjölskyldufyrirtækja sem hafa 

náð góðum árangri í starfi eiga það sameiginlegt að hafa látið af störfum þegar tími var 
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kominn til. Sumir láta alveg af störfum en aðrir hafa starfað áfram sem ráðgjafar í 

hlutastarfi eða haldið sæti sínu í stjórn fyrirtækisins (Hunt og Handler, 1999).     

Það skiptir máli hversu gamalt fyrirtæki er, hversu lengi það hefur starfað, fyrir 

fráfarandi stjórnendur. Ef að fráfarandi stjórnandi er einnig stofnandi fyrirtækisins getur 

það reynst honum erfiðara að eftirláta arftaka sínum stöðuna heldur en þeim arftaka 

reynist að eftirláta þriðja arftaka stöðuna. Það tekur meira á andlegu hlið stofnenda 

fyrirtækja að segja skilið við reksturinn heldur en hjá öðrum og geta aðstæður við 

stjórnendaskipti verið mismunandi eftir því hvort að arftakinn kemur úr annarri eða 

þriðju kynslóð fjölskyldumeðlima í fyrirtækinu. Stofnendur fyrirtækja upplifa sjálfsímynd 

sína þannig að hún sé samtvinnuð rekstrinum og eiga erfitt með að aðskilja sig frá 

einhverju sem þeir hafa lagt mikið á sig til þess að koma á koppinn (Bernhard og 

Jaskiewicz, 2011). 

Því hefur verið velt upp af fræðimönnum hvort að arftakar sem eru ungir að aldri 

þegar þeir taka við fyrirtækinu eigi erfiðara með slík stjórnendaskipti. Sökum ungs aldurs 

að þá fá þeir minna færi á að stjórna rekstrinum sjálfir án þess að vera undir nánu 

eftirliti forvera sinna. Þeir treysta sér jafnvel ekki til að breyta neinu í fyrirtækinu og geta 

þannig fests í gömlu fari og misst af nýjungum sem gætu nýst í rekstrinum. Framþróun 

fyrirtækja er minni þegar stjórnendur taka við mjög ungir. Með tímanum getur 

sjálfstraust þeirra aukist, þeir fara þá að fikra sig áfram við nýjar stjórnunaraðferðir og 

þora að gerast meiri frumkvöðlar (Kellermanns, Eddleston, Barnett og Pearson, 2008). 

Fjölskyldufyrirtæki búa ekki alltaf svo vel að eiga fjölskyldumeðlimi sem vilja og geta 

tekið við rekstri fyrirtækisins. Stundum eru arftakarnir einfaldlega ekki tilbúnir þegar 

stofnandi eða ríkjandi stjórnandi fyrirtækisins er tilbúinn til að láta af störfum. Stundum 

hafa fjölskyldumeðlimir einfaldlega ekki áhuga á því að starfa hjá fyrirtækinu. Þegar 

fjölskyldufyrirtæki eru í þessari stöðu eru nokkrir aðrir valkostir í boði fyrir eiganda eða 

eigendur fyrirtækisins vilji þeir hætta störfum hjá fyrirtækinu. Þeir geta til dæmis selt 

öðrum stjórnendum fyrirtækisins sinn hlut í fyrirtækinu, þá er átt við stjórnendur sem 

eru ekki hluti af fjölskyldunni. Einnig geta þeir selt utanaðkomandi aðilum fyrirtækið í 

heild sinni eða skráð fyrirtækið á hlutabréfamarkað og vonast eftir því að ókunnugir 

kaupi bréfin. Oft gleymist að reikna með því að arftakastjórnun í fjölskyldufyrirtækjum 
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getur líka átt við þó svo að arftakinn sé ekki fjölskyldumeðlimur (Scholes, Westhead og 

Burrows, 2008). 

2.3.2 Arftakaþríhyrningurinn 

Stavrou, Kleanthous og Anastasiou (2005) kortlögðu ferlið þegar skipt er um æðsta 

stjórnanda í fjölskyldufyrirtækjum. Þau töldu persónuleika þess sem lætur af störfum og 

þess sem tekur við skipta máli í ferlinu. Persónuleikarnir í sameiningu við ríkjandi 

menningu innan fjölskyldufyrirtækisins geta skorið úr um hvort að breytingaferlið sé 

árangursríkt eða ekki. Módelið um arftakaþríhyrningin byggir á manngerðargreiningu 

Meyers og McCaulley, kenningum Dyers um mismunandi menningu innan 

fjölskyldufyrirtækja og fyrri rannsóknum um lykilatriði árangursríkrar arftakastjórnunar. 

Höfundar módelsins telja að allir þættir þríhyrningsins verði að vinna saman til þess að 

stjórnendaskipti verði árangursrík. Þeir telja einnig að þættirnir þrír geti bæði gert hvor 

öðrum erfitt fyrir og unnið saman þannig að þeir bæti hvorn annan upp (Stavrou, 

Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

 

Mynd 1 Arftakaþríhyrningurinn 
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2.3.2.1 Persónuleiki stjórnanda:  

Persónuleikar beggja stjórnenda, bæði þess sem er að fara frá fyrirtækinu og þess sem 

tekur við stjórnendastarfinu, eru flokkaðir eftir MBTI persónuleikavísinum. Vísirinn felur 

í sér 16 mismunandi gerðir af persónuleikum og einhverjir þeirra henta betur í 

stjórnunarstöður heldur en aðrir. Hjá fjölskyldufyrirtækjum sem hafa gengið í gegnum 

árangursrík stjórnendaskipti er algengast að annaðhvort báðir stjórnendur eða annar 

þeirra séu ESTJ persónuleikar. Slíkur persónuleiki felur í sér að vera úthverfur og sækja 

orku sína í að vera með öðru fólki (E), taka ákvarðanir út frá fyrirliggjandi gögnum frekar 

en að treysta á innsæi (S). Að meta upplýsingar rökrétt í stað þess að meta þær út frá 

ríkjandi gildum eða viðhorfum (T) og að leggja áherslu á skipulag og staðreyndir (J).  

Þessar upplýsingar, að einhver persónuleiki henti betur í stjórnunarstörf heldur en 

annar, geta fjölskyldufyrirtæki nýtt sér til dæmis við að velja fjölskyldumeðlim til að þróa 

áfram og gera að arftaka fyrirtækisins. Persónuleikar stjórnenda geta orðið til þess að 

þeir höndla illa hlutverkaskiptin sem eiga sér stað þegar nýr arftaki tekur við rekstrinum 

og sá eldri dregur sig í hlé. Aftur á móti geta persónuleikar stjórnenda einnig auðveldað 

þeim hlutverkaskiptin og gert ferlið árangursríkara fyrir fyrirtækið og fjölskylduna. Það 

þykir því ljóst að persónuleikar stjórnenda skipta máli í þessu ferli og vert er að taka tillit 

til þeirra. Aðrar rannsóknir eru að mestu leyti sammála þessari greiningu að flestir 

stjórnendur séu ESTJ persónuleikar. ISTJ persónuleikinn hefur einnig verið áberandi í 

stjórnunarstöðum, einungis munar einum bókstaf á þessum niðurstöðum en þess má 

geta að þar sem ISTJ persónuleikinn var algengastur þá fylgdi ESTJ persónuleikinn fast á 

eftir sem næst algengastur (Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 2005; Tan og Tan, 

1999). 

2.3.2.2 Árangur breytinganna: 

Sé litið til fyrri rannsókna á arftakastjórnun í fjölskyldufyrirtækjum koma í ljós níu atriði 

sem talin eru lykilþættir í árangursríkri skiptingu á stjórnendum. Fyrsta atriðið er 

sanngjörn skipting eignarhalds í fyrirtækinu, þessu ferli fylgir nær alltaf breytt eignarhald 

fjölskyldumeðlima í fyrirtækinu. Þá er átt við að allir gangi sáttir frá samningaborðinu, 

bæði fráfarandi stjórnandi og sá sem tekur við. Annað atriðið er sterkt samband á milli 

þess sem er að víkja og þess sem er að taka við, að þessir einstaklingar eigi góð 

samskipti hvor við annan, geti leitað til hvors annars og séu að vissu leyti háðir hvor 
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öðrum innbyrðis. Þriðja atriðið er að fráfarandi stjórnandi treysti þeim sem er að taka 

við algjörlega, að hann treysti arftaka sínum fyrir öllum rekstri fyrirtækisins (Stavrou, 

Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

Fjórða atriðið er að fráfarandi stjórnandi dragi sig í raun og veru frá rekstri 

fyrirtækisins. Hann getur haldið sæti sínu í stjórn eða starfað áfram sem ráðgjafi en ekki 

er talið vænlegt til árangurs ef hann er að skipta sér af ákvarðanatökum innan 

fyrirtækisins. Fimmta atriðið er að arftakinn hafi val um að taka við stöðunni, að hann 

sjái fyrir sér að eiga góðan og árangursríkan feril innan fyrirtækisins en sé ekki skikkaður 

í stöðuna. Sjötta atriðið er að arftakinn eigi gott samband við starfsmenn fyrirtækisins, 

það er mikilvægt að starfsmennirnir samþykki arftakann og treysti honum. Sjöunda 

atriðið er áætlanagerð, að það sé búið að skipuleggja stjórnendaskiptin og leggja fram 

samþykkta áætlun um hvernig ferlið mun fara fram. Áttunda atriðið snýr að reynslu 

arftakans fyrir utan fjölskyldufyrirtækið. Það er talið hjálpa ferlinu og auka líkurnar á 

góðri afkomu fjölskyldufyrirtækisins til lengri tíma ef að arftakinn hefur öðlast einhverju 

aðra reynslu á vinnumarkaðnum sem gæti þá nýst honum í nýrri stjórnendastöðu sinni 

(Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

Níunda og síðasta atriðið er þekking arftakans á mismunandi hlutverkum innan 

rekstursins. Það þykir jákvætt ef að arftakinn hefur sinnt sem flestum störfum sem að 

hann mun í nýju stöðunni sinni stjórna, slík reynsla gefur honum dýpri þekkingu á 

rekstrinum og hann á þá auðveldara með að sinna starfi sínu vel. Öll þessi atriði eru talin 

stuðla að betri árangri við stjórnendaskipti í fjölskyldufyrirtækjum. Þau þurfa ekki öll að 

vera til staðar til þess að skipti geti talist árangursrík en þeir sem koma að skiptunum 

geta haft þau sér til hliðsjónar. Séu einhver atriði ekki til staðar eða ekki í lagi getur 

fyrirtækið veitt þeim sérstaka athygli til að koma í veg fyrir að þau valdi einhverjum 

skaða í ferlinu (Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

2.3.2.3 Menningarleg staða:  

Þessi hluti arftakaþríhyrningsins byggir á kenningum Dyers um mismunandi menningu í 

fjölskyldufyrirtækjum. Hann skiptir menningunni upp í þrjá flokka, allir eiga þeir svo sína 

undirflokka. Fyrsti flokkurinn er fyrirtækjamenning, algengast er að í fyrirtæki sem hefur 

gengið í gegnum stjórnendaskipti með góðum árangri ríki þátttökumenning. Hún felur í 

sér að allir starfsmenn séu hafðir með í ráðum þegar stórar ákvarðanir eru teknar og 
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einnig að vandamál og lausnir séu rökrædd innan fyrirtækisins. Þátttökumenning leiðir 

af sér meira traust innan fyrirtækis heldur en aðrar tegundir menningar. Aðrar tegundir 

fyrirtækjamenningar eru „laissez-faire“ menning, fagleg menning og föðurleg menning. 

Fagleg menning í fyrirtækjum er þegar öll samskipti starfsmanna eru á faglegum nótum, 

byggð á reglum og eru ópersónuleg. Föðurleg menning á við þegar einhver einn 

fjölskyldumeðlimur leiðir fyrirtækið áfram, hann tekur allar ákvarðanir sjálfur og heldur 

jafnvel að sér mikilvægum upplýsingum um reksturinn. Að lokum er „laissez-faire“ 

menning þegar fjölskyldan hefur sem minnst afskipti af rekstrinum, hún kemur 

ábyrgðinni yfir á aðra starfsmenn og missir því stjórn á ákvarðanatökum og daglegum 

rekstri fyrirtækisins (Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

Annar flokkurinn sem Dyer fjallar um er fjölskyldumenning, hann skiptir henni í þrjá 

undirflokka, föðurleg menning, samvinnu menning og ósamhljóða menning. Samvinnu 

menning er vænlegust til árangurs í stjórnendaskiptum, slík menning felur í sér að 

fjölskyldumeðlimir vinni saman að sameiginlegum markmiðum og séu í góðum 

samskiptum við hvorn annan. Ekki er mikið um leyndarmál í þessari menningu og öll mál 

eru rædd opinskátt og mikið traust ríkir meðal fjölskyldumeðlima. Föðurleg menning í 

fjölskyldum er þegar einn meðlimur fer með öll völd, tekur allar ákvarðanir og ákveður 

hvaða gildi og viðmið skulu ríkja. Aðrir fjölskyldumeðlimir fylgja þessum leiðtoga í einu 

og öllu og ekki er rúm fyrir ágreining. Ósamhljóða fjölskyldumenning felur í sér að 

fjölskyldumeðlimir hafa allir sín eigin markmið sem þeir vinna að hver fyrir sig og lifa 

einnig eftir sínum eigin gildum. Þessi gildi og markmið eru ekki endilega þau sömu hjá 

öllum og því á fjölskyldan erfitt með að finna sameiginlegan grunn og samhljóm sín á 

milli (Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

Þriðji flokkurinn sem Dyer skiptir menningu niður í nefnist stjórnarmenning, þá er átt 

við stjórn fyrirtækisins. Samkvæmt Dyer getur fernskonar menning ríkt í stjórnum 

fjölskyldufyrirtækja. Tvær af þeim eru líklegar til að skila meiri árangri við 

stjórnendaskipti heldur en hinar, þær eru pappírsmenning og ráðgjafamenning. 

Pappírsmenning í stjórnum fyrirtækja er þegar stjórnin er bara til „á pappír“. Virkni 

stjórnarinnar er ekki mikil og kemur hún einungis saman til að ræða ákvarðanir sem hafa 

nú þegar verið teknar af stjórnendum fyrirtækisins. Slík stjórn samanstendur einungis af 

fjölskyldumeðlimum. Stjórn sem er með ráðgjafamenningu samanstendur af bæði 
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fjölskyldumeðlimum og öðrum stjórnendum innan fyrirtækisins. Tilgangur slíkrar 

stjórnar er að gæta hagsmuna allra hluthafa og ræður fjölskyldan þar mest, aðrir 

meðlimir fá þó að taka þátt í umræðum og leggja sína skoðum fram sem fjölskyldan 

tekur svo tillit til. Mál fá meiri umfjöllun í stjórnum með ráðgjafamenningu heldur en 

pappírsmenningu (Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 2005).  

Að auki geta stjórnir í fjölskyldufyrirtækjum verið með stimpilmenningu og 

eftirlitsmenningu. Stimpilmenning felur í sér að einhver utanaðkomandi er fengin til að 

vera í stjórn fyrirtækisins með fjölskyldunni, yfirleitt er það bókari fyrirtækisins eða 

lögfræðingur. Þeir sem eru ekki í fjölskyldunni fá sæti í stjórn fyrirtækisins einungis uppá 

ráðgjöf að gera, þeir eru spurðir álits en fjölskyldan ræður alltaf á endanum öllum rekstri 

fyrirtækisins. Eftirlitsmenning í stjórnum fjölskyldufyrirtækja á yfirleitt við þegar 

eignarhald fyrirtækisins er ekki lengur bara innan fjölskyldunnar, enginn 

fjölskyldumeðlimur situr í slíkri stjórn en hún samanstendur af utanaðkomandi 

fagaðilum. Svona stjórn hefur völdin til þess að taka allar ákvarðanir innan fyrirtækisins 

hvort sem að fjölskyldan er sammála þeim eða ekki (Stavrou, Kleanthous og Anastasiou, 

2005).  
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3 Aðferð og greining 

Við val á rannsóknaraðferð þarf að athuga hvort að markmið rannsóknarinnar geti talist 

vera eigindlegt eða megindlegt. Rannsóknir á sviði félagsvísinda skiptast í þessar tvær 

gerðir, annaðhvort er rannsókn eigindleg eða megindleg. Markmið þessarar rannsóknar 

er þess eðlis að eigindlegar rannsóknaraðferðir henta best, segja má að markmið 

rannsóknarinnar kalli á notkun eigindlegra aðferða. Markmið rannsóknarinnar er í 

grunninn frekar leitandi heldur en skýrandi. Höfundur vill bæta upplýsingum, viðhorfum 

og upplifunum við heildarímynd íslenskra fjölskyldufyrirtækja. Þær rannsóknar-

spurningar sem rannsókninni er ætla að svara eru yfirgripsmiklar og opnar. Eigindlegar 

rannsóknir koma að góðum notum þegar rannsakendur vita ekki alveg hvað þeir gætu 

fundið og vilja öðlast dýpri skilning á aðstæðum þátttakenda en megindlegar aðferðir 

bjóða upp á (Esterberg, 2002; Merriam, 2009).  Það er því út frá markmiði 

rannsóknarinnar sem að höfundur ákveður að rannsóknin skuli vera framkvæmd með 

eigindlegum aðferðum.  

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Þekkingin sem eigindlegar rannsóknir búa til miðast við aðstæður þar sem rannsakendur 

leitast við að fá rétta túlkun viðmælenda. Þeir vilja heyra hvað viðmælendur þeirra hafa 

að segja og hlusta á reynslu og upplifun þeirra. Þegar rannsakendur vilja upplifa 

aðstæður eins og þær eru í raun og veru þá er gott að fara á vettvang og nota einhverjar 

tegundir af eigindlegum rannsóknum, s.s viðtöl. Eigindlegar aðferðir eiga við þegar um 

er að ræða margar breytur sem innihalda mikið af fjölbreyttum upplýsingum sem koma 

frá fáum einstaklingum. Markmið eigindlegra rannsókna er alls ekki að alhæfa 

niðurstöður rannsókna yfir á þýðið í heild, líkt og gert er í megindlegum aðferðum, 

heldur er markmiðið að skyggnast betur inn í aðstæður viðmælenda og reyna að búa til 

viðeigandi kenningu eftir á (Esterberg, 2002).  

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar telst vera byggð á grundaðri kenningu (e. 

grounded theory). Mælitækið, sem er rannsakandinn, greinir rannsóknargögnin og 

ályktar út frá þeim kenningu sem grunduð er í gögnunum. Greinagóðar lýsingar koma 
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einnig fram í niðurstöðum rannsóknarinnar en rannsakandi leitast við að byggja upp 

viðeigandi kenningu út frá rannsóknargögnunum. Þessi rannsókn telst einnig vera „case“ 

rannsókn þar sem viðfangsefni hennar er vel afmarkað og aflað hefur verið greinagóðra 

gagna um hvern þátttakanda. Rannsóknin er þó ekki nógu mikið afmörkuð eða 

gagnaöflun nógu djúp til þess að geta talist vera eingöngu „case“ rannsókn. Sú aðferð 

sem að rannsakandi notar við greiningu gagna gerir það að verkum að rannsóknin telst 

vera byggð á grundaðri kenningu (Merriam, 2009). 

3.2 Val á þátttakendum 

Rannsakandi valdi þátttakendur í rannsóknina í samræmi við fyrirfram gefin skilyrði. 

Þessi skilyrði var hann búinn að bera saman við fræðilegan ramma sem ætlunin var að 

framkvæma rannsóknina innan. Rannsakandi ákvað í upphafi að þátttakendur yrðu að 

vera fyrirtæki á einkamarkaði, stofnanir og opinber rekstur komu því ekki til greina sem 

þátttakendur. Því næst ákvað rannsakandi að þátttakendur skyldu vera fyrirtæki sem 

rekin væru af fjölskyldum og staðsett á Íslandi. Þessi þrjú skilyrði eru eingöngu byggð á 

áhugasviði rannsakanda. Rannsakandi ákvað að skilgreina hugtakið 

„fjölskyldumeðlimur“ þannig að það væru allir sem tengjast stofnanda, eða stofnendum 

ef um var að ræða fleiri en einn, blóðtengslum eða opinberum, skjalfestum tengslum. 

Maki stofnanda og börn, þar með talin stjúpbörn og ættleidd börn, ásamt 

tengdabörnum falla því öll undir skilgreininguna „fjölskyldumeðlimur“. Fjórða skilyrðið 

fyrir því að fyrirtæki gætu tekið þátt í rannsókninni var að fleiri en ein kynslóð innan 

sömu fjölskyldu ynni við rekstur þeirra og stjórnun. Þetta skilyrði var byggt á innkomu 

arftakastjórnunar sem aðalviðfangsefnis rannsóknarinnar.  

Út frá yfirferð yfir fræði arftakastjórnunar ákvað rannsakandi fimmta skilyrðið fyrir 

þátttöku, það var að fjölskyldumeðlimir af annarri kynslóð eða síðari yrðu að vera í 

stjórnunarstöðu innan fyrirtækisins. Fyrirtæki þar sem eigendur væru með 

fjölskyldumeðlimi í vinnu sem almennir starfsmenn komu því ekki til greina, tvær 

kynslóðir innan fyrirtækis þurftu að stýra fyrirtækinu. Einnig út frá yfirferð yfir fræði 

arftakastjórnunar ákvað rannsakandi að þátttakendur þyrftu að hafa starfsmenn innan 

fyrirtækisins sem væru í stjórnunarstöðu en þó ekki fjölskyldumeðlimir. Að 

skilyrðasetningu lokinni hófst rannsakandi handa við að finna íslensk fjölskyldufyrirtæki 

sem væru með tvær eða fleiri kynslóðir í vinnu. Þau þurftu að auki að vera nógu stór til 
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þess að hafa aðra en fjölskyldumeðlimi í vinnu, ásamt því að deila eignarhaldi eða 

stjórnun fyrirtækisins með aðilum utan fjölskyldunnar. Rannsakandi hafði upp á 

fyrirtækjum sem uppfylltu skilyrðin bæði með leit á internetinu og með því að biðja 

fjölskyldu, vini og kunningja um ábendingar. Við leit á internetinu notaði rannsakandi 

leitarorðin „fjölskyldurekstur“, „fjölskyldufyrirtæki“ og „rekið af fjölskyldu“. 

 Eftir að rannsakandi hafði kynnt sér helstu kenningar og stefnur innan 

arftakastjórnunar í þaula, þá sátu nokkrar kenningar og módel eftir sem að honum þótti 

hvað áhugaverðust. Hér má helst nefna Arftakaþríhyrninginn. Þegar rannsakandi tók 

tillit til Arftakaþríhyrningsins þá varð honum ljóst að rökrétt væri að taka viðtöl við 

nokkra aðila innan sama fyrirtækis. Þátttakendur eru í raun þrjú fyrirtæki en 

viðmælendur eru þrír aðilar innan hvers fyrirtækis fyrir sig. Þátttakendur munu ekki vera 

nafngreindir, hér eftir verður vísað til þeirra sem Bláir, Grænir og Rauðir. Öll fyrirtækin 

sem tóku þátt eru nokkuð lík, þau stunda öll innflutning og reka heildsölu. Tvö af þremur 

fyrirtækjum framleiða sínar eigin vörur. Þau reka einnig verslun eða verslanir með 

vörum sínum. Fjölskyldurnar sem reka fyrirtækin reka einnig önnur fyrirtæki, þær stýra í 

heild fjölbreyttum og margskiptum rekstri. Tvær af fjölskyldunum hafa skipt rekstri 

sínum upp í tvö eða fleiri fyrirtæki en ein fjölskyldan rekur einnig dótturfyrirtæki.  

3.2.1 Val á viðmælendum 

Þeir viðmælendur sem að rannsakandi leitaðist eftir að taka viðtöl við voru stofnandi 

eða aðaleigandi fyrirtækisins, fjölskyldumeðlimur stofnanda/eiganda fyrirtækisins og 

stjórnandi eða millistjórnandi innan fyrirtækisins sem væri ekki hluti af fjölskyldu 

stofnanda þess. Rannsakandi telur að með þessum þremur sjónarhornum nái hann að 

draga fram skýra heildarmynd af fjölbreyttum rekstri fyrirtækjanna og stöðu 

arftakastjórnunar innan þeirra. Því miður náðist þessi þrenning ekki hjá öllum 

þátttakendum. Í einu af þremur fyrirtækjum náðist ekki að taka viðtal við stofnendur 

fyrirtækisins, þau Rúnar og Perlu (sjá töflu 1). Hjá Rauðum var tekið viðtal við tvo 

fjölskyldumeðlimi af annarri kynslóð, þær Freyju og Margréti, ásamt óskyldum 

stjórnanda. Rannsakandi telur þó að skortur á sjónarhorni stofnanda innan þessa 

tiltekna fyrirtækis komi ekki að sök. Hann telur að allar viðeigandi upplýsingar hafi 

komið fram með tilkomu seinni stjórnandans innan fjölskyldunnar. Við úrvinnslu gagna 

kom í ljós að Rauðir skáru sig ekki sérstaklega frá Grænum eða Bláum hvað varðar 
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upplýsingagjöf þrátt fyrir þessa breytingu á samsetningu viðmælenda innan 

fyrirtækjanna. 

Tafla 1. Skýring á uppbyggingu fyrirtækjanna.  

Fyrirtæki Stofnandi Fjölskyldumeðlimur Óskyldur stjórnandi 

Rauðir 
Rúnar Margrét 

Tryggvi 
Perla Freyja 

Bláir Stefán Almar Hjördís 

Grænir Bjarni Lára Helgi 

 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram í formi hálf-opinna viðtala. Við framkvæmd viðtalanna studdist 

rannsakandi að mestu við hálf-staðlaðan spurningalista og fengu viðmælendur að tjá 

sínar skoðanir og svara spurningum frjálst með sínum eigin orðum. Rannsakandi útfærði 

manngerðarpróf í anda Meyers-Briggs upp úr bókinni Á réttri hillu eftir Árelíu Eydísi 

Guðmundsdóttur. Öll viðtölin voru einstaklingsviðtöl og vörðu um klukkustund, 

rannsakandi tók hljóðupptökur af öllum viðtölunum.  

Hjá Bláum tók rannsakandi viðtöl við stofnanda fyrirtækisins, afkomanda stofnanda í 

stjórnunarstöðu og óskyldan stjórnanda. Stofnandi fyrirtækisins og afkomandi hans voru 

beðnir um að svara útfærslu rannsakanda af manngerðarprófi Meyers-Briggs, þeir voru 

beðnir um að leggja mat á sjálfan sig og hvorn annan. Hjá Rauðum tók rannsakandi 

viðtöl við tvo fjölskyldumeðlimi stofnanda og óskyldan stjórnanda. Báðir 

fjölskyldumeðlimirnir voru beðnir um að svara útfærslu manngerðarprófs rannsakanda, 

þeir voru beðnir um að staðsetja sjálfan sig og stofnanda fyrirtækisins á skölum prófsins. 

Hjá Grænum voru tekin viðtöl við stofnanda fyrirtækisins, afkomanda hans og óskyldan 

stjórnanda. Líkt og hjá Bláum voru stofnandi Grænna og afkomandi hans beðnir um að 

svara útfærslu manngerðarprófs rannsakanda út frá bæði sjálfum sér og hinum 

fjölskyldumeðlimnum. Útfærsla rannsakanda af manngerðarprófi Meyers-Briggs var ekki 

lögð fyrir óskylda stjórnendur innan fyrirtækjanna.  
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Tafla 2. Skýring á svarendum manngerðarprófs rannsakanda í anda Meyers-Briggs. 

Þátttakandi Viðmælandi Svör eiga við um 

Bláir 
Almar Almar og Stefán 

Stefán Stefán og Almar 

Grænir 
Lára Láru og Bjarna 

Bjarni Bjarna og Láru 

Rauðir 
Margrét Margréti og Rúnar 

Freyja Freyju og Perlu 

 

Öll viðtölin voru tekin á heimavelli viðmælenda, ýmist á vinnustað þeirra eða heimili. 

Rannsóknin átti upphaflega að hefjast í júní 2015 og taka endi í september 2015, sú 

áætlun gekk ekki eftir og stóð rannsóknin yfir fram í janúar 2016. Hún lengdist óvænt 

um fjóra mánuði. Rannsakandi lenti í tímahraki sökum úrsagnar þátttakanda úr 

rannsókninni. Vert er að nefna að við framkvæmd rannsóknarinnar hafði rannsakandi 

samband við fjölda íslenskra fjölskyldufyrirtækja en erfiðlega gekk að fá þau til þess að 

taka þátt. Mestan árangur bar persónuleg heimsókn rannsakanda í fyrirtækin þar sem 

umfang og inntak rannsóknarinnar var kynnt beint fyrir mögulegum viðmælendum.   

3.4 Greining á gögnum 

Rannsakandi notaði hljóðupptökur af viðtölunum til þess að búa til rannsóknargögn. 

Viðtölin voru hljóðrituð til þess að rannsakandinn gæti yfirfarið öll viðtölin og kóðað 

upplýsingarnar sem fram komu. Rannsakandi framkvæmdi svokallaða opna kóðun (e. 

open coding). Að því loknu voru kóðarnir teknir saman og flokkaðir í sex þemu af 

rannsakanda (Merriam, 2009). Einnig voru rannsóknargögnin borin saman við 

Arftakaþríhyrningin, reynt var að meta út frá þríhyrningnum hversu vel undirbúin 

fyrirtækin væru fyrir arftakaskipti og hvernig þau ætluðu sér að framkvæma þau.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Úrtak rannsakanda er byggt á hentugleika, það þykir ekki vænlegt til þess að vera 

áreiðanlegt. Rannsóknin býður því ekki upp á mikla möguleika til yfirfærslu, það er ekki 

hægt að máta önnur fyrirtæki við niðurstöðurnar. Rannsakandi telur niðurstöður sínar 
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frekar vera réttmætar heldur en áreiðanlegar. Sé rannsóknin framkvæmd aftur á sömu 

þátttakendum þá fengjust mjög líklega sömu niðurstöður. En sé samskonar rannsókn 

framkvæmd á öðrum fyrirtækjum þá er óljóst hvort að sömu niðurstöður fengjust. 

Rannsakandi reyndi að hámarka innra réttmæti rannsóknarinnar með því að byggja 

spurningarammann sinn og val á viðmælendum á góðum fyrri rannsóknum. Þá er átt við 

að byggja á rannsóknum sem hafa verið ritrýndar af fræðimönnum innan sviðsins, 

rannsóknum sem hafa verið birtar í viðurkenndum fræðatímaritum. Rannsakandi telur 

að rannsóknin hafi náð að mæla það sem lagt var upp með að mæla en að það sem helst 

grafi undan trúverðugleika rannsóknarinnar sé val á þátttakendum.  

Það reyndist rannsakanda erfitt að fá fyrirtæki til þess að taka þátt, í slíkum 

aðstæðum er alltaf vert að skoða hvort þau fyrirtæki sem að samþykktu þátttöku séu þá 

frábrugðin þeim sem að neituðu. Hugsanlega er sú mynd sem dregin er upp af íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum í niðurstöðunum skekkt, þau eru ef til vill of einsleit. Rannsakandi 

telur að það hefði aukið áreiðanleika rannsóknarinnar ef að þátttakendur hefðu verið 

fjölbreyttari, til dæmis hefði það breytt niðurstöðum ef að rekstur einhverra 

þátttakenda gengi illa. Eða ef að eignarhald fyrirtækjanna hefði verið fjölbreyttara. 

Rannsakandi telur að með fleiri rannsóknum á íslenskum fjölskyldufyrirtækjum væri 

hægt að skera betur úr um hversu áreiðanleg rannsóknin sé. 

Auk þess sem hér ofar hefur verið talið upp þá spilar rannsakandi sem notar 

eigindlegar rannsóknaraðferðir stórt hlutverk í rannsóknum sínum. Það fylgja því bæði 

kostir og gallar þegar rannsakandi er mælitæki í eigin rannsókn. Til dæmis gat 

rannsakandinn yfirleitt staðfest skilning sinn á viðfangsefninu auðveldlega. Það gat hann 

gert með því að bera skilning sinn á efninu undir viðfangsefnið sjálft, hann gat beðið 

viðmælendur sína að staðfesta hvað þeir eiga við í vissum aðstæðum. Hann gat einnig 

beðið þátttakendur um að staðfesta tilgang, umfang eða eðli eitthvers sem að kom fram 

í viðtölunum. Þessi persónulega nálægð getur þó snúist í höndum rannsakanda. 

Rannsakandi þurfti að gera sér grein fyrir eigin viðhorfum og skoðunum á 

viðfangsefninu. Hann þurfti að spyrja sjálfan sig hvort að hann sé fær um að skilja sínar 

fyrirframgefnu hugmyndir eftir úti og ganga algjörlega opinn og hlutlaus inn í 

framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsakandi taldi sig fullfæran um það, bæði hefur hann 

fengið nokkra þjálfun í því í gegnum nám sitt í mannauðsstjórnun og hann hafði ekki 
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miklar fyrirframgefnar skoðanir yfir höfuð á viðfangsefninu. Það að rannsakandinn 

sjálfur sé mælitæki í eigin rannsóknum er helsta bitbein fræðimanna þegar kemur að 

marktækni og trúðverðugleika eigindlegra rannsókna (Merriam, 2009). 

Að lokum má deila um réttmæti útfærslu rannsakanda af Meyers-Briggs 

manngerðarprófinu. Það að rannsakandi hafi ekki getað lagt prófið fyrir stofnendur 

Rauðra getur hafa skekkt niðurstöðurnar. Allir viðmælendur frá Bláum og Grænum voru 

prófaðir tvisvar, einu sinni svöruðu þeir sjálfir prófinu og einu sinni svaraði einhver 

annar prófinu með þá í huga. Prófið þykir því marktækara fyrir viðmælendur frá Bláum 

og Grænum heldur en frá Rauðum. Ósamræmi í fyrirlögn prófsins minnkar réttmæti 

niðurstaðnanna. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt niður í sex þemu. Þau eru ástríða, hagsmunir, 

framþróun, samskipti, traust og manngerðir stjórnenda. Hér á eftir koma ítarleg yfirlit 

yfir niðurstöður viðtala fyrir hvert þema og niðurstöður miðað við Arftakaþríhyrninginn 

skýrðar.  

4.1 Ástríða 

Allir viðmælendur sögðust hafa mikla ástríðu fyrir starfi sínu, þeim finnst sín daglega 

vinna mjög skemmtileg og áhugaverð. Allir fjölskyldumeðlimir stofnenda sögðust sjálfir 

sækjast í störfin sín, þeir upplifðu ekki að þeir væru að uppfylla einhverja skyldu foreldra 

sinna vegna. Allir fjölskyldumeðlimir stofnenda höfðu sótt sér menntun og reynslu á 

eigin forsendum. Í einhverjum tilvikum fékk áhugamál viðkomandi að stjórna vali hans á 

námsleið. Almar (Bláir) og Margrét (Rauðir) sóttu bæði nám sem er þeirra starfi í dag alls 

óviðkomandi. Þau ákváðu að stunda það nám sem að þeim langaði til, þrátt fyrir að það 

nám passaði ekki endilega við rekstur fjölskyldufyrirtækisins. Það var ekki upphafleg 

ætlun Freyju, Margrétar, Almars eða Láru að nýta sér menntun sína í starfi innan 

fjölskyldufyrirtækisins. Öll fengu þau rými til þess að eltast við sín eigin áhugamál eins 

og þeim hentaði. Samt sem áður starfa þau öll í sínum fjölskyldufyrirtækjum í dag. 

Hjördís, óskyldur stjórnandi hjá Bláum, segist hafa fylgst með börnum stofnenda 

fyrirtækisins feta þessa leið að starfi sínu í dag. Um börn Stefáns, stofnandans, segir 

hún: 

„...þau eru náttúrulega búin að fæðast inn í fyrirtækið ...þau hafa náð því að 
fara í nám og öll held ég að hafi prófað einhverja aðra vinnu ...komið svo 
hingað inn og ég veit ekki betur en að þau finni sig mjög vel í fyrirtækinu.“ 

Starfsaldur viðmælenda var tiltölulega hár, fyrirtækin eru misgömul og að sjálfsögðu 

hafa stofnendur þeirra unnið að rekstri þeirra allt frá byrjun. Fjölskyldumeðlimir 

stofnenda höfðu annaðhvort unnið hjá fyrirtækjunum frá stofnun þeirra eða frá því að 

þau höfðu aldur til þess að vinna. Óskyldu stjórnendurnir hjá Bláum og Rauðum höfðu 

unnið hjá fyrirtækinu í yfir tíu ár en Helgi, hjá Grænum, hafði nýlega verið ráðinn inn í 

fyrirtækið sem stjórnandi. Helgi hafði þó áður unnið með Bjarna, stofnanda Grænna, í 
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yfir tíu ár. Allir viðmælendur höfðu gengið í fleiri en sitt eigið starf og langflestir þeirra 

höfðu sinnt yfir fimm mismunandi störfum innan fyrirtækjanna. Rannsakanda var ljóst 

að allir viðmælendur hefðu mikla ástríðu fyrir starfi sínu, þeir höfðu mikinn áhuga á 

starfsemi sinna fjölskyldufyrirtækja og lögðu mikið upp úr því að þekkja reksturinn eins 

vel og hægt er. Fjölskyldumeðlimir stjórnenda sögðust hafa fundið fyrir mismiklum 

þrýstingi frá foreldrum sínum varðandi starf þeirra innan fyrirtækjanna. Þrátt fyrir 

þrýsting í einhverjum tilvikum þá sögðu þau öll að ákvarðanir sínar um að vinna hjá 

fyrirtækinu hafi verið algjörlega sjálfstæðar og teknar á þeirra forsendum. Eins og 

Margrét orðaði það þá er ekki verra að eyða öllum frítíma sínum með samstarfsfélögum 

sínum þegar maður hefur svona gaman af starfi sínu:  

„...þetta er svona passion [ástríða] hjá okkur, okkur finnst ekkert leiðinlegt 
að tala um þetta.“  

Allir fjölskyldumeðlimir voru sammála um að umræða um vinnutengd mál smitaðist 

alltaf yfir í heimilislíf þeirra eða aðra fjölskylduviðburði líkt og afmæli eða matarboð. Þeir 

voru þó ekki sammála um að slík smit væru ætlun þeirra eða yfir höfuð æskileg. Margrét 

og Freyja sögðu að það fælist viss hagræðing í því að hafa svona mikla ástríðu fyrir starfi 

sínu. Þær telja ekki heppilegt ef að allir lykilstarfsmenn fyrirtækisins hverfa samtímis á 

vinnutíma til þess að funda saman, þær nýta sér því nálægðina og áhugann með því að 

funda saman við kvöldmatarborðið. Þær taka báðar skýrt fram að óskyldir stjórnendur 

fá að sjálfsögðu líka að vera með þeim við matarborðið. Tryggvi, óskyldur stjórnandi hjá 

Rauðum, staðfestir þetta með því að segja: 

„...ég tók það fram þegar þau vildu fá mig í þetta djobb, að við yrðum bara 
að vera mjög heiðarleg með samskipti okkar á milli ...að ákvarðanir séu ekki 
teknar einhversstaðar úti í bæ og svo matreiddar ofan í mann á mánudegi.“ 

Þannig myndist sterk og samrýmd stjórnendaheild innan Rauðra þó svo að ekki allir 

innan hennar séu tengdir fjölskylduböndum. Almar játti því að umræður um rekstur 

Blárra kæmu vissulega upp utan vinnutíma en að fjölskyldan legði áherslu á að vinnan 

væri ekki eina umræðuefnið. Hann segir að vinnuna beri mismikið á góma í 

fjölskylduviðburðum eftir því hvernig reksturinn gengur, þar er að segja að umfang 

umræðu utan vinnutíma aukist eftir því sem meira dregur til tíðinda innan fyrirtækisins. 

Hann nefnir dæmi um að fjölskyldan eigi sérstaklega erfitt með að sitja á sér í 
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fjölskylduboðum þegar vel gengur. Almar segir að hans fjölskylda ræði vinnuna utan 

vinnutíma frekar við einstaklinga heldur en við allan hópinn í einu, þá á hann við að 

hann hringi frekar í tvo, þrjá fjölskyldumeðlimi persónulega heldur en að ræða vinnuna 

til dæmis í fjölskylduafmæli. 

Lára er í sérstakri stöðu miðað við hina afkomendur stofnenda, hún er ekki eingöngu í 

starfi hjá fjölskyldufyrirtækinu heldur sinnir hún einnig fullu starfi annarsstaðar. Samt 

sem áður tekur hún fullan þátt í rekstri Grænna. Fjölskyldurekstur Grænna er aðeins 

yngri en Blárra og Rauðra og var Lára komin út á vinnumarkað áður en fyrirtækið er 

stofnað. Lára ákveður þó að vera með fjölskyldu sinni í stofnun og rekstri Grænna án 

þess að sinna daglegu starfi þar. Lára tekur fullan þátt í starfseminni þegar á þarf að 

halda, þegar fyrirtækinu vantar starfsfólk eða hún getur á einhver hátt liðsinnt 

rekstrinum. Lára tekur þátt í öllum ákvarðanatökum sem snúa að fjölskyldufyrirtækinu 

og fer með í vinnuferðir erlendis ásamt því að sitja starfsmannafundi. Ástríða Láru fyrir 

starfi sínu hjá Grænum sýnir sig í því hversu fljót hún er að fórna starfi sínu annarsstaðar 

þegar Grænir þurfa á henni að halda.  

Ástríða fjölskyldumeðlima fyrir rekstri fyrirtækjanna birtist á mismunandi hátt, til 

dæmis hafa Almar og Margrét mjög ólíka sögu að segja. Almar tók við stöðu sinni í 

Bláum og fannst hún mjög skemmtileg en á sama tíma krefjandi. Hann ákvað þá að bæta 

við sig frekara námi til þess að geta sinnt starfi sínu betur, hann hafði það mikla ástríðu 

fyrir rekstrinum og starfinu að hann var tilbúinn til að sækja sér viðbótarþekkingu 

eingöngu fyrir starf sitt innan Blárra. Margrét upplifði sína ástríðu fyrir starfinu á annan 

hátt, hún ætlaði sér ekki að byggja upp starfsferil hjá fyrirtækinu. Margrét ætlaði að 

starfa hjá fyrirtækinu um stund á meðan að hún tæki ákvörðun um frekara háskólanám, 

hún hefur þó aldrei komist almennilega í háskólanámið. Hún hefur svo mikla ástríðu fyrir 

rekstrinum og starfi sínu að hún hefur látið hagsmuni fyrirtækisins vega þyngra heldur 

en sína persónulegu hagsmuni þegar kemur að menntun sinni. Með öðrum orðum þá 

hefur hún nokkrum sinnum skráð sig í nám en þegar kemur upp sú staða að fyrirtækið 

þarf á henni að halda hefur hún í öllum tilvikum sagt sig úr náminu og snúið aftur til 

starfa af fullum krafti. Margrét tekur fram að hún erfi þetta alls ekki við fyrirtækið og að 

í starfi sínu hafi hún lært ótalmargt sem að ekkert háskólanám gæti kennt henni, hún 
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segir að háskólanámið sé ekkert á förum og hún muni ljúka því þegar þar að kemur. Hún 

segir: 

„...í okkar starfi er bara mjög mikilvægt að mennta sig í sérstökum fræðum 
tengdum starfsgreininni í gegnum vinnuna, þau eru síbreytileg... það er ekki 
síður mikilvægara að vera á tánum þar heldur en að mennta sig í bókhaldi og 
rekstri.“ 

Allir viðmælendur höfðu orð á því að þau leggja sig fram við að gera sitt allra besta í 

starfi sínu. Þeir hafa mikinn metnað fyrir rekstri fyrirtækjanna og sjá allir fyrir sér farsæla 

framtíð innan sinna fjölskyldufyrirtækja, hér er einnig átt við óskylda stjórnendur. 

Stjórnendurnir sem voru ekki hluti af fjölskyldu stofnenda höfðu jafn mikla ástríðu fyrir 

starfi sínu eins og aðrir viðmælendur, þeim þykir vænt um vinnuveitendur sína og hafa 

mikinn áhuga á viðfangsefnum sínum í starfi. Aðspurður hvort að hann sæi fyrir sér að 

skipta um vinnustað svaraði Tryggvi: 

„...það þyrfti að vera eitthvað alveg sérstakt til þess að maður myndi færa 
sig.“ 

Undir þetta taka Helgi og Hjördís. Starfsaldur óskyldu stjórnendanna er eins og áður 

kom fram tiltölulega hár. Enginn af þeim var ráðinn inn í þá stjórnunarstöðu sem þau 

sinna í dag. Öll hafa þau byrjað sem almennir starfsmenn eða millistjórnendur hjá 

fyrirtækinu og fengið stöðuhækkanir í takt við metnað þeirra og ástríðu fyrir starfinu. 

Þau segja öll að þau upplifi sig örlítið sem hluti af fjölskyldu stofnanda, þau séu búin að 

þekkja þau svo lengi og jafnvel sjá afkomendur þeirra vaxa úr grasi. 

Allir tilvonandi arftakar, fjölskyldumeðlimir stofnenda, hafa sótt sér starfsreynslu 

annarsstaðar en í fjölskyldufyrirtækjunum. Þeir upplifa líka allir að þeirra störf hafi 

komið til á þeirra eigin forsendum, missterkt, en í öllum tilvikum höfðu þeir val um að 

starfa í fjölskyldufyrirtækjunum. Samkvæmt kenningum Arftakaþríhyrningsins þá er 

líklegt að allir tilvonandi arftakarnir muni geta stjórnað fjölskyldufyrirtækjunum sjálfir 

með góðum árangri.  

4.2 Hagsmunir 

Ásamt því að hafa mikla ástríðu fyrir starfi sínu, þá segja stofnendur og 

fjölskyldumeðlimir þeirra að persónulegir hagsmunir spili stórt hlutverk í störfum sínum. 

Stofnendur og fjölskyldumeðlimir þeirra upplifa að þegar að þeirra störf séu góð þá séu 
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þau að vinna að bæði sínum hagsmunum og fjölskyldunnar í heild. Fjölskyldumeðlimir 

stofnenda segja að fyrir þá sé meira í húfi hvað varðar rekstur fyrirtækjanna heldur en 

fyrir aðra starfsmenn. Þeir nefna mikla ánægju sem þeir finna þegar að vel gengur, að 

það sé mjög gefandi og skemmtilegt að sjá eitthvað sem að þeir hafa unnið í síðan að 

þeir voru börn vaxa og dafna. Að sama skapi sé það ennþá mikilvægara fyrir þá heldur 

en aðra starfsmenn að vinna störf sín vel þegar illa gengur. Stofnendur og 

fjölskyldumeðlimir eru tilbúnir  til að færa miklar fórnir fyrir rekstur fyrirtækisins án þess 

að fá þær endilega launaðar neitt sérstaklega í peningum. Freyja segir að rekstur Rauðra 

gangi alltaf ofar sínum eigin hagsmunum, hún segir: 

„...það verður bara að vera þannig ef að maður ætlar að vera í þessu.“ 

Öll fyrirtækin hafa gengið í gegnum miklar sveiflur, bæði hafa miklar fjárhagsáhættur 

og óviðráðanleg slys sett strik í reikning þeirra. Rauðir og Bláir voru starfandi í gegnum 

efnahagskreppuna sem átti sér stað á Íslandi 2008. Allir viðmælendur hjá Rauðum og 

Bláum minnast þess tíma þegar kreppan gekk yfir sem frekar neikvæðum. Rekstur 

fyrirtækjanna gekk ekki jafn vel og áður og þeim þótti erfitt að horfa upp á dræman 

árangur lifibrauðs fjölskyldunnar. Þá tala fjölskyldumeðlimir stofnenda og stofnendur 

Rauðra og Blárra um að á þessum tíma hafi þeir undantekningalaust lagt sig meira fram 

við störf sín sökum þess að þau áttu mikilla hagsmuna að gæta. Þau nefna öll með 

einum eða öðrum hætti að þau hafi bara gert það sem þurfti að gera fyrir fyrirtækið, 

hvort sem að það voru lengri vinnudagar án þess að fá greitt fyrir það eða frestun á 

fjölskyldufríum. Stefán var þakklátur starfsfólki sínu fyrir framlag sitt í gegnum erfiða 

tíma, hann sagði fólkið hafa komið til sín og sagst bara vilja þrauka í gegnum lægðina 

með fjölskyldunni. Stefán segir: 

„...svona rekstur [fjölskyldurekstur] er meiri langtíma hugsun ...það myndast 
persónulegri andi en til dæmis á hlutabréfamarkaði ...menn vita að þeir eru 
að vinna fyrir lifandi fólk, en ekki einhver sjóð eða eitthvað sem það sér 
aldrei.“ 

Einhverjir nefna að um tíma á meðan kreppan gekk yfir hafi eignarhald fyrirtækisins 

breyst og færst að einhverju leyti frá fjölskyldunni. Slík eignarhaldsbreyting reyndist 

þeim öllum sem hana upplifðu vera þungbær, þau tala um mikla gleði og létti þegar 

eignarhaldið hafi verið „leiðrétt“.  
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Rekstur Grænna er að einhverju leyti árstíðabundinn. Bjarni, stofnandi Grænna, segir 

að fyrirtækið sé því nokkuð vant sveiflum og að hann leggi sig fram við að hafa 

reksturinn eins sveigjanlegan og hægt er. Hann tekur undir viðhorf stofnenda Rauðra og 

Blárra hvað varðar álagstíma. Bjarni segir að þegar álagið sé mest þá gefi hann sig allan í 

fyrirtækið. Lára rennir stoðum undir þetta óeigingjarna viðhorf í fyrirtækinu þar sem hún 

kemur alltaf af fullum krafti inn í starfsemi fyrirtækisins þegar álagið eykst. Bæði Lára og 

Bjarni finna fyrir auknum stuðningi starfsmanna þegar mikið er að gera hjá fyrirtækinu. 

Að þeir séu tilbúnir til að láta dæmið ganga upp án þess að ætlast til endilega peninga í 

staðinn. 

Stofnendur og fjölskyldumeðlimir þeirra segja að með tímanum, eftir því sem rekstur 

þeirra stækkar, þá hafi létt svolítið á þeim og þau hafi öðlast meira svigrúm. Eftir því sem 

fyrirtækjunum gengur betur þá hafi þau bætt við sig starfsfólki og því hvíli reksturinn 

ekki lengur á herðum fjölskyldunnar og nokkurra annarra heldur sé hann mun dreifðari. 

Margrét og Freyja benda á að þau fjölskyldan, sem stjórnendur rekstursins, fái að 

sjálfsögðu alltaf símtöl í fríum eða utan vinnutíma ef það bjátar eitthvað á. En þær taka 

fram að sá tími þar sem að þau persónulega þurftu að bjarga vandamálum sé eiginlega 

liðinn, nú séu aðrir starfsmenn sem taki það að sér. Margrét segir:  

„...það hefur gengið vel að koma upp þannig kerfi í fyrirtækinu... það hefur 
alveg komið fyrir um helgi að eitthvað kemur uppá...maður kannski fær 
símtal en maður þarf ekki að hlaupa sjálfur til.“ 

Almar er sammála skoðun Margrétar og Freyju, hann telur að með stækkun 

fyrirtækisins að þá liggi ábyrgðin hjá fleirum og þannig verði reksturinn auðveldari fyrir 

fjölskylduna persónulega. Fjölskyldurnar vilja alltaf fá að vita af öllum vandamálum og 

árekstrum sem koma upp, þó svo að þau séu í fríi, þar sem að þær telja það nauðsynlegt 

til að geta gætt hagsmuna fyrirtækisins í heild sem best. 

Arftakaþríhyrningurinn setur almenna sátt um eignarhald fyrirtækis sem skilyrði fyrir 

árangursríkum arftakaskiptum, allir viðmælendur virðast vera á svipaðri skoðun hvað 

varðar skiptingu eignarhalds fyrirtækjanna. Bláir og Rauðir hafa ekki mikla skoðun á 

skiptingu eignarhaldsins innan fjölskyldunnar en vilja helst ekki að einhver 

utanaðkomandi eignist hlut í fyrirtækjunum með þeim. Tilvonandi arftakar eru ekki að 

búast við eignarhlut í fyrirtækjunum samhliða nýju starfi sem æðstu stjórnendur 
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fyrirtækjanna. Stofnendum Rauðra og Blárra er mikið í mun að fjölskyldumeðlimir taki 

við rekstri fyrirtækjanna eftir þeirra tíð, að halda eignarhaldi fyrirtækjanna innan 

fjölskyldunnar. Eignarhlutur Grænna er sá eini af þátttakendunum sem að er ekki alveg í 

eigu fjölskyldunnar. Það er einn óskyldur aðili sem að á hlut í fyrirtækinu en hann kemur 

lítið sem ekkert að rekstri fyrirtækisins. Bjarni segir að hann komi stundum og fái sér 

kaffibolla með þeim og fái upplýsingar um starfsemina en hann taki engan þátt í 

daglegum rekstri. Samkvæmt þessu ættu öll fyrirtækin að geta farið í gegnum 

árangursrík arftakaskipti sama hvernig eignarhaldi er skipt innan fjölskyldunnar. 

Stofnendur fyrirtækjanna nefna að þeir myndu frekar selja fyrirtækið í heild sinni heldur 

en að skipta eignarhaldinu eitthvað frekar með öðrum fyrirtækjum eða óskyldum 

aðilum. Bjarni, stofnandi Grænna, segir að ef að það komi til þess þá muni hann selja 

fyrirtækið:  

„...það held ég að sé alltaf inni í myndinni hjá öllum fyrirtækjum, að það sé 
alltaf til sölu, svo er bara mismunandi hvernig forsendurnar eru á hverjum 
tíma.“ 

4.3 Framþróun 

Eins og áður hefur komið fram þá sjá allir viðmælendur fyrir sér góða og farsæla framtíð 

innan þeirra fyrirtækja sem þau starfa hjá. Allavega næstu árin miðað við óbreytt 

ástand. Fyrirtækin eru öll lík að því leyti að þau eru búin að vera að stækka og þenjast 

út. Allir viðmælendur töldu kominn tíma á styrkingu innviða fyrirtækjanna, eftir þenslu 

síðustu ára. Öll fyrirtækin hafa ekki skuldsett sig mikið og lagt mikla áherslu á að vera 

með vaðið fyrir neðan sig i fjármálum og fjárfestingum. Ekkert af fyrirtækjunum hefur 

vaðið í verkefni án þess að vera búin að skoða ferlið til enda, hvernig lokaniðurstaðan 

kemur til með að vera. Hér nefna allir stofnendur og fjölskyldumeðlimir 

efnahagskreppuna sem áhrifavald, að eftir hana hafi þau varað sig enn frekar á miklum 

áhættum og óvissu.  

Samt sem áður nefna allir viðmælendur að gott innsæi sé lykilatriði í velgengi 

rekstursins. Stofnendur segja að stundum vilji þeir fylgja eftir einhverri tilfinningu sem 

þeir hafa, þá byggja þeir hana á mikilli reynslu. Bjarni segir:  

„...þegar maður hefur áratuga reynslu af þessum bransa þá getur maður 
byggt svolítið á henni við svona stórar ákvarðanir ...maður fær tilfinningu 
fyrir þessu.“ 
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Fjölskyldumeðlimir taka undir þetta og nefna að stundum fái þau einfaldlega bara 

sterka tilfinningu fyrir einhverju sem þau vilja gjarnan fylgja eftir, þrátt fyrir að vilja vera 

varkár og örugg í ákvarðanatökum í starfi sínu. Óskyldir stjórnendur segja ákveðið 

innsæi stofnenda og í sumum tilvikum fjölskyldumeðlima hiklaust vera til staðar innan 

rekstursins. Allir viðmælendur minnast stórra ákvarðanna varðandi rekstur 

fyrirtækjanna sem voru að mestu byggðar á innsæi. Sumir þeirra telja að óformlegt 

umhverfi fjölskyldureksturs geti gert slíkum ákvörðunum kleift að blómstra.  

Allir fjölskyldumeðlimir stofnenda sjá fyrir sér að taka við keflinu af stofnendum, þeir 

sjá ekki fyrir sér að ráða utanaðkomandi æðsta stjórnanda. Allir stjórnendur sjá líka fyrir 

sér að láta reksturinn í hendur fjölskyldumeðlima sinna. Almar nefnir í þessu samhengi 

að fjölskyldan sé meðvituð um aldur stofnenda fyrirtækisins, hann segir:  

„...maður er hérna að reyna að nýta næstu árin í að læra allt sem maður 
getur af þeim [stofnendunum].“ 

Vert er að taka fram að þó svo að allir viðmælendur sjái fyrir sér að 

fjölskyldumeðlimir stofnenda komi til með að taka við af stofnendunum, þá er ekki til 

nein áætlun um slíkt innan fyrirtækjanna. Allir hafa séð ferlið einhvernvegin fyrir sér og 

eru jafnvel að undirbúa sig hægt og rólega fyrir stjórnendaskiptin. En ekkert af 

fyrirtækjunum hefur gert neinar skriflegar áætlanir um hvernig skiptunum verður hagað. 

Í einhverjum tilvikum, eins og hjá Rauðum, þá hafa stjórnendaskiptin að mestu átt sér 

stað. Stofnendur Rauðra eru að fullu upplýstir um rekstur fyrirtækisins en taka ekki þátt 

í honum dagsdaglega, þeir leggja sínar skoðanir á vogarskálarnar þegar stórar ákvarðanir 

eru teknar.  

Óskyldur stjórnandi hjá Rauðum, Tryggvi, telur að ferlið muni ekki taka enda á meðan 

að stofnendurnir séu enn lifandi, það sé því ef til vill erfitt að kortleggja ferli sem hefur 

engan ákveðinn endi. Hjördís og Helgi eru sammála Tryggva varðandi stofnendur 

fyrirtækjanna, að þeir muni ekki draga sig alveg í hlé að sjálfsdáðum á meðan fyrirtækið 

starfar enn.  

Samkvæmt Arftakaþríhyrningnum gæti þessi staða komið tilvonandi arftökum 

fyrirtækjanna í klípu seinna meir. Þegar að stofnendur neita að draga sig í hlé og eru að 

sinna starfi sínu bak við tjöldin þrátt fyrir að arftakaskipti hafi átt sér stað þá grefur það 

undan nýjum æðsta stjórnanda fyrirtækisins. Arftakinn getur upplifað sjálfan sig ekki 
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nógu hæfan í starfið fái hann ekki að sinna því einn og óstuddur. Einnig geta aðrir 

starfsmenn fyrirtækisins borið minna traust til arftakans ef að þeir skynja að hann sé 

ekki mikilvægur í rekstri fyrirtækisins, að það sé hvort eð er alltaf stofnandinn sem taki 

allir ákvarðanir.  

4.4 Samskipti 

Í öllum tilvikum telja viðmælendur samskipti innan fyrirtækjanna vera óformleg. 

Margrét og Freyja segja samskipti innan Rauðra vera persónuleg, þær styðjast við 

Facebook til þess að eiga skjót samskipti við aðra starfsmenn. Tryggvi er sammála þeim 

og telur hann undirmenn sína hjá Rauðum hafa tiltölulega mikinn og greiðann aðgang að 

sér. Að hvaða starfsmaður sem er geti bókað með honum fund og ef að hann er inni á 

skrifstofunni sinni þá geti hver sem er komið inn og spjallað við hann.  

Almar og Hjördís hafa sömu sögu að segja af Bláum. Þar eru samskipti óformleg, 

sérstaklega sökum hás starfsaldurs innan fyrirtækisins. Starfsfólkið er búið að vinna lengi 

saman og þekkir hvort annað vel. Almar nefnir að það sé þó ekki vandamál að framkalla 

formleg samskipti innan fyrirtækisins með formlegum erindum eða viðfangsefnum. 

Hann segir að þegar starfsmenn biðji um fundi eða séu boðaðir á fund þá séu samskiptin 

fagleg og formleg en annars séu þau frjálsleg og óformleg. Hjördís segir: 

„...samskiptin eru óformleg, það kemur enginn upp að mér og segir frú 
Hjördís eða frú yfirmaður... en við viljum frekar hafa samskiptin skrifleg 
vegna þess að það er svo ansi margt að fara hérna í gegn á hverjum degi.“ 

Samskiptin hjá Grænum eru á svipuðum nótum, þau eru óformleg og persónuleg. 

Stofnandi fyrirtækisins er í miklum samskiptum við alla starfsmenn fyrirtækisins og 

boðleiðir eru stuttar. Helgi, óskyldur stjórnandi hjá Grænum, nefnir að honum finnist 

mjög auðvelt að ná í alla sem koma að rekstrinum og bera undir þá þau mál sem koma 

upp. Bjarni segir að sér finnist samskiptin hjá Grænum vera töluvert betri og þægilegri 

heldur en það sem hann upplifði í starfi sínu hjá öðru einkafyrirtæki. Bjarni starfaði 

annarsstaðar í mörg ár, um samskipti þar segir hann: 

„...það var mesta álagið þegar minnst var að gera...stjórnendur höfðu ekki 
skilning á starfseminni þrátt fyrir áralanga reynslu.“ 

Almar nefnir að það sé mjög gott fyrir fyrirtækið í heild að fjölskyldumeðlimir skuli 

vera dreifðir um fyrirtækið, þannig sé hægt að koma auga á hugsanleg vandamál sem 
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fyrst. Hjá Bláum starfa nokkrir fjölskyldumeðlimir allir innan mismunandi sviða 

fyrirtækisins, svo þegar fjölskyldan hittist oft og ber saman bækur sínar þá styttast 

boðleiðir til muna. Fjölskyldan hefur mjög víða en jafnframt nákvæma sýn á rekstur 

fyrirtækisins í heild. Freyja, Margrét og Lára taka allar undir viðhorf Almars, að því 

dreifðari sem að fjölskyldumeðlimir eru um rekstur fyrirtækjanna því betri verða 

samskipti innan fyrirtækjanna. Samskiptin verða skjótari og öruggari heldur en ef allir 

fjölskyldumeðlimir ynnu í sömu deildinni eða á sama sviðinu. Þetta er mikilvægt fyrir 

þessi fyrirtæki þar sem rekstur þeirra allra er margskiptur og ómögulegt er fyrir 

einstakling að hafa yfirsýn yfir alla starfsemina. Samskipti fjölskyldumeðlima í starfi eru 

mikil, nokkrir þeirra deila heimili og mikið er rætt um bæði einstök mál og reksturinn 

almennt. Allir viðmælendur voru sammála um það að ákvarðanir sem teknar eru 

varðandi rekstur fyrirtækjanna væru teknar í sameiningu. Lára nefnir að hún fundi ekki 

svo mikið með öðrum stjórnendum fyrirtækisins heldur séu stórar ákvarðanir og 

stefnubreytingar oftast afgreiddar þegar allir stjórnendur eru samankomnir í ferðum á 

vegum fyrirtækisins. Lára segir: 

„...þegar að við erum úti á sýningum og svona að hella okkur alveg út í 
reksturinn öll saman þá reynum við að afgreiða þetta bara, svona hvað við 
viljum gera.“ 

Það væri því ekki einn einstaklingur sem að legði línurnar og hinir þyrftu að fylgja því, 

oft færu fram miklar og langar umræður áður en ákvörðun væri tekin. Allt eftir því 

hversu stóra ákvörðun væri um að ræða. Það ríkir þátttökumenning innan allra 

fyrirtækjanna, samkvæmt Arftakaþríhyrningum, þar sem öllum starfsmönnum finnst 

eins og þeir geti lagt eitthvað til málanna og tekið sé mark á því. 

Samskipti innan fjölskyldunnar eru sanngjörn og heiðarleg að mati viðmælenda. Að 

sjálfsögðu koma upp ágreiningar en þeir eru leystir á yfirvegaðan hátt. 

Fjölskyldumeðlimir stofnenda og stofnendur segja að stórar ákvarðanir sem varða 

fjölskylduna séu teknar í sameiningu. Allar hugmyndir séu ræddar en þeir hafi ef til vill 

ekki jafn sterkar skoðanir á þeim ákvörðunum heldur en ákvörðunum sem varða rekstur 

fyrirtækjanna. Fjölskyldumenning þátttakenda telst vera samvinnumenning samkvæmt 

kenningum Dyers, það er ekki einhver einn sem að stýrir og leiðir hina áfram heldur 

vinnur fjölskyldan saman.  
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4.5 Traust 

Óskyldir stjórnendur sammældust um að þeir finndu allir fyrir miklu trausti frá 

fjölskyldunni sem þeir vinna með. Að þeim væri treyst fyrir sínu starfi fullkomlega og að 

þeir teldu sig fá að taka fullan þátt í öllum ákvarðanatökum og rökræðum. Einnig nefndu 

fjölskyldumeðlimir stofnenda að þeir finndu fyrir trausti frá samstarfsfélögum sínum, 

það hafi þó kannski ekki alltaf verið þannig. Almar segir að sökum þess hversu vel 

samstarfsfélagar sínir þekkja sig þá hafi hann þurft að skerpa á stöðu sinni þegar hann 

tók til starfa hjá fyrirtækinu. Hann nefnir að sumir samstarfsfélagar hafi jafnvel horft á 

hann vaxa og eldast frá fæðingu. Með því að skerpa á stöðu sinni á Almar við að hann 

hafi þurft að ávinna sér traust samstarfsfélagana. Hann segir að sem stjórnandi þá hafi 

hann þurft að sannfæra aðra um eigin getu: 

„...maður þurfti að ávinna sér traustið, að það sem ég er að segja, það er ég 
að meina...og láta fólkinu líða eins og það gæti talað við mig um öll mál.“ 

Margrét og Freyja taka í sama streng og nefna að þær rýni ef til vill betur í eigin 

ákvarðanir til þess að forðast að aðrir telji þær ekki starfi sínu vaxnar sökum 

fjölskyldutengsla. Lára starfar í yngra fyrirtæki heldur en hinir fjölskyldumeðlimir 

stofnenda og hefur því ekki eins mikið fundið fyrir þessu viðhorfi. Lára ólst ekki upp 

innan veggja fyrirtækisins þó svo að hún hafi starfað þar áralangt. Eins og áður kom 

fram, þá má segja að hver fjölskyldumeðlimur stjórni sinni deild. Allir fjölskyldumeðlimir 

stofnenda eru sammála um að þeir finni fyrir trausti varðandi ákvarðanatökur í sinni 

deild. Mál sem koma upp eru rædd og skoðanir eru settar fram en viðkomandi 

deildarstjórnandi fer með endanlegt úrskurðarvald. Fjölskyldumeðlimum þykir gott að 

leita ráða hjá öðrum fjölskyldumeðlimum og þeim finnst einnig gott að vera treyst til að 

taka lokaákvörðun. Að sjálfsögðu koma upp aðstæður þar sem ekki allir eru sammála 

um hver réttu viðbrögðin eru, en fjölskyldumeðlimir segja umræðurnar veita ákveðið 

aðhald og haldi þeim á tánum í starfi sínu.  

Lára segir að hún beri mikið traust til þeirra fjölskyldumeðlima sem að hún starfar 

með. Svo mikið að hún sé jafnvel frekar tilbúin til þess að fyrirgefa þeim mistök þeirra 

heldur en öðrum starfsmönnum. Hún treysti þeim fyrir rekstrinum, hún segir:  
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„...af því að þetta eru fjölskyldumeðlimir, þá er það ekki eins mikið issue 
[vandamál] ef það kemur eitthvað upp á ...ef þetta væri bara einhver maður 
úti í bæ þá yrði maður strax mjög reiður.“ 

Það er ljóst að starfsmenn fyrirtækjanna treysta tilvonandi arftökum rekstursins, þeir 

leita til þeirra í þeim stöðum sem þeir sinna í dag og vefengja ekki ákvarðanir þeirra. 

Einnig ríkir gott traust á milli stofnenda og þeirra fjölskyldumeðlima sem vinna í 

fyrirtækjunum. Það traust sem hefur verið talið upp er afar mikilvægt ef að arftakaskipti 

eiga að ganga vel samkvæmt Arftakaþríhyrningnum, öll fyrirtækin eiga því góða 

möguleika á því að endurnýjun æðstu stjórnenda verði árangursrík. 

4.6 Manngerðir stjórnenda 

Samkvæmt Arftakaþríhyrningnum þá eru vænlegustu manngerðirnar, bæði fyrir 

fráfarandi stjórnanda og viðtakandi, ESTJ eða ISTJ. Af stofnendum fyrirtækjanna þá er 

Stefán akkúrat með slíka manngerð, hann flokkast sem ISTJ manngerð. Manngerðir 

Rúnars og Perlu eru nokkuð líkar manngerð Bjarna. Stofnendur Rauðra og Grænna eru 

tiltölulega líkir en stofnandi Blárra sker sig úr.  

Niðurstöður manngerðarprófs rannsakanda sýndu að fjölskyldumeðlimir og 

stofnendur fyrirtækjanna voru nokkuð samrýmdir og virtust þekkja hvorn annan mjög 

vel. Viðmælendur voru bæði beðnir um að svara manngerðarprófinu fyrir sjálfan sig og 

annan fjölskyldumeðlim en ekkert misræmi reyndist vera þar á milli. Hvort sem að 

viðkomandi var sjálfur að svara manngerðarprófinu eða annar fjölskyldumeðlimur að 

svara prófinu með viðkomandi í huga, þá reyndust niðurstöðurnar vera þær sömu. 
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Tafla 3. Niðurstöður manngerðarprófs rannsakanda og staða þátttakenda innan fyrirtækjanna. 

Rauðir Staða Manngerð 

Margrét Fjölskyldumeðlimur ESFP 

Freyja Fjölskyldumeðlimur ESTP 

Rúnar Stofnandi ENTP 

Perla Stofnandi INTP 

Bláir Staða Manngerð 

Almar Fjölskyldumeðlimur ESFP 

Stefán Stofnandi ISTJ 

Grænir Staða Manngerð 

Lára Fjölskyldumeðlimur ISTP 

Bjarni Stofnandi ENFP 

 

Athygli vekur að stofnendur Rauðra eru líkir, það munar einungis einum bókstaf á 

milli þeirra. En manngerðir þeirra eru þó ekki líkar þeim manngerðum sem kenningar 

Arftakaþríhyrningsins vilja meina að séu týpískar manngerðir stjórnenda. Manngerð 

Freyju, fjölskyldumeðlims stofnendanna, er líkari hinni hefðbundnu 

stjórnendamanngerð en þó nær hún ekki að vera alveg eins. Manngerðir stjórnenda hjá 

Rauðum innihalda að mestu leyti E, T og P, en skiptast svo á að vera S eða N. Ef horft er 

til þess að Arftakaþríhyrningurinn mælir með því að stjórnendur séu ESTJ eða ISTJ þá 

þurfa stjórnendur Rauðra að taka tillit til þess að þeir eru allir P, en ekki J. Þetta þýðir að 

í stað þess að vera reglusamir, ákveðnir og skipulagðir stjórnendur þá eru stjórnendur 

Rauðra frjálslegir, opnir og sveigjanlegir. Þessi munur þarf ekki að vera neikvæður heldur 

þýðir hann að allir stjórnendurnir þurfa að hafa skipulag og ákveðni sérstaklega í huga 

þegar skipta á um æðstu stjórnendur til þess að skiptin gangi vel. Ferlið hjá þeim við slík 

skipti gæti gengið betur ef að skýr áætlun liggur fyrir og formfesta er höfð í huga.  

Einnig eru fráfarandi stofnendur N manngerðir, sem þýðir að þau krefjast ekki 

nákvæmra leiðbeininga og hafa öflugt ímyndunarafl og innsæi. Fyrir tilvonandi arftaka 

þeirra, Margréti og Freyju, þá gætu þessir eiginleikar flækt ferlið þar sem að þær eru 

báðar S manngerðir. Margrét og Freyja gætu viljað skýrari leiðbeiningar og upplýsingar 

þegar kemur að því að þær taki alveg við keflinu. Með öðrum orðum þá er líklegt að sú 

staða komi upp þegar þessar manngerðir eru að taka við af hvor annarri að Margrét og 
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Freyja krefji Rúnar og Perlu um útskýringar eða upplýsingar sem að eru ekki til staðar. 

Að öðru leyti þá ættu stjórnendaskipti innan Rauðra að ganga vel fyrir sig. 

Stjórnendur Blárra eru ólíkir, þeir eiga aðeins einn staf sameiginlegan. Komi til þess 

að Almar taki við af Stefáni þarf að hafa ýmislegt í huga svo að ferlið beri sem mestan 

árangur. Samkvæmt Arftakaþríhyrningnum skiptir ekki höfuðmáli hvort að stjórnendur 

séu E manngerðir eða I, Almar og Stefán eiga stafinn S sameiginlegan. Munurinn á milli F 

og T felst í tilfinningum, Stefáni er eðlislægt að gagnrýna það sem er að og líklegt er að 

hann taki ekki eftir sínum tilfinningum né annarra. Það þyrfti því að passa upp á að 

Stefán sé ekki að gagnrýna og tortryggja störf Almars óhóflega, þar sem að Almar er 

einnig viðkvæmari fyrir áliti annarra. Sé það gert munu stjórnendaskiptin bera meiri 

árangur og Almar yrði öruggari í nýja starfinu sínu. Manngerð Stefáns endar á J á meðan 

manngerð Almars endar á P, það þýðir að Stefán mun vilja skipuleggja stjórnendaskiptin 

ítarlegar og takmarka óvissu meira heldur en Almar. Það er því mikilvægt að 

stjórnendaskiptin séu skipulögð að einhverju leyti, þó að óvissa og óvæntar uppákomur 

slái Almar ekki útaf laginu þá getur slíkt haft áhrif á frammistöðu Stefáns við 

stjórnendaskipti. Ferli sem væri skipulagt af Stefáni með tilliti til þess að Almar fái að 

fóta sig í nýja starfinu án óhóflegrar gagnrýni gæti verið árangursríkasta leiðin fyrir Bláa 

til að skipta um æðsta stjórnanda. 

Hjá Grænum eru manngerðir stofnanda og fjölskyldumeðlims hans heldur ólíkar, rétt 

eins og hjá hinum fyrirtækjunum. Lára og Bjarni eiga aðeins einn staf sameiginlegan, P. 

Lára er með I, S og T á meðan Bjarni er með E, F og N. Þetta þýðir að Lára leitast við að 

spara orkuna sína og vill frekar hafa vaðið fyrir neðan sig almennt. Lára er ánægð með 

það sem hún hefur og á auðvelt með að njóta líðandi stundar. Hún vill vera sanngjörn og 

segja satt og rétt frá, hún er sterkari þegar kemur að framkvæmdum heldur en 

mannlegum samskiptum. Bjarni er aftur á móti sterkari í mannlegum samskiptum, 

honum er eðlislægt að vera vingjarnlegur. Hann er uppfinningasamur og hefur gaman af 

tækifærum og möguleikum. Hann treystir á innsæið, er afslappaður og sjálfsöruggur. Ef 

að til þess kæmi að Lára myndi taka við af Bjarna þá myndi sennilega vera misræmi í 

skipulagningu. Lára myndi vilja skipuleggja skiptin meira heldur en Bjarni, hann myndi 

vilja spila þau meira eftir eyranu. Stjórnendaskipti hjá Grænum yrðu keimlík 
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stjórnendaskiptum hjá Rauðum. Í báðum tilvikum þarf að hafa skipulag og áætlanir 

sérstaklega í huga þar sem viðkomandi stjórnendum hættir til að gleyma þeim.  

4.7 Niðurstöður Arftakaþríhyrnings. 

Hér eru upplýsingar sem að mestu hafa áður komið fram í þemaköflum niðurstaðna 

settar upp í töflu. Fyrirtækin eru metin miðað við kenningar Arftakaþríhyrningsins. 

Miðað við þær kenningar standa öll fyrirtækin nokkuð vel að vígi þegar kemur að 

arftakaskiptum. Helst ber að nefna að áætlunum um skiptin er ábótavant, þar er að 

segja skriflegum, formlegum áætlunum. Einnig þyrftu Rauðir og Bláir að hafa í huga 

viðeigandi afskipti fráfarandi stjórnenda af rekstrinum. Fráfarandi stjórnendur geta haft 

neikvæð áhrif ákveði þeir að sleppa ekki störfum sínum innan fyrirtækisins á viðeigandi 

hátt.  

Manngerðir stjórnenda eru mældar í töflunni sem hlutfall af fyrirmyndar manngerð 

stjórnenda samkvæmt Dyer. Manngerðirnar eru fjórir stafir, mest geta fyrirtækin fengið 

átta stafi rétta fyrir báða stjórnendur. Fráfarandi og viðtakandi stjórnendur Blárra hafa 

hentugustu manngerðirnar til árangursríkra stjórnendaskipta, eða 6 stafi rétta af átta í 

heildina. Af þessum þremur þátttakendum þyrftu Grænir helst að passa upp á 

persónulegan vilja fráfarandi og viðtakandi stjórnenda í arftakaskiptum. Grænir eru 

helst í hættu hvað varðar persónulegan ágreining stjórnenda um arftakaskipti. Þeirra 

stjórnendur eru með óhentugustu manngerðirnar og eru því líklegastir til að fara á mis 

við hvorn annan. 

Í töflu 4 kemur fram hvort að fjölskyldu-, fyrirtækja- og stjórnarmenning þátttakenda 

sé í samræmi við hentugustu gerðir slíkrar menningar samkvæmt kenningum 

Arftakaþríhyrningsins. Í öllum tilfellum leggur sú menning sem ríkir innan þessara sviða 

fyrirtækjanna góðan grunn að arftakaskiptum.  
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Tafla 4. Niðurstöður samanburðar við Arftakaþríhyrning. 

 
Rauðir Bláir Grænir 

Manngerðir    

Arftaki 3/4 2/4 2/4 

Fráfarandi stjórnandi 2/4 4/4 1/4 

Menning    

Fjölskyldumenning Já Já Já 

Fyrirtækjamenning Já Já Já 

Stjórnarmenning Já Já Já 

9 lykilatriði    

Sanngjörn skipting eignarhalds Já Já Já 

Sterkt samband á milli stjórnenda Já Já Já 

Fráfarandi stjórnandi treystir arftaka Já Já Já 

Fráfarandi stjórnandi dregur sig til hlés Nei Nei Já 

Arftaki hefur val Já Já Já 

Starfsmenn treysta arftakanum Já Já Já 

Áætlanir eru til staðar Nei Nei Nei 

Arftaki hefur utanaðkomandi reynslu Já Já Já 

Arftaki þekkir flest hlutverk starfsmanna Já Já Já 
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslensk fjölskyldufyrirtæki ættu ekki að eiga í 

miklum erfiðleikum með stjórnendaskipti miðað við helstu kenningar 

breytingastjórnunar og arftakastjórnunar. Í þeim fjölskyldufyrirtækjum sem tóku þátt í 

þessari rannsókn ríkir jákvæð og árangursrík fyrirtækjamenning, starfsfólkinu líður 

almennt vel og þau hafa mikinn metnað fyrir starfi sínu. Fjölskyldurnar sem að reka 

fyrirtækin hafa náð að skapa hlýlegt og persónulegt umhverfi fyrir starfsfólk 

fyrirtækjanna. Það vekur athygli rannsakanda að fyrirtækin hafa náð miklum árangri í 

rekstri og náð að skapa frjótt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk sitt án þess að vera með 

neinar áætlanir um það. Fyrirtækin komast upp með að vera með sem minnst af 

áætlunum sínum skriflegar og formfesta er ekki mikil innan þeirra. Þessi vöntun á 

áætlunum og skipulagi brýtur í bága við allar kenningar um farsæla breytinga- og 

arftakastjórnun. Samt sem áður tekst þessum fyrirtækjum að framkvæma breytingar 

farsællega.  

Allir viðmælendur töluðu um notalegt fjölskylduviðmót innan allra deilda og sviða 

fyrirtækjanna. Það má vera að þeir starfsmenn sem að líkar ekki óformlegt, sveigjanlegt 

umhverfi endist ekki lengi í starfi hjá fyrirtækjunum og að þau hafi í gegnum árin byggt 

upp starfsmannahóp sem sækist í slíkt umhverfi. Sé það tilfellið þá þarf það ekki 

endilega að vera jákvætt eða neikvætt, heldur virkar það fyrir þennan rekstur. Rekstur 

fyrirtækjanna er fjölbreyttur og verkefni starfsmanna þar með fjölbreytt, sveigjanlegir 

starfsmenn henta betur við slíkar aðstæður. Svo virðist vera að fjölskylda sem að rekur 

og stýrir fyrirtæki setji ákveðinn brag á reksturinn. Þetta einstaka starfsumhverfi sem að 

myndast kallar mögulega á aðrar leiðir og möguleika til að stýra breytingum eða 

starfsfólki almennt.  

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Miðað við ADKAR-módel Hiatts myndu þátttakendur rannsóknarinnar sigla í gegnum 

flestallar breytingar á árangursríkan hátt. Fjölskyldurnar eru í mjög góðum tengslum við 

alla þætti rekstursins, ef breytingar væru að stefna í óefni þá væru þær fljótar að merkja 
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þá þróun og grípa inn í. Helsta atriðið sem að stjórnendur Blárra, Rauðra og Grænna 

gætu nýtt sér úr ADKAR-módelinu sérstaklega væri D hluti þess, löngun. Fjölskyldurnar 

þurfa alltaf að passa sérstaklega að allir starfsmenn fyrirtækisins, líka þeir sem eru 

óskyldir þeim, langi til þess að framkvæma breytingarnar. Fjölskyldan þarf að selja 

öðrum starfsmönnum allar breytingar rétt eins og þau þurfa að selja hvort öðru 

innbyrðis sínar persónulegu hugmyndir. Eftirfylgni er talinn mjög mikilvægur þáttur í 

árangursríkum breytingum og þátttakendur ættu ekki að eiga í vandræðum með að 

festa breytingar í sessi. Fjölskyldurnar hafa góða og yfirgripsmikla sýn yfir reksturinn.  

Átta þrepa módel Kotters myndi nýtast þátttakendum vel í breytingum, þá einna 

helst fyrsta, þriðja og sjötta þrepið. Líkt og í ADKAR-módelinu þá hefjast átta þrep Kotter 

á því að skynja þörfina fyrir breytingar. Fjölskyldur sem stjórna fyrirtæki þurfa að kynna 

yfirvofandi breytingar fyrir öllum starfsmönnum og skýra þörfina fyrir þær. Allir 

þátttakendur njóta góðs af þátttökumenningu innan fyrirtækjanna. Það þýðir að tillögur 

að breytingum geta komið úr öllum áttum, þær koma ekki bara frá fjölskyldumeðlimum. 

En sökum þess hversu mikið fjölskyldurnar hjá öllum þátttakendum ræða reksturinn 

utan vinnutíma þá þyrftu þær að hafa það sérstaklega í huga að kynna þörfina fyrir 

breytingar jafn vel fyrir öllum starfsmönnum eins og öðrum fjölskyldumeðlimum. Jafnvel 

betur. Þriðja og sjötta þrep Kotters snýr að áætlanagerðum og skipulagningu. Vissulega 

hafa þátttakendur búið til fjölmargar áætlanir og mótað sér sínar stefnur á skipulegan 

hátt. En vegna óformlega umhverfisins og persónulegu samskiptana sem ríkja innan 

fyrirtækjanna þá þarf að fylgjast sérstaklega með því hvort að breytingar séu ekki 

örrugglega skipulagðar á skýran og aðgengilegan hátt. 

Allir þátttakendur ættu að geta unnið vel eftir þriggja þrepa módeli Lewins. 

Samskiptin innan fyrirtækjanna eru góð og starfsumhverfið er nokkuð sveigjanlegt, 

starfsmenn eru opnir fyrir nýjum hugmyndum og starfsandinn er góður. Það er svo 

þegar litið er á þriggja þrepa módel Bridges sem að þátttakendur gætu þurft að vera 

meira vakandi í gegnum breytingaferli. Bridges leggur áherslu á einstaklinginn og þurfa 

þátttakendur, eins og áður sagði, að passa upp á alla starfsmenn en ekki bara 

fjölskyldumeðlimi. Hér er ekki átt við að þátttakendur sé líklegir til að skilja óskylda 

starfsmenn útundan að ásettu ráði. Heldur er átt við að óskyldir starfsmenn, sérstaklega 

nýir, heyri ef til vill ekki alla umræðuna sem átti sér stað um þörfina fyrir breytingarnar 
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eða hvernig ætlunin sé að framkvæma þær nákvæmlega. Fjölskyldumeðlimir sem eru að 

breyta rekstri sínum gætu átt von á því að þurfa að endurtaka sömu útskýringarnar 

nokkuð oft, bæði utan og innan fjölskyldunnar.  

Rannsóknir á stjórnun fjölskyldufyrirtækja sýndu að þeim fyrirtækjum gengi best þar 

sem reksturinn sjálfur gengi fyrir fjölskyldunni. Allir þátttakendur báru það með sér að 

vera fyrst og fremst rekstur, ekki er verið að búa til eitthvað sem er ópraktískt í rekstri 

eingöngu fjölskyldunnar vegna. Allir meðlimir fjölskyldu stofnenda fyrirtækjanna höfðu 

sjálfir frjálst val um að starfa hjá fyrirtækinu eða ekki. Stjórnendur fyrirtækjanna eru ekki 

að reyna að framkalla metnað og ástríðu í starfi fjölskyldumeðlima sem er ekki til staðar. 

Þetta viðhorf gæti skýrt velgengi fyrirtækjanna, starfsumhverfið er frjálslegt og óþvingað 

en byggir samt sem áður á klassískum fjölskyldu gildum líkt og heiðarleika og tillitssemi. 

Þetta samstarf þessara tveggja stofnana, fjölskyldunnar og fyrirtækisins, hagnast rekstri 

þátttakenda á mjög jákvæðan hátt. Boðleiðir eru eins stuttar og hægt er innan 

fyrirtækisins og öll vandamál fá hraða og örugga afgreiðslu þar sem allir starfsmenn eru 

mjög samstíga.  

Eignarhald Rauðra og Blárra var að öllu leyti í höndum fárra fjölskyldumeðlima. 

Þannig vilja fjölskyldurnar hafa það. Eignarhald Grænna var að mestu í höndum 

fjölskyldunnar en þó er einn utanaðkomandi aðili sem á hlut í fyrirtækinu. Þessi 

utanaðkomandi aðili veitir fjölskyldunni sem rekur Græna nokkuð aðhald, allar 

upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar og allt sem snýr að rekstrinum þarf að vera uppi 

á borðum. Þó er vert að taka fram að þessi utanaðkomandi aðili er mjög vel liðinni innan 

fjölskyldunnar, þeirra samstarf gengur mjög vel. Reynsla Rauðra af skiptu eignarhaldi 

fyrirtækisins með öðrum var í lagi en fjölskyldan vildi ekki halda skiptingunni þannig. 

Rauðir og Bláir gætu hagnast af því að skipta eignarhaldi fyrirtækisins með einhverjum 

sem þau þekkja og treysta. Rannsóknir á fjölskyldufyrirtækjum hafa sýnt að þannig náist 

sem bestur árangur í rekstri, með einhverri aðkomu utanaðkomandi aðila. Þá yrði 

skipulagning meiri og áætlanir skýrari. Það væri mjög jákvætt fyrir yfirvofandi 

arftakaskipti. Rannsóknir hafa sýnt að skýrt breytingaferli sé langsamlega best og skili 

mestum árangri.  

Þegar þátttakendur eru mátaðir við Arftakaþríhyrningin kemur í ljós að þeir eru vel 

undirbúnir fyrir arftakaskipti. Starfsumhverfi og fyrirtækjamenning þátttakenda telst 
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vera nokkuð góður jarðvegur fyrir arftakaskipti samkvæmt kenningum 

Arftakaþríhyrningsins. Nokkrum atriðum er ábótavant en umfang þeirra er ekki það 

mikið að þau ein og sér gætu komið í veg fyrir árangursrík arftakaskipti.  

5.2 Framtíðarsýn og frekari rannsóknir 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa sýnt fram á að fjölskyldufyrirtæki á Íslandi eru að gera 

eitthvað í sínum rekstri sem að virkar vel. Rekstur þeirra nær góðum árangri án þess að 

fara eftir helstu stefnum fræðanna. Stór hluti þess sem að fræðin telja ómissandi fyrir 

árangursríka stjórnun, eins og góð skipulagning og skýr samskipti, er einfaldlega ekki til 

staðar í þeim íslensku fjölskyldufyrirtækjum sem hér eru til umræðu. Að öðru leyti fara 

fjölskyldufyrirtækin þrjú eftir helstu fræðum um breytingastjórnun og arftakastjórnun. 

Mögulega er þáttur skipulagningar og áætlanagerðar ekki jafn veigamikill eins og 

fræðimenn vilja meina, eða fjölskyldurekstur ber eitthvað með sér sem gerir honum 

kleift að sleppa því. Höfundur telur fulla ástæðu til að rannsaka íslensk 

fjölskyldufyrirtæki meira og hann telur einnig að þörf sé á að bera þau saman við önnur 

íslensk einkafyrirtæki. Vænlegt þykir höfundi að endurtaka þessa rannsókn í stærra sniði 

með fleiri þátttakendum. Einnig finnst höfundi áhugavert að rannsaka sérstaklega 

muninn á breytingastjórnun innan íslenskra fjölskyldufyrirtækja og svo innan íslenskra 

einkafyrirtækja.  
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6 Lokaorð 

Miðað við það að líklegt sé að fjölskyldurekin fyrirtæki séu stórt hlutfall af einkareknum 

fyrirtækjarekstri almennt á Íslandi, þá fannst höfundi rannsóknin áhugaverð. Þegar 

rannsóknarundirbúningur hófst kom það höfundi á óvart hversu mörg fyrirtæki hann 

fann á skömmum tíma sem voru fjölskyldufyrirtæki. Það kom svo höfundi aftur á óvart 

hversu fá þeirra fjölskyldufyrirtækja sem hann fann voru tilbúin til að hleypa honum inn. 

Reynsla höfundar var sú að fjölskyldufyrirtæki á Íslandi hika við að hleypa ókunnugum 

inn. Við nánari athugun komst höfundur að því að íslensk fjölskyldufyrirtæki eru upp til 

hópa hógvær. Þeim fannst þau ekkert endilega vera að gera neitt sérstakt sem að vert 

væri að rannsaka. Höfundi þykir koma skýrt fram í þessari ritgerð að sú er ekki raunin, 

það er fullt erindi til þess að rannsaka íslensk fjölskyldufyrirtæki betur en hefur verið 

gert hingað til.  

Innkoma manngerðarprófs Meyers-Briggs inn í rannsóknina þótti höfundi einnig 

áhugaverð. Hann hafði lært um virkni prófsins og mögulega nýtingu. Eftir að hafa búið til 

útfærslu af prófinu og nýtt sér hana í rannsókninni þá öðlaðist hann enn dýpri skilning á 

þeim möguleikum sem að prófið getur fært rannsakendum framtíðarinnar. Höfundi 

þykir þurfa að vanda til verka við notkun prófsins en sé það framkvæmt á skynsamlegan 

máta þá getur það bætt við áhugaverðum upplýsingum um til dæmis val á 

stjórnunaraðferðum eða val á þróunaraðferðum í rekstri.  
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7 Viðauki 1  

7.1 Viðtalsrammi – Stjórnandi/stofnandi 

1. Grunnupplýsingar 

a. Nafn 

b. Aldur 

c. Hvaða stöðu sinnir þú í fyrirtækinu? 

d. Hvað hefur þú starfað lengi hjá fyrirtækinu?  

i. Hvað hefur þú sinnt núverandi stöðu lengi? 

ii. Hvaða öðrum stöðum hefur þú sinnt innan fyrirtækisins? 

e. Hefur þú unnið á öðrum vinnustað en þessum? 

i. Hvernig líkaði þér það? 

f. Hvenær var fyrirtækið stofnað? Hver stofnaði það? 

g. Hvað er fyrirtækið stórt? Hversu margir vinna hjá fyrirtækinu? 

h. Hvernig myndir þú lýsa rekstri fyrirtækisins gróflega? 

i. Hversu margir fjölskyldumeðlimir, að þér frátöldum, vinna hjá 

fyrirtækinu? 

2. Fyrirtækið 

a. Hver stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins?  

b. Er starfandi stjórn innan fyrirtækisins? 

i. Hvert er hlutverk stjórnarinnar? 

c. Hverjir eru eigendur fyrirtækisins? 

i. Hvernig er eignarhaldinu skipt? 

d. Hvernig eru stórar ákvarðanir teknar innan fyrirtækisins? 

e. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum innan fyrirtækisins? 

f. Hvert var markmið rekstursins í upphafi? 

i. Finnst þér það markmið hafa breyst? Að hvaða leyti? 

g. Hvernig sérðu fyrirtækið fyrir þér eftir 10 ár? 20 ár? 

h. Hefur þú á einhverjum tímapunkti leitt hugann að starfslokum? 

i. Hvernig sérðu fyrir þér að þau fari fram? 

3. Fjölskyldan 
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a. Hvernig eru ákvarðanir teknar innan fjölskyldunnar? 

b. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum fjölskyldunnar sín á milli? 

c. Hafa komið upp árekstrar á milli rekstursins og fjölskyldunnar? 

i. Ef svo er, hvernig voru þeir leystir og hvernig gekk það? 

d. Myndir þú segja að fjölskyldan væri samstíga? 

i.  Að hvaða leyti? 

e. Hvernig finnst þér ganga að vinna með fjölskyldumeðlimum? 

f. Er einhver fjölskyldumeðlimur sem þú sérð fyrir þér að nái framgöngu 

innan fyrirtækisins? 

i. Af hverju sá frekar en einhver annar? 

g. Finnst þér rekstur fjölskyldufyrirtækis vera frábrugðinn öðrum rekstri? 

i. Að hvaða leyti? 

h. Hvernig finnst þér ganga að samþætta fjölskyldulífið við reksturinn? 

4. Stjórnandinn – Hvar myndir þú staðsetja þig? 

a. E------------------I 

b. S------------------N 

c. T------------------F 

d. J------------------P 

5. Hvar myndir þú staðsetja (hinn viðmælandann)? 

a. E------------------I 

b. S------------------N 

c. T------------------F 

d. J------------------P 
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7.2 Viðtalsrammi – Fjölskyldumeðlimur í stjórnendastöðu 

1. Grunnupplýsingar 

a. Nafn 

b. Aldur 

c. Hvaða stöðu sinnir þú í fyrirtækinu? 

i. Hvað hefur þú sinnt henni lengi? 

ii. Hvaða öðrum störfum hefur þú sinnt innan fyrirtækisins? 

d. Hefur þú unnið á öðrum vinnustað en þessum? 

i. Hvernig líkaði þér það? 

e. Hvernig myndir þú lýsa rekstri fyrirtækisins gróflega? 

f. Hversu margir fjölskyldumeðlimir, að þér frátöldum, vinna hjá 

fyrirtækinu? 

2. Fyrirtækið 

a. Hver stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins?  

b. Er starfandi stjórn innan fyrirtækisins? 

i. Hvert er hlutverk stjórnarinnar? 

c. Hvernig eru stórar ákvarðanir teknar innan fyrirtækisins? 

d. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum innan fyrirtækisins? 

e. Hvert var markmið rekstursins í upphafi? 

i. Finnst þér það markmið hafa breyst?  

ii. Að hvaða leyti? 

f. Hvernig sérð þú fyrirtækið fyrir þér eftir 10 ár? 20 ár? 

g. Hvernig sérð þú starfsframa þinn fyrir þér? 

i. Sérðu hann fyrir þér innan fyrirtækisins eða utan? 

3. Fjölskyldan 

a.  Hvernig eru ákvarðanir teknar innan fjölskyldunnar? 

b. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum fjölskyldunnar sín á milli? 

c. Hafa komið upp árekstrar á milli rekstursins og fjölskyldunnar? 

i. Ef svo er, hvernig voru þeir leystir og hvernig gekk það? 

d. Myndir þú segja að fjölskyldan væri samstíga? 

i. Að hvaða leyti? 

e. Hvernig finnst þér ganga að vinna með fjölskyldumeðlimum? 
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i. Kostir? Gallar? 

f. Finnst þér rekstur fjölskyldufyrirtækis vera frábrugðinn öðrum rekstri? 

i. Að hvaða leyti? 

g. Hvernig finnst þér ganga að samþætta fjölskyldulífið við reksturinn? 

4. Stjórnandinn – Hvar myndir þú staðsetja æðsta stjórnanda fyrirtækisins? 

a. E------------------I 

b. S------------------N 

c. T------------------F 

d. J------------------P 

5. Hvar myndir þú staðsetja sjálfa þig? 

a. E------------------I 

b. S------------------N 

c. T------------------F 

d. J------------------P 
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7.3 Viðtalsrammi – Stjórnandi utan fjölskyldu 

1. Grunnupplýsingar 

a. Nafn 

b. Aldur 

c. Hvaða stöðu sinnir þú í fyrirtækinu? 

i. Hvað hefur þú sinnt henni lengi? 

ii. Hvaða öðrum störfum hefur þú sinnt innan fyrirtækisins? 

d. Hefur þú unnið á öðrum vinnustað en þessum? 

i. Hvernig líkaði þér það? 

e. Hvernig myndir þú lýsa rekstri fyrirtækisins gróflega? 

2. Fyrirtækið 

a. Hver stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins?  

b. Er starfandi stjórn innan fyrirtækisins? 

i. Hvert er hlutverk stjórnarinnar? 

c. Hvernig eru stórar ákvarðanir teknar innan fyrirtækisins? 

d. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum innan fyrirtækisins? 

e. Kemur þú að ákvarðanatökum innan fyrirtækisins? 

i. Á hvaða hátt? 

f. Hvert var markmið rekstursins í upphafi? 

i. Finnst þér það markmið hafa breyst?  

ii. Að hvaða leyti? 

g. Hvernig sérð þú fyrirtækið fyrir þér eftir 10 ár? 20 ár? 

h. Hvernig sérð þú starfsframa þinn fyrir þér? 

i. Sérðu hann fyrir þér innan fyrirtækisins eða utan? 

3. Fjölskyldan 

a. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum fjölskyldunnar sín á milli? 

b. Hvernig finnst þér ganga að vinna með fjölskyldumeðlimum? 

i. Kostir? Gallar? 

c. Finnst þér rekstur fjölskyldufyrirtækis vera frábrugðinn öðrum rekstri? 

i. Að hvaða leyti? 

 


