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Formáli	

Lokaverkefni	þetta	er	12	ETCS	einingar	til	BS-prófs	 í	viðskiptafræði	við	Háskóla	Íslands.	

Markmið	verkefnisins	er	að	vekja	athygli	á	 fjölskyldufyrirtækjum	á	 Íslandi	og	starfsemi	

þeirra.	 Athyglinni	 er	 beint	 að	 stjórnunaraðferðum	 sem	 fyrirfinnast	 í	

fjölskyldufyrirtækjum	og	kannað	hvort	eitthvað	sameiginlegt	sé	með	þeim.		

Ég	 vil	 fyrst	og	 fremst	þakka	 leiðbeinanda	mínum,	Ástu	Dís	Óladóttur,	 fyrir	 að	vekja	

áhuga	minn	á	 viðfangsefninu	og	 fyrir	 faglega	 ráðgjöf	og	 leiðbeiningar	 í	 gegnum	 ferlið.	

Einnig	 vil	 ég	þakka	þeim	 forstjórum	 sem	gáfu	 sér	 tíma	 fyrir	 rannsóknina	 kærlega	 fyrir	

þátttökuna,	 án	 þátttöku	 þeirra	 hefði	 rannsóknin	 ekki	 verið	 möguleg.	 Það	 er	 mikill	

lærdómur	 og	 hvatning	 inn	 í	 framtíðina	 að	 fá	 að	 skyggnast	 inn	 í	 störf	 stjórnenda.	 Að	

lokum	 vil	 ég	 þakka	 foreldrum	 mínum	 fyrir	 stuðninginn	 í	 gegnum	 námið,	 þeirra	

stuðningur	hefur	verið	ómetanlegur	og	fyrir	hann	er	ég	ævinlega	þakklát.		
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Útdráttur	

Fjölskyldufyrirtækjum	 hefur	 vegnað	 vel	 í	 íslensku	 atvinnulífi.	 Þrátt	 fyrir	 það	 hafa	

eiginleikar	þeirra	og	þær	 stjórnunaraðferðir	 sem	þar	 fyrirfinnast	 fengið	 litla	 athygli	 og	

lítið	 er	 um	 rannsóknir	 á	 þeim	 vettvangi.	 Þessi	 rannsókn	 var	 því	 gerð	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 auka	 skilning	 og	 áhuga	 á	 íslenskum	 fjölskyldufyrirtækjum	 og	

stjórnunaraðferðum	þeirra.	

Gerð	 var	 eigindleg	 rannsókn	 þar	 sem	 tekin	 voru	 hálfstöðluð	 djúpviðtöl	 við	 þrjá	

forstjóra	þriggja	fjölskyldufyrirtækja	á	Íslandi.	Rannsóknin	var	gerð	með	það	í	huga	að	fá	

sem	 skýrasta	mynd	 af	 upplifun	 viðmælenda	 á	 viðfangsefninu,	 ásamt	 því	 að	 rannsaka	

hvort	eitthvað	væri	sameiginlegt	með	stjórnunaraðferðum	þeirra.		

Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 ákveðnir	 eiginleikar	 einkenni	 fjölskyldufyrirtæki	 og	

stjórnunaraðferðir	 þeirra.	 Óformleg	 og	 opin	 samskipti,	 ásamt	 mikilli	 nánd,	 einkenna	

samskipti	 innan	fyrirtækjanna.	Starfsandi	skiptir	þar	miklu	máli	og	beitt	er	mismunandi	

aðferðum	 í	 stjórnun	 eftir	 tilfinningum	 og	 aðstæðum.	 Þá	 má	 nefna	 að	

stjórnunarákvarðanir	 eru	 mildar,	 svokallaðar	 kvenlægar	 stjórnunaraðferðir.	 Þar	 er	

ákvarðanatöku	og	 ábyrgð	dreift	 og	mikil	 áhersla	 lögð	 á	 góð	 samskipti	 við	 starfsmenn.	

Fjölskyldurekstrarformið	er	áhugavert	og	á	skilið	meiri	athygli	og	viðurkenning	að	mati	

rannsakanda.		
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1 	Inngangur	

Þegar	 rannsakandi	 lagðist	 í	 hugmyndavinnu	 fyrir	 viðfangsefni	 lokaverkefnis	 var	

hugmyndin	sú	að	taka	 fyrir	viðfangsefni	sem	fram	að	þessu	hafði	ekki	verið	veitt	mikil	

athygli.	 Leiðbeinandi	 lagði	 til	 málefni	 fjölskyldufyrirtækja	 á	 Íslandi	 og	 því	 betur	 sem	

rannsakandi	skoðaði	viðfangsefnið	því	áhugaverðara	varð	það.	Heimildir	voru	að	mestu	

fengnar	 úr	 erlendum	 rannsóknum	 því	 lítið	 er	 til	 af	 fyrirliggjandi	 rannsóknum	 um	

fjölskyldufyrirtæki	 á	 Íslandi.	 Rannsakandi	 ákvað	 því	 að	 sameina	 tvenn	 áhugasvið,	

stjórnun	 og	 fjölskyldufyrirtæki,	 og	 rannsaka	 stjórnunaraðferðir	 innan	 íslenskra	

fjölskyldufyrirtækja.		

Fjölskyldufyrirtæki	á	 Íslandi	hafa	 lítið	 sem	ekkert	verið	 rannsökuð	og	þeim	veitt	 lítil	

eftirtekt	 að	 mati	 höfundar.	 Samkvæmt	 Pieper,	 Klein	 og	 Jaskiewicz	 (2008)	 er	

fjölskyldufyrirtæki	 skilgreint	 sem	 skipulagsform	 þar	 sem	 fjölskylda	 hefur	 vald	 yfir	

fyrirtækinu	og	stefnu	þess,	með	eignarhaldi,	stjórnun	eða	framkvæmdarstjórn.	Í	þessari	

ritgerð	 verður	 stuðst	 við	 þá	 skilgreiningu.	 Þá	 hafa	 fjölskyldufyrirtæki	 sérstök	 einkenni	

sem	 móta	 þá	 stjórnunarhegðun	 sem	 tíðkast	 innan	 þeirra	 og	 skilur	 þau	 frá	 öðrum	

fyrirtækjum	 (Astrachan,	2010).	Góð	 stjórnun	er	 talin	 vera	það	 sem	einkenni	 velgengni	

fyrirtækja	 (Sigríður	 Kristjánsdóttir,	 2009)	 og	 því	 er	 áhugavert	 að	 rannsaka	 hvaða	

stjórnunaraðferðir	fyrirfinnast	í	íslenskum	fjölskyldufyrirtækjum.		

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 leita	 svara	 við	 spurningunni:	 „Er	 eitthvað	

sameiginlegt	 með	 stjórnunaraðferðum	 í	 íslenskum	 fjölskyldufyrirtækjum?“.	 Með	

rannsókninni	 vill	 rannsakandi	 auka	 skilning	 og	 áhuga	 á	 fjölskyldufyrirtækjum	 og	

sérkennum	þeirra,	ásamt	því	að	 rannsaka	hvort	 finna	megi	eitthvað	sameiginlegt	með	

stjórnunaraðferðum	þeirra.		

Í	fræðilega	hluta	verkefnisins	verður	farið	yfir	skilgreininguna	á	fjölskyldufyrirtækjum	

og	hvað	einkenni	rekstur	þeirra.	Þá	verður	farið	yfir	sögu	fjölskyldufyrirtækja	og	þekkta	

kenningu	 í	 þessum	 fræðum,	 kenninguna	 um	 þriðju	 kynslóð	 afkomenda	

fjölskyldufyrirtækja.	 Í	 framhaldi	 af	 því	 verður	 farið	 yfir	 stjórnun	og	 stjórnunaraðferðir.	

Þar	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 kenningu	 Goleman	 um	 tilfinningagreind	 og	 þeim	

leiðtogastílum	sem	skilgreina	hana.	Þá	næst	verður	 farið	yfir	aðstæðubundna	stjórnun	
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og	 þær	 stjórnunaraðferðir	 sem	 skilgreina	 hana.	 Í	 lokin	 verður	 farið	 yfir	 mismunandi	

stjórnunaraðferðir	 kynjanna,	 eða	 karllægar	 og	 kvenlægar	 stjórnunaraðferðir.	 Eftir	

fræðilega	hluta	þessa	 verkefnis	 verður	 farið	 yfir	 aðferðafræði	 rannsóknarinnar.	Notuð	

var	eigindleg	aðferðafræða	þar	sem	tekin	voru	hálfstöðluð	djúpviðtöl	við	þrjá	forstjóra	

íslenskra	 fjölskyldufyrirtækja.	 Eigindleg	 aðferðafræði	 var	 notuð	 til	 þess	 að	 fá	 dýpri	

skilning	á	viðfangsefninu	ásamt	viðhorfi	og	upplifun	viðmælenda	af	viðfangsefninu.	Því	

næst	verða	niðurstöður	rannsóknar	kynntar	og	þemagreining	viðtala	skoðuð.	Þá	verða	

umræður	 rannsóknar	 settar	 fram	 þar	 sem	 fræðilegur	 kafli	 rannsóknar	 og	 niðurstöður	

viðtala	verða	dregin	saman,	ásamt	framlögum	rannsóknar	og	takmörkunum	hennar.	Að	

lokum	 verður	 verkefnið	 dregið	 saman	 í	 lokaorðum	 og	 gerð	 grein	 fyrir	 frekari	

rannsóknum.	
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2 Fjölskyldufyrirtæki	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 fræðilegum	 bakgrunn	 rannsóknarinnar.	 Fjallað	

verður	 um	 fjölskylduna	 og	 fyrirtækið	 áður	 en	 hugtakið	 fjölskyldufyrirtæki	 verður	

skilgreint.	 Gerð	 verða	 skil	 á	 fjölskyldurekstrarforminu	 og	 áhrifum	 fjölskyldu	 á	 rekstur	

fyrirtækja.	

2.1 Fjölskyldan	og	fyrirtækið	
Þegar	talað	er	um	fjölskyldufyrirtæki	er	mikilvægt	að	skilja	þau	hugtök	sem	liggja	þar	að	

baki.	Fjölskylda	er	hópur	fólks	sem	tengist	að	skyldleika,	venjum	og	tilfinningum.	Tengsl	

fjölskyldu	eru	hvorki	fjárhagsleg	né	viðskiptalegs	eðlis.	Það	sem	einkennir	fjölskyldu	eru	

langtímasambönd	 og	 traust	 (Astrachan,	 2010).	 Fjölskyldu	 er	 oft	 skipt	 upp	 í	

kjarnafjölskyldu	og	stórfjölskyldu,	þar	sem	kjarnafjölskylda	er	skilgreind	sem	foreldrar	og	

börn	 þeirra,	 en	 stórfjölskylda	 er	 skilgreind	 sem	 hópur	 þriggja	 eða	 fleiri	 kynslóða	 sem	

deila	bústað	eða	búa	 í	nálægð	hvert	við	annað.	 Í	 sálfræði	eru	einkenni	 fjölskyldu	 talin	

vera	þrenns	konar:	Fjölskylda	deilir	sameiginlegri	sögu	sem	nær	nokkrar	kynslóðir	aftur	í	

tímann	og	tengir	hana	sameiginlegum	gildum	trúar	og	kynþáttar.	Fjölskylda	deilir	einnig	

framtíð,	 en	 það	 hefur	 áhrif	 á	 hegðun	 fjölskyldumeðlima	 í	 garð	 hvers	 annars.	 Innan	

fjölskyldna	 finnast	 síðan	 náttúruleg	 stigveldi	 þar	 sem	 hver	 fjölskyldumeðlimur	 gegnir	

ákveðnu	 hlutverki	 innan	 stigveldisins	 og	 er	 háður	 öðrum	 fjölskyldumeðlimum	 þess	

(Haag,	2012).	

Tilgangur	 fyrirtækja	 er	 samkvæmt	 hagfræði	 sá	 að	 hámarka	 hagnað	 og	 búa	 til	 virði	

fyrir	eigendur	þess.	Tilgangur	fyrirtækis	er	því	sá	sami	og	persónulegur	tilgangur	eiganda	

þess.	Stjórnunarfræðin	neitar	hinsvegar	þessari	hugmyndafræði,	að	hennar	mati	mótast		

tilgangur	 fyrirtækis	 af	 samfélaginu	 sem	 það	 starfar	 í	 og	 hefur	 einungis	 einn	

útgangspunkt,	að	afla	viðskiptavini.	Samkvæmt	hugmyndafræði	stjórnunarfræðinnar	er	

tilgangur	 fyrirtækis	því	samfélagslegur	 frekar	en	persónulegur.	Pólitísk	hugmyndafræði	

telur	hinsvegar	að	líta	verði	á	heildarmyndina	þegar	skoða	á	tilgang	fyrirtækis.	Fyrirtæki	

ber	 ábyrgð	 gagnvart	 þeim	 sem	 tengjast	 því,	 þ.e.	 eigenda,	 starfsmönnum,	

viðskiptavinum,	 birgjum	 og	 samfélaginu.	 Tilgangur	 fyrirtækis	 er	 því	 tvíþættur,	 bæði	



	

12	

persónulegur	 og	 samfélagslegur.	 Tilgangur	 fyrirtækis	 er	 samt	 sem	 áður	 mótaður	 af	

uppruna	þess	og	upphaflegri	viðskiptahugmynd	eigandans.	Sá	tilgangur	getur	svo	breyst,	

með	 nýju	 fólki	 og	 nýjum	 hugmyndum.	 Fyrirtæki	 sem	 setur	 skýra	 línu	 um	 tilgang	 sinn	

getur	 betur	 þjónað	 þeim	 sem	 tengjast	 því	 og	 gefur	 fyrirtækinu	 tilverurétt	 (Eyþór	 Ívar	

Jónsson,	 1999).	 Það	 er	 því	 áhugavert	 að	 skoða	 hugtakið	 fjölskyldufyrirtæki,	 þar	 sem	

fjölskyldu	og	rekstri	er	komið	saman	í	eitt	hugtak.		

2.2 Fjölskyldufyrirtæki	
Þegar	talað	er	um	fjölskyldufyrirtæki	liggja	tveir	mjög	ólíkir	þættir	baki	því	þar	er	rekstri	

fyrirtækja	 og	 tilfinningum	 fjölskyldna	 blandað	 saman.	 Fjölskyldufyrirtæki	 hafa	 sérstök	

einkenni	sem	móta	stjórnunarhegðun	þeirra,	hegðun	sem	er	frábrugðin	stjórnarhegðun	

annars	 konar	 fyrirtækja.	 Sú	 sérstaða	 skapar	 margskonar	 tækifæri	 en	 einnig	 margar	

ógnanir	(Astrachan,	2010).	Þegar	talað	er	um	fjölskyldur	innan	slíkra	fyrirtækja	er	oftast	

átt	 við	 stórfjölskylduna	 frekar	 en	 kjarnafjölskylduna,	 þar	 sem	 stórfjölskyldan	 deilir	

vinnustað	fremur	en	búsetu	(Haag,	2012).	

Skilgreina	má	fjölskyldufyrirtæki	sem	skipulagsform	þar	sem	fjölskylda	hefur	vald	yfir	

fyrirtækinu	og	 stefnu	þess	með	eignarhaldi,	 stjórnun	eða	 framkvæmdarstjórn	 (Pieper,	

Klein	og	Jaskiewicz,	2008).	

Lítið	er	um	 íslenskar	rannsóknir	á	 fjölskyldufyrirtækjum,	þó	má	finna	stöku	heimild,	

eins	og	tímaritsgrein	Frjálsrar	verslunar	frá	1989,	þar	sem	fjallað	er	um	þetta	fyrirbæri.	

Þar	segir	að	fjölskyldufyrirtæki	einkennist	af	eignarhaldi	og	rekstri	sem	gangi	í	ættir.	Þar	

sé	um	að	ræða	samstarf	fjölskyldumeðlima,	svo	sem	systkina	eða	annarra	ættmenna,	þó	

svo	að	utanaðkomandi	geti	komið	að	stjórnun	fyrirtækisins	(Katrín	Baldursdóttir,	1989).	

Þá	er	áhugavert	að	velta	því	 fyrir	 sér	hvernig	 fjölskyldufyrirtæki	eru	 frábrugðin	öðrum	

fyrirtækjum.		

2.3 Fjölskyldufyrirtæki	í	samanburði	við	önnur	fyrirtæki	
Þátttaka	 fjölskyldu	 í	 rekstri	 fyrirtækis	 er	 það	 sem	 greinir	 fjölskyldufyrirtæki	 frá	 öðrum	

fyrirtækjum.	Fjölskyldufyrirtæki	eru	talin	frábrugðin	öðrum	fyrirtækjum	vegna	einstakra	

eiginleika	 sinna,	 sérstaklega	 hvað	 varðar	 stjórnun,	 starfsmannahald	 og	 eignarhald	

(Habbershon,	Williams	og	MacMillan,	2003).	Vegna	þessara	 sérstöku	eiginleika	 standa	

fjölskyldufyrirtæki	 frammi	 fyrir	 mörgum	 tækifærum	 en	 einnig	 mögulegum	 ógnunum.	
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Þær	 ógnanir	 má	 rekja	 til	 þess	 að	 fjölskyldufyrirtæki	 eiga	 það	 til	 að	 blanda	 saman	

viðskiptatengslum	 og	 persónulegum	 tengslum	 (Tagiuri	 og	 Davis,	 1996).	 Rekstur	

fjölskyldufyrirtækja	 er	 oft	 sagður	 vera	 frábrugðin	 rekstri	 annarra	 fyrirtækja	 og	 vilja	

margir	meina	að	þau	ættu	almennt	að	vera	betur	rekin	en	önnur	fyrirtæki.	Það	er	talið	

vera	vegna	aga	og	þess	frumkvæðis	sem	fjölskyldufyrirtæki	hafa	vegna	eignarhalds	síns.	

Þó	er	það	þannig	að	fjölskyldufyrirtæki	lenda	oft	og	tíðum	í	meiri	vandræðum	en	önnur	

fyrirtæki,	 vandræðum	 sem	 oft	 má	 rekja	 það	 til	 fjárhagslegrar	 kreppu	 en	 þó	 oftar	 til	

tilfinningalegrar	kreppu	(Benedikt	Jóhannesson,	2000).	

Stjórnendur	fjölskyldufyrirtækja	taka	oft	ákvarðanir	byggðar	á	persónulegum	grunni	

frekar	 en	 viðskiptalegum.	 Það	 ef	 fjölskyldur	 og	 rekstur	 taka	 ákvarðanir	 á	mismunandi	

forsendum	 geta	 ákvarðanir	 stjórnenda	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	 fjölskyldufyrirtæki	 ef	

ákvarðanirnar	eru	ekki	teknar	með	hag	rekstursins	í	huga.	Þessar	ákvarðanir	geta	verið	

ráðningar	 starfsmanna,	 eins	 og	 þegar	 ráðnir	 eru	 einstaklingar	 vegna	 fjölskyldutengsla	

frekar	en	sérþekkingar.	Einnig	geta	þetta	verið	ákvarðanir	um	umbun	starfsmanna,	en	

fjölskyldufyrirtæki	eiga	það	til	að	umbuna	öllum	fjölskyldumeðlimum	jafn	vel	frekar	en	

eftir	 frammistöðu	 hvers	 og	 eins.	 Vegna	 þessa	 geta	 fjölskyldur	 lent	 í	 þeirri	 stöðu	 að	

standa	á	milli	hagsmuna	fjölskyldunar	og	hagsmuna	fyrirtækisins	(Jaffe,	2005).		

Fjölskyldufyrirtæki	 vaxa	 oftast	 hægar	 en	 önnur	 fyrirtæki,	 nokkuð	 sem	má	 rekja	 til	

skorts	á	fjármagni.	Þegar	fjölskyldufyrirtæki	stækka	neyðast	þau	oft	til	þess	að	ráða	inn	

starfsmenn	sem	ekki	eru	tengdir	fjölskyldunni.	Samt	sem	áður	treysta	eigendur	oft	ekki	

utanaðkomandi	 starfsmönnum	 til	 að	 gegna	 mikilvægum	 stöðum	 innan	 fyrirtækisins,	

þess	í	stað	eru	börn	eða	skyldmenni	kölluð	til.	Með	þessum	hætti	helst	ábyrgðin	innan	

fjölskyldunnar.	 Ósætti	 eiganda	 er	 algengt	 vandamál	 innan	 allra	 fyrirtækja,	 en	 innan	

fjölskyldufyrirtækja,	 þar	 sem	 ósætti	 getur	 orðið	 vegna	 fjölskyldumála	 ótengdum	

rekstrinum,	er	hættan	meiri	 (Benedikt	 Jóhannesson,	2000).	Því	 er	áhugavert	að	 skoða	

hvaða	áhrif	fjölskylda	hefur	á	rekstur	fyrirtækja.		

2.4 Áhrif	fjölskyldu	á	rekstur	fyrirtækja	
Það	 sem	 gerir	 fjölskyldufyrirtæki	 frábrugðin	 öðrum	 fyrirtækjum	 eru	 áhrif	 fjölskyldu	 á	

reksturinn.	Fjölskyldufyrirtæki	beita	öðrum	aðferðum	við	stefnumótun	og	bera	einkenni	

sem	gera	þau	sérstök.	Áhrifa	fjölskyldunnar	gætir	meðal	annars	í	samskiptum	starfsfólks	

fyrirtækisins,	en	beinni	samskipti	auðvelda	og	flýta	ákvarðanatökum.	Fjölskyldufyrirtæki	
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þykja	 drifin	 á	 virði	 fyrirtækisins	 og	markmið	 þeirra	 eru	 ekki	 einungis	 fjárhagsleg.	 Þau	

geta	treyst	á	tengslanet	og	langtímasambönd,	geta	náð	góðri	markaðshlutdeild	með	því	

að	 tengja	 fjölskylduna	 við	 sérkenni	 vörumerkisins,	 og	 horfa	 til	 langtíma	 hvað	 varðar	

rekstur	fyrirtækisins	(Astrachan,	2010).	Hegðun	fjölskyldufyrirtækja	þykir	einkennast	af	

tvennu:	 fjölskyldumarkmiðum	 og	 fjölskyldugildum	 (Tagiuri	 og	 Davis,	 1992).	

Fjölskyldugildi	 fela	 í	 sér	 þróun,	 stuðning	 og	 umhyggju	 hvað	 varðar	 sambönd	

fjölskyldumeðlima	 (Sorenson,	 2014).	 Fjölskyldugildi	 hafa	 áhrif	 á	það	hvar	 fyrirtækið	er	

staðsett	á	milli	fjölskyldu	og	reksturs	(Astrachan,	Klein	og	Smurnios,	2002).	Þá	hafa	þau	

einnig	áhrif	á	það	hvernig	fyrirtækinu	er	stjórnað,	hvernig	ákvarðanir	eru	teknar,	hvernig	

stefna	fyrirtækisins	er	þróuð	og	hvernig	er	séð	um	daglegan	rekstur	(Dyer,	2003).	Þegar	

þessir	eiginleikar	mætast	myndast	flókin	hegðunarmynstur	innan	fyrirtækisins	sem	hafa	

áhrif	á	stefnu	þess	og	verklagsreglur	(Astrachan,	2010).		

Fjölskyldufyrirtæki	 hafa	 lítið	 sem	 ekkert	 verið	 rannsökuð	 hér	 á	 landi	 og	 því	 þurfti	

höfundur	 að	 notast	 við	 erlendar	 rannsóknir	 og	 fræði	 til	 þess	 ná	 betri	 skilningi	 á	

hugtakinu.	 Þetta	 er	 frekar	nýtt	 rannsóknarefni	 á	 sviðum	 stjórnunar	og	 skipulagsheilda	

en	fyrstu	erlendu	rannsóknirnar	voru	birtar	 í	 formi	tímaritsgreina	sem	voru	skrifaðar	á	

sjöunda	 áratugnum.	 Þar	 var	 einblínt	 á	 ýmis	 vandamál	 sem	 hindruðu	 vöxt	

fjölskyldufyrirtækja,	eins	og	frændhygli	 (e.	nepotism),	samkeppni	kynslóða	og	ófaglega	

stjórnun.	Í	fyrstu	var	fjölskyldufyrirtækjum	skipt	upp	í	tvo	þætti,	fjölskyldu	og	fyrirtæki,	

þar	sem	hvor	þáttur	hafði	sínar	venjur,	reglur,	gildi	og	skipulag.	Vandamál	sköpuðust	þar	

sem	sömu	aðilar	þurftu	að	gegna	skyldum	innan	beggja	þátta.	Þessi	hugmyndafræði	var	

síðar	 útfærð	 af	 þeim	 Taguiri	 og	 Davis	 í	 það	 sem	 nú	 er	 þekkt	 innan	

fjölskyldufyrirtækjafræðanna	 sem	 þriggja	 hringja	 módel	 fjölskyldufyrirtækja	 (Gersick,	

1997).	

2.4.1 Þriggja	hringja	módel	Taguiri	og	Davis	um	fjölskyldufyrirtæki	
Þriggja	 hringja	 módel	 Taguiri	 og	 Davis	 lýsir	 þeim	 hlutverkum	 sem	 fyrirfinnast	 í	

fjölskyldufyrirtækjum.	 Þar	 eru	 þrír	 þættir	 í	 meginhlutverki:	 eignarhald,	 fyrirtækið	 og	

fjölskyldan.	 Eignarhaldsþátturinn	 snýr	 að	 aðila	 sem	 á	 eignarhlut	 í	 fyrirtækinu,	

fyrirtækisþátturinn	 á	 við	 aðila	 innan	 fyrirtækisins	 sem	 kemur	 að	 daglegum	 rekstri	 og	

stjórnun	 þess,	 og	 fjölskylduþátturinn	 snertir	 aðila	 sem	 tengist	 aðilum	 fyrirtækisins	
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fjölskylduböndum.	 Þessir	 þættir	 standa	 einir	 og	 sér	 en	 geta	 einnig	 skarast,	 þessu	 lýsa	

þeir	Taguiri	og	Davis	með	mengjamynd	eins	og	sjá	má	á	mynd	1	(Gersick,	1997).	

	

Mynd	1:	Þriggja	hringja	módel	Taguiri	og	Davis	(Gersick,	1997).	

Hér	er	þessum	meginhlutverkum	skipt	upp	í	þrjú	mengi	og	má	þar	finna	sjö	mismunandi	

hlutverk	sem	fyrirfinnast	í	fjölskyldufyrirtækjum.	Aðili	sem	hefur	einungis	ein	tengsl	inn	í	

fyrirtækið	liggur	fyrir	utan	sameiginlega	mengjasvæðið,	eða	á	svæðum	1,	2	eða	3.	Aðili	

sem	 tengist	 fyrirtækinu	 á	 fleiri	 en	 einn	 veg	 liggur	 síðan	 innan	 sameiginlega	

mengjasvæðisins,	á	svæðum	4,	5,	6	eða	7.	 Í	 töflu	1	má	sjá	þessi	sjö	hlutverk	út	frá	því	

hvar	þau	eru	staðsett	innan	mengjamyndarinnar	(Gersick,	1997).	

Tafla	1:	Sjö	hlutverk	innan	fjölskyldufyrirtækja	(Gersick,	1997).	

Svæði	 Mengi	 Hlutverk	

1	 Fjölskylda	
Aðili	 sem	 tengist	 fyrirtækinu	einungis	með	því	 að	

vera	innan	fjölskyldunnar.	

2	 Eignarhald	 Aðili	sem	á	eignarhlut	í	fyrirtækinu.		

3	 Fyrirtæki	 Aðili	sem	kemur	að	daglegum	rekstri	fyrirtækisins.	

4	 Fjölskylda	og	eignarhald	
Aðili	sem	er	innan	fjölskyldunnar	og	á	eignarhlut	í	

fyrirtækinu.	
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5	 Eignarhald	og	fyrirtæki	
Aðili	 sem	 á	 eignarhlut	 í	 fyrirtækinu	 og	 kemur	 að	

daglegum	rekstri	þess.	

6	 Fyrirtæki	og	fjölskylda	
Aðili	sem	kemur	að	daglegum	rekstri	 fyrirtækisins	

og	er	innan	fjölskyldunnar.	

7	 Fjölskylda,	eignarhald	og	fyrirtæki	

Aðili	 sem	 er	 innan	 allra	 mengja	 myndarinnar.	 Er	

innan	fjölskyldunnar,	á	eignarhlut	 í	 fyrirtækinu	og	

kemur	að	daglegum	rekstri	þess.	

	

Það	 er	 áhugavert	 að	 sjá	 hvaða	 áhrif	 fjölskylda	 hefur	 á	 rekstur	 fyrirtækja	 og	 hvernig	

hlutverkin	 sjö	 spila	 þar	 inn	 í.	 Þá	 er	 einnig	 vert	 að	 skoða	hvernig	 fjölskyldufyrirtækjum	

hefur	vegnað	hingað	til.		
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3 Saga	fjölskyldufyrirtækja		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 fræðilegum	 bakgrunni	 rannsóknarinnar.	 Hér	

verður	 farið	 yfir	 sögu	 og	 tölfræði	 fjölskyldufyrirtækja.	 Einnig	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	

frægri	kenningu	í	þessum	fræðum,	kenningunni	um	þriðju	kynslóðina.	

3.1 Tölfræði	
Í	 efnahagsmálum	 í	 dag	 eru	 fjölskyldufyrirtæki	 lítið	 rannsökuð	 og	 þau	 talin	

þýðingarminna	form	rekstrar	miðað	við	önnur	fyrirtæki.	Tölfræðin	segir	okkur	hinsvegar	

að	 fjölskyldufyrirtæki	 eru	 í	miklum	meirihluta	 (Landes,	 2006)	 eða	 allt	 að	 90-98%	 allra	

fyrirtækja	 í	 heiminum	 (Aldrich	 og	 Cliff,	 2003).	 Þau	 eru	 algengasta	 skipulagsform	

fyrirtækja	 bæði	 í	 þróunarhagkerfum	 og	 háþróuðum	 hagkerfum.	 Allt	 að	 70-85%	 allra	

fyrirtækja	í	Bandaríkjunum	eru	fjölskyldufyrirtæki	(Chirico,	Sirmon,	Sciascia	og	Mazzola,	

2011;	Neubauer	og	Lank,	1998).	Á	lista	Fortune	500	kemur	fram	að	þriðjungur	stærstu	

fyrirtækja	 Bandaríkjanna	 er	 stjórnað	 af	 fjölskyldum	 (Landes,	 2006).	 Talið	 er	 að	 þau	

framleiði	meira	en	helming	allrar	landsframleiðslu	Bandaríkjanna	ásamt	því	að	þar	starfi	

um	 80%	 af	 heildarvinnuafli	 Bandaríkjanna	 (Chirico	 o.fl.,	 2011).	 Fjölskyldufyrirtæki	 eru	

meira	en	60%	allra	fyrirtækja	í	Evrópu	og	eru	allt	frá	því	að	vera	smá	fyrirtæki	upp	í	stór	

alþjóðleg	 fyrirtæki.	 Þau	 gegna	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 efnahagslífi	 ESB	 enda	 vill	

framkvæmdastjórn	 Evrópusambandsing	 skapa	 umhverfi	 sem	 er	 hagstætt	 fyrir	 vöxt	

fjölskyldufyrirtækja	(European	commission,	e.d.).	Í	Asíu	er	yfir	þriðjungur	allra	fyrirtækja	

stjórnað	af	eða	í	eigu	fjölskyldna	(Claessens,	Djankov,	Fan	og	Lang,	2002).		

Öllum	 fyrirtækjum	 fylgja	 vandamál	 en	 sérstaklega	 erfitt	 þykir	 að	 halda	 rekstri	

fjölskyldufyrirtækja	út	til	lengri	tíma.	Á	lista	Fortune	500	segir	að	síðan	1955	séu	aðeins	

77	einkarekin	fyrirtæki	enn	starfandi	en	yfir	80%	þeirra	hafa	verið	seld	eða	mikil	hnignun	

orðið	 á	 rekstrinum	 (Colli,	 2003).	 Fjölskyldufyrirtækjaformið	 þarf	 að	 takast	 á	 við	 þó	

nokkur	 vandamál	 þegar	 fyrirtækin	 stækka.	 Aukin	 framleiðsla	 og	 aukin	 dreifing	 búa	 til	

vandamál	 sem	 einungis	 sérfræðingar	 með	 rétta	 þekkingu	 geta	 leyst.	 Sú	 sérþekking	

finnst	 ekki	 alltaf	 innan	 fjölskyldunnar	 og	 þar	 af	 leiðandi	 þarf	 að	 leita	 hennar	 út	 fyrir	

ramma	fjölskyldunnar.	Annað	vandamál	skapast	þegar	 fjölskyldumeðlimir	 leita	annað	 í	
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betur	 launuð	 störf	 eða	 stjórnunarstöður	 og	 yfirgefa	 þá	 fjölskyldureksturinn	 (Landes,	

2006).	Árið	1989	var	talið	að	form	fjölskyldufyrirtækja	á	Íslandi	væri	líklegt	til	að	þróast	

út	 í	 form	 almenningsfélaga,	 vegna	 stærðarhagkvæmni	 og	 vaxtarverkja	

fjölskyldufyrirtækja.	 Þar	 er	 talað	 um	 þá	 þróun	 að	meiri	 sérþekkingar	 og	 fjármagns	 sé	

þörf	 inn	 í	 fyrirtæki	 eftir	 því	 sem	 þau	 stækka.	 Þá	 þurfa	 fyrirtæki	 að	 fá	 í	 lið	 með	 sér	

sérmenntað	 fólk,	 einkum	 á	 sviði	 stjórnunar	 og	 reksturs,	 sem	 ekki	 er	 gefið	 að	 finnist	

innan	 raða	 fjölskyldunnar.	Þetta	gerir	það	að	verkum	að	 fjölskylduformið	er	opnað	og	

nýjir	 meðeigendur	 koma	 til	 sögunnar	 (Katrín	 Baldursdóttir,	 1989).	 Til	 eru	 margar	

kenningar	 um	 lífshlaup	 fjölskyldufyrirtækja,	 en	 sú	 frægasta	 er	 líklegast	 kenningin	 um	

þriðju	kynslóð	fjölskyldufyrirtækja.		

3.2 Þriðja	kynslóðin	
Kenningin	 um	 þriðju	 kynslóð	 fjölskyldufyrirtækja	 er	 á	 þá	 leið	 að	 frumkvöðull	 stofnar	

fyrirtæki	 og	 fylgist	 með	 því	 vaxa,	 næsta	 kynslóð	 sem	 tekur	 við	 fyrirtækinu	 horfir	 á	

fyrirtækið	 blómstra	 og	 sér	 það	 ná	 hámarki	 sínu,	 en	 þegar	 þriðja	 kynslóðin	 tekur	 við	

rekstrinum	 fer	 fyrirtækið	 í	 gjaldþrot	 (Benedikt	 Jóhannesson,	 2000).	 Án	 forystu	 getur	

fyrirtækjum	 hrakað	 hratt.	 Þegar	 önnur	 eða	 þriðja	 kynslóð	 fjölskyldunnar	 tekur	 við	

rekstrinum	 getur	 skapast	 vafamál	 um	 hver	 eigi	 að	 vera	 við	 stjórnvölinn.	 Þá	 myndast	

svokallaður	 forystuvandi	 sem	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	 fjölskyldufyrirtæki	 fara	 í	 gjaldþrot	

(Jón	G.	Hauksson,	2000).	Fjölskyldufyrirtæki	eru	almennt	ekki	talin	verða	mjög	langlíf	og	

vegna	 kenningarinnar	 um	 þriðju	 kynslóðina	 eru	 langlíf	 fjölskyldufyrirtæki	 talin	

undantekning.	 Vandamálin	myndast	 þegar	 fjölskyldunni	 tekst	 ekki	 að	 viðhalda	 forystu	

innan	 fyrirtækisins.	 Þetta	 getur	 gerst	 ef	 of	 margir	 eru	 farnir	 að	 stjórna	 innan	

fyrirtækisins	 með	 tilheyrandi	 vandamálum	 (Colli,	 2003).	 Mörg	 dæmi	 eru	 um	

fjölskylduharmleiki	innan	íslenskra	fyrirtækja	þegar	deilur,	sem	oftar	en	ekki	stjórnast	af	

tilfinningasemi	 og	 fjölskyldutengslum,	 eru	 settar	 ofar	 hagsmunum	 fyrirtækisins.	 Hvert	

sinn	sem	kynslóðaskipti	eiga	sér	stað	kemur	upp	sú	spurning	hvaða	afkomendur	eigi	að	

taka	 við	 rekstrinum.	 Þetta	 getur	 valdið	 deilum,	 sérstaklega	 þegar	 afkomendur	

fjölskyldurekstursins	eru	orðnir	margir,	því	samstarf	margra	aðila	í	eignarhaldi	þykir	ekki	

vænlegt	 til	 árangurs.	 Það	 er	 því	 mikilvægt	 að	 undirbúa	 kynslóðaskipti	 í	

fjölskyldufyrirtækjum	vel	til	þess	að	afkomendur	séu	í	stakk	búnir	að	taka	sjálfstæðar	og	

mikilvægar	 ákvarðanir.	 Ekki	 hafa	 þó	 allir	 verið	 sammála	 kenningunni	 um	 þriðju	
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kynslóðina.	Árni	Vilhjálmsson,	 sem	var	prófessor	 í	Viðskipta-	og	hagfræðideild	Háskóla	

Íslands,	 taldi	 hana	 veigalitla	 alhæfingu.	 Að	 hans	 mati	 segði	 uppeldið	 og	

persónueiginleikar	 afkomenda	 meira	 til	 um	 þann	 árangur	 sem	 þeir	 myndu	 uppskera	

þegar	þeir	taka	við	fjölskyldurekstrinum	(Katrín	Baldursdóttir,	1989).		

Engar	 tölulegar	 upplýsingar	 er	 að	 finna	 um	 fjölskyldufyrirtæki	 á	 Íslandi	 en	 í	

tímaritsgrein	Frjálsrar	verslunar	má	finna	greinargerð	um	 íslensk	 fjölskyldufyrirtæki	 frá	

árinu	1989.	Þar	má	sjá	greinagerð	um	fjölskyldufyrirtæki	og	rekstur	þeirra,	sem	og	viðtöl	

við	 stjórnendur	 íslenskra	 fjölskyldufyrirtækja.	 Í	 greininni	 eru	 talin	 upp	 stór	 íslensk	

fjölskyldufyrirtæki	 á	 þessum	 tíma,	 fyrirtækin	 Hekla	 ehf.,	 Ó.	 Johnson	 og	 Kaaber	 hf.,	

Hagkaup,	 Ingvar	 Helgason	 hf.,	 Prentsmiðjan	 Oddi	 hf.,	 Prentstofa	 G.	 Benediktssonar,	

Haraldur	Böðvarsson	og	Co.,	Radíóbúðin,	Plastprent	hf.,	Plastos	hf.,	Penninn	sf.,	Globus	

hf.,	Karnabær	hf.,	Einar	Guðfinnson	hf.	og	Holtabúið	hf.	(Katrín	Baldursdóttir,	1989).	Það	

vakti	áhuga	rannsakanda	að	einungis	tvö	þessara	fyrirtækja	eru	enn	fjölskyldufyrirtæki	í	

dag,	 hin	 hafa	 öll	 verið	 seld	 eða	 sameinuð	 öðrum	 fyrirtækjum.	 Vegna	 þess	 að	

fjölskyldurekstrarformið	 er	 talið	 vera	 frábrugðið	 öðrum	 rekstrarformum	 fyrirtækja	 er	

áhugavert	að	skoða	hvað	einkennir	stjórnunaraðferðir	fjölskyldufyrirtækja.		
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4 Stjórnunaraðferðir	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 fræðilegum	 bakgrunni	 rannsóknarinnar.	 Farið	

verður	yfir	mikilvægi	stjórnunar	í	fyrirtækjum	og	hugtakið	stjórnunaraðferðir	skilgreint.	

Því	næst	verður	farið	yfir	mismunandi	kenningar	í	fræðum	stjórnunaraðferða.		

4.1 Stjórnun	og	stjórnunaraðferðir	
Rannsakendur	hafa	komist	að	því	að	það	sem	einkennir	stjórnun	þeirra	fyrirtækja	sem	

njóta	velgengni	sé	samvinna,	jafnræði,	traust	og	hollusta	starfsmanna	við	fyrirtækið.	Ein	

öflugasta	aðferð	við	beitingu	valds	 í	stjórnun	þykir	vera	valdadreifing.	Þetta	sjónarmið,	

ásamt	 jafnræði	og	samvinnu,	hefur	kallað	 fram	breytingu	 í	 stjórnunaraðferðum.	Nú	er	

sagt	 að	 stjórnunaraðferðir	 stjórnenda	hafi	 áhrif	 á	hæfni	 og	 frammistöðu	 starfsmanna,	

sem	á	móti	 leiðir	 til	meiri	velgengni	 fyrirtækis	 (Sigríður	Kristjánsdóttir,	2009).	Stjórnun	

hefur	 áhrif	 á	 starfsánægju,	 frammistöðu	 og	 framleiðni	 starfsfólks,	 auk	 liðsvinnu,	

starfsmannaveltu	 og	 rekstrarárangur	 fyrirtækja.	 Því	 má	 segja	 að	 stjórnunaraðferðir	

skipti	miklu	máli	þegar	kemur	að	rekstri	og	afkomu	fyrirtækja	(Ingrid	Kuhlman,	2004).	

Margir	 þættir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 stjórnunaraðferðir	 stjórnenda,	 þar	 má	 nefna	 kyn,	

menntun,	 hæfni,	 fyrirtækjamenningu,	 stjórnunaraðferðir	 fyrrverandi	 yfirmanns,	

viðurkennd	 viðhorf	 innan	 fyrirtækis	 og	 aðstæður	 (Ingrid	 Kuhlman,	 2004).	

Stjórnunaraðferðir	eru	hegðunarmynstur	stjórnenda	sem	hefur	þann	tilgang	að	reyna	að	

hafa	áhrif	á	aðra	og	fá	þá	í	lið	með	sér	(Northouse,	2012).	Margar	kenningar	hafa	verið	

settar	fram	um	mismunandi	stjórnunaraðferðir	sem	taka	tillit	til	mismunandi	þátta.		

4.2 Leiðtogastílar	
Goleman	 (2004)	 rannsakaði	 mismunandi	 leiðtogastíla	 og	 áhrif	 tilfinningagreindar	 (e.	

emotional	 intelligence)	 á	 leiðtogahæfni	 stjórnenda.	 Hann	 taldi	 þá	 hæfileika	 sem	

stjórnendur	voru	taldir	þurfa	til	þess	að	ná	árangri,	svo	sem	gáfur,	harka,	ákveðni	og	sýn,	

ekki	 duga	 til.	 Til	 þess	 að	 stjórnendur	 næðu	 árangri	 þyrftu	 þeir	 að	 hafa	 háa	

tilfinningagreind,	 þ.e.	 sjálfsmeðvitund,	 sjálfseftirlit,	 hvata,	 samkennd	 og	

samskiptahæfileika.	 Mismunandi	 aðstæður	 kalla	 á	 mismunandi	 stjórnunaraðferðir	 og	

stjórnendur	ættu	 ekki	 að	 velja	 stjórnunaraðferðir	 út	 frá	 skapgerð	 sinni,	 heldur	 út	 frá	
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þeim	aðstæðum	sem	þeir	væru	í.	Goleman	komst	að	því	í	rannsóknum	sínum	að	margt	

væri	 ólíkt	 með	 stjórnendum	 og	 stjórnunaraðferðum	 þeirra.	 Það	 sem	 árangursríkir	

stjórnendur	áttu	hinsvegar	sameiginlegt	var	há	tilfinningagreind.	

Goleman,	Boyatzis	og	McKee	settu	 fram	kenningu	um	sex	mismunandi	 leiðtogastíla	

þar	 sem	 hver	 stíll	 byggir	 á	mismunandi	 þáttum	 tilfinningagreindar.	 Bestu	 leiðtogarnir	

eru	taldir	vera	þeir	sem	geta	tileinkað	sér	nokkra	af	þessum	stílum	og	skipt	á	milli	þeirra	

eftir	mismunandi	aðstæðum.	Fyrstu	fjórir	leiðtogastílarnir	eru	taldir	hafa	jákvæð	áhrif	á	

starfsanda	í	fyrirtækjum	á	meðan	þeir	síðari	tveir	eru	taldir	hafa	síður	jákvæð	áhrif	og	í	

sumum	 tilfellum	 jafnvel	 neikvæð	 áhrif	 á	 starfsanda.	 Þeir	 eru	 þó	 allir	 engu	 að	 síður	

áhrifaríkir	og	henta	við	mismunandi	aðstæður	(Goleman,	2000).	

4.2.1 Framsýnn	leiðtogastíll	

Framsýnn	leiðtogi	fær	fólkið	í	lið	með	sér,	hann	setur	starfsmönnum	markmið	en	gefur	

þeim	frelsi	til	þess	að	vinna	að	þeim.	Hann	lætur	starfsmönnum	í	té	leiðarvísi	um	hvert	á	

að	stefna	en	segir	þeim	ekki	hvernig	á	að	komast	þangað.	Þessi	aðferð	virkar	vel	þegar	

fyrirtæki	eru	stefnulaus	og	verið	er	að	fara	í	nýjar	áttir	(Goleman,	2000).		

4.2.2 Leiðbeinandi	leiðtogastíll	

Leiðbeinandi	leiðtogastíll	einblínir	á	persónulega	þróun	starfsmanna	frekar	en	verkefni.	

Hann	hjálpar	starfsmönnum	að	ná	markmiðum	sínum	og	finna	styrki	sína	og	veikleika.	

Þessi	aðferð	virkar	vel	þegar	starfsmenn	vita	af	veikleikum	sínum	og	vilja	vinna	í	þeim	til	

þess	 að	 bæta	 frammistöðu	 sína.	 Þetta	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 andrúmsloft	

starfsheildarinnar	 og	 hentar	 best	 þegar	 unnið	 er	 að	 langtímamarkmiðum	 fyrirtækis	

(Goleman,	2000).		

4.2.3 Hvetjandi	leiðtogastíll	

Hvetjandi	 leiðtogi	setur	starfsmenn	sína	 í	 fyrsta	sæti.	Hann	sameinar	hópinn	og	býr	 til	

samhljóm	innan	fyrirtækisins.	Þessi	aðferð	er	sérstaklega	góð	þegar	bæta	þarf	samvinnu	

og	 starfsanda.	 Aðferðin	 leyfir	 þó	 mistök	 og	 léleg	 frammistaða	 starfsmanna	 er	 ekki	

leiðrétt	(Goleman,	2000).		
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4.2.4 Lýðræðislegur	leiðtogastíll	

Lýðræðislegur	leiðtogi	leyfir	starfsmönnum	að	taka	þátt	í	ákvarðanatökum.	Hann	byggir	

upp	 sveigjanleika	 og	 ábyrgð	 innan	 fyrirtækisins,	 er	 opinn	 fyrir	 nýjum	 hugmyndum	 og	

hlustar	 á	 starfsmenn	 sína.	 Aðferðin	 hentar	 vel	 þegar	 einfaldra	 tillagna	 er	 þörf.	 Þessi	

aðferð	 á	 það	 þó	 til	 að	 byggja	mikið	 á	 fundarhöldum	 sem	 eru	 tímafrek,	 ásamt	 því	 að	

starfsmönnum	gæti	fundist	þeir	leiðtogalausir	(Goleman,	2000).		

4.2.5 Heimtandi	leiðtogastíll	

Heimtandi	 leiðtogi	 hefur	 háar	 væntingar	 til	 frammistöðu	 starfsmanna	 sinna.	 Þessi	

aðferð	 hefur	 jákvæð	 áhrif	 á	 hæfa	 og	 áhugasama	 starfsmenn	 en	 getur	 haft	 slæm	 og	

yfirþyrmandi	áhrif	 á	aðra	 starfsmenn.	Þá	á	 leiðtoginn	það	 til	 að	 taka	yfir	 aðstæður	og	

klára	verkið	sjálfur	(Goleman,	2000).		

4.2.6 Skipandi	leiðtogastíll	

Skipandi	 leiðtogi	 gefur	 skipandi	 leiðbeiningar	 út	 frá	 valdi	 sínu	 og	 getur	 hrætt	

starfsmenn.	Þessi	aðferð	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	fyrirtækið,	hún	hefur	neikvæð	áhrif	

á	 sveigjanleika	 innan	 fyrirtækja	 og	 dregur	 út	 hvatningu	 fyrir	 starfsmenn.	 Þessi	 aðferð	

virkar	þó	vel	í	kreppum	eða	þegar	starfsmenn	eru	til	vandræða	(Goleman,	2000).		

4.3 	Aðstæðubundin	stjórnun	
Kenning	 Herseys	 og	 Blanchards	 (1988)	 um	 aðstæðubundna	 stjórnun	 (e.	 situational	

leadership)	greinir	frá	fjórum	stjórnunaraðferðum	við	mismunandi	aðstæður.	Kenningin	

segir	að	stjórnendur	verði	að	velja	þá	stjórnunaraðferð	sem	hentar	best	hverju	sinni	út	

frá	áhuga	og	hæfni	starfsmanna	til	þess	að	leysa	verkefni.	Til	þess	að	stjórnendur	verði	

árangursríkir	 þurfi	 þeir	 að	 geta	 lagað	 stjórnunaraðferðir	 sínar	 að	 mismunandi	

aðstæðum.	

Líkanið	 er	 samansett	 úr	 tveim	 víddum:	 stýrandi	 og	 hvetjandi	 stjórnunaraðferðum.	

Stýrandi	 aðferð	 hjálpar	 starfsmönnum	 að	 ná	 settum	 markmiðum	 með	 því	 að	 gefa	

leiðbeiningar,	setja	fram	markmið	og	þróa	aðferðir	til	þess	að	meta	frammistöðu,	setja	

tímamörk	á	verkefni,	skilgreina	hlutverk	hvers	og	eins	starfsmanns	og	sýna	þeim	hvernig	

skal	ná	markmiðunum.	Hvetjandi	aðferð	heldur	utan	um	starfsmennina	og	sér	til	þess	að	

þeim	 líði	 sem	 best.	 Þessi	 aðferð	 býður	 upp	 á	 félagslegan	 og	 tilfinningalegan	 stuðning	
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stjórnanda	 við	 starfsmenn	 sína.	Hvora	 vídd	 verður	 að	 laga	 að	mismunandi	 aðstæðum	

eftir	áhuga	og	hæfni	starfsmanna	til	þess	að	framkvæma	tiltekið	verkefni.	Árangursríkir	

stjórnendur	 eru	 þeir	 sem	 geta	 áttað	 sig	 á	 þörfum	 starfsmanna	 sinna	 og	 lagað	

stjórnunaraðferðir	sínar	að	þeim.	Stjórnunaraðferðum	er	síðan	hægt	að	skipta	í	fernt	út	

frá	 þessum	 víddum:	 stýrandi	 (e.	 directing),	 hvetjandi	 (e.	 supporting),	 veitandi	 (e.	

coaching)	og	felandi	 (e.	delegating)	stjórnun	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson,	2006;	Northouse,	

2012).	

4.3.1 Stýrandi	stjórnunaraðferð		
Stýrandi	stjórnun	lýsir	aðstæðum	þar	sem	starfsmaður	hefur	lítinn	áhuga	og	litla	hæfni	

til	þess	að	leysa	verkefni.	Hér	þarf	stjórnandi	að	leggja	áherslu	á	það	hver	markmiðin	séu	

og	gera	þau	skýr	fyrir	starfsmanninum.	Þá	verður	stjórnandi	að	gefa	nákvæm	fyrirmæli	

og	fylgjast	vel	með	frammistöðu	starfmanns	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson,	2006;	Northouse,	

2012).	

4.3.2 Hvetjandi	stjórnunaraðferð		
Hvetjandi	stjórnun	lýsir	aðstæðum	þar	sem	starfsmaður	hefur	mikinn	áhuga	en	litla	eða	

miðlungs	 hæfni	 til	 þess	 að	 leysa	 verkefni.	 Hér	 einblínir	 stjórnandi	 á	 starfsmanninn	

fremur	 en	 verkefnið	með	 það	 að	 sjónarmiði	 að	 styðja	 við	 og	 ýta	 undir	 þá	 hæfni	 sem	

starfsmaður	hefur.	Hér	veitir	stjórnandinn	starfsmanni	meira	vald	í	ákvarðanatöku	og	er	

honum	félagslegur	stuðningur.	Þá	verður	stjórnandi	að	veita	upplýsingar,	útskýra,	spyrja	

og	hvetja	starfsmann	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson,	2006;	Northouse,	2012).	

4.3.3 Veitandi	stjórnunaraðferð		

Veitandi	 stjórnun	 lýsir	aðstæðum	þar	sem	starfsmaður	hefur	 lítinn	áhuga	en	miðlungs	

eða	mikla	hæfni	til	þess	að	leysa	verkefni.	Hér	þarf	stjórnandi	að	leggja	áherslu	á	að	hafa	

markmið	skýr	en	einnig	sinna	tilfinningalegum	þörfum	starfsmanns.	Hér	skiptir	hvatning	

miklu	 máli	 en	 þó	 þarf	 að	 vera	 skýrt	 að	 stjórnandi	 er	 með	 yfirhöndina.	 Þá	 verður	

stjórnandi	að	uppörva,	styðja	við	og	hvetja	starfsmann	til	þátttöku	en	stjórnandi	tekur	

lokaákvörðun	um	markmið	og	hvernig	þeim	skal	áorkað	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson,	2006;	

Northouse,	2012).	
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4.3.4 Felandi	stjórnunaraðferð		

Felandi	 stjórnun	 lýsir	 aðstæðum	 þar	 sem	 starfsmaður	 hefur	 mikinn	 áhuga	 og	 mikla	

hæfni	 til	þess	að	 leysa	verkefni.	Hér	þarf	 stjórnandi	ekki	að	veita	 jafn	mikinn	stuðning	

þar	 sem	 starfsmaður	 er	 fær	 um	að	 sjá	 um	ákvarðanir	 sjálfur.	 Þá	 verður	 stjórnandi	 að	

veita	 starfsmanni	 vald	 og	 fylgjast	 með	 honum	 til	 lengri	 tíma	 (Ingi	 Rúnar	 Eðvarðsson,	

2006;	Northouse,	2012).	

4.4 Stjórnunaraðferðir	karla	og	kvenna	

Margar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 á	 stjórnunaraðferðum	 karla	 og	 kvenna	 í	 þeim	

tilgangi	 að	 finna	hugsanlegan	mun	þar	 á	milli.	Útkomurnar	hafa	 verið	mismunandi	 en	

flestar	 rannsóknir	 þó	 bent	 til	 þess	 að	 lítill	 munur	 sé	 á	 stjórnunaraðferðum	 kynjanna.	

Munurinn	 liggi	 fremur	 í	 einstaklingum	og	 fjölbreytileika	 þeirra.	 Þó	 vakti	 á	 sínum	 tíma	

mikla	athygli	grein	 Judy	Rosener,	 “Ways	Women	Lead”,	 sem	birtist	 í	Harvard	Business	

Review	árið	1990	en	greinin	byggði	á	viðtölum	hennar	við	stjórnendur	(Ingrid	Kuhlman,	

2004).	Þar	 komst	hún	að	því	 að	 lítill	munur	hafi	 verið	á	 stjórnunaraðferðum	kynjanna	

þegar	 konur	 voru	 að	 stíga	 sín	 fyrstu	 skref	 inn	 á	 stjórnunarsviðið	 en	 þá	 fóru	 þær	 eftir	

þeim	hefðbundnu	hegðunarreglum	sem	fyrir	fundust	í	stéttinni.	Þetta	breyttist	þó	þegar	

önnur	 kynslóð	 kvenna	 steig	 inn	 í	 þessar	 stöður	 og	 fór	 að	 mynda	 sínar	 eigin	

stjórnunaraðferðir.	 Í	 rannsóknum	 sínum	 fann	 Rosener	 margt	 sameiginlegt	 með	

kynjunum	hvað	 varðar	 stöðu	þeirra	 sem	 stjórnendur	 en	þó	 var	 fátt	 sameiginlegt	með	

stjórnunaraðferðum	 þeirra	 (Rosener,	 1990).	 Ingrid	 Kuhlman	 (2004)	 tók	 niðurstöður	

Rosener	um	mismunandi	stjórnunaraðferðir	kynjanna	saman	í	töflu	sem	sjá	má	hér	að	

neðan.	

Tafla	2:	Mismunandi	stjórnunaraðferðir	kynjanna	(Ingrid	Kuhlman,	2004).	

Stjórnunaraðferðir	karla	 Stjórnunaraðferðir	kvenna	

Skipa	og	stjórna.	 Hafa	samskipti	og	samráð.	

Áhersla	á	verkefni.	 Áhersla	á	fólk.	

Fela	tilfinningar.	 Ræða	tilfinningar.	

Afla	upplýsinga.	 Skiptast	á	upplýsingum.	

Ákvarðanataka	að	ofan.	 Dreifð	ákvarðanataka.	
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Nota	formlegt	vald.	 Nota	persónulegt	vald.	

Stjórna	með	umbun	og	refsingu.	 Stjórna	með	umboði	til	athafna.	

Áhersla	á	einstaklingsframlag.	 Áhersla	á	dreift	vald	og	upplýsingamiðlun.	

Áhersla	á	útkomuna	í	ákvarðanatökuferlinu.	 Áhersla	á	ákvarðanatökuferlið	sjálft.	

	

Á	 töflu	 2	 má	 sjá	 að	 stjórnunaraðferðir	 karla	 leggja	 frekar	 áherslu	 á	 verkefnin	 og	

velgengni	 fyrirtækisins,	 á	 meðan	 stjórnunaraðferðir	 kvenna	 leggja	 meiri	 áherslu	 á	

starfsmennina	og	 samvinnu	þeirra.	Konur	nota	persónulegt	 vald	og	vilja	 fá	 fólkið	með	

sér,	þær	dreifa	ákvarðanatöku	og	leggja	áherslu	á	dreift	vald.	Karlar	notast	við	formlegra	

vald	og	stjórna	með	umbun	og	refsingu	fyrir	vel	eða	illa	unnin	störf,	ákvarðanataka	er	í	

höndum	 stjórnenda	 og	 áhersla	 er	 á	 einstaklingsframlag	 frekar	 en	 samvinnu	 (Ingrid	

Kuhlman,	 2004).	 Í	 rannsókn	Rosener	 kemur	 fram	að	 karlar	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 lýsa	

stjórnunaraðferðum	 sínum	 sem	 framkvæmdaforystu	 (e.	 transactional	 leadership).	 Þá	

líta	 þeir	 á	 starfsárangur	 starfsmanna	 sem	 viðskipti,	 starfsmenn	 vinna	 verkefni	 fyrir	

stjórnendur	og	fá	umbun	fyrir	eða	er	refsað	fyrir	ósættanlega	frammistöðu.	Karlar	eru	

einnig	líklegri	til	þess	að	nota	það	vald	sem	fyrirtækið	veitir	þeim	eða	svokallað	formlegt	

vald.	 Konur	 eru	 hinsvegar	 líklegri	 til	 þess	 að	 lýsa	 stjórnunaraðferðum	 sínum	 sem	

umbreytingaforystu	 (e.	 transformational	 leadership).	 Þá	 umbreyta	 þær	 hagsmunum	

fólksins	 í	 hagsmuni	 fyrir	 hópinn	með	 stærri	markmið	 að	 leiðarljósi.	 Þær	 vilja	 fá	 fólkið	

með	sér	í	lið	og	rekja	vald	sitt	til	persónulegra	eiginleika	svo	sem	góðrar	samskiptahæfni,	

vinnusemi	og	persónulegra	samskipta	við	samstarfsfólk.	Rosener	komst	einnig	að	því	að	

konur	nota	frekar	gagnvirka	stjórnun	á	meðan	karlar	beita	skipunum.	Gagnvirk	stjórnun	

felst	 í	 því	 að	 hvetja	 starfsmenn	 til	 þátttöku,	 deila	 valdi	 og	 upplýsingum	 og	 auka	

sjálfstraust	 og	 sjálfsvirðingu	 starfsmanna	 til	 þess	 að	 hvetja	 þá	 áfram	 í	 starfi	 (Rosener,	

1990).	 Talið	 er	 að	 konur	 og	 karlar	 geti	 tileinnkað	 sér	 bæði	 umbreytingaforystu	 og	

framkvæmdaforystu.	 Konur	 eru	 þó	 taldar	 notast	 meira	 við	 umbreytingaforystu	 en	

karlar,	 ásamt	 því	 að	 geta	 tileinkað	 sér	 jákvæða	 hluti	 framkvæmdaforystu,	 eins	 og	 að	

verðlauna	góða	frammistöðu	(Gipson,	Pfaff,	Mendelsohn,	Catenacci	og	Burke,	2017).	

Rannsókn	Zenger	og	Folkman	(2012)	sýnir	að	konur	eru	árangursríkari	stjórnendur	en	

karlar.	Þar	kemur	fram	að	þrátt	fyrir	að	konur	sýni	fram	á	meiri	skilvirkni	í	stjórnun	eru	
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konur	 í	 miklum	 minnihluta	 í	 stjórnunarstöðum	 og	 þá	 sérstaklega	 háttsettum	

stjórnunarstöðum.	 Í	 rannsókn	 þeirra	 voru	 tekin	 viðtöl	 við	 starfsmenn	 alls	 7.280	

stjórnenda	og	þeir	metnir	út	frá	16	hæfileikum	sem	taldir	eru	undirstaða	árangursríkrar	

stjórnunar.	 Kvenkyns	 stjórnendur	 sýndu	meiri	 árangur	 í	 12	 af	 þessum	 16	 hæfileikum.	

Þetta	voru	hæfileikar	á	borð	við	teymisvinnu,	þróun	starfsmanna,	að	taka	frumkvæði,	að	

byggja	 upp	 sambönd,	 að	 hvetja	 starfsmenn	og	 að	 huga	 að	 samvinnu	 starfsmanna.	 Þá	

kom	einnig	 í	 ljós	að	því	hærri	 stjórnunarstöðum	sem	konurnar	gegndu,	því	meiri	 varð	

munurinn	á	árangursríkri	stjórnun.		

Rannsókn	sem	gerð	var	á	mismunandi	 stjórnunaraðferðum	kynjanna	 leiddi	 í	 ljós	að	

kyn	 getur	 haft	 áhrif	 á	 hvaða	 stjórnunaraðferðir	 verða	 fyrir	 valinu.	 Þar	 kemur	 fram	 að	

konur	í	stjórnunarstöðu	velja	frekar	hvetjandi	og	veitandi	stjórnun	á	meðan	karlar	velja	

frekar	 stýrandi	 og	 felandi	 stjórnun	 og	 eru	 mun	 strangari	 í	 garð	 starfsmanna	 sinna	

(Buchanan	og	Huczynski,	2004).	Þess	má	geta	að	 í	 rannsókn	 Inga	Rúnars	Eðvarðssonar	

og	 Guðmundar	 Kristjáns	 Óskarssonar	 kemur	 fram	 að	 íslenskir	 stjórnendur	 beita	

lýðræðislegum	 stjórnunaraðferðum	 í	 starfi	 sínu	og	blanda	einnig	 saman	aðferðum.	Þá	

eiga	 konur	 frekar	 til	 að	beita	hvetjandi	og	 veitandi	 stjórnun	en	karlar	 felandi	 stjórnun	

(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson	og	Kristján	Guðmundur	Óskarsson,	2009).		

Þegar	 fjölskyldufyrirtæki	 og	 stjórnunaraðferðir	 hafa	 verið	 skoðuð	 í	 sitthvoru	 lagi	 er	

komið	 að	 því	 að	 rannsaka	 hvernig	 stjórnunaraðferðir	 fyrirfinnast	 í	 íslenskum	

fjölskyldufyrirtækjum.	Til	þess	verður	notuð	eigindleg	 rannsóknaraðferð	þar	 sem	tekin	

verða	viðtöl	við	þrjá	forstjóra	þriggja	íslenskra	fjölskyldufyrirtækja.	
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5 Aðferðafræðikafli	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 greint	 frá	 þeirri	 aðferðafræði	 sem	 notast	 var	 við	 í	 framkvæmd	

rannsóknar.	 Gerð	 verður	 grein	 fyrir	 rannsóknaraðferð,	 vali	 á	 þátttakendum,	 ásamt	

gagnaöflun	og	framkvæmd	rannsóknar.	Notast	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	þar	

sem	djúpviðtöl	 voru	 tekin	 við	 forstjóra	 í	 íslenskum	 fjölskyldufyrirtækjum.	Gögnum	var	

safnað	með	hálfstöðluðum	viðtölum	og	þau	síðan	skráð	og	þemagreind.	Í	rannsókninni	

var	 reynt	 að	 varpa	 ljósi	 á	 viðhorf	 stjórnenda	 til	 fjölskyldufyrirtækja	 og	 hvað	 sé	

sameiginlegt	með	stjórnunaraðferðum	sem	þar	fyrirfinnast.		

5.1 Eigindleg	rannsóknaraðferð		
Notast	 var	 við	 eigindlega	 rannsóknaraðferð	 þar	 sem	 viðtöl	 voru	 tekin	 við	 einstaklinga	

sem	 standa	 nærri	 viðfangsefninu.	 Með	 eigindlegri	 rannsóknaraðferð	 fær	 rannsakandi	

upplýsingar	 beint	 frá	 viðmælenda	 sem	 gefa	 skýra	 mynd	 af	 viðhorfi	 hans	 og	 upplifun	

(Merriam,	 2009).	 Eigindlegar	 rannsóknir	 eru	 oft	 gerðar	 til	 þess	 að	 veita	 rannsakanda	

betri	 skilning	 á	 viðfangsefninu.	 Þær	 gefa	 skilning	 á	 umhverfi	 viðmælenda	 og	 gefa	

tækifæri	 til	að	túlka	aðstæður	og	ná	betri	skilningi	á	þeim	aðstæðum	sem	viðmælandi	

lýsir	(Merriam,	2002).	Markmið	eigindlegra	rannsókna	er	því	ekki	að	alhæfa	niðurstöður	

rannsókna	yfir	 allt	þýðið	heldur	einungis	að	ná	betri	 skilningi	 á	 viðfangsefninu.	Það	er	

gert	með	því	að	skyggnast	 í	aðstæður	viðmælenda	og	reyna	þannig	að	túlka	og	búa	til	

viðeigandi	kenningu	um	viðfangsefnið	(Esterberg,	2002).	Rannsóknaraðferðin	er	hönnuð	

með	það	 í	hug	að	 rannsaka	ekki	 fyrirliggjandi	kenningar	heldur	þróa	nýjar	 tilgátur	eða	

kenningar	út	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Aðstæður	eru	því	ekki	staðlaðar	heldur	

hannaðar	til	þess	að	vera	eins	opnar	og	mögulegt	er.	Það	eru	bæði	kostir	og	ókostir	við	

eigindlegar	 rannsóknaraðferðir.	Kostirnir	eru	þeir	 að	 rannsóknin	er	 ítarleg	og	nákvæm	

greining	á	viðfangsefninu	út	 frá	 fáeinum	tilfellum.	Viðmælendur	 fá	meira	 frelsi	 til	þess	

að	tjá	sig	og	setja	samhengi	í	frásagnir	sínar.	Ókostirnir	eru	að	þessi	rannsóknaraðferð	er	

tiltölulega	tímafrek	og	erfitt	er	að	alhæfa	niðurstöður	fyrir	þýðið	í	heild	vegna	þess	hve	

fáir	þátttakendur	eru	í	hverri	rannsókn	(Flick,	2015).		
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Þessi	 rannsóknaraðferð	 hentaði	 viðfangsefninu	 vel	 þar	 sem	 það	 hefur	 lítið	 verið	

rannsakað	 hér	 á	 landi	 og	 rannsakandi	 vildi	 fá	 betri	 skilning	 á	 viðfangsefninu.	 Einnig	

hentaði	 aðferðin	 vel	 til	 þess	 að	 skilja	 upplifun	 og	 viðhorf	 viðmælenda	 til	

viðfangsefnisins.	

5.2 Þátttakendur	
Viðmælendur	 voru	 fundnir	með	 hentugleikaúrtaki	 þar	 sem	 leitað	 var	 þátttöku	 þriggja	

einstaklinga	 í	 forstjórastöðu	 í	 fjölskyldufyrirtækjum	á	 Íslandi.	Ákveðið	var	að	einblína	á	

fyrirtæki	 í	 einum	 starfsgeira	 og	 urðu	 heildsölur	 fyrir	 valinu,	 einkum	 vegna	 þess	 hve	

margar	heildsölur	á	Íslandi	eru	í	eigu	fjölskyldna.	Hentugleikaúrtak	er	oft	notað	ef	álykta	

á	um	tengsl	milli	breytna	en	ekki	þýðið	sjálft.	Þátttakendur	eru	með	þessu	móti	fundnir	

þar	 sem	 auðvelt	 er	 að	 ná	 til	 þeirra	 (Kristján	 Kristjánsson	 og	 Sigríður	 Halldórsdóttir,	

2003).	Kynningabréf,	sem	sjá	má	í	Viðauka	1,	var	sent	á	forstjóra	sex	fjölskyldufyrirtækja	

þar	sem	markmiðum	rannsóknar	voru	gerð	skil.	Tvö	fyrirtæki	svöruðu	neitandi	og	ekki	

hefur	borist	svar	frá	einu	fyrirtækjanna.	Viðtöl	fengust	því	einungis	við	forstjóra	þriggja	

fyrirtækja.	Viðmælendurnir	þrír	voru	allir	karlkyns	á	aldrinum	36-53	ára.	Þeir	munu	ekki	

vera	nafngreindir	og	hér	eftir	verður	vísað	til	þeirra	sem	viðmælanda	A,	viðmælanda	B	

og	 viðmælanda	 C.	 Þar	 sem	 viðmælendur	 eru	 einungis	 þrír	 og	 allir	 karlkyns	 gefa	

niðurstöður	 rannsóknar	 einungis	 vísbendingu	 um	 svör	 við	 rannsóknarspurningunni.	

Þetta	 eru	 helstu	 takmarkanir	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 niðurstöður	 endurspegla	

einungis	viðhorf	þriggja	einstaklinga	og	niðurstöður	gætu	verið	einhæfar	þar	sem	viðtöl	

voru	 einungis	 tekin	 við	 karlmenn.	 Því	 er	 ekki	 hægt	 að	 alhæfa	 svör	 yfir	 öll	

fjölskyldufyrirtæki	 á	 Íslandi,	 heldur	 gefa	niðurstöður	 rannsóknar	einungis	 vísbendingar	

sem	áhugavert	væri	að	rannsaka	nánar.	Í	töflu	3	má	sjá	upplýsingar	um	þá	forstjóra	sem	

tekin	voru	viðtöl	við,	starfsemi	fyrirtækjanna	og	í	hvaða	ættlið	forstjórinn	er.		

Tafla	3:	Upplýsingar	um	viðmælendur.	

Viðmælandi		 Starfsemi	fyrirtækis	 Starfstitill	 Ættliður		 Starfsmenn	

Viðmælandi	A	 Heildsala	 Forstjóri	 Fjórði	 100	

Viðmælandi	B	 Heildsala	 Framkvæmdastjóri	 Þriðji	 50	

Viðmælandi	C	 Heildsala	 Framkvæmdastjóri	 Þriðji	 65	
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5.3 Viðtöl	
Djúpviðtöl	 eru	 kjarni	 eigindlegra	 rannsóknaraðferða	 vegna	 þess	 hve	 góða	 lýsingu	 og	

túlkun	 þau	 gefa	 á	 lífi	 fólks.	 Þegar	 tekin	 eru	 djúpviðtöl	 fara	 fram	 samræður	 á	 milli	

rannsakanda	og	viðmælenda,	þar	sem	rannsakandi	spyr	spurninga	og	viðmælandi	svarar	

þeim.	 Viðmælandi	 er	 einhver	 sem	 hefur	 þekkingu	 og	 reynslu	 af	 viðfangsefninu.	Með	

þessum	hætti	kannar	rannsakandi	 í	smáatriðum	reynslu,	tilgang	og	álit	viðmælenda	og	

horfir	 á	 viðfangsefnið	 út	 frá	 þeirra	 sjónarmiði	 (Ritchie,	 Lewis,	 Nicholls	 og	 Ormston,	

2013).	Djúpviðtöl	 eru	 tekin	með	það	 í	 huga	 að	 fá	 viðmælanda	 til	 þess	 að	 lýsa	 reynslu	

sinni	og	upplifun	af	viðfangsefninu.	Viðtölin	er	hægt	að	greina	í	ákveðin	þemu	og	sýna	

hvað	 sé	 sameiginlegt	 með	 reynslu	 og	 upplifun	 mismunandi	 einstaklinga	 (Jón	 Gunnar	

Bernburg,	21.	nóvember	2005).		

Til	eru	nokkrar	gerðir	af	viðtölum,	í	þessari	rannsókn	ákvað	rannsakandi	að	notast	við	

hálfstöðluð	viðtöl.	Það	eru	viðtöl	þar	sem	spurningarnar	fylgja	ákveðnum	leiðarvísi	sem	

leiða	samtalið	áfram.	Með	þessari	aðferð	fær	viðmælandi	að	tjá	í	eigin	orðum	skoðanir	

sínar	og	upplifun	af	viðfangsefninu	(Flick,	2015).	Í	viðauka	2	má	sjá	spurningalistann	sem	

hannaður	var	 fyrir	viðtölin.	Markmið	þessara	viðtala	er	að	nálgast	viðfangsefnið	á	eins	

opinn	 hátt	 og	 mögulegt	 er,	 með	 þessu	 móti	 verður	 meira	 frelsi	 í	 samræðum	 á	 milli	

rannsakanda	 og	 viðmælanda.	 Mikilvægt	 er	 fyrir	 rannsakanda	 að	 hlusta	 vel	 á	 svör	

viðmælanda	 og	 fylgja	 honum	 eftir	 (Esterberg,	 2002).	 Með	 virkri	 hlustun	 leiðir	

rannsakandi	 umræður	 áfram	 og	 hvetur	 viðmælenda	 til	 þess	 að	 tjá	 sig	 (Kristján	

Kristjánsson	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2003).	

5.4 Gagnaöflun	og	framkvæmd	
Gögnum	 var	 aflað	 frá	 viðmælendum	 í	 gegnum	 viðtöl	 sem	 hljóðrituð	 voru	 með	 leyfi	

viðmælenda.	 Þetta	 var	 gert	 til	 þess	 að	 unnt	 væri	 að	 vinna	 sem	 best	 úr	 þeim.	

Viðmælendur	voru	látnir	vita	að	gögnum	yrði	eytt	að	rannsókn	lokinni.	Tekin	voru	þrjú	

viðtöl	á	tímabilinu	22.	mars	–	6.	apríl	2017	sem	tóku	allt	frá	30	til	60	mínútur.	Viðtölin	

voru,	 eins	og	 fram	hefur	 komið,	djúpviðtöl	með	hálfstöðluðum	viðtalsramma	þar	 sem	

tilgangur	rannsóknar	var	að	öðlast	dýpri	skilning	á	viðfangsefninu	og	upplifun	og	viðhorfi	

viðmælenda	 til	 viðfangsefnisins.	 Rannsakanda	 þótti	 mikilvægt	 að	 reyna	 að	 hafa	

andrúmsloft	sem	þægilegast	til	þess	að	viðmælendum	liði	sem	best.	Viðtölin	fóru	því	öll	

fram	 á	 skrifstofum	 viðmælenda	 og	 á	 þeim	 tíma	 sem	hentaði	 þeim.	 Ásamt	 því	 að	 afla	
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gagna	með	viðtölum	voru	upplýsingar	um	fyrirtækin	sóttar	af	veraldarvefnum	til	þess	að	

ná	dýpri	skilningi	á	umhverfi	viðmælenda.		

Í	upphafi	viðtala	kynnti	rannsakandi	sig	og	markið	rannsóknarinnar.	Fengið	var	leyfi	til	

þess	 að	 taka	 viðtöl	 upp	 og	 viðmælendur	 látnir	 vita	 að	 fyllsta	 trúnaðar	 yrði	 gætt.	

Viðmælendur	 fengu	 einnig	 tækifæri	 á	 því	 að	 gæta	 nafnleyndar.	 Viðtalsramminn	 var	

byggður	þannig	upp	að	fyrst	voru	spurðar	bakgrunnsspurningar	og	auðveldar	spurningar	

um	 fyrirtækin	 til	 þess	 að	 brjóta	 ísinn	 á	 milli	 rannsakanda	 og	 viðmælenda.	 Næstu	

spurningar	voru	þá	til	þess	að	fá	dýpri	skilning	á	viðfangsefninu.	Viðtölin	voru	tekin	upp	

á	síma	rannsakanda	og	afrituð	frá	orði	til	orðs	til	þess	að	unnt	væri	að	vinna	sem	best	úr	

þeim.	 Þá	 fór	 af	 stað	 mikil	 greiningarvinna	 og	 viðtölin	 túlkuð	 og	 brotin	 upp	 í	 þemu.	

Gagnagreining	skiptist	 í	þrjú	stig,	fyrsta	stig	gagnagreiningar	fer	fram	á	meðan	á	viðtali	

stendur.	Næsta	stig	gagnagreiningar	á	sér	stað	að	viðtölum	loknum,	þá	eru	skráð	niður	

allar	 þær	 upplýsingar	 sem	 koma	 fram	 að	 upptöku	 lokinni	 ásamt	 athyglisverðum	

hugmyndum	og	óvæntum	upplýsingum.	Þriðja	 stig	 gagnagreiningar	 byggist	 á	 viðtalinu	

sjálfu,	 það	 er	 ritað	 niður	 frá	 orði	 til	 orðs,	 túlkað	 og	 að	 lokum	 þemagreint	 (Kristján	

Kristjánsson	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2003).	Hér	næst	verður	greint	 frá	niðurstöðum	

rannsóknar.	
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6 Niðurstöður		

Tilgangur	rannsóknarinnar	var,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	að	fá	sem	skýrasta	mynd	

af	 upplifun	 og	 viðhorfi	 forstjóra	 fjölskyldufyrirtækja	 af	 því	 fyrirtækjaformi	 sem	 þeir	

starfa	í,	ásamt	því	að	leita	að	hugsanlegum	sameiginlegum	stjórnunaraðferðum	sem	þar	

fyrirfinnast.	Í	þessum	kafla	verður	greint	frá	niðurstöðum	djúpviðtala	sem	tekin	voru	við	

þrjá	 forstjóra	þriggja	 fjölskyldufyrirtækja	 á	 Íslandi.	Við	 greiningu	 gagnanna	 komu	 fram	

sex	meginþemu	og	fimm	undirþemu	sem	sjá	má	í	töflu	4.	

Tafla	4:	Þemagreining	viðtala.	

Meginþemu	 Undirþemu	

1) Frá	unga	aldri	 	

2) Að	taka	við	rekstrinum	 	

3) Fjölskyldurekstrarformið	 1) Áhrif	fjölskyldutengsla	á	rekstur	fyrirtækja		
2) Þriðja	kynslóðin	

4) Framtíð	fjölskyldufyrirtækisins	 	

5) Stjórnunaraðferðir	forfeðra	 	

6) Stjórnunaraðferðir	
1) Tilfinningagreind	
2) Aðstæðubundin	stjórnun	
3) Stjórnunaraðferðir	kynjanna	

	

6.1 Frá	unga	aldri		
Viðmælendurnir	 eiga	 það	 allir	 sameiginlegt	 að	 hafa	 frá	 unga	 aldri	 starfað	 í	 fyrirtæki	 í	

eigu	fjölskyldu	sinna.	Mest	öll	þeirra	starfsreynsla	kemur	þaðan	og	hafa	þeir	allt	frá	25	til	

39	ára	starfsreynslu	í	fyrirtækjunum.	Þeir	tóku	allir	ungir	að	aldri	við	forstjórastöðunni	af	

feðrum	 sínum	 en	 fundu	 þó	 aldrei	 fyrir	 neinum	 þrýstingi	 frá	 fjölskyldunni	 að	 taka	 við	

fjölskyldurekstrinum.	Frá	barnæsku	hafi	þeir	alist	upp	 í	 fyrirtækjunum	og	vanist	því	að	

hlusta	á	foreldra	sína	tala	um	reksturinn.	Þeir	hafa	þó	allir	starfað	annars	staðar	og	reynt	

sig	við	önnur	störf.	Tengslin	við	fyrirtækið	dró	þá	þó	alltaf	aftur	að	fjölskyldurekstrinum	

enda	hafi	áhugi	þeirra	legið	þar.		
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6.2 Að	taka	við	rekstrinum	
Viðmælendur	 fundu	 aldrei	 fyrir	 þrýstingi	 frá	 fjölskyldunni	 að	 vinna	 við	

fjölskyldureksturinn	heldur	þróuðust	aðstæður	einfaldlega	þannig.	Viðmælandi	A	 segir	

að	stefnan	hafi	aldrei	verið	sett	á	að	starfa	hjá	fyrirtækinu:	„Engin	pressa	á	mér	að	koma	

hingað,	ég	sótti	bara	um.	Langaði	að	byrja	og	fékk	tækifæri	sem	að	aðrir	myndu	ekki	fá,	

alveg	klárlega,	og	hafði	bara	metnað	til	þess	að	 taka	stefnuna	áfram.“	Frekar	hafi	það	

legið	beinast	við	að	hann	tæki	við	rekstri	fjölskyldunnar	þegar	að	því	kom,	vegna	þess	að	

hann	hafði	 áhugann	og	 reynsluna	 til	 þess.	 Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	hvort	þeir	

hefðu	verið	búnir	 sérstaklega	undir	það	að	 taka	við	 fyrirtækinu	þá	voru	 svörin	 fremur	

einsleit.	 Þeir	 höfðu	 allir	 verið	 starfandi	 við	 fyrirtækjareksturinn	 þegar	 þeir	 tóku	 við	

forstjórastöðunni	 og	 því	 hafi	 legið	 beinast	 við	 að	 þeir	 fengju	 stöðuna	 vegna	 reynslu	

sinnar	og	þekkingu	á	fyrirtækinu.	Viðmælandi	A	lýsir	upplifun	sinni	á	þennan	veg:	

...	ég	er	búinn	að	prófa	faktískt	séð	bara	öll	störf	í	fyrirtækinu,	það	er	enginn	
sem	getur	sagt	við	mig	 í	dag	að	ég	hafi	komið	inn	og	fengið	allt	á	silfurfati,	
það	er	 ekkert	 þannig,	 ég	 er	 búin	 að	prófa	öll	 störf.	 Það	 gerir	mig	 að	þeim	
stjórnenda	 sem	 ég	 er	 í	 dag.	 Ég	 hef	 þekkingu	 á	 eiginlega	 öllum	 störfum	 í	
félaginu,	það	skiptir	gríðarlega	miklu	máli...	

Viðmælandi	B	sinnti	einnig	mismunandi	störfum	innan	fyrirtækisins	áður	en	hann	tók	við	

forstjórastöðunni.	Hann	segir:	„Plönin	voru	ekkert	sérstaklega	þessi	[...]	það	var	ekkert	

farið	 að	 ræða	 það	 þannig.	 Ég	 stökk	 svolítið	 út	 í	 djúpu	 laugina,	 ég	 þekkti	 vel	 til	

fyrirtækisins,	starfsfólks	og	birgja.“	Hann	segir	að	það	hafi	legið	beinast	við	að	hann	tæki	

við	rekstrinum	þegar	faðir	hann	lést	skyndilega,	þar	sem	hann	þekkti	vel	til.	Viðmælandi	

C	var	einnig	farinn	að	starfa	 í	öðrum	deildum	fyrirtækisins	þegar	sú	staða	kom	upp	að	

hann	tók	við	rekstri	fyrirtækisins.	Hann	segir	að	það	hafi	þróast	á	þann	veg,	hann	þekkti	

innviðina	vel	og	segir	það	ákveðinn	drifkraft	að	vera	eigandi	eða	í	fjölskyldu	eigandanna.	

Það	hafi	þó	aldrei	verið	skipulagt	eða	undirbúið	að	hann	myndi	taka	við	rekstrinum.		

Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	um	hvað	þeim	þætti	mest	krefjandi	við	að	taka	við	

rekstri	 síns	 fyrirtækis	 voru	 svörin	 þó	 fremur	 ólík.	 Viðmælenda	 A	 reyndist	 ekkert	 eitt	

meira	krefjandi	en	annað,	hann	hafði	starfað	við	hlið	föður	síns	í	nokkurn	tíma	og	hafði	

því	nokkra	reynslu	af	starfinu.	Hann	segir	þó:		

...	það	er	alltaf	breyting	þegar	þú	ert	bara	einn	á	toppnum	[...]	það	er	svolítið	
öðruvísi	þegar	þú	ert	bara	einn	að	taka	allar	ákvarðanir.	Auðvitað	er	maður	
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með	gott	fólk	í	kringum	sig	og	annað	en	það	er	samt	öðruvísi.	Ég	held	að	allir	
viti	sem	eru	í	stjórnunarstöðum	hvað	ég	meina...	

Hann	bætir	svo	við:	„Það	gekk	bara	mjög	vel	og	ekkert	sem	ég	var	eitthvað	hræddur	við,	

gekk	bara	svolítið	í	verkin	og	einhvernveginn	á	þessum	tímapunkti	hafði	ég	engan	tíma	

til	þess	að	efast	eitthvað	þannig.“	Viðmælandi	B	segir	það	hafa	verið	stórt	skref	að	taka	

þessa	ábyrgð.	Að	ábyrgðin	á	 fjölskyldurekstrinum	sé	 í	 raun	 í	 hans	höndum,	þó	 svo	að	

systkini	hans	sitji	 í	framkvæmdarstjórn	fyrirtækisins	þá	sé	það	ábyrgðahlutverk	að	vera	

forstjóri.	 Hann	 segir:	 „Já,	 það	 er	 bara	 þessi	 ábyrgð,	 að	 taka	 ábyrgð	 á	 eigum	 móður	

minnar	og	fjölskyldunnar,	það	er	svona	það	helsta.“	Viðmælandi	C	segir	stjórnunina	vera	

mest	krefjandi	hvað	varðar	ábyrgðina	á	 rekstrinum.	Hann	hafi	hvorki	mannauðsstjóra,	

fjármálastjóra,	 markaðsstjóra	 né	 vörumerkjastjóra	 til	 þess	 að	 hjálpa	 sér	 við	 að	 taka	

ákvarðanir	og	bætir	við:	„Þannig	að	bara	maður	þarf	bara	að	tækla	öll	málin	bara	beint	

og	sjálfur.“	En	vegna	þess	í	hve	hröðum	vexti	fyrirtækið	er	segir	hann	þó	að	þetta	sé	að	

breytast,	fyrirtækið	sé	í	breytingaferli	til	þess	að	dreifa	ábyrgð	á	ákvarðanatöku	og	fleiru.	

Þá	nefnir	hann	að	það	sé	erfitt	þegar	fyrirtæki	er	í	vexti	að	vera	ekki	með	faglærða	menn	

í	ábyrgðarstöðum	og	því	hafi	verið	ákveðið	að	taka	deildirnar	í	gegn.		

Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 hvort	 þeir	 finndu	 fyrir	 einhverjum	 væntingum	 frá	

fjölskyldu	 sinni	 vegna	 forstjórastarfsins	 voru	 þeir	 allir	 sammála	 um	 að	 fjölskyldurnar	

sýndu	þeim	mikið	 traust.	Viðmælandi	A	segir:	 „Það	er	alveg	 fylgst	með	mér	en	ég	hef	

alveg	 fengið	 mjög	 frjálsar	 hendur.	 En	 ég	 geri	 aðallega	 bara	 væntingar	 til	 mín	 sjálfur,	

maður	 vill	 bara	 vera	 betri	 en	 maður	 var	 í	 gær.“	 Viðmælandi	 B	 segir	 þó	 að	 það	 séu	

væntingar	 til	 hans	 um	 að	 halda	 áætlunum:	 „Það	 er	 náttúrulega	 að	 reyna	 að	 reka	

fyrirtækið	bara	svona	eftir	því	 sem	að	við	 leggjum	upp	með	 í	 rekstraráætlun	 fyrir	árið	

[...]	en	þau	eru	ekkert	með	nefið	ofan	 í	öllu	 sem	að	ég	geri,	 sko.“	Viðmælandi	C	 segir	

fjölskylduna	 hafa	 skoðanir	 og	 skipta	 sér	 eitthvað	 af	 rekstrinum,	 en	 hafi	 aðallega	

væntingar	til	þess	að	reksturinn	gangi	vel.		

6.3 Fjölskyldurekstrarformið	
Til	þess	að	rannsaka	viðhorf	viðmælenda	til	fjölskyldurekstrarformsins	voru	þeir	spurðir	

að	því	hvaða	áhrif	fjölskyldutengsl	hefðu	á	rekstur	fyrirtækja	almennt.	Næst	á	eftir	var	

nefnd	kenningin	um	þriðju	kynslóðina	og	þeir	 spurðir	hvers	vegna	þeir	héldu	að	þetta	

gæti	 komið	 fyrir	 fjölskyldufyrirtæki.	 Þeir	 voru	 allir	 sammála	 því	 að	 margt	 í	
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fjölskyldurekstrarforminu	gæti	flækt	rekstur	fyrirtækja.	Það	væru	þó	einnig	margir	kostir	

við	rekstrarformið	og	undir	hverjum	og	einum	komið	hvernig	fyrirtækið	væri	rekið.	Þeir	

töldu	það	flækja	reksturinn	til	muna	þegar	margir	erfingjar	væru	komnir	inn	í	fyrirtækið	

og	mörgum	kynslóðum	væri	ætlað	að	erfa	fjölskyldureksturinn.		

6.3.1 Áhrif	fjölskyldutengsla	á	rekstur	fyrirtækja	

Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	um	áhrif	fjölskyldutengsla	á	rekstur	fyrirtækja	var	svar	

þeirra	 að	 mestu	 eins,	 þeir	 töldu	 góð	 samskipti	 fjölskyldunnar	 mikilvæg	 til	 þess	 að	

fyrirtækið	næði	að	vaxa	og	dafna.	Þeir	 töldu	allir	að	rekstrarformið	hefði	 sína	kosti	og	

galla,	það	væri	undir	hverjum	og	einum	komið	hvernig	þeir	stýrðu	rekstrinum.	Þeir	voru	

einnig	 sammála	því	 að	margt	 í	 fjölskyldurekstrarforminu	 gæti	 flækt	 rekstur	 fyrirtækja.	

Þegar	 margir	 erfingjar	 væru	 komnir	 inn	 í	 fyrirtækið	 væri	 erfitt	 að	 halda	 öllu	 á	 föstu	

formi.		

Viðmælandi	A	segir:	

	...	 jújú,	menn	þurfa	að	eiga	góð	samskipti	og	það	skiptir	mál.	 Fólk	þarf	að	
vanda	sig	alveg	klárlega,	sérstaklega	þegar	það	eru	miklir	hagsmunir	í	húfi	og	
svo	 framvegis.	En	það	hefur	 reynst	okkur	vel	og	það	er	kannski	bara	mikið	
traust	á	milli	okkar	systkinanna,	við	erum	mjög	náin	[...]	en	jújú,	þetta	getur	
alveg	flækt	hlutina	og	skapað	allskonar	leiðindi	í	jólaboðum...		

Hann	telur	þó	að	hvernig	þau	reka	fyrirtækið	komi	í	veg	fyrir	leiðindi	í	rekstrinum:	

...	 ég	 er	 eini	 fjölskyldumeðlimurinn	 sem	 vinnur	 hjá	 félaginu.	 Þannig	 við	
höfum	þá	reglu	að	við	ráðum	engan	nema	við	getum	látið	hann	fara	[...]	ég	
vil	bara	að	hvert	skipti	vilja	allra	allra	besta	fólkið	sem	ég	get	fundið	og	helst	
hæfara,	miklu	hæfara	en	mig	[...]	við	höfum	alltaf	verið	þannig	að	ráða	enga	
fjölskyldumeðlimi	og	enga	vini,	það	er	okkar	pólisía	[...]	við	viljum	reka	þetta	
ekki	eins	og	fjölskyldufyrirtæki,	reka	þetta	bara	eins	og	hardcore	fyrirtæki	og	
það	hefur	reynst	okkur	rosalega	vel	og	þannig	viljum	við	hafa	það...	

Viðmælandi	 B	 segir	 samskipti	 þeirra	 systkina	 góð	 og	 að	 allur	 gangur	 sé	 á	 áhrifum	

fjölskyldutengsla	á	reksturinn:	

...	það	eru	dæmi	þess	að	það	hafi	bara	alls	ekkert	gengið	og	allt	endað	bara	í	
leiðindum	 og	 það	 eru	 líka	 dæmi	 þess	 að	 það	 hafi	 gengið	 bara	mjög	 vel.	 Í	
okkar	tilfelli,	við	erum	núna	búin	að	reka	þetta	það	lengi	saman,	það	hefur	
ekkert	 komið	 upp	 [...]	 það	 hefur	 ekki	 stuðað	 reksturinn,	 frekar	 bara	 styrkt	
hann	 og	 ég	 held	 að	 stór	 ástæða	 þess	 er	 að	 það	 eru	 ekki	 allir	 sem	 byggja	
afkomu	sína	af	fyrirtækinu..	
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Hann	nefnir	einnig	að	oft	sé	verið	að	búa	til	auka	störf	í	fjölskyldufyrirtækjum	einungis	til	

þess	að	geta	ráðið	fjölskyldumeðlimi,	einnig	segir	hann	það	skapa	spennu	ef	greiða	á	út	

mikinn	arð	og	ef	fólk	er	að	skrá	einkaneyslu	sína	í	gegnum	fyrirtækin.	Viðmælandi	C	segir	

það	 mikilvægt	 að	 halda	 í	 nándina	 sem	 tengist	 rekstrarforminu,	 að	 fá	 að	 starfa	 með	

fólkinu	 á	 gólfinu	 og	 taka	 þátt	 í	 starfseminni.	 Hann	 hefur	 þó	 orðið	 vitni	 að	

fjölskyldudeilum	vegna	fyrirtækjareksturs:		

...maður	 er	 búinn	 að	 sjá	mikið	 í	 gegnum	 tíðina.	 Það	 eru	 náttúrulega	 þessi	
kynslóðaskipti	 eru	 erfið,	 maður	 er	 alveg	 búinn	 að	 sjá	 sorgleg	 dæmi	 um	
skelfilega	hluti	sem	hafa	gerst	þar	sko	[...]	þá	er	náttúrulega	kannski	ekkert	
bara	 reksturinn,	 bara	 einhver	 djúpstæð	 erfðamál	 [...]	 ég	 held	 að	 það	 sé	
hættan	eða	ógnanir	við	svona	fjölskyldufyrirtæki...	

6.3.2 Þriðja	kynslóðin	

Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 kenningin	 um	 að	 hætta	 steðjaði	 að	

fjölskyldufyrirtækjaforminu	 þegar	 komið	 væri	 að	 þriðju	 kynslóð	 fjölskyldunnar	 ætti	

fullkomlega	 rétt	á	 sér.	Þeir	 töldu	allir	 að	þegar	 svo	margir	erfingjar	 væru	komnir	 inn	 í	

reksturinn	 eða	 orðnir	 hluthafar	 væri	 erfitt	 að	 stýra	 fyrirtækinu.	 Viðmælandi	 A	 nefnir	

einnig	að	ef	fólk	er	þvingað	til	að	sinna	hlutverki	sem	það	hefur	ekki	áhuga	á,	hafi	það	

ekki	ástríðuna	til	þess	að	halda	uppi	fyrirtækinu.	Hann	segir	þó	þessi	kynslóðaskipti	oft	

gera	út	af	við	fjölskyldufyrirtæki:	

...	vandamálið	er	alltaf	þegar	þú	ert	að	fara	skipta	um	kynslóð	[...]	svo	eiga	
kannski	allir	bara	tvö	til	fjögur	börn	eða	eitthvað	álíka,	þú	ert	svo	fljótur	að	
komast	 þá	 upp	 í	 30	 eigendur	 og	 það	 er	 náttúrulega	 það	 sem	 splundrar	
fjölskyldufyrirtækjum.	Ef	að	þú	ert	komið	með	fullt	af	hluthöfum	og	allir	með	
sitt	eigið	agenda...	

Þá	nefnir	hann	að	ein	ástæða	fyrir	velgengni	fyrirtækisins	sé	sú	að	þau	hafi	alltaf	haldið	

eignarhaldinu	í	einni	hendi,	það	hafi	alltaf	bara	verið	systkini	sem	stjórnuðu	fyrirtækinu	

en	engin	 frændsystkini.	Þannig	hafa	þau	passað	upp	á	að	eigendurnir	verði	aldrei	það	

margir	að	vandamál	skapist	við	reksturinn.	Viðmælandi	B	nefnir	einnig	að	kynslóðaskipti	

geti	 verið	 erfið	 fjölskyldufyrirtækjum	 og	 segir:	 „Af	 því	 þá	 eru	 komnir	 svo	 margir	

afkomendur	 og	 dreifðari	 eignarhlutir.“	 Viðmælandi	 C	 bætir	 einnig	 við	 að	 það	 sé	

eignarhaldið	 sem	 flæki	 rekstur	 fjölskyldufyrirtækja	 og	 segir:	 „Eftir	 því	 sem	 eru	 fleiri	 í	

eignarhaldi	það	er	bara	vandamál,	það	býður	uppá	fleiri	vandamál	og	því	um	frekar	ef	

þetta	er	fjölskyldufyrirtæki.	Þetta	er	svolítið	hjartað	í	afa	gamla	og	pabba	gamla	og	það	
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hafa	allir	skoðanir.“	Hann	bætir	við	að	það	sé	styrkur	fyrirtækisins	að	það	sé	ekki	 jafnt	

eignarhald	hjá	þeim	systkinum	og	því	sé	einhver	með	stjórnina.	Ef	upp	koma	vandamál	

sem	þarf	að	takast	á	við,	og	þau	eru	ekki	sammála	um	lausn,	þá	er	einhver	með	stærri	

eignarhlut	sem	getur	tekið	ákvörðun.		

6.4 Framtíð	fjölskyldufyrirtækisins	
Öll	 fyrirtækin	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 hafa	 vaxið	 mikið	 í	 umfangi	 eftir	 að	

viðmælendurnir	 tóku	 við	 rekstri	 þeirra.	 Fyrirtæki	 viðmælenda	 A	 og	 B	 hafa	 tvöfaldað	

starfsmannahald	 sitt	 og	 fyrirtæki	 viðmælanda	 C	 hefur	 þrefaldað	 starfsmannahald	 sitt.	

Það	 hefur	 því	 verið	mikill	 vöxtur	 í	 öllum	 fyrirtækjunum	og	 gert	 er	 ráð	 fyrir	 enn	meiri	

vexti	næstu	árin.	Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	hvernig	þeir	sæu	framtíð	fyrirtækisins	

fyrir	 sér	 töluðu	 þeir	 allir	 um	 áframhaldandi	 stækkun	 rekstursins.	 Þegar	 þeir	 voru	 í	

framhaldi	spurðir	hvort	þeir	sæu	fyrir	sér	að	halda	fyrirtækinu	innan	fjölskyldunnar,	voru	

svör	þeirra	hinsvegar	ekki	jafn	einsleit.	Viðmælendur	B	og	C	tala	báðir	um	að	það	sé	ekki	

markmið	að	halda	fyrirtækjunum	innan	fjölskyldunnar.	Viðmælandi	B	segir	að	þó	svo	að	

annað	hafi	ekki	komið	til	 tals	hjá	þeim	systkinum	geri	hann	ekki	ráð	fyrir	að	fyrirtækið	

verði	 innan	 fjölskyldunnar	 um	 alla	 eilífð.	 Hann	 nefnir	 þó,	 eftir	 að	 formlegu	 viðtali	 er	

lokið,	að	hvatinn	til	þess	að	reka	fyrirtækið	sé	ekki	einungis	fjárhagslegur,	heldur	sá	að	

halda	 uppi	 orðspori	 fjölskyldunnar	 og	 varðveita	 það	 sem	 fjölskyldan	 hefur	 byggt	 upp.	

Viðmælandi	 C	 segir	 að	 það	 sé	 í	 sjálfu	 sér	 ekki	 markmið	 að	 halda	 fyrirtækinu	 innan	

fjölskyldunnar,	 þau	 séu	 vel	 tilbúin	 til	 þess	 að	 skoða	 þau	 tækifæri	 sem	 að	 bjóðast,	 en	

tekur	 þó	 fram	 að	 það	 verði	 að	 vera	 tækifæri	 sem	 að	 styrki	 stoðir	 fyrirtækisins.	

Viðmælandi	A	er	þó	á	öðru	máli	en	hinir	 tveir.	Hann	sér	 framtíð	 fyrirtækisins	 fyrir	 sér	

innan	fjölskyldunnar.	Hann	segir	að	þessi	mál	séu	þó	ekki	í	umræðunni	ennþá	en	þegar	

að	því	kemur	munu	þau	skipuleggja	kynslóðaskiptin	vel.		

6.5 Stjórnunaraðferðir	forfeðra	
Viðmælendur	voru	 spurðir	hvort	þeir	 litu	upp	 til	 stjórnunaraðferða	 feðra	eða	 forfeðra	

sinna	og	hvort	þeir	gætu	tileinkað	sér	þær	að	einhverju	leyti.	Allir	viðmælendur	töldu	að	

þeir	gætu	 litið	upp	til	 feðra	sinna	og	tileinkað	sér	eitthvað	af	þeirra	stjórnunarháttum.	

Viðmælandi	 A	 telur	 að	 hann	 hafi	 litast	 af	 aðferðum	 föður	 síns	 en	 telur	 sig	 þó	 ólíkan	

honum:		
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...	ég	og	pabbi	erum	mjög	ólíkir,	á	margan	hátt,	en	auðvitað	litast	maður	af	
því	hvernig	hann	aktað	og	svo	fram	vegis	[...]	pabbi	var	mun	svona...	kaldari	
heldur	en	ég	og	kannski	svona	harðari.	Ég	get	alveg	verið	harður	en	ég	svona	
næ	kannski	betur	til	fólks...	

Hann	segist	hafa	varast	það	að	steypa	sér	í	sama	mót	og	faðir	hans	var,	hann	telur	það	

mikilvægt	að	hver	og	einn	haldi	eigin	persónueinkennum:	„Hver	og	einn	er	bara	hann	

sjálfur	og	mér	finnst	mikilvægt	að	maður	sé	ekki	í	einhverjum	karakter	þegar	maður	er	í	

vinnunni.“	 Viðmælandi	 B	 segir	 að	 hann	 hafi	 tileinkað	 sér	 sömu	 stjórnunaraðferðir	 og	

faðir	hans,	þær	hafi	verið	á	alþýðlegum	nótum.	Hann	segir	að	 faðir	hans	hafi	 stjórnað	

með	mjúkum	hætti	en	það	hafi	alltaf	verið	skýrt	hvað	hann	vildi.	Þegar	viðmælandi	B	tók	

við	forstjórastöðunni	hafi	þó	þurft	að	gera	einhverjar	breytingar,	þær	sneru	aðallega	að	

tæknimálum	 sem	 þurfti	 að	 uppfæra.	 Viðmælandi	 C	 segist	 hafa	 lært	 margt	 af	 föður	

sínum,	 faðir	hans	hafi	mikið	unnið	með	 starfsfólki	 sínu	og	haft	 góð	 samskipti	 við	það.	

Hann	segist	vilja	halda	í	þessa	nánd	við	starfsfólkið	og	hafa	sem	stystar	boðleiðir.		

6.6 Stjórnunaraðferðir		
Til	þess	að	rannsaka	þær	stjórnunaraðferðir	sem	fyrirfinnast	í	fjölskyldufyrirtækjum	voru	

stjórnendur	beðnir	um	að	lýsa	eigin	stjórnunaraðferðum.	Einnig	var	spurt	um	aðstæður	

sem	lýsa	tilfinningagreind,	aðstæðubundinni	stjórnun	og	mismunandi	stjórnun	eftir	kyni.		

Viðmælandi	 A	 lýsir	 sjálfum	 sér	 sem	 opnum	 og	 sanngjörnum	 stjórnanda	 en	 segist	 þó	

standa	 fastur	 fyrir	 ef	þess	þarf.	Hann	 treystir	 sínu	 fólki	 og	 reynir	 að	byggja	 reksturinn	

þannig	upp	að	hver	beri	ábyrgð	á	sínu	starfi.	Honum	þykir	mikilvægt	að	stjórnendur	sýni	

fordæmi	og	skipi	fólki	ekki	fyrir	heldur	fái	það	frekar	í	lið	með	sér.	Viðmælandi	B	lýsir	sér	

sem	 þrautseigum	 stjórnanda,	 hann	 sé	 alltaf	 til	 í	 að	 takast	 á	 við	 nýja	 hluti	 og	 hefur	

víðsýni.	Hann	segir	ekkert	harðræði	vera	í	sínum	stjórnunarháttum,	starfsfólkið	viti	hver	

markmið	 fyrirtækisins	 séu	og	hann	 treystir	þeim	 til	 að	 fylgja	þeim	eftir.	Viðmælandi	C	

lýsir	sér	sem	persónulegum	stjórnanda,	hann	gerir	kröfur	til	starfsfólks	en	er	sanngjarn.	

Fyrirtækið	 er	 þó	 að	 ganga	 í	 gegnum	 skipulagsbreytingar	 og	 ætlunin	 er	 að	 bæta	

stoðdeildum	við	starfsemina.	Hann	vill	þó	ekki	hafa	langar	boðleiðir	heldur	vill	halda	í	þá	

nánd	sem	er	innan	fyrirtækisins.		
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6.6.1 Tilfinningagreind	

Allir	 viðmælendur	 voru	 á	 því	máli	 að	 góð	 og	 óformleg	 samskipti	 einkenndu	 samband	

þeirra	við	starfsmenn	fyrirtækisins.	Í	öllum	fyrirtækjum	er	„open	door	policy“	sem	þýðir	

að	starfsmenn	hafa	aðgang	að	yfirmönnum	sínum	þegar	þeir	þurfa.	Viðmælandi	A	lýsir	

því	á	þennan	veg:		

...	ég	fæ	alla	inn	hérna	til	mín	og	talað	við	mig	inná	skrifstofu	sama	hvar	hann	
er	í	félaginu	[...]	þú	kemur	inn	og	ræðir	við	mig	og	þá	eru	engin	vandamál	og	
þannig	vill	maður	hafa	það	[...]	það	er	rosa	mikið	svona	fjölskyldustemming	
hérna...	

Hann	 segir	 að	 hann	 vilji	 halda	 persónulegu	 sambandi	 við	 hvern	 starfsmann	 og	 að	

starfsandinn	skipti	hann	miklu	máli.	Fyrirtækið	gerir	mikið	til	þess	að	halda	uppi	góðum	

starfsanda,	til	dæmis	með	því	að	veita	starfsmönnum	góða	aðstöðu	innandyra,	eins	og	

líkamsræktarstöð	 og	mötuneyti.	 Viðmælandi	 B	 er	 á	 sama	máli	 og	 segir	 að	 það	 skipti	

hann	máli	að	fólki	 líði	vel	 í	vinnunni:	„Við	erum	mjög	mikið	hérna	saman,	það	er	mjög	

mikilvægt	að	okkur	líði	vel	saman.“	Hann	segir	það	einnig	mikilvægt	að	öll	vandamál	séu	

leyst	strax	og	því	finnist	honum	mikilvægt	að	eiga	góð	samskipti	við	starfsfólkið.	Einnig	

nefnir	hann	að	þau	vilji	halda	uppi	góðum	starfsanda	með	góðri	aðstöðu	og	afþreyingu	

fyrir	 starfsmenn.	 Viðmælandi	 C	 segir	 samskipti	 sín	 við	 starfsmenn	 fyrirtækisins	 vera	

óformleg	og	opin.	Hann	vill	halda	í	nánd	við	starfsmennina	og	starfa	við	hlið	þeirra,	þá	

nefnir	 hann	einnig	 að	það	 séu	ekki	 langar	 boðleiðir	 innan	 fyrirtækisins	 og	 að	hann	 sé	

alltaf	 til	 staðar	 fyrir	 starfsmenn	 sína.	 Hann	 segir	 þó	 einnig	 að	 þessi	 nánd	 geti	 verið	

þrúgandi	og	starfsmannahald	með	þessari	nánd	geti	haft	bæði	kosti	og	galla.		

6.6.2 Aðstæðubundin	stjórnun	
Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 að	 því	 hvort	 mismunandi	 aðstæður	 kölluðu	 á	

mismunandi	stjórnunaraðferðir	voru	þeir	allir	sammála	því.	Viðmælandi	B	nefnir	að	það	

sé	 engin	 ein	 aðferð	 eða	 regla	 sem	 allir	 þurfi	 að	 beygja	 sig	 undir	 og	 þeir	 taki	 tillit	 til	

aðstæðna	starfsmanna.	Viðmælandi	C	er	sammála	því	að	samskipti	við	starfsmenn	séu	

sveigjanleg	og	breytileg	eftir	aðstæðum.		

6.6.3 Stjórnunaraðferðir	kynjanna	
Viðmælendur	 sögðust	 allir	 beita	 mildum	 stjórnunaraðferðum	 frekar	 en	 skipandi.	 Þeir	

telja	samvinnu	mikilvæga	og	vilja	að	allir	hjálpast	að	við	að	leysa	verkefni	og	vandamál	
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sem	 geta	 komið	 upp.	 Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 hvaða	 skoðun	 þeir	 hefðu	 á	

dreifðri	 ábyrgð	 sögðust	 þeir	 allir	 vera	 hlynntir	 því	 að	 dreifa	 ábyrgðinni	 innan	

fyrirtækisins.	Þeir	treysta	starfsfólki	sínu	og	gefa	því	ábyrgð	í	starfi.	Viðmælandi	A	segir	

að	 fyrirtækið	 byggi	 rekstur	 sinn	 á	 ábyrgðaskiptingu,	 hver	 og	 einn	 starfsmaður	 beri	

ábyrgð	á	sínum	einingum.	Hann	vill	að	starfsmenn	taki	ákvarðanir	á	eigin	forsendum,	en	

segist	 þó	 alltaf	 vera	 til	 staðar	 til	 ráðleggingar.	 Viðmælandi	 B	 dreifir	 ábyrgðinni	 innan	

fyrirtækisins	þannig	að	hvert	stig	stjórnenda	dreifir	ábyrgðinni	niður	á	næsta	stig.	Hann	

dreifi	því	ábyrgðinni	niður	á	framkvæmdarstjórnina,	sem	síðan	dreifir	ábyrgðinni	niður	á	

sviðsstjóra.	 Stærri	 ákvarðanir	 taki	 framkvæmdarstjórnin	 saman	 en	 dagsdaglegar	

ákvarðanir	taki	hver	sviðsstjóri	fyrir	sig.	Viðmælandi	C	segir	að	það	hafi	alltaf	verið	dreifð	

ábyrgð	 innan	 fyrirtækisins	 en	 þau	 vinni	 nú	 að	 því	 að	 dreifa	 henni	 enn	 frekar	 með	

komandi	 stoðdeildum.	Öll	 stærri	ákvarðanataka	 liggur	nú	 í	hans	höndum,	nokkuð	sem	

mun	breytast	með	komandi		breytingaferli.	Ábyrgð	og	ákvarðanatöku	á	að	dreifa	niður	á	

deildarstjóra	en	menning	fyrirtækisins	hefur	hingað	til	verið	þannig	að	menn	ganga	í	þau	

verk	sem	þarf.		

Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 hvort	 þeir	 beittu	 karllægum	 eða	 kvenlægum	

stjórnunaraðferðum	voru	svörin	á	ýmsa	vegu.	Viðmælandi	A	segist	ekki	horfa	á	aðferðir	

sínar	á	þennan	veg	og	geti	því	ekki	svarað	með	vissu	hvorri	aðferðinni	hann	beiti.	Hann	

telur	 sig	 þó	 beita	 mjúkum	 stjórnunaraðferðum	 og	 velur	 það	 frekar	 að	 starfa	 með	

kvenfólki.	Viðmælandi	B	telur	sig	þó	beita	karllægum	stjórnunaraðferðum	og	spyr	hvort	

að	 kvenlægar	 stjórnunaraðferðir	 séu	 ekki	 “nittí	 grittí”	 eða	 með	 öðrum	 orðum	

nákvæmar.	Hann	segir	karla	leyfa	sér	að	slumpa	meira	og	vera	ekki	með	nákvæmnina	á	

hreinu.	 Þegar	 hugtökin	 voru	 útskýrð	 var	 viðmælandi	 B	 þó	 á	 því	 að	 hann	 væri	 með	

kvenlægar	 stjórnunaraðferðir	 frekar	 en	 karllægar.	 Viðmælandi	 C	 segist	 beita	 linum	

stjórnunaraðferðum	en	vill	ekki	nefna	þær	kvenlægar.	Hann	segist	vera	alfarið	á	móti	því	

að	 skipta	 hlutverkum	 upp	 eftir	 kyni	 og	 nefnir	 það	 að	 starfsmenn	 séu	 launaðir	 eftir	

frammistöðu.		

6.7 Samantekt	
Viðmælendur	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	frá	unga	aldri	starfað	við	rekstur	fjölskyldna	

sinna,	 þeir	 eiga	 því	 langa	 starfsreynslu	 að	 baki	 og	 kemur	 hún	 mest	 öll	 frá	

fjölskyldurekstrinum.	 Þeir	 voru	 allir	 ungir	 þegar	 þeir	 tóku	 við	 ábyrgðarstöðum	 sínum	



	

40	

sem	 forstjórar	 fyrirtækjanna	 en	 það	 hafi	 legið	 beinast	 við	 vegna	 reynslu	 þeirra	 af	

rekstrinum.	Þeir	nefna	allir	þá	miklu	ábyrgð	sem	fylgir	því	að	taka	við	svo	stórri	stöðu	en	

jafnframt	að	þeir	njóti	mikils	trausts	frá	fjölskyldum	sínum.	Þeir	segja	margt	vera	flókið	

við	fjölskyldurekstrarformið,	þeir	nefna	sérstaklega	að	þegar	margir	erfingjar	eru	komnir	

inn	 í	 rekstur	 fyrirtækis	geti	það	 flækt	hlutina.	Þá	er	 fólk	með	mismunandi	 skoðanir	og	

hagsmuni	að	leiðarljósi,	sem	gerir	að	það	getur	reynst	erfitt	að	vinna	að	sameiginlegum	

markmiðum.	Þeir	telja	þó	margt	 í	þessu	formi	geta	styrkt	rekstur	fyrirtækja.	Að	vinna	í	

nánd	og	 góðu	 sambandi	 við	 systkini	 sín	hefur	 reynst	 þeim	vel.	Öll	 fyrirtækin	 eiga	það	

sameiginlegt	 að	 hafa	 vaxið	mikið	 á	 undanförnum	árum.	 Starfsmannahald	 hefur	 aukist	

mikið	 og	 gera	 þeir	 ráð	 fyrir	 enn	 meiri	 aukningu	 næstu	 ár.	 Varðandi	 framtíð	

fjölskyldurekstursins	virðast	viðmælendur	ekki	vera	á	sama	máli	um	að	það	sé	markmið	í	

sjálfu	sér	að	halda	fyrirtækinu	innan	fjölskyldunnar.		

Stjórnunaraðferðir	 viðmælenda	 virðast	 koma	 að	 einhverjum	 hluta	 frá	 fyrri	

kynslóðum,	 en	 allir	 viðmælendur	 töldu	 sig	 geta	 litið	 upp	 til	 feðra	 sinna	 varðandi	

stjórnunaraðferðir.	 Óformleg	 og	 góð	 samskipti	 við	 starfsmenn	 einkenna	 fyrirtækin	

ásamt	 mikilli	 nánd	 og	 persónulegum	 samskiptum.	 Þeir	 eru	 allir	 sammála	 því	 að	

mismunandi	aðstæður	kalli	á	mismunandi	stjórnunaraðferðir	og	telja	þeir	samskipti	sín	

við	 starfsmenn	 vera	 sveigjanleg.	 Einnig	 eru	 allir	 viðmælendur	 sammála	 því	 að	 beita	

mildum	 stjórnunaraðferðum	 og	 dreifa	 ábyrgð	 innan	 fyrirtækisins.	 Þeir	 treysta	

samstarfsfólki	sínu	og	ákvarðanataka	er	í	samræmi	við	það.	Þó	svo	að	allir	viðmælendur	

hafi	verið	sammála	því	að	þeir	beittu	mildum	stjórnunaraðferðum	og	dreifðu	ábyrgð	og	

ákvarðanatöku,	 voru	 þeir	 ekki	 sammála	 því	 að	 þeir	 beittu	 kvenlægum	

stjórnunaraðferðum.		

Þegar	 niðurstöður	 rannsóknar	 hafa	 verið	 settar	 fram	 eru	 þær	 bornar	 saman	 við	

fræðin.	Í	umræðum	er	farið	yfir	það	sem	þótti	áhugavert	við	niðurstöður	rannsóknar.		
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7 	Umræða		

Fjölskyldufyrirtæki	 eru,	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 fræðilega	 hluta	 þessa	 verkefnis,	

skipulagsform	 þar	 sem	 fjölskylda	 hefur	 vald	 yfir	 fyrirtækinu	 og	 stefnu	 þess	 með	

eignarhaldi,	 stjórnun	 eða	 framkvæmdarstjórn.	 Einnig	 eru	 það	 fyrirtæki	 þar	 sem	

eignarhald	og	 rekstur	 gengur	 í	ættir.	 Þessi	 skilgreining	á	 vel	 við	um	þau	 fyrirtæki	 sem	

tekin	voru	fyrir	í	rannsókn	þessa	verkefnis	þar	sem	fyrirtækin	eru	öll	í	eigu	systkina	sem	

sitja	í	framkvæmdarstjórn	sinna	fyrirtækja	og	hefur	eignarhald	þeirra	gengið	í	ættir.		

Talið	 er	 að	 fjölskyldufyrirtæki	 byggi	 ákvarðanir	 sínar	 á	 öðrum	 grunni	 en	 önnur	

fyrirtæki,	 þetta	 á	 til	 dæmis	 við	 um	 ákvarðanir	 tengdar	 starfsmannaráðningum.	

Fjölskyldufyrirtæki	 eru	 talin	 ráða	 starfsmenn	 vegna	 fjölskyldutengsla	 fremur	 en	

sérþekkingar.	Þetta	er	þó	ekki	 tilfellið	hjá	þeim	fyrirtækjum	sem	viðmælendur	stjórna.	

Viðmælendur	 telja	 það	 flækja	 starfsemi	 fyrirtækja	 að	 ráða	 eftir	 fjölskyldutengslum	og	

vináttu.	Einn	viðmælandi	telur	það	styrkja	starfsemi	fjölskyldufyrirtækis	að	reka	það	eins	

og	 hvert	 annað	 fyrirtæki,	 að	 ráða	 hæfasta	 fólkið	 sem	 finnst	 hverju	 sinni.	 Annar	

viðmælandanna	segir	að	það	gangi	ekki	upp	að	búa	til	auka	störf	innan	fyrirtækisins	sem	

gefa	ekkert	af	sér,	einungis	til	þess	að	þóknast	fjölskyldunni.		

Ósætti	eiganda	er	algengt	vandamál	sem	finnst	innan	allra	fyrirtækja,	en	samkvæmt	

fræðunum	 getur	 það	 verið	 algengara	 vandamál	 innan	 fjölskyldufyrirtækja	 vegna	

fjölskylduvandamála	 óháðum	 rekstrinum.	 Viðmælendur	 eru	 sammála	 því	 að	 oft	 eru	

ósætti	á	milli	eigenda	en	ef	vandamálin	tengjast	rekstrinum	þá	eru	þau	mál	tekin	fyrir	á	

stjórnarfundum.	Þannig	ná	þau	að	halda	öðrum	fjölskyldudeilum	utan	rekstursins.	Einnig	

telja	þeir	að	 til	þess	að	geta	starfað	við	hlið	svo	náinna	ættmenna	þurfi	 samstarfið	að	

einkennast	af	góðum	og	nánum	samskiptum.		

Fjölskylda	þykir	hafa	þau	áhrif	á	fyrirtæki	að	samskipti	starfsfólks	og	ákvarðanatökur	

eru	auðveldari,	auk	þess	sem	ábyrgð	starfsfólks	eykst.	Viðmælendur	eru	sammála	því	að	

það	 er	 margt	 við	 fjölskyldurekstrarformið	 sem	 hefur	 áhrif,	 bæði	 jákvæð	 og	 neikvæð.	

Þeim	 þykir	 margt	 við	 formið	 geta	 styrkt	 rekstur	 fyrirtækis,	 eins	 og	 góð	 samskipti	

starfsfólks	og	mikil	nánd	innan	fyrirtækisins.	Með	því	að	standa	rétt	að	rekstrinum	telja	

þeir	formið	geta	styrkt	fyrirtækin	og	dregið	úr	því	neikvæða.	Það	sem	þeir	telja	neikvætt	
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við	rekstrarformið	er	þegar	margir	eigendur	eru	komnir	saman,	þá	geta	myndast	flókin	

hegðunarmynstur	 sem	 láta	 eigendur	 vinna	 út	 frá	 eigin	 markmiðum	 frekar	 en	

markmiðum	heildarinnar.	Í	fræðilega	hluta	þessa	verkefnis	má	sjá	útskýringu	á	flóknum	

hegðunarmynstrum	sem	geta	myndast	í	fjölskyldufyrirtækjum.	Þetta	útskýra	þeir	Taguiri	

og	 Davis	 (1997)	 með	 þriggja	 hringja	 módelinu,	 þar	 koma	 fram	 mismunandi	 hlutverk	

þeirra	aðila	sem	að	fyrirtækinu	koma.	Með	því	að	gera	sér	grein	fyrir	hlutverki	hvers	og	

eins	er	hægt	að	koma	í	veg	fyrir	slíkan	ágreining.	Það	má	því	segja	að	viðmælendur	sjái	

þessi	 flóknu	 hegðunarmynstur	 og	 telja	 þau	 hafa	 neikvæð	 áhrif	 á	 rekstrarformið.	 Þeir	

taka	þó	ekki	 fram	hvort	að	þeir	nýti	sér	einhverjar	aðferðir	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	

þetta	vandamál.		

	Kenningin	 um	 þriðju	 kynslóð	 fjölskyldufyrirtækja	 segir	 að	 fjölskyldufyrirtæki	 fari	

oftast	í	gjaldþrot	eða	eru	seld	í	þriðju	kynslóð	fjölskyldunnar.	Vandamál	myndast	þegar	

fjölskyldunni	 mistekst	 að	 halda	 forystu	 innan	 fyrirtækisins	 og	 of	 margir	 eru	 farnir	 að	

stjórna	því.	Samstarf	margra	aðila	 í	eignarhaldi	þykir	ekki	vænlegt	 til	árangurs	 í	 rekstri	

fyrirtækja.	Því	er	mikilvægt	að	undirbúa	kynslóðaskiptin	vel	til	þess	að	afkomendur	séu	

búnir	undir	það	sem	koma	skal.	Ekki	hafa	þó	allir	verið	sammála	kenningunni	um	þriðju	

kynslóðina.	Árni	Vilhjálmsson,	 sem	var	prófessor	 í	Viðskipta-	og	hagfræðideild	Háskóla	

Íslands,	 taldi	 hana	 ekki	 eiga	 sér	 grundvöll.	 Viðmælendur	 eru	 þó	 sammála	 um	 að	

kenningin	eigi	rétt	á	sér.	Mörg	dæmi	séu	um	harmleiki	sem	eigi	sér	stað	í	þriðju	kynslóð	

fjölskyldufyrirtækis.	Þeir	gefa	mismunandi	ástæður	fyrir	því	af	hverju	þetta	gæti	átt	sér	

stað	 en	 nefna	 þó	 allir	 að	 þegar	 margir	 eigendur	 séu	 farnir	 að	 koma	 að	 rekstri	

fyrirtæksins	sé	erfitt	að	hafa	stjórn	á	því.	Fólk	hefur	mismunandi	skoðanir	og	jafnvel	ekki	

sömu	markmið,	þegar	þetta	gerist	er	erfitt	að	stýra	fyrirtækinu	í	rétta	átt.	Þeir	nefna	líka	

að	ef	fólk	er	þvingað	í	hlutverk	sem	það	hefur	ekki	áhuga	á	skorti	það	ástríðu	til	þess	að	

halda	uppi	 rekstrinum	til	 lengri	 tíma.	Þegar	 talað	er	um	framtíð	þeirra	eigin	 fyrirtækja	

töldu	 þeir	 ólíklegt	 að	 það	 yrði	 innan	 fjölskyldunnar	 um	 alla	 eilífð.	 Þegar	 fyrirtækið	

stækkar	og	eigendum	þess	fjölgar	sé	erfitt	að	halda	rekstrinum	innan	einnar	fjölskyldu.	

Einn	viðmælendanna	er	þó	ekki	 sammála	þessu	og	 segist	 vilja	halda	 rekstrinum	 innan	

fjölskyldunnar.	Þegar	næstu	kynslóðaskipti	eiga	sér	stað	yrðu	þau	að	vera	vel	undirbúin	

vegna	þess	að	hætturnar	eru	margar	þegar	eignarhlutunum	fjölgar.		
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Stjórnunaraðferðir	 eru	 mikilvægar	 rekstri	 og	 afkomu	 fyrirtækja,	 þær	 hafa	 áhrif	 á	

starfsánægju,	frammistöðu	og	framleiðni	starfsfólks,	auk	liðsvinnu,	starfsmannaveltu	og	

rekstrarárangur	 fyrirtækja.	 Goleman	 (2004)	 setti	 fram	 kenningu	 um	 að	 til	 þess	 að	

stjórnendur	myndu	ná	árangri	þyrftu	þeir	að	hafa	háa	tilfinningagreind.	Þetta	þýðir	að	

mismunandi	aðstæður	kalla	á	mismunandi	stjórnunaraðferðir	og	að	stjórnendur	ættu	að	

forðast	að	velja	stjórnunaraðferðir	út	frá	eigin	skapgerð.	Viðmælendur	er	á	því	að	líðan	

starfsmanna	skipti	miklu	máli	og	mikið	er	gert	til	þess	að	halda	uppi	góðum	starfsanda.	

Þá	 nefna	 þeir	 einnig	 að	 þeir	 séu	 til	 staðar	 þegar	 starfsfólk	 þarfnist	 þeirra	 og	 leiði	

fyrirtækið	 áfram	með	markmiðum	 en	 ekki	 harðræði.	 Þeir	 lýsa	 samskiptum	 sínum	 við	

starfsmenn	sem	opnum	og	óformlegum,	boðleiðir	eru	ekki	langar	og	mikil	nánd	er	innan	

fyrirtækjanna.	Ef	mismunandi	leiðtogastílar	Goleman	(2000)	eru	hafðir	til	hliðsjónar	má	

segja	 að	 viðmælendur	 telji	 sig	 allir	 geta	 beitt	 mismunandi	 aðferðum	 í	 stjórnun.	 Þeir	

segjast	 hvetja	 starfsmenn	 með	 því	 að	 setja	 niður	 markmið	 en	 beita	 ekki	 skipandi	

aðferðum.	Þetta	gefur	starfsmönnum	leiðarvísi	um	hvert	þeir	eigi	að	fara	en	ekki	hvernig	

eigi	að	komast	þangað.	Þeir	nefna	einnig	að	þeir	dreifi	ábyrgð	og	ákvarðanatöku	og	hafi	

sveigjanleika	í	samskiptum.	Það	lýsir	mismunandi	leiðtogastílum	og	sveigjanleika	að	geta	

aðlagað	 stjórnunaraðferðir	 mismunandi	 aðstæðum.	 Hersey	 og	 Blanhard	 (1988)	 settu	

fram	 kenningu	 um	 aðstæðubundna	 stjórnun.	 Kenningin	 segir	 að	 stjórnendur	 verði	 að	

velja	þá	stjórnunaraðferð	sem	henti	best	aðstæðum	út	frá	áhuga	og	hæfni	starfsmanna	

til	 þess	 að	 leysa	 verkefni.	 Viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 líðan	 starfsfólks	 skipti	

miklu	máli	og	að	mismunandi	aðstæður	kölluðu	á	mismunandi	stjórnun.	Þá	nefnir	einn	

að	ekki	sé	hægt	að	setja	niður	reglur	sem	að	allir	eigi	að	beygja	sig	undir	heldur	verði	að	

vera	sveigjanleiki	 í	 samskiptum	til	þess	að	mynda	gott	samstarf.	Viðmælendur	 fóru	þó	

ekki	 nákvæmlega	 út	 í	 hvernig	 þeir	 hvetja	 eða	 stýra	 starfsmönnum	 eftir	 mismunandi	

aðstæðum.	Þeir	tala	þó	um	að	vera	til	staðar	fyrir	starfsmenn	og	að	góð	samskipti	séu	

eitthvað	sem	einkenni	menningu	fyrirtækjanna.		

Mikið	hefur	verið	rætt	um	mismunandi	stjórnunaraðferðir	eftir	kyni.	Rannsóknir	hafa	

sýnt	fram	á	bæði	lítinn	og	mikinn	mun	á	stjórnunaraðferðum	eftir	kyni,	eftir	því	hvernig	

á	það	er	litið.	Rannsóknir	Rosener	(1990)	hafa	vakið	mikla	athygli	 í	þessum	fræðum	en	

hún	setti	fram	kenningu	um	að	karlar	beita	framkvæmdarforystu	á	meðan	konur	beita	

umbreytingaforystu.	 Karlar	 séu	 líklegri	 til	 þess	 að	 nota	 formlegt	 vald	 og	 líta	 á	

starfsárangur	sem	viðskipti	við	starfsmenn	sína.	Þeir	nota	skipandi	stjórnunaraðferðir	og	
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ákvarðanataka	 liggur	 í	 þeirra	 höndum,	 áhersla	 er	 á	 einstaklingsframlag	 frekar	 en	

samvinnu.	 Konur	 eru	 þá	 líklegri	 til	 þess	 að	 sækja	 vald	 sitt	 í	 persónueiginleika	 eins	 og	

samskiptahæfni	 og	 persónuleg	 samskipti	 við	 starfsmenn.	 Þær	 nota	 mildar	

stjórnunaraðferðir	og	leggja	áherslu	á	dreift	vald	og	dreifða	ákvarðanatöku.	Hér	má	þó	

nefna	 að	 þegar	 talað	 er	 um	mismunandi	 stjórnunaraðferðir	 eftir	 kyni,	 geta	 bæði	 kyn	

tileinkað	 sér	 hvora	 aðferð.	 Það	 vakti	 áhuga	 rannsakanda	 að	 í	 fyrstu	 taldi	 enginn	

viðmælandanna	 sig	 beita	 kvenlægum	 stjórnunaraðferðum.	 Þeir	 sögðust	 allir	 beita	

mildum	stjórnunaraðferðum	og	telja	samvinnu	mikilvæga.	Þeir	voru	allir	hlynntir	því	að	

dreifa	 ábyrgð	 innan	 fyrirtækisins	 og	 treysta	 sínu	 starfsfólki	 við	 ákvarðanatökur.	 Þegar	

hugtökin	 voru	 útskýrð	 töldu	 þeir	 sig	 þó	 allir	 beita	 frekar	 kvenlægum	 en	 karllægum	

stjórnunaraðferðum.		

7.1 Framlag	
Framlag	rannsóknarinnar	er	aukinn	skilningur	á	fjölskyldufyrirtækjum	á	Íslandi	og	þeim	

stjórnunaraðferðum	 sem	þar	 fyrirfinnast.	 Fjölskyldufyrirtæki	 eru	 lítið	 rannsökuð	 hér	 á	

landi	 og	 þeim	 veitt	 lítil	 eftirtekt.	 Það	 er	 von	 rannsakanda	 að	 verkefnið	 auki	 áhuga	 á	

frekari	 rannsóknum	 á	 fjölskyldufyrirtækjum.	 Einnig	 vonast	 rannsakandi	 til	 þess	 að	

fyrirtæki	sem	rekin	eru	af	fjölskyldum	sjái	rannsóknina	sem	hvatningu	til	þess	að	halda	

úti	 rekstri	 sínum	 til	 lengri	 tíma	 og	 finna	 styrkleika	 sína	 í	 þessu	 rekstrarformi.	

Rannsakandi	fann	engar	fyrirliggjandi	 íslenskar	rannsóknir	um	stjórnunaraðferðir	 innan	

fjölskyldufyrirtækja.	 Það	 er	 því	 von	 rannsakanda	 að	 rannsóknin	 veki	 frekari	 áhuga	 á	

rannsóknum	um	stjórnunaraðferðir	 innan	þessara	fyrirtækja	og	um	það	hvort	eitthvað	

megi	 finna	 sameiginlegt	 með	 þeim	 sem	 er	 frábrugðið	 stjórnunaraðferðum	 annarra	

fyrirtækja.	

7.2 Takmarkanir	
Ekki	 er	 hægt	 að	 alhæfa	 niðurstöður	 rannsóknar	 yfir	 öll	 fjölskyldufyrirtæki	 á	 Íslandi	 og	

stjórnunaraðferðir	þeirra.	Því	 gefur	 rannsóknin	einungis	 vísbendingar	um	þá	eiginleika	

sem	 að	 fjölskyldufyrirtæki	 búa	 yfir	 og	 þær	 stjórnunaraðferðir	 sem	 þar	 fyrirfinnast.	

Helstu	 takmarkanir	 rannsóknarinnar	 eru	 þær	 að	 fjöldi	 viðmælenda	 var	 einungis	 þrír	

stjórnendur,	 ásamt	því	 að	 viðmælendur	 voru	allir	 karlkyns.	Niðurstöður	 geta	því	 verið	

einhæfar	og	gefið	takmarkaða	sýn	á	upplifun	og	einkennum	fjölskyldufyrirtækja	og	þeim	

stjórnunaraðferðum	 sem	þar	 fyrirfinnast.	 Áhugavert	 væri	 að	 endurtaka	 rannsókn	 sem	
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þessa	yfir	stærra	þýði	og	taka	viðtöl	við	forstjóra	af	báðum	kynjum.	Einnig	voru	aðeins	

tekin	fyrir	 fjölskyldufyrirtæki	úr	einum	starfsgeira,	það	var	gert	til	þess	að	betur	mætti	

bera	 niðurstöður	 saman.	 Áhugavert	 væri	 að	 rannsaka	 stjórnunaraðferðir	

fjölskyldufyrirtækja	 út	 frá	mismunandi	 starfsgeirum,	 en	 til	 þess	 þyrfti	 töluvert	 stærra	

þýði.		
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8 	Lokaorð	

Í	verkefninu	var	farið	yfir	einkenni	fjölskyldufyrirtækja	og	þá	þætti	sem	einkenna	rekstur	

þeirra.	Þá	var	fjallað	um	stjórnun	og	stjórnunaraðferðir	út	frá	mismunandi	kenningum.	

Fjallað	 var	 um	 kenningu	 Goleman	 um	 mismunandi	 leiðtogastíla	 og	 áhrif	

tilfinningagreindar	á	stjórnunaraðferðir.	Þá	var	 farið	yfir	aðstæðubundna	stjórnun	sem	

greinir	 mismunandi	 stjórnunaraðferðir	 út	 frá	 aðstæðum.	 Að	 lokum	 var	 farið	 yfir	

mismunandi	 stjórnunaraðferðir	 kynjanna,	 eða	 karllægar	 og	 kvenlægar	

stjórnunaraðferðir.		

Lítið	er	 til	af	 rannsóknum	á	 íslenskum	fjölskyldufyrirtækjum	og	þeim	ekki	veitt	næg	

athygli	 að	 mati	 rannsakanda.	 Rekstrarformið	 er	 áhugavert	 og	 hefur	

fjölskyldufyrirtækjum	 á	 Íslandi	 vegnað	 vel.	 Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 auka	

skilning	 og	 áhuga	 á	 fjölskyldufyrirtækjum	 yfir	 höfuð,	 ásamt	 því	 að	 rannsaka	 þær	

stjórnunaraðferðir	 sem	þar	 fyrirfinnast	 og	 sjá	 hvort	 finna	mætti	 eitthvað	 sameiginlegt	

með	þeim.	Rannsakandi	telur	að	fjölskyldufyrirtæki	hafi	ákveðna	eiginleika	sem	einkenni	

þau	og	þær	 stjórnunaraðferðir	 sem	þar	 fyrirfinnast.	 Samskipti	 innan	 fyrirtækjanna	eru	

óformleg	 og	 opin	 ásamt	 því	 að	mikil	 nánd	 einkennir	 samskipti	 við	 starfsmenn.	 Einnig	

beita	 forstjórar	mismunandi	 aðferðum	 í	 stjórnun	eftir	 tilfinningum	og	 aðstæðum.	Það	

sem	 vakti	 mestan	 áhuga	 rannsakanda	 var	 að	 kvenlægar	 stjórnunaraðferðir	 einkenna	

þær	stjórnunaraðferðir	sem	fyrirfinnast	í	fyrirtækjunum,	þó	svo	að	forstjórarnir	hafi	ekki	

verið	meðvitaðir	um	það	sjálfir.		

Áhugavert	 væri	 að	 bera	 stjórnunarferðir	 fjölskyldufyrirtækja	 saman	 við	 þær	

stjórnunaraðferðir	 sem	 fyrirfinnast	 í	 öðrum	 fyrirtækjum	 og	 kanna	 hvort	 eitthvað	 sé	

frábrugðið	 í	 rekstri	 þeirra.	 Það	 er	 einnig	 áhugavert	 að	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvernig	

stjórnendur	 fjölskyldufyrirtækja	myndi	 stjórnunaraðferðir	 sínar	 og	hvort	 þær	 erfist	 frá	

eldri	kynslóðum	fjölskyldunnar.	Að	lokum	þætti	rannsakanda	áhugavert	viðfangsefni	að	

kanna	 hvort	 hvatar	 reksturs	 fjölskyldufyrirtækja	 séu	 frábrugðnir	 hvötum	 reksturs	

annarra	fyrirtækja.	Það	er	því	mörgum	spurningum	ósvarað	og	deginum	ljósara	að	beina	

þarf	meiri	athygli	að	fjölskyldufyrirtækjum.		
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Viðauki	1	–	Kynningabréf	

	

Kæri	forstjóri.	

Jórunn	 Ósk	 heiti	 ég	 og	 er	 nemi	 í	 Viðskiptafræði	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Nú	 vinn	 ég	 að	

lokaverkefni	 mínu	 við	 deildina	 sem	 snýr	 að	 fjölskyldufyrirtækjum	 á	 Íslandi	 og	 þeim	

stjórnunaraðferðum	 sem	 þar	 fyrirfinnast.	 Þátttaka	 þín	 í	 rannsókninni	myndi	 ýta	 undir	

aukna	þekkingu	á	 rekstri	 fjölskyldufyrirtækja,	en	upplýsingar	um	slík	 fyrirtæki	eru	afar	

takmarkaðar	hér	á	landi.	Það	væri	mér	mikils	virði	ef	þú	hefðir	tök	á	að	veita	undirritaðri	

stutt	 viðtal	 um	 stjórnunaraðferðir	 í	 þínu	 fyrirtæki	 og	 upplifun	 þína	 á	

fjölskyldufyrirtækjum	á	 Íslandi.	 Leiðbeinandi	 þessa	 lokaverkefnis	 er	Ásta	Dís	Óladóttir,	

lektor	við	Háskóla	Ísland.		

	

Viðtalið	myndi	fara	fram	þar	sem	þú	óskar	og	það	yrði	hljóðritað,	ef	þú	heimilar	það,	

svo	 unnt	 sé	 að	 vinna	 sem	 best	 úr	 þeim	 upplýsingum	 sem	 þar	 koma	 fram.	 Allar	

upplýsingar	verða	meðhöndlaðar	sem	trúnaðargögn	og	varðveittar	á	öruggum	stað	þar	

til	 þeim	verður	eytt	að	 rannsókn	 lokinni.	 Ef	þú	kýst	það	 frekar	 verða	allar	upplýsingar	

órekjanlegar	 og	 aðeins	 rætt	 um	 fjölskyldufyrirtæki	 A,	 B,	 C	 og	 svo	 framvegis,	 einungis	

kemur	fram	stærð	fyrirtækis,	atvinnugrein	og	slíkar	grunnupplýsingar	í	lokaverkefninu.	

	

Eins	 og	 fyrr	 segir	 hafa	 fjölskyldufyrirtæki	 lítið	 verið	 rannsökuð	 hér	 á	 landi	 og	 þeim	

ekki	veitt	nógu	mikil	eftirtekt	að	mínu	mati.	

	

Með	von	um	jákvæð	svör,	

Jórunn	Ósk	Ágústsdóttir	

jorunnosk@gmail.com	

s:	691-8317	
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Viðauki	2	–	Viðtalsspurningar	

Um	forstjórann	

1. Aldur:		

2. Menntun:		

3. Reynsla:			

Um	fyrirtækið		

4. Geturðu	sagt	mér	örlítið	frá	sögu	fyrirtækisins?	Hverjir	hafa	verið	arftakar	þess?	

5. Hvað	ert	þú	búinn	að	starfa	lengi	hjá	fyrirtækinu?	

6. Hvernig	hefur	fyrirtækið	þróast	frá	stofnun	þess?		

7. Hvenær	tókst	þú	við	forstjórastöðunni?	Hvernig	var	það?	

8. Varst	þú	sérstaklega	undirbúinn	til	þess	að	taka	við	forstjóra	stöðunni?		

9. Vildir	þú	halda	í	sömu	stjórnunaraðferðir	og	fyrrverandi	forstjóri	fyrirtækisins?	

10. Voru	einhverjar	breytingar	sem	þú	vildir	gera	á	stjórnunarháttum	fyrirtækisins	þegar	
þú	tókst	við	stjórnunarstöðunni?	

11. Hvað	var	mest	krefjandi	við	það	að	taka	yfir	reksturinn	á	fyrirtækinu?	

12. Hvernig	sérð	þú	framtíð	fyrirtækisins	fyrir	þér?	Viltu	halda	því	innan	fjölskyldunnar?		

Almennt	um	fjölskyldufyrirtæki	

13. Hvernig	heldur	þú	að	áhrif	fjölskyldutengsla	hafi	á	rekstur	fyrirtækja?	Heldurðu	að	
það	auðveldi	reksturinn	eða	flæki	hann	og	hvers	vegna?	

14. Nú	er	fræg	kenningin	um	að	fjölskyldufyrirtæki	séu	seld	eða	fari	í	gjaldþrot	í	þriðju	
kynslóð	fjölskyldunnar,	hvað	finnst	þér	um	þessa	kenningu	og	hvers	vegna	heldurðu	
að	þetta	vandamál	komi	upp	í	sumum	fjölskyldufyrirtækjum?	

Stjórnunaraðferðir	

15. Hvernig	skilgreinir	þú	stjórnunaraðferðir	þínar?	Hverjar	eru	þínar	megináherslur	í	
stjórnun?	

16. Hvernig	myndu	starfsmenn	þínír	lýsa	þér	sem	stjórnanda?	
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17. Hvaða	stjórnunaraðferðir	telur	þú	lýsa	góðum	stjórnunarháttum?	

18. Hvaða	stjórnunaraðferðum	telur	þú	að	stjórnendur	þurfi	að	beita	til	þess	að	
fyrirtækið	nái	árangri?	

19. Hvernig	eru	væntingar	til	þín	sem	stjórnanda?	

20. Hvernig	eru	samskipti	þín	við	starfsmenn	fyrirtækisins?	Eru	þau	formleg	eða	
óformleg?	

21. Finnst	þér	tilfinningar	starfsmanna	hafa	áhrif	á	samskipti	þín	við	þau?		

22. Beitir	þú	alltaf	sömu	stjórnunaraðferðum	eða	fer	það	eftir	aðstæðum	hvernig	þú	
nálgast	starfsmenn?		

23. Hvaða	skoðun	hefur	þú	á	dreifðri	ábyrgð?	Dreifir	þú	ábyrgð	innan	fyrirtækisins	og	
hvernig?	

24. Hvernig	er	ákvarðanatakan	í	fyrirtækinu?	

25. Hvort	myndir	þú	segjast	beita	mildum	eða	skipandi	stjórnunaraðferðum?		

26. Nú	er	oft	talað	um	mismunandi	stjórnunaraðferðir	eftir	kyni?	Myndir	þú	segja	að	þú	
hafir	karllægar	eða	kvenlægar	stjórnunaraðferðir?		

	


