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Ritgerðin fjallar um góðan árangur sem náðist við lokun lyfjaverksmiðju 

Actavis ehf. í Hafnarfirði, aðgerðir stjórnenda og upplifun starfsmanna af þeim 

aðgerðum. Lokunin er einnig skoðuð út frá „Closedown Effect“ eða lokunaráhrifum, 
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Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, hvatningu og 
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Úrdráttur 

Lokun fyrirtækja eða eininga innan fyrirtækja hefur mikil áhrif fyrir alla 

starfsmenn. Þegar tilkynnt var um að loka ætti lyfjaverksmiðju Actavis ehf. í 

Hafnarfirði áttu stjórnendur von á að erfitt gæti reynst að halda verksmiðjunni í 

rekstri næstu 18 – 24 mánuði, en það var tíminn sem reiknað var með að tæki að 

flytja framleiðsluna til annarra verksmiðja áður en lokað yrði. 

 

Niðurstaðan varð allt önnur. Tímabilið frá því að tilkynnt var um lokun og þar 

til verksmiðjan lokaði reyndist eitt það besta í sögu Actavis ehf. Þjónusta við 

viðskiptavini var betri en áður, framleiðsla gekk mjög vel og öryggis- og 

gæðavitund fór fram úr björtustu vonum. Heilt á litið þá náði verksmiðjan betri 

árangri í öllum lykilmælikvörðum en nokkru sinni áður. 

 

Þessi góði árangur vakti áhuga höfundar á því að rannsaka betur hvaða 

ástæður lægu að baki því að starfsmenn legðu sig svona fram, þegar ljóst væri að 

störf þeirra yrðu lögð niður. Við lestur fræðigreina við undirbúning verkefnisins 

rakst höfundur á fyrirbæri sem kallað er „Closedown Effect“, eða lokunaráhrif. 

Lokunaráhrif hafa lítið verið rannsökuð, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

virðast benda til þess að verksmiðjur nái oft mjög góðum árangri á tímabilinu frá 

því að tilkynnt er um lokun og þar til starfsemi lýkur. Þessi nýja þekking breytti 

nálgun verkefnisins frá því að reyna eingöngu að skilja hvaða aðgerðir stjórnendur 

Actavis ehf. gripu til yfir að reyna einnig að meta hvort sá árangur sem náðist hjá 

Actavis ehf. megi skýra sem lokunaráhrif. 

 

Við rannsóknina var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum og rannsóknin 

sett upp sem tilfellarannsókn (e. case study) auk þess sem fyrirliggjandi gögn voru 

skoðuð. Haldinn var rýnifundur með starfsmönnum frá öllum sviðum Actavis ehf. 

auk þess sem tekið var viðtal við framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvernig staðið var að lokun verksmiðju 

Actavis ehf og hvaða lærdóm megi draga af því verkefni og þeim árangri sem náðist 

og loks hvort árangurinn sem náðist megi skýra sem lokunaráhrif. 

 



 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að góður undirbúningur áður en tilkynnt 

er um lokun skiptir miklu máli. Sérstaklega þarf að horfa til þess að auðvelda 

starfsmönnum að taka ákvörðun um að taka þátt í lokunarverkefninu og hluti af 

því er að reyna að lágmarka neikvæða umræðu í samfélaginu og bjóða hvata fyrir 

starfsmenn til að taka þátt. Eins er mikilvægt að lykilstarfsmenn séu með í 

verkefninu. Að því sögðu þá virðist líklegra en ekki að góðan árangur megi að 

einhverju leiti skýra sem lokunaráhrif. 



 

 

Abstract 

Closure of companies or units within companies has a major impact on all 

stakeholders. When the closure of the Pharmaceutical company Actavis ehf. in 

Hafnarfjordur, Iceland, was announced, managers expected that it could be 

difficult to keep the plant in full operation for the 18-24 months needed to transfer 

production to other manufacturing sites. 

 

The reality was quite different. The period from notification of closure and 

until the factory closed proved to be one of the best in Actavis ehf history. Based 

on all KPI´s the site exceeded the most optimistic hopes. 

 

This good performance raised the curiosity of the author. He wanted to 

understand better what motivated employees to perform so well when their jobs 

would be made redundant. When reading articles and studying research in the 

preparation of the project, the author came across a phenomenon called 

"Closedown Effect". “Closedown Effect” has not been researched much, but the 

studies that have been conducted indicate that factories often achieve very good 

results in the period from when closure is announced and until they close. This 

new knowledge changed the focus of the project. It went from trying to 

understand what role Actavis managers actions played in the good results and 

focused more on trying to understand if the results could be explained as 

“Closedown Effect”. 

 

In the study, qualitative research methods were used. The study built up as a 

Case Study. A focus group was held with employees from all divisions of Actavis 

ehf. The company managing director was also interviewed and available data was 

reviewed. The aim of the study was to investigate the closure of Actavis ehf, what 

actions were taken, how employees experienced those actions and to explain the 

good results achieved. Finally, the study tries to answer whether the results could 

be described as a closedown effect. 

 

The results of the study show that good preparation before announcing the 

pending closure is important. Attention needs to be paid to help employees make 

the decision to participate in the closure project, and part of it is taking measures 



 

 

to minimize negative public opinion. Offering incentives for employees to 

participate is important and that key employees are willing to participate in the 

project. That said, it seems likely that good results may in some way be explained 

as a “Closedown effect”. 
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1 Inngangur 

Actavis á rætur sínar að rekja til sameiningar lyfjafyrirtækjanna Pharmaco og 

Delta árið 2002. Sameinuðu fyrirtæki var gefið nafnið Actavis árið 2004 

(Björgólfur Thor Björgólfsson, 2017). Actavis rak lyfjaverksmiðju í Hafnarfirði en 

sú verksmiðja hafði verið í eigu Delta og var tekin í notkun 14. nóvember 1998 

(Morgunblaðið, 1998). Actavis varð eitt stærsta samheitalyfjafyrirtæki í heimi, 

með sterkar rætur á Íslandi, en hér á landi störfuðu yfir 820 manns þegar mest 

var, þar af yfir 300 hjá Actavis ehf. sem sá um framleiðslu lyfja (Ritstjórn Kjarnans, 

2015). Íslensku ræturnar trosnuðu þó eftir nokkra samruna á árunum 2012 – 

2015. Fyrirtækið komst í eigu bandarískra aðila og framtíð lyfjaframleiðslu 

Actavis á Íslandi, sem talinn var traust var það hugsanlega ekki lengur. Þann 29. 

júní 2015 var tilkynnt að lyfjaverksmiðju Actavis í Hafnarfirði yrði lokað eftir 18-

24 mánuði og öllum starfsmönnum fyrirtækisins yrði sagt upp störfum (Rósa 

Braga, 2016). Þessi tilkynning kom um 300 starfsmönnum fyrirtækisins í opna 

skjöldu, því engar vísbendingar voru um að verksmiðjunni yrði lokað. Lokun 

lyfjaverksmiðju er mikið verkefni. Tryggja þarf að staðið sé við viðskiptasamninga 

og til þess þurfti, í tilfelli Actavis ehf, að flytja stóran hluta framleiðslunnar til 

annarra verksmiðja. Það ferli er tímafrekt, sérstaklega vegna strangra krafna frá 

yfirvöldum. Það tekur þannig að minnsta kosti 9 – 36 mánuði að fá samþykki hjá 

yfirvöldum í hinum ýmsu löndum fyrir framleiðslu í öðrum verksmiðjum (ISPE, 

2014). Því er mikilvægt að verksmiðjan sem á að loka haldi áfram að afhenda vörur 

og sem minnst rask verði á starfseminni.  

 

Helsti áhættuþátturinn í lokunarferlinu var að mati stjórnenda að halda 

starfsmönnum í vinnu út tímabilið. Ef starfsmenn færu að leita sér að nýjum 

störfum og hættu áður en til lokunnar kæmi, gæti það leitt til þess að verksmiðjan 

myndi ekki afkasta því sem hún þyrfti að gera og gæti ekki staðið við 

skuldbindingar sínar. Áhrifin yrðu þau að hugsanlega myndi lokunarferlið verða 

lengra en áætlað var og vandamál gætu skapast á mörkuðum þar sem lyf yrðu ekki 

afhent á réttum tíma. 
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Stjórnendur töldu einnig að gæðavitund gæti minnkað, starfsandi versnað og 

að starfsmenn hefðu ekki hvata til að leggja sig fram við vinnuna. Hver einasti 

þáttur sem nefndur er hér á undan gæti haft umtalsverð áhrif á afhendingaröryggi 

verksmiðjunnar og möguleika hennar til að standa við skuldbindingar sínar. 

Yfirmenn voru meðvitaðir um mikilvægi þess að koma auga á áhættuþætti og 

skipuleggja mótvægisaðgerðir. Helstu aðgerðirnar voru sérstakar 

viðbótagreiðslur til starfsmanna, námsstyrkir voru hækkaðir, námskeiðum var 

fjölgað, starfsfólki var veittur stuðningur við að undirbúa atvinnuleit og 

stjórnendur hvattir til að vera sýnilegir og ræða við starfsmenn. Með þessum 

aðgerðum leituðust stjórnendur við að búa til hvata fyrir starfsmenn til að taka 

þátt í lokunarverkefninu og á sama tíma styðja þá til þess að bæta þekkingu sína 

og undirbúa sig undir ný störf eftir að Actavis ehf. lokaði 

 

Í upphafi datt engum í hug að við tæki eitt besta tímabilið í rekstri Actavis ehf, 

þar sem starfsmannavelta var með minnsta móti og árangur samkvæmt 

lykilmælikvörðum fór batnandi. 

1.1 Lýsing á rannsóknarverkefni 

Góður árangur við lokun verksmiðju Actavis ehf. er hvatinn að þessu verkefni. 

Þegar tilkynnt var um lokun Actavis ehf. áttu stjórnendur von á því að við tæki 

tímabil þar sem erfitt yrði að halda í mannskap, viðhalda gæða- og öryggisvitund, 

fyrirbyggja frávik og standa við afhendingar. Sú varð ekki raunin, heldur gekk 

rekstur verksmiðjunnar sérstaklega vel á lokunartímanum. Áhugavert er að skoða 

hvort aðgerðir stjórnenda og fyrirtækisins hafi í raun gert það að verkum að 

starfsmenn hafi ekki bara unnið vinnuna sína, heldur lagt sig sérstaklega vel fram, 

þrátt fyrir að þeir vissu að störf þeirra yrðu lögð niður.  

 

Höfundur starfaði hjá Actavis á árunum 2009 – 2017. Fyrst hjá Actavis ehf. og 

síðan hjá móðurfyrirtækinu. Hann kom aftur til starfa hjá Actavis ehf. í september 

2015, til að taka þátt í lokunarverkefninu. Höfundur deildi þeirri skoðun með 

öðrum stjórnendum að búast mætti við erfileikum á lokunartímanum. Það kom 

honum því á óvart hversu vel reksturinn gekk á þessu tímabili. Höfundur og aðrir 

stjórnendur Actavis ehf, töldu því að árangurinn sem náðist væri mjög sérstakur 
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og ekki í samræmi við það sem búast hefði mátt við. Byggði sú skoðun á þekkingu 

á áhrifum niðurskurðar (e. downsizing) hjá fyrirtækjum og fyrirliggjandi 

rannsóknum á hvatningu og þeim þáttum sem fá starfsmenn til að leggja sig fram 

við vinnu (Armstrong, 2016). Mikið hefur verið skrifað um neikvæð áhrif 

niðurskurðar á fyrirtæki (Guthrie og Datta, 2008; Cascio, 1993). Út frá því 

sjónarmiði var full ástæða til að rannsaka hvað það var í þeim aðgerðum sem 

gripið var til, sem leiddi til þess að árangurinn sem náðist fór svona langt fram úr 

væntingum.  

 

Þó mikið hafi verið skrifað um áhrif niðurskurðar þá hefur lítið verið skrifað 

um lokanir verksmiðja (Bergman og Wigblad, 1999). Við gagnaöflun rakst 

höfundur á rannsóknir frá Svíþjóð þar sem lokanir verksmiðja hafa verið skoðaðar 

sérstaklega. Niðurstöður þeirra rannsókna leiddu í ljós svipaðan árangur og 

Actavis ehf. náði, þ.e. að afköstin bötnuðu á tímabilinu frá því tilkynnt var um 

lokun og þar til verksmiðjan lokaði (Hansson og Wigblad, 2006). Þetta fyrirbæri 

er kallað „Closedown effect“ (hér eftir: lokunaráhrif), og er ekki enn að fullu 

rannsakað.  

 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á lokunaráhrifum, þá 

hafa aðgerðir stjórnenda áhrif, en að sama skapi virðist eitthvað gerast hjá 

starfsmönnum, sem fær þá til að leggja sig sérstaklega fram á lokunartímabilinu 

(Bergman og Wigblad, 1999). Með því að skoða lokun Actavis ehf. út frá 

hugmyndafræði lokunaráhrifa, þá opnast ný vídd í verkefnið. Í stað þess að horfa 

eingöngu til aðgerða stjórnenda og viðbragða starfsmanna, þá þarf að hafa í huga 

að hugsanlega hafi tilkynning um lokun ein og sér áhrif á hegðun starfsmanna og 

viðbrögð þeirra. Hér gefst því tækifæri til að bæta við þann þekkingargrunn sem 

er til staðar og hugsanlega er hægt að staðfesta að lokunaráhrifa gæti líka hér á 

Íslandi. 

1.2 Hvatinn að þessari rannsókn 

Áhugi höfundar á því hvernig skipulagsheildir virka og skila árangri er 

meginástæða þess að ráðist var í þessa rannsókn.  
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Þegar tilkynnt var um lokun Actavis ehf. reiknaði höfundur með að við tæki 

tímabil sem yrði erfitt, bæði fyrir stjórnendur og starfsmenn. Starfsmenn myndu 

strax byrja að leita sér að nýjum störfum, og hætta þegar þeir finndu starf. Þetta 

myndi leiða til álags fyrir þá starfsmenn sem væru yrðu og gæti haft áhrif á afköst 

og gæði. Stór þáttur í skipulagningu lokunarferlisins var hvernig bregðast ætti við 

fækkun starfsmanna. Þegar líða fór á tímabilið kom í ljós að þetta varð ekki raunin, 

starfsmenn sögðu ekki upp og lögðu sig fram við að ná góðum árangri. Stemningin 

hjá starfmönnum var góð, sem sást meðal annars á því að þeir skipulögðu fjölda 

samfélagsverkefna þar sem þátttaka var almenn (Yfirstjórn Actavis ehf., 2016).  

 

Mat höfundar á því hvernig myndi ganga á lokunartímabilinu var þannig rangt. 

Þetta kveikti áhuga á því að rannsaka hvaða þættir það voru sem höfðu áhrif á 

starfsmenn, þannig að þér ákváðu að halda áfram að vinna og leggja sig fram. 

Þannig vonast höfundur til að auka skilning á því hvernig skipulagsheildir 

bregðast við neikvæðum atburðum og hvað stjórnendur geta gert til að ná góðum 

árangri við erfiðar aðstæður.  

1.3 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvernig staðið var að lokun 

verksmiðju Actavis ehf og hvaða lærdóm megi draga af því verkefni og þeim 

árangri sem náðist. Kannað er hvort eitthvað sé líkt með þeim árangri sem náðist 

og því sem kallað er lokunaráhrif. Niðurstaða þeirrar greiningar gæti nýst 

fyrirtækjum á Íslandi sem standa frammi fyrir því að loka starfstöðvum eða gera 

róttækar breytingar á starfsemi sinni. Einnig var skoðað hvað læra má af þeim 

aðgerðum sem gripið var til og hvort hægt væri að móta tillögur að aðgerðum eða 

ferli fyrir fyrirtæki sem þurfa að leggja niður hluta af starfsemi sinni. 

1.4 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig var staðið að lokun verksmiðju Actavis ehf og 

hvaða lærdóm má draga af lokunarferlinu? Til að svara rannsóknarspurningunni 

verður leitað svara við eftirfarandi undirspurningum:  

1. Hver voru meginmarkmið stjórnenda Actavis tengd lokun verksmiðjunnar og 

hvernig gengu þau eftir? 
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2. Hvað telja stjórnendur Actavis að skýri þann góða árangur sem náðist? 

3. Hvernig upplifðu starfsmenn þær aðgerðir sem gripið var til  

4. Hvernig skýra starfsmenn þann góða árangur sem náðist? 

Að lokum er lagt mat á það hvort góðan árangur Actavis ehf. megi að einhverju eða 

öllu leiti skýra sem lokunaráhrif.   

  



 

 

17 

1.5 Nýmæli og hagnýtt/fræðilegt gildi 

Lítið sem ekkert hefur verið skrifað um fyrirhugaðrar lokanir fyrirtækja hérlendis 

og áhrif tilkynningar um lokun á rekstur þeirra á lokunartímabilinu. Þó nokkrar 

rannsóknir voru gerðar hérlendis eftir hrun á áhrifum uppsagna á fyrirtæki og á 

eftirlifendur, þ.e. þá starfsmenn sem héldu vinnunni (Sigurlaug Elsa Heimisdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir, 2009; 

Sigurbjörg Stella Gunnarsdóttir, 2013). Höfundur hefur ekki fundið neina innlenda 

rannsókn sem hefur skoðað hvort afköst batna eftir að tilkynnt hefur verið um 

lokun og ef svo er hvaða þættir ráða mestu um þann árangur. Erlendar rannsóknir 

benda til þess að verksmiðjur nái oft góðum árangri þegar þær eru að loka, sem er 

á skjön við það sem almennt er talið, er rætt um lokunaráhrif í þessu sambandi 

(Hansson og Wigblad, 2006). Áhugavert er að skoða hvort það sama eigi við hér á 

Íslandi og reyna að varpa ljósi á það hvort sömu þættir hafa áhrif og erlendis.  

 

Í rannsókn þessari felst því umtalsvert nýmæli þar sem farið er yfir 

lokunarferli hjá verksmiðju, grein gerð fyrir þeim aðgerðum sem gripið var til og 

þess hvernig starfsmenn upplifðu þær aðgerðir. Út frá því er lagt mat á hvaða 

þættir skiptu mestu máli og hvort þeir þættir skýri góðan árangur sem náðist í 

lokunarferli Actavis ehf. Ritgerðin veitir þannig innsýn í hvernig lokunin var 

skipulögð og hugsanlega er hægt að nýta þá þekkingu að einhverju leiti við aðrar 

lokanir.  

 

Vonast er til að þessi rannsókn auki skilning á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

hvatningu starfsmanna við sérstakar aðstæður, eins og lokun verksmiðju. Ekki er 

hægt að fullyrða um að hægt sé að yfirfæra niðurstöður yfir á önnur fyrirtæki. 

Hinsvegar er það von höfundar að út frá niðurstöðum verkefnisins geti 

stjórnendur fundið ákveðin verkfæri og þemu sem þeir geta nýtt sér í 

sambærilegum aðstæðum og þannig náð betri árangri en ella. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar  

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir sem tengjast lokun fyrirtækja. Byrjað 

er á því að skoða efni sem tengist niðurskurði (e. downsizing) síðan er fjallað um 

rannsóknir sem fjalla um lokunaráhrif (e. closedown effect).  

 

Lítið hefur verið skrifað um lokunaráhrif, en meira ritað um niðurskurð og 

áhrif hans (Bergman og Wigblad, 1999). Rannsóknir á áhrifum niðurskurðar 

virðast flestar benda til þess að niðurskurður hafi neikvæð áhrif á afköst og líðan 

þeirra sem halda störfum og að stjórnendur þurfi að taka tillit til þeirra neikvæðu 

áhrifa á starfsemina (van Dick, Drzensky og Heinz, 2016; Gandolfi og Hansson, 

2011; Radcliffe, Campbell og Fogarty, 2001).  

2.1 Niðurskurður e. downsizing 

Það er þekkt að fyrirtæki hafa fækkað starfsmönnum vegna rekstrarörðuleika og 

niðursveiflna í þjóðfélaginu. Fyrir 1980 misstu almennir starfsmenn helst vinnuna 

við þessháttar niðurskurð, en minna var um að stjórnendum fækkaði. Upp úr 1980 

fóru fyrirtæki hinsvegar að fækka bæði stjórnendum og almennum starfsmönnum 

(Cascio, 1993). Niðurskurður breyttist úr því að vera viðbrögð við erfileikum í 

rekstrarumhverfi yfir í að vera aðgerð sem stjórnendur fóru að beita með það að 

markmiði að bæta rekstur fyrirtækja sinna. Radcliffe og fleiri (2001) flokka 

niðurskurð fyrirtækja í þrjá flokka eftir því hver hvatinn bak við niðurskurðinn er: 

 

1. Niðurskurður til að lækka kostnað (e. cost savings downsizing) 

2. Niðurskurður sem stefnumótandi aðgerð (e. strategic downsizing) 

3. Niðurskurður vegna sameininga (e. merger and acquisition 

downsizing) 

 

Þegar skorið er niður til að lækka kostnað þá er fyrirtækið í flestum tilvikum 

að bregðast við aðstæðum í ytra umhverfi sem þau ráða ekki við. Stefnumótandi 

niðurskurður tengist því að fyrirtæki endurmóta stefnu sína, hvað þau gera og á 

hvaða sviðum þau ætla að starfa. Stefnumótandi niðurskurður tengist oftast 

breytingum í yfirstjórn fyrirtækja. Þriðja gerð niðurskurðar, sú sem tengist 

sameiningum er að mörgu leiti ólík hinum tveimur gerðunum. Í tilviki sameininga 
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þá er kaupandinn oftast að leita að samlegðaráhrifum með kaupum á öðru 

fyrirtæki, þetta leiðir oft til endurskipulagningar á rekstri og lokunar eða 

breytingar á rekstrareiningum. Síðastnefnda ástæða niðurskurðar virðist vera sú 

ástæða sem fjölmiðlar og almenningur sætta sig helst við (Radcliffe, Campbell og 

Fogarty, 2001).  

 

Þó niðurskurður hjá fyrirtækjum sé mikið notaður þá virðast gögn benda til 

þess að fá fyrirtæki nái þeim árangri sem stefnt er að með niðurskurðinum. 

Niðurskurður virðist ekki skila þeim fjárhagslega ávinningi sem stefnt er að né 

auka virði hluthafa (Sahdev, 2003; Zyglidopoulos, 2005). Raunin virðist vera sú að 

niðurskurður feli oft í sér mikinn kostnað, sem ekki skilar sér aftur í bættum 

rekstri. Einnig eru vísbendingar um minni afköst og verri starfsanda hjá þeim 

starfsmönnum sem þó halda vinnunni (Cascio, 1993; Gandolfi, 2008).  

 

Finna má rannsóknir sem sýna að fyrirtæki geti bætt árangur í tengslum við 

niðurskurð, en þau dæmi eru mun sjaldgæfari en hin (Gandolfi og Hansson, 2011). 

Áhrif niðurskurðar á þá starfsmenn sem halda vinnunni hafa verið rannsökuð 

ítarlega. Þessi áhrif eru heilt yfir neikvæð, svo neikvæð að þeim hefur verið gefið 

enska nafnið „survivor syndrom“ eða „eftirlifenda einkenni“ (Appelbaum og 

Donia, 2000). Eftirlifenda einkenni koma fram hjá þeim starfsmönnum sem halda 

vinnunni eftir niðurskurð. Þau lýsa sér í samviskubiti yfir því að hafa haldið 

vinnunni, streitu, reiði og áhyggjum af starfsöryggi sínu. Áhrif á starfsmenn sem 

missa vinnuna eru einnig neikvæð og hafa jafnvel áhrif á það hvernig þeir standa 

sig á nýjum vinnustað (Gandolfi og Hansson, 2011). Áhrif niðurskurðar virðast því 

heilt yfir vera neikvæð. Vert er að minnast á að sjónarmið starfsmanna og 

fyrirtækisins geta verið mismunandi. Hansson (2008), bendir á að þó fyrirtæki 

geti litið á aðgerð sem niðurskurð, þá kunni starfsmenn, sem verða fyrir 

niðurskurðinum upplifa aðgerðirnar sem lokun.  

2.2 Hvatakenningar 

Kenningar um hvatningu (e. motivation) og stjórnun benda flestar í þá átt að búast 

megi við að það dragi úr afköstum eftir að tilkynnt hefur verið að loka eigi 

verksmiðju og starfsmönnum verði sagt upp störfum (Northouse, 2013). 
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Hvatakenningar gefa þó líka vísbendingar um að starfsmenn gætu metið ytri hvata 

(e. extrinsic motivation) s.s. viðbótagreiðslur, það mikið að það skýri góð afköst 

(Armstrong, 2016). Aðrar hvatakenningar s.s. væntingakenningin (e. expectancy 

theory) gefa einnig til kynna að væntingar starfsmanna um umbun geti skýrt 

góðan árangur (Armstrong, 2016). Flestar hvatakenningar telja þó að fjárhagsleg 

umbun sé ekki nægjanleg til að tryggja góðan árangur, því mannskepnan sé 

flóknari en svo að hún horfi bara til fjárhagslegs ávinnings. Fleiri þættir þurfi að 

koma til s.s. auking ábyrð, viðurkenning, tækifæri til að þroskast í starfi og vaxa 

(Herzberg, 1968). 

2.3 Sálfræðilegi samningurinn 

Lokun fyrirtækis og uppsögn allra starfsmanna er hægt að flokka sem meiri háttar 

breytingu fyrir alla hagsmunaaðila. Stundum er rætt um að fyrirtæki og 

starfsmenn geri með sér svokallaðan „sálfræðilegan samning“ (e. psychological 

contract), sem skilgreini til hvers fyrirtækið ætlast af starfsmönnum og til hvers 

starfsmenn ætlast af fyrirtækinu. Þessi samningur er ekki skriflegur, heldur felst í 

honum gagnkvæmt loforð og skuldbindingar starfsmanna til fyrirtækisins og öfugt 

(Rousseau, 1995). Þessar skuldbindingar byrja að mótast strax og starfsmaður 

sækir um vinnu og halda áfram að mótast eftir því sem vinnusamband aðila þróast 

og lengist (Robinson og Rousseau, 1994). Þegar tilkynnt er um vænta uppsögn 

allra starfsmanna og lokun fyrirtækis, þá geta starfsmenn upplifað það sem rof á 

sálfræðilega samningnum. Finnist starfsmönnum brotið á sér getur fyrirtækið átt 

von á því að starfsmenn reyni að jafna stöðuna (Rousseau, 1998). Rousseau bendir 

samt líka á að upplifun starfsmanna á því hvernig staðið sé að rofi á sálræna 

samningnum hafi áhrif á það hvernig þeir bregðast við. Sé starfsmönnum gefinn 

kostur á því að skilja ástæður þess að breyting verði á samningi þeirra og þeim 

gefin tími og hjálp til að skipuleggja hvernig þeir geta brugðist við þeim 

breytingum þá séu dæmi um það að verksmiðjur skili góðum afköstum allt fram á 

síðasta dag (Rousseau, 1995). 

2.4 Lokunaráhrif 

Í Svíþjóð hefur hópur vísindamanna undir forystu Magnus Hansson hjá Örebro 

University og Rune Wigblad hjá Dalarna University, rannsakað lokanir verksmiðja 

og áhrif á starfsmenn og fyrirtæki. Rannsóknir þeirra hafa leitt í ljós að í sumum 
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fyrirtækjum eru áhrif lokunar önnur en ætla mætti. Ítrekað hafa fundist sannanir 

fyrir auknum afköstum í verksmiðjum sem eru að loka. Þetta virðist vera í 

andstöðu við það sem gera má ráð fyrir m.t.t. kenninga um stjórnun og hvatningu 

(Bergman og Wigblad, 1999). Þetta fyrirbæri hefur verið kallað „Closedown-

effect“. 

 

Hér verður gerð grein fyrir rannsóknum Magnus Hansson og Rune Wigblad 

ásamt öðrum rannsóknum um sama efni. Niðurstöður þessara rannsókna benda 

til þess að það séu umtalsverðar líkur á því að afköst og gæði batni á tímabilinu frá 

því að tilkynnt er um lokun og þar til verksmiðjum er lokað (Hansson, 2008). Þar 

sem þetta er í samræmi við það sem hefur gerst hjá Actavis ehf. þá munu þessar 

rannsóknir mynda grunn fræðilega kafla verkefnisins. Að sama skapi verðu reynt 

að varpa ljósi á þá þætti sem gætu skýrt betri afköst þegar ekkert blasir við nema 

uppsögn. 

2.5 Hvenær birtist lokunaráhrif? 

Fyrst eftir að tilkynnt er um lokun þá hafa fundist dæmi um það að afköst versni. 

Lokunaráhrif koma þannig ekki strax fram, heldur koma þau í kjölfar þess að búið 

er að semja um hvernig staðið verður að lokuninni (Rydell og Wigblad, 2012). Þeir 

skipta ferlinu í „Advance notice period“ (ANP) og „Closedown Period“, hér eftir 

lokunartímabil. Í þessari rannsókn verður því skoðað hvort einhver merki sjáist 

um að afköst eða gæði hafi minnkað frá þeim tíma sem tilkynnt var um lokun 

Actavis ehf. og þar til starfsmönnum voru kynnt þau kjör sem þeir myndu njóta. Ef 

svo er þá væri það í takt við niðurstöður fyrri rannsókna á lokunaráhrifum. 

 

Í Svíþjóð hafa fyrirtæki lagalega skyldu til að semja við stéttarfélög um lokun 

verksmiðja. Þannig verður fyrirtækið að fara yfir það með stéttarfélögum hvort 

nauðsynlegt sé að loka verksmiðjunni og ef svo er, hversu langur tími fari í það. 

Einnig er samið um starfslokakjör s.s. greiðslur, færslur til í starfi, námskeið og 

menntun fyrir starfsmenn svo eitthvað sé nefnt. (Bergman og Wigblad, 1999). Hér 

er munur á starfsumhverfi í Svíþjóð og á Íslandi. Á Íslandi þurfa fyrirtæki ekki að 

hafa samráð við stéttarfélög við ákvörðun um lokun verksmiðja. Tilkynna þarf 

uppsagnir til Vinnumálastofnunar ef þær falla undir skilgreiningu um hópuppsögn 
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(Vinnumálastofnun, 2017). Tilkynning til Vinnumálastofnunar þarf ekki að berast 

fyrr en starfsmönnum er sagt upp. Íslensk fyrirtæki búa þannig við mjög þægilegt 

umhverfi þurfi þau að draga saman starfsemi. 

2.6 Hvað skýrir lokunaráhrifin? 
Engin ein skýring hefur komið fram sem skýrir lokunaráhrif. Í rannsóknum hafa 

verið nefndir fjöldi þátta sem kunna að hafa áhrif. Þá helstu má sjá á Mynd 1. Vert 

er að benda á að hér er einungis um myndræna framsetningu að ræða, ekki er 

verið að sýna áhrif þáttanna né tengsl þeirra á milli (Hansson, 2008). 

 

Mynd 1 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif (Hansson, 2008, bls. 99) 

Hér verður gerð nánari grein fyrir þáttunum sem sýndir eru á mynd 1 hér fyrir 

ofan. Ekki er um að ræða módel sem ætlað er að skýra lokunaráhrif heldur mynda 

ofangreindir þættir ákveðið mynstur sem finna má hjá verksmiðjum sem eru í 

lokunarferli og lokunaráhrif hafa fundist hjá (Hansson, 2008). 

2.6.1 Aðgerðir stjórnenda 

Í eldri rannsóknum töldu rannsakendur að skýra megi aukin afköst með því að 

stjórnendur dragi sig til baka og starfsmenn fái meira frjálsræði í vinnu. Þetta 
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frjálsræði noti þeir til að endurskipuleggja verkferla og þannig náist hagræðing. 

Einnig er nefnt að á meðan á lokunarferlinu stendur þá sé ekki verið að bæta 

tækjabúnað og hugsanlega séu ekki verið að kynna nýjar vörur. Þetta leiði til þess 

að afköst aukist (Bergman og Wigblad, 1999).  

 

Nýrri rannsóknir hafna ekki áður nefndri skýringu, en benda á að dæmi séu 

um að þar sem stjórnendur draga sig ekki í hlé, kröfur um afköst haldist og 

markmið séu krefjandi þá megi líka finna merki um lokunaráhrif. Þetta bendir til 

þess að einhverjir aðrir þættir en aukið sjálfræði starfsmanna geti skýrt 

lokunaráhrif (Hansson, Rydell og Wigblad, 2012). 

 

Önnur skýring sem hefur verið nefnd fyrir því að afköst batna á 

lokunartímanum er sú að stjórnendur leggi áherslu á það að afköst versni ekki á 

meðan unnið er að því að loka fyrirtækinu. Að sama skapi sé fylgst vel með að 

gæðavitund og öryggisvitund starfsmanna hraki ekki (Hansson, 2008). Þetta er 

einn af þeim þáttum sem aðgreinir lokanir frá niðurskurðaraðgerðum. Þegar um 

niðurskurð er að ræða þá þurfa stjórnendur að einbeita sér að því að stýra 

uppsögnum starfsmanna og því gæti reksturinn sjálfur liðið fyrir það að 

stjórnendur eru ekki að einbeita sér að honum (Hansson, 2008).  

 

Til að tryggja að reksturinn gangi vel á lokunartímanum er þannig gripið til 

sérstakra aðgerða svo sem bónusgreiðslna, starfslokagreiðslan, starfsmenn 

aðstoðaðir við að finna nýja vinnu og þeir studdir til að mennta sig. Hansson 

(2008) bendir á að þó þessar aðgerðir geti haft áhrif í fyrstu þá dregur úr áhrifum 

þeirra eftir því sem líður á lokunarferlið og því sé ekki hægt að skýra lokunaráhrif 

með þeim. Í raun má segja að þessi skýring sé í andstöðu við fyrri skýringuna sem 

var nefnd, þ.e. að stjórnendur dragi sig til baka. 

2.6.2 Ytri Mótvægisaðgerðir 

Bent hefur verið á að ef fyrirtækið gerir vel við starfsmenn og hagi sér á 

samfélagslega ábyrgan hátt þá skili það sér í auknum afköstum (Rydell og Wigblad, 

2012). Þó það hljómi vel að fyrirtæki sem standa að lokunum verksmiðja á 

samfélagslega ábyrgan hátt nái góðum árangri, þá eru líka dæmi um það að þegar 
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fyrirtæki gera ekkert fyrir starfsmenn eða samfélagið í tengslum við lokun þá megi 

samt sjá lokunaráhrif (Hansson, Rydell og Wigblad, 2012). Rannsóknir hafa þannig 

sýnt að þó stjórnendur standi ekki að lokunum á samfélagslega ábyrgan hátt, þá 

megi sjá merki um aukin afköst á lokunartímanum. Þegar talað er um að fyrirtæki 

standi ekki að lokunum á samfélagslega ábyrgan hátt er átt við að þau reyni ekki 

að minnka skaðann fyrir starfsmenn s.s. með því að hjálpa þeim að finna nýja 

vinnu, gera þá hæfari fyrir önnur störf, né greiða sérstakar greiðslur til þeirra. 

Merki um aukin afköst má sjá hjá þessum fyrirtækjum hvort sem um er að ræða 

lokanir með stuttum, meðallögnum eða löngum lokunartíma. Stuttur lokunartími 

er skilgreindur þannig að starfsmönnum er sagt upp um leið og tilkynnt er um 

lokun og þeir vinna eingöngu uppsagnarfrest, meðallangur lokunartími er 6 – 12 

mánuðir og langur lokunartími > 12 mánuðir (Hansson og Wigblad, 2006). Í 

rannsóknum Hannson og Wigblad (2006) á fimm fyrirtækjum sem lokuðu með 

mismunandi fyrirvara og ekki á samfélagslega ábyrgan hátt, kemur fram að hjá 

þeim öllum mátti sjá aukningu í afköstum á lokunartímabilinu. Rousseau (1995) 

nefnir einnig dæmi um þetta, þar sem bornar eru saman lokanir bílaverksmiðja 

hjá Ford og GM. Ford stóð að lokuninni á samfélagslega ábyrgan hátt, meðan GM 

sagði öllum starfsmönnum upp með 3 vikna fyrirvara. Áhrif GM lokunarinnar voru 

slæm fyrir einstaklinga og samfélagið í heild, meðan að lokun Ford var 

framkvæmd á lengri tíma og í samráði við starfsmenn. Hjá Ford héldust afköst nær 

óbreytt allan lokunartímann. 

 

Breytingar á vöruframboði og framleiðsla á lager getur breytt 

rekstrarforsendum í verksmiðjum (Ignizio, 2009). Þannig getur einföldun 

vöruframboðs skilað sér í auknum afköstum. Sama á við ef hætt er bæta nýjum 

vörum við í framleiðslu. Vísbendingar um hvorutveggja er að finna í rannsóknum, 

þ.e. bæði er vöruframboð einfaldað, sem og er hætt að bæta við nýjum vörum í 

framleiðslu, hvorutveggja er talið geta leitt til betri afkasta á lokunartímabilinu. 

Einnig dregur úr fyrirbyggjandi viðhaldi, sem getur einnig þýtt aukin afköst. Í 

sömu rannsókn kemur samt einnig fram önnur dæmi þar sem ekkert af þessu 

gerist og afköst aukast samt (Hansson, Rydell og Wigblad, 2012).  
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2.6.3 Ágreiningur og spenna 

Þegar horft er til afkasta hjá verksmiðjum sem eru að loka þá kemur fram að á 

tímabilinu frá því tilkynnt er um lokun og þar til lokunartímabilið hefst, þá minnka 

afköst. Afköstin aukast svo þegar það liggur fyrir hvernig staðið verður að 

lokuninni. Þessi niðursveifla í afköstum hefur verið skýrð með því að það ríki 

óvissa hjá starfsmönnum á þessu tímabili sem hafi áhrif á afköst þeirra, eða að 

starfsmenn upplifi ágreining og spennu við fyrirtækið, sem leiði til minnkandi 

afkasta (Hansson, 2008). Eins sjást merki um að afköst minnki í tengslum við 

hugsanleg kaup nýrra aðila á verksmiðjum, en þau aukast svo aftur þegar 

niðurstaða fæsti í þær þreifingar. Jafnvel þó niðurstaðan sé sú að verksmiðjunni 

verði lokað (Hansson, Rydell og Wigblad, 2012). Óvissa virðist því að leiða til verri 

afkasta en vissa um að starfseminni verði lokað.  

2.6.4 Ótti við að missa starfið 

Sú vissa starfsmanna að þeir muni missa starfið þarf ekki endilega að leiða til þess 

að þeir leggi sig minna fram en áður. Margir þættir geta haft áhrif á það að 

starfsmenn leggi sig fram þrátt fyrir vissu um að starf þeirra verði lagt niður. 

Þættir eins og hugsanleg meðmæli frá núverandi vinnuveitanda geta spilað þarna 

inní, sem og aðgerðir fyrirtækisin til að koma á móts við starfsmenn með 

bónusgreiðslum, aðstoð við að finna nýtt starf o.s.frv. haft hvetjandi áhrif á 

starfsmenn og fái þá til að leggja sig fram við störf sín. Ekki er heldur hægt að 

útiloka að starfsmenn haldi í einhverja von um að ákvörðunin breytist og þar af 

leiðandi vilji þeir standa sig vel. Eins hefur verið bent á að stolt starfsmanna hafi 

áhrif:  

„Sumar rannsóknir benda til þess að starfsmenn haldi áfram að vera 

stoltir af störfum sínum í lokunarferlinu og reyni að sýna að 

stjórnendur hafi tekið ranga ákvörðun. Þetta er gert í þeirri von að 

lengja vinnslutímann hjá verksmiðjunni“  

 (Hansson, Rydell og Wigblad, 2012, bls. 5) . 

 

Stolt starfsmanna virðist þannig geta haft áhrif á viðhorf starfsmanna. Þeir 

vilja sýna yfirmönnum að það sé ósanngjarnt að loka verksmiðjunni, því hún sé í 

raun mjög góð og afkasti miklu. 
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Í bandarískri rannsókn voru 8 fyrirtæki sem var lokað skoðuð. Í þeirri 

rannsókn kom fram að í öllum tilvikum héldust afköst óbreytt eða bötnuðu. Telur 

höfundur þeirrar rannsóknar að ástæða lokunar geti haft áhrif á það hvernig 

starfsmenn upplifa hana og eins hafi stjórnendur að einhverju leiti áhrif á upplifun 

starfsmanna. Þegar starfsmenn sætta sig við það að fyrirtækið muni líða undir lok 

þá verði til það sem lýsa má sem tímabundið fyrirtæki, þar sem aðgerðir 

starfsmanna snúa að því að slíta tengsl við hvert annað, ytri aðila og fyrirtækið 

sjálft (Sutton, 1987).  

2.6.5 Sameiginlegar aðgerðir 

Í sumum rannsóknum sjást merki um það að stjórnendur dragi sig til baka og 

starfsmenn hafi meiri sveigjanleika í störfum sínum. Þessar breytingar geta leitt 

til meira sjálfstæðis hjá starfsmönnum sem getur lýst sér í því að þeir breyti því 

hvernig störf eru unnin og einnig geta þeir leitað leiða til að betrumbæta ferla og 

verklag (Wigblad, Hansson, Townsend og Lewer, 2012). Í rannsókn Wigblad ofl. 

fundust dæmi um það að aðilar sem ekki voru formlegir stjórnendur, stigu upp og 

tóku sér leiðtogahlutverk, hvöttu samstarfsmenn sína og tóku sér stærra hlutverk 

í því að halda vélum gangandi og þannig auka afköst (Wigblad, Hansson, 

Townsend og Lewer, 2012). Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn frá Nýja 

Sjálandi þar sem starfsmenn voru þjálfaðir í nýjum störfum til að mæta því ef 

einhverjir starfsmenn vildu hætta fyrr, þeim boðið að flytja sig milli deilda og leyft 

að breyta því hvernig störf voru unnin. Við þessar aðstæður jukust afköst verulega 

á lokunartímabilinu (Lewer, 2013). 

2.6.6 Sjálfræði starfsmanna 

Ef stjórnendur draga sig til baka þá getur sjálfræði starfsmanna sem einstaklinga 

aukist. Þeir geta, eins og áður segir, fundið til stolts og þar af leiðandi viljað gera 

betur. Þannig getur einstaklingnum fundist hann styrkja sjálfsmynd sína með því 

að standa sig vel í vinnunni. Þetta gæti skýrt aukin afköst á lokunartímanum 

(Hansson, 2008) 

2.6.7 Ytri takmarkanir 

Aðstæður á mörkuðum geta leitt til þess að halda þarf framleiðslu áfram eftir að 

ákvörðun hefur verið tekin um lokun. Sama á við um flutning á vörum á aðra 
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framleiðslustaði eða sala þeirra til nýrra aðila. Einnig geta komið til kröfur frá 

yfirvöldum sem gera fyrirtækjum erfiðara fyrir með að loka verksmiðjum með 

skömmum fyrirvara. Í sumum löndum geta stéttarfélög tafið eða seinkað lokunum 

fyrirtækja auk þess sem þau hafa oft verulega aðkomu að því að semja um 

aukagreiðslur fyrir að halda framleiðslu gangandi á lokunartímanum (Hansson, 

2008). 

2.6.8 Breytingar á skipulagi 

Á lokunartímabilinu geta orðið breytingar á því hvernig fyrirbyggjandi viðhaldi er 

sinnt. Þetta getur leitt til aukinnar nýtingar á tækjabúnaði þar sem minni tími fer 

í viðhald. Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt að starfsmenn taki frumkvæði í því 

að breyta störfum á lokunartímabilinu (Hansson og Wigblad, 2006; Hansson, 

Rydell og Wigblad, 2012). 

 

Af ofangreindu má ráða að margt getur haft áhrif á það sem gerist á 

lokunartímabilinu – lokunaráhrif verða þannig ekki auðveldlega skilgreind. 

Margir þættir virðast hafa áhrif á það að starfsmenn ná sérstaklega góðum árangri 

á lokunartímanum. Það er því áhugavert að rannsaka hvort eitthvað af því sem 

gert var hjá Actavis ehf. eigi sér samsvörun í þeim þáttum sem nefndir hafa verið 

sem áhrifaþættir um lokunaráhrif og þá hvort góður árangur Actavis ehf. megi að 

einhverju leiti skilgreina sem lokunaráhrif. 
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3 Aðferðafræði og gagnaöflun 

3.1 Staða rannsakanda og hugsanleg áhrif á rannsókn 

Höfundur rannsóknar þessarar var stjórnandi hjá Actavis ehf. megnið af þeim tíma 

sem lokunarferlið tók. Af þessum sökum er vert að velta fyrir sér hvort viðhorf 

höfundar hafi áhrif á rannsóknina umfram það sem hefði verið ef höfundur hefði 

ekki starfað hjá fyrirtækinu. Þegar lokunarferlið hófst þá bjóst höfundur við því að 

þetta yrði mikil áskorun, sérstaklega m.t.t. starfsmanna. Þegar það lá fyrir að 

verksmiðjunni yrði lokað þá taldi höfundur mikla hættu á því að starfsmenn 

myndu fljótlega fara að leita að annarri vinnu og þar af leiðandi myndi 

verksmiðjan ekki geta staðið við skuldbindingar sínar. Annað kom í ljós. 

Starfsmenn stóðu sig betur en bjartsýnustu menn hefði þorað að vona og árangur 

verksmiðjunnar á lokunartímanum er einn sá allra besti sem verksmiðjan hefur 

náð. Þetta var ástæðan fyrir því að höfundur vildi rannsaka lokunina betur. Við 

gagnaöflun rakst höfundur á fyrirbæri sem er kallað lokunaráhrif og lýsir góðum 

árangri sem verksmiðjur ná á lokunartímabilinu. Það virðist frekar vera regla en 

undantekning að verksmiðjum sem á að loka gangi sérstaklega vel (Hansson, 

2008).  

 

Þannig er höfundur í raun búinn að játa að upphaflegar væntingar sínar hafi 

verið rangar. Með því að kynnast hugmyndum um lokunaráhrif þá breyttist 

sjónarhorn höfundar. Það sem hann hafði áður fylgst með og skýrt með aðgerðum 

stjórnenda, virðist vera þekkt fyrirbæri. Það breytir ekki upplifun höfundar af 

atburðarásinni, en breytir forsendum hennar. Í stað þess að gengið sé út frá því að 

niðurstaðan hefði átt að vera slæm og aðgerðir stjórnenda hafi breytt því, þá er 

reiknað með því að niðurstaðan hefði getað orðið góð og aðgerðir stjórnenda hafi 

einungis stutt við þann árangur. Höfundur telur að hann geti því horft hlutlægt á 

aðgerðir stjórnenda og upplifun starfsmanna og lagt mat á það sem rannsóknin 

leiði í ljós. Einnig er leitast við að fylgja ferli tilfellarannsókna við framkvæmd 

rannsóknarinnar og hafa í huga þær aðgerðir sem hægt er að beita til að tryggja 

gæði niðurstaðna (Yin, 2013). Þessum aðgerðum er nánar lýst í kafla 4. Ef lesandi 

hefur í huga við lesturinn að samkvæmt kenningum um lokunaráhrifum þá má 
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búast við góðum árangri, þá er hann einnig í góðri stöðu til að meta hvort höfundur 

er að lesa of mikið í aðgerðir stjórnenda og afleiðingar þeirra. 

3.2 Aðferðafræði við rannsókn og ástæða fyrir vali hennar 

Val á rannsóknaraðferð byggir á því hvað verið er að rannsaka. Ef markmiðið er 

að finna orsakatengsl eða að fá niðurstöður sem hægt er að yfirfæra af úrtaki yfir 

á þýði þá henta megindlegar rannsóknaraðferðir betur en eigindlegar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Sé markmiðið hinsvegar að reyna að dýpka skilning á efni, 

sértaklega efni sem er lítið rannsakað þá er talið að eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henti betur (Creswell, 2014). 

 

Rannsókn þessi miðar að því að skýra og dýpka skilning á því sem gerist þegar 

verksmiðjur loka. Þetta efni hefur verið lítið rannsakað og því er þörf á að dýpka 

skilning á því (Bergman og Wigblad, 1999; Hansson, 2008; Hansson, Rydell og 

Wigblad, 2012). Markmið rannsóknarinnar er að finna hvaða þættir gætu hafa haft 

áhrif á góðan árangur við lokun verksmiðju Actavis. Þetta verður rannsakað út frá 

þeirri fræðasýn sem hugtakið lokunaráhrif gefur, nefnilega að líklegt sé að afköst 

og gæði aukist í lokunarferlinu, öfugt við það sem höfundur taldi að myndi gerast. 

Það gæti reynst erfitt að rannsaka þetta efni með megindlegum aðferðum, þar sem 

niðurstaðan byggir á upplifun þeirra sem tóku þátt í ferlinu og óljóst er hvaða 

þættir það voru sem höfðu áhrif (Creswell, 2013). Af þessu leiðir að höfundur telur 

að eigindlegar rannsóknaraðferðir eigi best við til að bæta skilning á því sem gerist 

þegar verksmiðja lokar og varpa ljósi á þá þætti sem gætu hafa haft áhrif (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Creswell, 2013; 2014). 

3.3 Rannsóknaraðferð 

Vegna þess hve lítið lokunaráhrif hafa verið rannsökuð og vegna skorts á 

kenningum á því fræðisviði, þá er ferli lokunnar verksmiðjunnar skoðað í þessari 

rannsókn. Það er markmið, leiðir og aðgerðir sem stjórnendur höfðu að leiðarljósi 

og reynt að lýsa upplifun starfsmanna í ferlinu. Rannsóknin er byggð upp sem 

tilfellarannsókn (e. case study). Leitast verður við að raða atburðum í tímaröð, 

skýra hvaða aðgerða fyrirtækið greip til á hverjum tíma og upplifun starfsmanna 

af því. Hvað fannst starfsmönnum takast vel og hvað hefði mátt betur fara. 

Niðurstöðurnar eru að lokun bornar saman við þætti sem taldir eru hafa áhrif á 
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lokunaráhrif (Hansson, 2008) og kannað hvort einhverjir af þessum þáttum hafi 

verið til staðar hjá Actavis ehf. og eins hvort árangur Actavis ehf. megi að einhverju 

leiti skýra sem lokunaráhrif. 

 

3.3.1 Kostir tilfellarannsókna 

Tilfellarannsóknir hafa lengi verið notaðar og þykja henta vel þegar verið er að 

rannsaka atburði eða ferli sem eiga sér stað á tilteknum tíma og rannsakandi hefur 

áhuga á að skilja betur (Creswell, 2013). Tilfellarannsóknir eru taldar henta 

sérstaklega vel í tveimur tilvikum. Annarsvegar þegar reynt er að skýra hvernig 

eitthvað gerðist og hinsvegar svara því hvað gerðist. Kostir tilfellarannsóknar 

liggja í því að hægt er skoða efnið niður í grunninn og koma auga á atriði og tengsl 

sem erfitt gæti verið að finna með öðrum leiðum (Yin, 2013). Samkvæmt Creswell 

(2014) er aðalsmerki góðrar tilfellarannsóknar að í henni kemur fram djúpur 

skilningur á efninu og því er mikilvægt að gögnin sem tilfellarannsóknin byggir á 

séu fjölbreytt. Tilfellarannsóknir eru oft lýsandi og greinandi, sem á vel við efnið 

sem er verið að rannsaka hér. Rannsakandinn reynir að koma auga á þemu, 

álitaefni og ákveðnar aðstæður sem koma upp og setja þær í samhengi (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

 

3.3.2 Veikleikar tilfellarannsókna 

Hafa verður í huga að í tilfellarannsóknum gegnir rannsakandi veigamiklu 

hlutverki. Hann þarf að nota eigið innsæi, reynslu og þekkingu til að greina og 

álykta út frá þeim gögnum sem koma fram í rannsókninni (Yin, 2013). Þessi nálgun 

þýðir að helsti veikleiki tilfellarannsókna er hætta á hlutdrægni. Höfundur getur 

valið hvaða hlutar rannsóknarinnar eru birtir og hverjir ekki. Þannig er hætta á að 

tilfellarannsóknin sé sett þannig fram að hún styðji fyrirfram mótaða skoðun 

höfundar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Eins leikur vafi 

á því hvort hægt er að yfirfæra niðurstöður tilfellarannsókna á önnur tilvik, jafnvel 

þó valið sé tilvik sem er dæmigert fyrir það sem verið er að rannsaka (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Á endanum er það í höndum lesenda 

að dæma um hvort skoðanir höfundar liti niðurstöður og eins hvort þeir telji að 
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niðurstöðurnar sé hægt að yfirfæra á efni sem þeir þekkja (Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.4 Framkvæmd rannsóknar – gagnaöflun og greining 
Í þessari rannsókn er horft á ferlið frá því að tilkynnt var um lokun verksmiðju 

Actavis ehf. og þar til starfsemi er hætt. Tímabilið sem var skoðað nær því frá 29. 

júní 2015 til apríl 2017. Að því sögðu þá er einnig farið yfir undirbúning sem átti 

sér stað, hjá litlum hópi stjórnenda Actavis ehf, Actavis á Íslandi og erlenda 

móðurfyrirtækisins, áður en tilkynnt var um lokun verksmiðjunnar.  

 

Í rannsókninni var notast við viðtöl, rýnihópa og fyrirliggjandi gögn frá Actavis 

ehf. Viðtal var notað við gagnaöflun hjá stjórnendum. Stuðst var við hálfopið 

djúpviðtal við framkvæmdastjóra Actavis ehf. Markmiðið var að fá yfirsýn yfir þau 

markmið sem fyrirtækið setti sér og þær aðgerðir sem farið var út í til að tryggja 

rekstur verksmiðjunnar þar til henni yrði lokað. Stefnt var á að nota fræðilegt 

úrtak (e. theoretical sampling) og ræða við þá einstaklinga sem hafa mesta 

þekkingu á þessum hluta ferlisins. Fræðileg úrtök falla undir tilgangsúrtök (e. 

purposive sampling), þar sem valdir eru einstaklingar sem hafa þekkingu á því 

málefni sem verið er að rannsaka og er fjöldi viðmælenda ekki ákveðinn í upphafi, 

heldur er bætt við viðmælendum þar til rannsakandi telur nægilega skýra mynd 

komna á rannsóknarefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtalið við 

framkvæmdastjóra Actavis ehf. var tekið eftir að búið var að halda rýnifund með 

starfsmönnum. Niðurstaða höfundar var sú að ekki væri þörf á fleiri viðtölum við 

stjórnendur, þar sem það væri komin mjög skýr mynd á efnið. Var það byggt á því 

sem kom fram í rýnihópi starfsmanna og þekkingu höfundar sjálfs á efninu. 

Viðtalið var skrifað upp og sent framkvæmdastjóra Actavis ehf. til yfirlestrar. 

 

Við gagnaöflun hjá starfsmönnum var notast við rýnihóp (e. focus group) eins 

og fram hefur komið. Rýnihópar eru taldir henta vel til að fá þátttakendur til að 

kryfja efni og mynda sér skoðun á því (Kitzinger, 1995). Þannig eru rýnihópar 

hentugir til að draga saman skoðanir fólks og finna út hvaða meining liggur á bak 

við þær (Gill, Stewart, Treasure og Chadwick, 2008). Rýnihópar hafa reynst vel til 

að varpa ljósi á upplifun sem þátttakendur hafa orðið fyrir (Yin, 2013). Úrtak fyrir 
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rýnihópinn voru starfsmenn sem voru í vinnu hjá fyrirtækinu. Ástæðan fyrir því 

að þeir eru valdir er sú að þeir hafa tekið þátt í lokunarferlinu frá upphafi og geta 

því lýst upplifun sinni af því og ástæðum þess að þeir tóku þátt í því. Einnig þekkja 

starfsmenn þann árangur sem hefur nást og geta varpað ljósi á hvað þeir telja 

orsökina fyrir honum. Rýnihópar henta sérstaklega vel við svona rannsókna því 

þeir byggja á samtali milli aðila (Morgan, 1998). Markmiðið er að fá þátttakendur 

til að ræða upplifun sína og leitast við að skýra hana (Kitzinger, 1995). 

 

Ekki er hægt að sleppa umræðum um rýnihópa án þess að minnast aðeins á 

ókosti þeirra. Helsti ókostur rýnihópa er að árangur þeirra fer mikið eftir þekkingu 

og þjálfun stjórnandans og eins getur ríkjandi álit gert það að verkum að 

þátttakendur sem hafa aðra skoðun viðri hana ekki (Kitzinger, 1995). Stjórnandi 

rýnihóps þarf að gæta þess að raddir sem flestra fái að heyrast og jafnframt að einn 

eða fáir aðilar yfirgnæfi ekki umræðuna. Því er mikilvægt að stjórnandinn hafi 

þekkingu á efninu og á viðtalstækni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Höfundur 

stjórnaði rýnihópnum sjálfur, en hafði sér til aðstoðar verkefnastjóra frá Actavis 

ehf, sem hefur góða reynslu af því að stýra fundum og skrá niður helstu atriði.  

 

Við greiningu gagna frá rýnihópnum var fundurinn ritaður upp og gögnin 

dregin saman. Gögnin voru síðan greind m.t.t. þema sem koma fram í þeim. Lagt 

var mat á hvernig fundurinn fór fram m.t.t. orðanotkunar, yfirbragðs fundarins og 

því hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru þeim þemum sem birtast 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til viðbótar voru punktar verkefnisstjórans 

notaðir, en þar var m.a. skráðar athugasemdir um líkamstjáningu fundarmanna 

svo sem ef þeir kinkuðu kolli til að samþykkja eitthvað sem kom fram á fundinum. 

 

Samhliða rýnihópum og viðtölum var gögnum safnað um gæðamælikvarða, 

afhendingar, öryggismál og aðra þætti sem verksmiðjan mældi frammistöðu sína 

með. Stuðst er við þætti sem notaðir voru við útreikning á árlegum bónus 

starfsmanna (Local Bonus Plan). Einnig var skoðað hvernig vöruframboð 

verksmiðjunnar breyttist á tímabilinu, því einföldun vöruframboðs getur aukið 

afköst (Ignizio, 2009). Þessi gögn voru greind m.t.t. þróunar fyrir og eftir að 

tilkynnt var um lokun verksmiðjunnar. 
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3.5 Siðferðisleg álitamál 

Öllum rannsóknum fylgja siðferðisleg álitamál. Í þessari rannsókn var nálægð 

rannsakanda við efnið álitamál. Hætta var á að hann kæmi með fyrir fram mótaðar 

hugmyndir og viðhorf að rannsókninni. Einnig má velta fyrir sér hvaða ávinning 

starfsmenn sem tóku þátt í rannsókninni hafa af þátttöku annan en þann að skilja 

betur hvað þættir höfðu áhrif á þann góðan árangur sem við náðum saman. 

Þátttakendum var frjálst að taka þátt og voru upplýstir um markmið 

rannsóknarinnar.  

 

Til að leggja áherslu á meðvitaða þátttöku í rannsókninni, þá var 

þátttakendum kynnt að þeir hefðu val um að taka þátt í rannsókninni og þeir gætu 

hætt þátttöku hvenær sem er. Þátttakendur í rýnihópnum skrifuðu undir 

samþykki fyrir þátttöku, þar sem markmið verkefnisins var kynnt og hvernig 

niðurstaðan yrði notuð. Þeim var einnig gefin kostur á að skrá sig á lista og fá 

niðurstöður rýnihópsins sendar til sín. Framkvæmdastjóri Actavis ehf. fékk sömu 

kynningu og þátttakendur í rýnihópnum fengu, auk þess sem hann fékk afrit af 

viðtali sínu sent og var gefinn kostur á að gera athugasemdir við það. 
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4 Réttmæti rannsóknar og áreiðanleiki 

Tvö hugtök eru notuð til að lýsa gæðum rannsókna. Þau eru réttmæti (e. validity) 

og áreiðanleiki (e. reliability). Réttmæti segir til um það hvort við erum að mæla 

það sem við ætlum að mæla, á meðan áreiðanleiki segir til um það hvort líklegt sé 

að sama niðurstaða fáist verði mælingin framkvæmd aftur (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Deilt hefur verið um það hvort nota eigi hugtökin réttmæti 

og áreiðanleiki um eigindlegar rannsóknir eða hvort frekar eigi að tala um 

trúverðugleika og traustleika (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

Í þessari rannsókn var markmiðið að varpa ljósi á það hversvegna afköst 

jukust og gæði bötnuðu þegar verið var að loka verksmiðju Actavis ehf. Reynt er 

að draga fram þá þætti sem höfðu á þann árangur sem náðist hjá fyrirtækinu. 

Sannleiksgildi niðurstaðna byggir fyrst og fremst á þátttakendum og upplifun 

þeirra. Rannsakandi getur aukið réttmæti gagna með ýmsum leiðum s.s. með 

greinagóðri lýsingu (e. rich thick description) þannig að lesandi geti sett sig inní 

atburðinn (Creswell, 2013). Rannsakandi getur einnig skýrt bjögun sem er til 

komin vegna hans sjálfs, þ.e. hvernig upplifun hans mótast af bakgrunni hans og 

látið þátttakendur yfirfara endurritanir viðtala svo eitthvað sé nefnt (Creswell, 

2014).  

 

Tilfellarannsóknir eru um margt ólíkar öðrum rannsóknaraðferðum, því 

réttmæti þeirra og áreiðanleiki byggir mikið á rannsakandanum sjálfum 

(Creswell, 2013). Því er mikilvægt að huga vel að skipulagningu rannsóknarinnar 

og uppbyggingu til að tryggja gæði niðurstöðunnar (Yin, 2013). Fjögur próf eru 

algeng til að meta gæði rannsókna í félagsvísindum, þau eru hugtakaréttmæti (e. 

construct validity), innra réttmæti (e. internal validity), ytra réttmæti (e. external 

validity) og áreiðanleiki (e. reliability) (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Þessi próf geta einnig átt við um tilfellarannsóknir þó þær 

aðgerðir sem notaðar eru til að uppfylla kröfur prófanna séu aðlagaðar að þeirri 

rannsóknar aðferð (Yin, 2013): 
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Próf Aðgerð í tilfellarannsókn 

Hugtakaréttmæti: Tryggja að viðeigandi 
aðferðir (mælingar og hugtök) séu notaðar 
fyrir efnið sem á að rannsaka. 

Nota fjölbreytt gögn. (e. use multiple 

sources of evidence) 

Raða gögnum á réttan hátt (e. establish 

chain of evidence). 

Fá lykilþátttakendur til að lesa yfir 

drög að tilfellarannsókninni (e. have key 

informants review draft case study 

report) 

Innra réttmæti: Eingöngu notað í 
rannsóknum sem eiga að sýna fram á orsaka 
samhengi (e. causal relationship) milli tveggja 
breytna. 

Leita að mynstrum (e. do pattern 

matching) 

Búa til skýringar (e. explanaton 

building). 

Greina mótsagnakenndar skýringar (e. 

address rival explanations). 

Nota rökfræðileg módel (e. use logic 

models) 

 

Ytra réttmæti: Skilgreina mörk (e. domain) 
þess hvort og hversu mikið sé hægt að alhæfa 
um niðurstöður. 

Nota kenningar í stökum 

tilfellarannsóknum (e. use theory in 

single-case studies). 

Nota endurtekningu í fjöl-

tilfellarannsóknum (e. use replication 

logic in multiple-case study) 

Áreiðanleiki: Sýna fram á að hægt sé að 
fylgja uppbyggingu rannsóknarinnar og 
komast að sömu niðurstöðu sé sama tilvik 
skoðað af öðrum. 

Nota siðareglur tilfellarannsókna (e. 

use case study protocol). 

Búa til gagnagrunn yfir 

tilfellarannsóknina (e. devlope case study 

database) 

Tafla 1 - Aðgerðir til að tryggja réttmæti í tilfellarannsóknum, aðlagað frá Yin 2013 

  

Þar sem tilfellarannsóknir gera mikla kröfu til rannsakandans og hætta er á að 

viðhorf hans hafi áhrif á niðurstöður, þá er rétt að fjalla nánar um 

hugtakaréttmæti, innra- og ytra réttmæti og áreiðanleika með tilliti til 

tilfellarannsókna. Þetta er gert til að draga fram atriði sem lesandi getur haft í huga 

þegar hann kynnir sér niðurstöður rannsóknarinnar. 
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4.1 Hugtakaréttmæti 

Vert er að huga sérstaklega að hugtakaréttmæti við gerð tilfellarannsókna. Þar 

sem tilfellarannsóknir eru oft notaðar til að rannsaka lítið þekkt efni þá er 

mikilvægt að skilgreina efnið vel og velja mælikvarða sem passa við það (Yin, 

2013). Sé hugtakaréttmætið rangt þá skiptir innra- og ytra réttmæti 

rannsóknarinnar ekki máli, því það réttmæti myndi einungis staðfesta rangt 

orsakasamhengi og ályktun (Yin, 2013). Sem dæmi um þetta má hugsa sér að 

höfundur myndi telja að tengsl væru milli veðurfars og góðs árangurs sem náðist 

við lokun verksmiðju Actavis ehf. Þó gögn um veðurfar væru rétt og höfundur teldi 

sig hafa fundið tengsl milli árangurs og veðurfars, er ólíklegt að lesendur myndu 

samþykkja niðurstöður slíkrar rannsóknar.  

4.2 Innra réttmæti 

Í tilfellarannsóknum er sérstök ástæða til að vera gagnrýninn á ályktanir 

höfundar, þar sem það er eðli tilfellarannsókna að draga ályktanir út frá gögnum, 

frekar en að fylgjast með atburði og skrásetja hvað gerist (Yin, 2013). Lesendur 

ættu að velta því fyrir sér hvort höfundur hafi skoðað allar hugsanlegar skýringar 

og einnig hvort lesanda finnst gögn og eigin reynsla styðja ályktanir höfundar (Yin, 

2013).  

4.3 Ytra réttmæti 

Ytra réttmæti snýst fyrst og fremst um það hvort hægt sé að alhæfa um 

niðurstöður rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2013). Er hægt út frá niðurstöðunum að draga þá ályktun að búast megi við 

sambærilegum niðurstöðum við svipaðar aðstæður? Tilfellarannsóknum er 

almennt ekki ætlað að skila niðurstöðum sem eru tölfræðilega marktækar, enda 

er tilfellið ekki úrtak heldur frekar tækifæri til að varpa ljósi á ákveðið málefni, 

kryfja það til mergjar og niðurstöður geta, sem slíkar, verið hugmyndafræðilega 

yfirfæranlegar á sambærileg atvik (Yin, 2013). Það er lesandans að meta hvort 

niðurstöðurnar passa við hans upplifun eða önnur tilvik sem hann þekkir og draga 

ályktanir út frá því. 
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4.4 Áreiðanleiki 

Lykilspurning varðandi áreiðanleika er hvort annar rannsakandi myndi komast að 

sömu niðurstöðu ef hann rannsakaði sama efni (Yin, 2013). Mikilvægt er að hafa í 

huga að ekki er verið að ræða um hvort rannsakandi kæmist að sömu niðurstöðu 

ef hann rannsakaði sambærilegt efni, heldur nákvæmlega sama efnið. Til að 

tryggja áreiðanleika í tilfellarannsókn og draga úr áhrifum villna og fyrirfram 

mótaðra skoðana er mikilvægt að ferli rannsóknarinnar og skjalfesting sé góð, 

þannig er hægt að auka líkurnar á því að annar rannsakandi geti fylgt ferlinu og 

komist að sambærilegri niðurstöðu (Yin, 2013). 

 

Það getur verið erfitt að tryggja áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum. 

Eigindlegum rannsóknum er ætlað að varpa ljósi á ákveðin félagsfræðileg 

fyrirbæri og þar af leiðandi er krafan um að hægt sé að endurtaka þær ekki eins 

sterk eins og þegar um megindlegar rannsókn er að ræða. Ferlið sem beitt er við 

eigindlegu rannsóknina þarf því að vera skýrt þannig að aðrir geti fylgt því við 

svipaðar aðstæður (Creswell, 2014). Í þessari rannsókn er því er lýst hvernig 

lokun verksmiðju Actavis var skipulögð, til hvaða aðgerða var gripið og hver 

upplifun starfsmanna var af því. Ákveðnir þættir rannsóknarinnar eru þannig 

byggðir á staðreyndum sem hægt er að sannreyna s.s. hvenær ákveðnir hlutir 

gerðust og hvernig framleiðsla og gæðamælikvarðar þróuðust. Auðvelt er að 

sannreyna þennan hluta rannsóknarinnar. Hinn hluti rannsóknarinnar snýr að því 

hvernig starfsmenn og stjórnendur upplifðu það sem gerðist. Í þessum hluta gæti 

annar rannsakandi komist að annarri niðurstöðu. Ástæðan er sú að hver 

rannsakandi metur aðstæður mismunandi út frá sögu sinni og gildum. Skoðun 

hans getur því dregið fram aðra mynd af atburðum (Lincoln og Guba, 2016). 

Höfundur leggur áherslu á að þeir sem komu að ferlinu telji lýsinguna vera rétta 

og að greining á upplifun þátttakanda sé í samræmi við það sem kemur fram í 

viðtölum.  
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5 Niðurstöður rannsóknar 

5.1 Rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurning heimsótt aftur 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvernig staðið var að lokun 

verksmiðju Actavis ehf. og hvaða lærdóm megi draga af því verkefni. Það er því við 

hæfi að rifja upp rannsóknarspurninguna, en hún er: Hvernig var staðið að lokun 

verksmiðju Actavis ehf og hvaða lærdóm má draga af lokunarferlinu? Til að svara 

rannsóknarspurningunni verður leitað svara við eftirfarandi undirspurningum:  

 

1. Hver voru meginmarkmið stjórnenda Actavis tengd lokun 

verksmiðjunnar og hvernig gengu þau eftir? 

2. Hvað telja stjórnendur Actavis að skýri þann góða árangur sem náðist? 

3. Hvernig upplifðu starfsmenn þær aðgerðir sem gripið var til  

4. Hvernig skýra starfsmenn þann góða árangur sem náðist? 

 

Að lokum er lagt mat á það hvort góðan árangur Actavis ehf. megi að einhverju 

eða öllu leiti skýra sem lokunaráhrif.   

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í þessari röð: Fyrst er 

fullyrðingin um að góður árangur hafi náðst á lokunartímanum skoðuð með 

yfirferð yfir þróun lykilmælikvarða Actavis ehf. Næst er farið yfir það hvernig 

tilkynnt var um lokun Actavis ehf. og helstu atburði sem gerðust í upphafi 

lokunarferlisins. Þetta er gert til að gefa lesandanum innsýn í það sem starfsmenn 

upplifðu í lokunarferlinu og setja atburði í samhengi. Þar á eftir er farið yfir 

meginmarkmið stjórnenda Actavis, byggt á viðtölum við framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins og mat hans á því hvað skýri þann góða árangur sem náðist. Þá er 

komið að því hvernig starfsmenn upplifðu aðgerðirnar sem gripið var til í heild 

sinni og hvaða skýringar þeir telja vera á þeim árangri sem náðist. Að lokum er 

farið yfir aðra þætti, þar með talið lokunaráhrif, sem kynnu að hafa haft áhrif á það 

að Actavis ehf. náði svona góðum árangri á tímabilinu frá því tilkynnt var um lokun 

og þar til verksmiðjan lokaði.  
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5.2 Lykilmælikvarðar Actavis ehf. og árangur 
Á þessum tímapunkti er vert að skoða fullyrðingar um góðan árangur við lokun 

verksmiðju Actavis ehf. aðeins betur. Við greiningu á þeim sex lykilmælikvörðum 

(e. key performance indicators – KPI), sem mynda bónuskerfi Actavis ehf, „Local 

Bonus Plan“, sést vel að rekstur verksmiðjunnar gekk mjög vel á tímabilinu frá því 

að tilkynnt var um lokun og til ársloka 2016. 

5.2.1 Local Bonus Plan 

 

Mynd 2 - Niðurstaða „Local Bonus Plan“ 2016 (Yfirstjórn Actavis ehf., 2016) 

„Local Bonus Plan“ var tekið upp 2014 hjá Acatvis ehf. Árangurinn 2016 var sá 

besti frá því að kerfið var tekið upp. Hér verður gerð nánari grein fyrir þeim 

mælikvörðum sem „Local Bonus Plan“ byggir á, en þeir eru: 

• Afhendingar á tíma og í réttu magni - OTIF (e. on time in full) 

• Lotur án frávika 

• Framleiðslukostnaður 

• Viðvera í vinnu 

• Fjöldi öryggisábendinga 

• Fjöldi úrbótaverkefna 

 

Þróun þessara mælikvarða var heilt yfir jákvæð á tímabilinu frá því að tilkynnt 

var um lokun verksmiðjunnar og fram til loka árs 2016. Ekki eru birtar tölur fyrir 

fyrstu mánuði 2017, þar sem „Local Bonus Plan“ var lagt niður í lok árs 2016. Engu 

að síður þá getur höfundur upplýst að „OTIF“ var 98,7% fyrsta ársfjórðung 2017. 
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Sá árangur er góður, en á þessum tíma var framleiðsla í lágmarki og einungis verið 

að afhenta mjög takmarkaðan fjölda vara. 

5.2.2 Afhendingar á réttum tíma og í réttu magni - „OTIF“ 

 

Mynd 3 - Þróun OTIF 2014-2016 

Mælikvarðinn afhendingar á réttum tíma í réttu magni, eða „On Time In Full - 

OTIF“, er lykilmælikvarði hjá Actavis.  

 

𝑂𝑇𝐼𝐹 =  
𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑖𝑟 𝑎𝑓ℎ. á 𝑟é𝑡𝑡𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑔𝑖

𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑖𝑟 𝑠𝑡𝑎ð𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 á þ𝑒𝑖𝑚 𝑑𝑒𝑔𝑖
 

 

Þessi mælikvarði mælir hvernig verksmiðjum tekst að afhenda rétta vöru í 

réttu magni á þeirri dagsetningu, sem upphaflega er staðfest að pöntunin verði 

tilbúin. Afhendingardagurinn er staðfestur af verksmiðjunni, 3-6 mánuðum áður 

en að honum kemur, í takt við eftirspurnarspá viðskiptavina. Þó mælikvarðinn 

segi pantanir afhentar á réttum degi þá er það raun í réttri viku, því almennt 

staðfesta allar verksmiðjur Actavis afhendingu á vöru frá sér á föstudegi. 

Mælikvarðinn er reiknaður út mánaðarlega. Til að afhending teljist uppfylla kröfur 

„OTIF“ mátti afhent magn vera +/- 10% frá pöntuðu magni og afhending +/- 7 daga 

frá upprunalega staðfestri dagsetningu. Eins og sést á grænu línunni á Mynd 3 þá 

batnaði OTIF jafnt og þétt frá því að tilkynnt var um lokun Actavis ehf. Með tilliti 
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til lokunaráhrifa er áhugavert er að sjá hvað „OTIF“ fellur í september og október 

2015. Tengsl eru milli fjölda frávika og „OTIF“, á þann veg að verði frávik þá má 

búast við að afhendingu vöru seinki. Þannig má rekja fall „OTIF“ í september og 

október 2015 til aukningar á frávikum í ágúst og september sem sjást á næstu 

mynd. Reyndar fellur „OTIF“ aftur í apríl – júní 2016, en fer samt ekki lægra en í 

meðaltal 2014. Fylgnin er greinilega uppávið eins og sést bæði á meðaltali „OTIF“ 

frá því að tilkynnt er um lokun (græn lína) og á línulegri þróun „OTIF“ frá 2014 til 

2016 (brotin lína). Þannig hækkar „OTIF“ úr 93,4% 2015 í 97,2% 2016, sem er 

besti árangur sem náðst hefur í „OTIF“ frá því sá mælikvarði var tekinn upp 2010. 

5.2.3 Lotur án frávika 

 

Mynd 4 - Lotur án frávika - þróun 2014-2016 

Lotur án frávika sýnir hlutfall framleiðslu- og pökkunarlotna sem framleiddar eru 

án frávika (Yfirstjórn Actavis ehf., 2016). Frávik geta verið af mörgum toga, allt frá 

smávægilegum frávikum uppí alvarleg. Hjá Actavis ehf. hafði verið unnið 

markvisst að því að fækka frávikum og hafði náðst umtalsverður árangur. Það er 

fylgni milli fjölda frávika og „OTIF“ eins og áður sagði, þ.e. ef frávik eru mörg þá 

næst almennt ekki að afhenda vöru á réttum tíma. Þegar tilkynnt var um lokun 

Actavis ehf. þá höfðu stjórnendur áhyggjur af því að frávikum myndi fjölga (Jón 

Gunnar Jónsson, 2017). Rétt er að benda á að frávikum fjölgar fyrst eftir að tilkynnt 

er um lokun verksmiðjunnar, sem er í takt við það hvernig lokunaráhrifum er lýst, 
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þ.e. eftir að tilkynnt er um lokun og þar til búið er að klára lokunarpakkann þá sést 

að afköst og frávik aukast (Hansson, 2008; Hansson og Wigblad, 2006; Hansson, 

Rydell og Wigblad, 2012). Eins fjölgaði frávikum í byrjun árs 2016, ástæða þeirra 

frávika var tengd hráefni sem verksmiðjan fékk, en skrifast ekki á frávik í 

framleiðslu (Vörustjórnunarsvið, 2016). Breytingin í lotum án frávika er 

umtalsverð en þessi mælikvarði fer úr 94,4% 2015 í 95,3% 2016. 

5.2.4 Framleiðslukostnaður 

Verksmiðjan hélt sig innan þeirra kostnaðarmarka sem henni voru sett á 

tímabilinu. Þessi mælikvarði sýnir hlutfall raunverulegs rekstarkostnaðar 

samanborið við áætlun (Yfirstjórn Actavis ehf., 2015). Raungögn um kostnað eru 

bundin trúnaði og eru því ekki sýnd hér. Hlutfallslegur árangur í þessum lið er 

sýndur í yfirliti yfir árangur í „Local Bonus Plan“ á Mynd 2 bls. 39. 

5.2.5 Viðvera í vinnu 

 

Mynd 5 - Viðvera í vinnu 

Viðvera í vinnu sýnir mætingu. Viðvera í vinnu er reiknuð út frá fjölda daga sem 

starfsmenn eru skráðir til vinnu deilt með fjölda daga sem starfsmenn eiga að vera 

í vinnu (mismunur er fjarvera vegna veikinda). Þetta er eini lykilmælikvarði 

Actavis ehf. sem batnaði ekki á lokunartímabilinu. Vert er að taka fram að við 

þjálfun starfsmanna Actavis ehf. sem og í starfsmannahandbók er áhersla lögð á 
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það að starfsmenn mæti ekki í vinnu ef þeir séu veikir vegna eðli framleiðslu 

Actavis ehf (Starfsmannasvið Actavis, ekki skráð). Að þessu sögðu má einnig velta 

fyrir sér hvort það sé ekki ágætis árangur að fjarvera frá vinnu jókst ekki eftir að 

tilkynnt var um að verksmiðjunni yrði lokað. 

5.2.6 Fjöldi öryggisábendinga 

 

Mynd 6 - Fjöldi öryggisábendinga 2015 - 2016 

2015 var fyrsta árið sem fjölda öryggisábendinga urðu hluti af „Local Bonus Plan“. 

Áður hafði fjölda slysa á hverjar 200.000 vinnustundir verið mældur. Ákveðið var 

að mæla frekar fjölda öryggisábendinga þar sem þær væru leiðandi mælikvarði (e. 

leading indicator) og ef rétt væri tekið á þeim ábendingum sem bærust þá mætti 

fyrirbyggja slys, sem sé árangursríkara en mæla fjölda slysa (Young og Lunsford, 

2017).  

 

Skilgreining þessa mælikvarðar er fjöldi skráðra öryggisábendinga og var 

hann tengdur markmiði um að yfir 75% starfsmanna myndu skrá 

öryggisábendingu. Ástæða þess að fjöldi ábendinga fellur svona mikið í júlí 2016 

og 2017 er sú að í júlí er mest um sumarleyfi og á þeim tíma er verksmiðjunni 

lokað. Á Mynd 6 sést að fjöldi öryggisábendinga dreifist tiltölulega jafnt yfir árið 

og að 2017 eru skráðar 1.767 ábendingar á móti 1.632 árið 2016, sem er aukning 
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um rúm 8%. Þetta línurit sýnir að það tókst að viðhalda öryggismenningu hjá 

fyrirtækinu á lokunartímabilinu.  

5.2.7 Fjöldi úrbótaverkefna 

Fjöldi úrbótaverkefna var mælikvarði sem breyttist töluvert frá 2014 til 2017 og 

því ekki hægt að setja hann myndrænt fram til að sýna samanburð eða þróun. Þessi 

liður „Local Bonus Plan“ sýndi í upphafi hvernig gekk að loka úrbótaliðum. Eftir að 

tilkynnt var um lokun verksmiðjunnar var að miklu leiti hætt að fara í úrbætur, 

sérstaklega þær sem snéru að því að bæta rekstur verksmiðjunnar til framtíðar. 

Ekki var í neinu slakað á úrbótum sem snéru að öryggismálum. 2016 var farið að 

halda utan um fjölda verkefna í hverjum mánuði sem unnin var í tengslum við 

starfsánægju, „transfer“ á vörum, stöðugar umbætur, lokun verksmiðju og 

samfélagsábyrgð (Yfirstjórn Actavis ehf., 2016). 

 

Í þessari yfirferð yfir lykilmælikvarða Actavis ehf. hefur verið dregið fram 

hvernig árangur verksmiðjunnar batnaði jafnt og þétt á lokunartímabilinu og það 

staðfest sem áður hefur komið fram að rekstur Actavis ehf. gekk mjög vel. Eins má 

sjá ákveðnar vísbendingar í gögnunum sem ríma við fyrirbærið sem kallað er 

lokunaráhrif. 

5.3 Helstu aðgerðir sem gripið var til í tímaröð 
Það er eitt að skipuleggja lokun á vinnustað, þar sem um 300 manns vinna, og 

annað að framkvæma hana. Hér á eftir er stiklað á stóru yfir helstu aðgerðir sem 

gripið var til. Markmið þessa kafla er að lýsa nánar þeim aðgerðum sem fyrirtækið 

fór útí og hvað var gert. Greint er frá atburðum í sem réttastri tímaröð. Horft er á 

atburðarrásina frá sjónarhóli starfsmanna og millistjórnenda. Í viðtali við 

framkvæmdastjóra verður síðar tæpt á undirbúningi sem fór fram áður en 

starfsmönnum var tilkynnt um að verksmiðju Actavis ehf. á Íslandi yrði lokað. 

 

29. júní 2015 var boðað til starfsmannafundar. Robert Stewart yfirmaður 

framleiðslu hjá Actavis á heimsvísu opnaði fundinn og tilkynnti að verksmiðju 

Actavis ehf. á Íslandi yrði lokað eftir 18 – 24 mánuði. Skilaboðin voru skýr, bæði á 

fundinum og í fréttatilkynningum sem fylgdu:  
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„Ég vil taka sérstaklega fram að þessi ákvörðun endurspeglar ekki 

frammistöðu starfsmanna enda hefur framleiðslueiningin á Íslandi 

skilað frammúrskarandi árangri undanfarin ár og verið til 

fyrirmyndar þegar kemur að gæðastjórnun, öryggismálum og 

þjónustu við viðskiptavini“ (Heiðar Örn Sigurfinnsson, 2015).  

Lokun verksmiðju Actavis ehf. var til komin vegna hagræðingar. Stærri 

verksmiðjur í öðrum löndum geta framleitt þær vörur sem framleiddar eru á 

Íslandi fyrir lægra verð (Kristín Sigurðardóttir, 2015). 

 

Eftir tilkynningu Robert Stewarts var komið að Jóni Gunnari Jónssyni 

framkvæmdastjóra Actavis ehf. Hans skilaboð voru einnig skýr. Það þýddi lítið að 

deila um ákvörðunina að loka verksmiðjunni, en að sama skapi þá væri það vilji 

fyrirtækisins og hans að halda starfsmönnum í vinnu næstu eitt og hálft til tvö árin 

og fá starfsfólk með sér í þetta stóra verkefni. Eins var tilkynnt að fyrirtækið myndi 

greiða starfsmönnum sérstaklega fyrir að taka þátt í verkefninu, og tilkynnt yrði 

um form þeirrar umbunar í vikunni á eftir (Jón Gunnar Jónsson, 2017). 

 

Áherslur stjórnenda voru fyrst og fremst að upplýsa starfsmenn um að 

verksmiðju Actavis yrði lokað. Þar sem starfsmenn unnu á vöktum þá þurfti að 

halda nokkra fundi. Eins reyndu stjórnendur að hringja í starfsmenn sem voru 

ekki á staðnum og upplýsa þá. Reynt var að tryggja að starfsmenn fengju 

skilaboðin fyrst frá fyrirtækinu. Þetta gekk heilt yfir nokkuð vel, þó tilfelli hafi 

komið upp þar sem fólk var búið að sjá umfjöllun í blöðum áður en náðist í 

það(Rýnihópur, starfsmanna Actavis, 2017). Eins þurfti að kynna lokunina fyrir 

starfsmönnum annarra eininga Actavis á Íslandi. 

 

Annan júlí 2015 birtust fréttir í Morgunblaðinu, Vísi og Viðskiptablaðinu að 

Alvogen, fyrirtæki Róbert Wessman, fyrrverandi forstjóra Actavis hafi gert 

kauptilboð í verksmiðju Actavis ehf. Nokkrar fréttir fylgdu í kjölfarið (Heiðar Örn 

Sigurfinnsson, 2015; Ritstjórn Viðskiptablaðið, 2015; Kjartan Atli Kjartansson, 

2015; Þórður Snær Júlíusson, 2015). Ekkert varð af kaupum, en þau voru samt 
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aldrei formlega slegin að fullu út af borðinu. Lesendum er bent á að hafa þetta í 

huga þegar niðurstöður úr samtölum við starfsmenn eru lesin. 

 

Formleg tilkynning á fyrirkomulagi lokagreiðslna fór fram rúmri viku eftir að 

tilkynnt var um lokunina. Þar var einnig tilkynnt að yfirmenn myndu fara yfir 

fyrirkomulagið með starfsmönnum sínum eftir árlega sumarlokun 

verksmiðjunnar. 

 

27. júlí var tilkynnt að Teva hafi keypt samheita hluta Actavis og þar af leiðandi 

einnig verksmiðju Actavis ehf (Guðrún Hálfdánardóttir, 2015). Þessi kaup kveiktu 

hugsanlega vonarneista í hjörtum einhverra starfsmanna Actavis ehf. í ljósi þess 

að Sigurður Óli Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Actavis stýrði samheitalyfjahluta 

Teva. Í viðtali í Morgunblaðinu 27. júlí 2017 útilokaði hann ekki beinum orðum að 

ákvörðuninni gæti verið breytt, þó það væri ekki sitt að svara því á þessum 

tímapunkti þar sem kaupin voru ekki frágengin (Sunna Sæmundsdóttir, 2015).  

 

Eftir árlega sumarlokun verksmiðjunnar afhentu yfirmenn undirmönnum 

sínum bréf þar sem greiðslurnar voru kynntar nánar og starfsmönnum gefinn 

kostur á að ræða fyrirkomulagið við yfirmann sinn og fá nánari skýringar. Í bréfinu 

sem starfsmenn fengu var form viðbótagreiðslan skilgreint nákvæmlega auk 

markmiða þeirra: 

 

„Markmið með viðbótargreiðslum er fyrst og fremst: 

• Að umbuna starfsfólki fyrir að taka þátt í þeim breytingum sem munu 

eiga sér stað inna Actavis ehf. á komandi misserum. 

• Að koma á móts við starfsfólks vegna hugsanlegs starfsmissis 

• Að stilla saman óskir fyrirtækisins um sveigjanleika starfsfólks varðandi 

nákvæmar tímasetningar starfsloka og væntinga starfsfólks um 

tímasetningar eigin starfsloka. 

• Tryggja eftir fremsta megni eðlilegan rekstur fyrirtækisins á því tímabili 

sem flutningur á framleiðslu tekur. 
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Samhliða viðbótargreiðslum mun fyrirtækið vinna markvisst að því að efla hæfni 

starfsfólks og undirbúa það í að takast á við þær áskoranir sem fylgja því að leita 

nýrra starfstækifæra.“ (Starfsmannasvið Actavis, 2015) 

 

Í bréfinu kom einnig fram hvernig greiðslurnar skiptust: 

1. 31. desember 2015 – Fyrsta greiðsla 

2. 30. júni 2016 – önnur greiðsla 

3. 30. sept 2016 – þriðja greiðsla 

4. 31. des 2016 – fjórða greiðsla  

5. 31. mars 2017 – fimmta greiðsla 

6. 30. júní 2017 – sjötta greiðsla 

 

Starfsmönnum var lofað því að ekki myndi koma til uppsagna fyrr en í fyrsta 

lagi í desember 2016. Þannig myndu allir starfsmenn fá a.m.k. 4 greiðslur. Þeir 

starfsmenn sem yrðu lengur fengju fleiri greiðslur, í tak við það hversu lengi þeir 

myndu vera við störf (Starfsmannasvið Actavis, 2015).  

 

Að lokum var tilkynnt í bréfinu að ekki yrði krafist vinnuframlags frá 

starfsmönnum á uppsagnarfresti. Eins var því lofað að fyrirtækið myndi 

kappkosta við að upplýsa starfsmenn um vænt starfslok a.m.k. þremur mánuðum 

áður en til þeirra kæmi (Starfsmannasvið Actavis, 2015). Þetta þýddi í raun að 

starfsmenn fengju vitneskju um væntanlega uppsögn 3 mánuðum áður en til 

hennar kæmi. Þegar starfsmenn fengju uppsagnarbréf sitt, þá myndi þeir láta af 

störfum um komandi mánaðarmót, en yrðu á launum út þann uppsagnarfrest sem 

þeir ættu rétt á. 

 

Eftir að fyrirkomulag greiðslna lá fyrir þá tók við smá bið. Hvernig myndu 

starfsmenn taka þessu? Var upphæðin nægjanleg til að fá starfsmenn með í 

verkefnið? Niðurstaðan varð sú að mikill meirihluti starfsmanna Actavis ehf. tók 

þátt í verkefninu og árangurinn sem náðist næstu mánuði var einn sá besti sem 

hafði náðst í rekstri fyrirtækisins. 
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Eftir að upphæð og fyrirkomulag lokagreiðslna var kynnt, þá tók við 

undirbúningur fyrir lokunina. Útbúið var aðgerðarplan fyrir lokun einstakra 

deilda. 

 

Starfsmannafundir voru haldnir reglulega til að upplýsa starfsmenn um stöðu 

mála. Bæði héldu einstaka deildir fundi og eins voru fjórir sameiginlegir fundir 

haldnir. 

 

2. ágúst 2016 kláruðust kaup Teva á Actavis ehf. rúmlega hálfu ári seinna en 

upphaflega var áætlað. 

 

31. desember 2016 komu tóku fyrstu uppsagnir starfsmanna Actavis ehf. gildi. 

Í febrúar 2017 lauk pökkun og í mars fóru síðustu sendingar af lyfjum frá Actavis 

ehf. á Íslandi.   
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5.4 Mat stjórnenda á því hvernig til tókst 
Í þessum kafla er leitast við að fá svör við fyrstu tveimur undirspurningunum:  

 

1. Hver voru meginmarkmið stjórnenda Actavis tengd lokun 

verksmiðjunnar og hvernig gengu þau eftir? 

2. Hvað telja stjórnendur Actavis að skýri þann góða árangur sem náðist? 

 

Þegar starfsmönnum var tilkynnt að verksmiðju Actavis ehf. á Íslandi yrði 

lokað þá lá fyrir að sú tilkynning hafði verið undirbúin í einhvern tíma. Til að varpa 

örlitlu ljósi á hver aðdragandi tilkynningarinnar hefði verið þá var Jón Gunnar 

Jónsson, framkvæmdastjóri Actavis ehf. beðinn um að lýsa honum í upphafi viðtals 

sem tekið var við hann. Í máli Jóns Gunnars kom fram að ákveðin óvissa hafi verið 

um rekstur verksmiðjunnar um nokkurt skeið. Móðurfélagið hafði gengið í 

gegnum nokkrar sameiningar og hafði breitt áherslum í rekstri verksmiðja sinna. 

Þannig var sérstaða Actavis ehf. ekki eins mikil og hún hafði áður verið. Í upphafi 

árs 2015 voru þreifingar í gangi varðandi framtíð verksmiðjunnar. Þegar ekkert 

kom út úr þeim þá var fámennum hópi stjórnenda falið að hefja vinnu við að 

undirbúa hugsanlega lokun. Þetta var í maí 2015, réttum tveimur mánuðum áður 

en niðurstaða fékkst um framtíð verksmiðjunnar. Í hópnum voru stjórnendur frá 

móðurfyrirtækinu og fáeinir stjórnendur frá Íslandi. Markmið þessa hóps var að 

skoða stöðu verksmiðjunnar, kanna hvaða möguleikar væru opnir og einnig 

hvernig ætti að standa að hugsanlegri lokun. Formleg ákvörðun um að leggja niður 

starfsemi Actavis ehf. á Íslandi lá ekki fyrir í maí 2015, þó litlar líkur væru á annarri 

niðurstöðu. Það var grundvallaratriði í huga framkvæmdastjóra Actavis ehf. og 

móðurfyrirtækisins að ef niðurstaðan yrði sú að verksmiðjunni yrði lokað þá 

heyrðu starfsmenn það fyrst frá yfirmönnum Actavis. Þessi fámenni hópur vann í 

tæpa tvo mánuði að því að velta upp leiðum og svo að skipuleggja hvernig staðið 

yrði að lokun verksmiðjunnar. Hópurinn stækkaði nánast ekkert fram að síðustu 

dögunum fyrir tilkynninguna. 

 

Í máli Jóns Gunnars kom fram að strax í upphafi var lögð áhersla á það að 

standa vel að málum gagnvart starfsmönnum og samfélaginu. Actavis ehf. var 300 

manna fyrirtæki, sem munar um. Tryggja þurfti að starfsmenn fréttu fyrstir af 
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lokuninni, en einnig þurfti að gæta þess að hagsmunaaðilar væru látnir vita eins 

fljótt og auðið yrði, í réttri röð. Áætlanir voru gerðar um það við hverja ætti að tala, 

í hvaða röð og hver myndi sjá um að tala við hvern. Eins var skoðað hvað annað 

gæti komið upp sem gætu haft áhrif á útkomuna. Lögð var áhersla á að ræða við 

verkalýðsfélög og fulltrúa þeirra, Vinnumálastofnun og Hafnarfjarðarbæ, því 

þegar tilkynnt yrði um fyrirætlanir um lokun verksmiðjunar, þá hæfist í raun ferli 

sem mjög líklega myndi enda með uppsögnum starfsmanna. Þannig urðu til listar 

yfir hagsmunaaðila, innlenda sem erlenda sem þurfti að upplýsa. Eftir að búið væri 

að tilkynna starfsmönnum um fyrirhugaða lokun töldu stjórnendur mikilvægt að 

upplýsa hagsmunaaðila, til að forðast að umfjöllun í samfélaginu yrði of neikvæð 

og hefði hugsanlega neikvæð áhrif á viðhorf starfsmanna Actavis ehf. og eins 

annarra eininga Actavis á Íslandi. Hópurinn lagði mikla áherslu á að standa rétt að 

tilkynningunni. Unnið var með fjölmiðlafólki og innlendum ráðgjöfum við 

undirbúning. Því var velt upp hvað spurningar gætu komið fram og svör fundin 

við þeim. Sviðsmyndir voru unnar og út frá niðurstöðum þeirra voru skiplagðar 

aðgerðir og plön bætt. Í máli Jóns Gunnars kom fram að í raun var æft hvernig 

tilkynningin myndi fara fram, það metið og reynt að betrumbæta hvernig lokunin 

yrði tilkynnt. Ein niðurstaða þessa undirbúnings var sú að Robert Stewart Chief 

Operation Officer (COO) Actavis var fenginn til að tilkynna að verksmiðju Actavis 

ehf. í Hafnarfirði yrði lokað en ekki yfirmenn fyrirtækisins á Íslandi. 

 

Í upphafi ferlisins var vitað að ef verksmiðjunni yrði lokað myndi slíkt verkefni 

taka frá átján mánuðum til tveggja ára. Verkefnahópurinn skilgreindi því ákveðin 

markmið sem þyrfti að ná fram og lagði til leiðir til að ná þeim. Það var síðan 

móðurfyrirtækisins að samþykkja tillögur verkefnahópsins og fjármögnun þeirra. 

Segja má að úr vinnu verkefnahópsins hafi komið þrjú þemu, sem síðar urðu 

markmið stjórnenda Actavis ehf: 

• Tryggja að starfsmenn fengju upplýsingar fyrst frá fyrirtækinu 

• Lágmarka skaða gagnvart starfsmönnum, viðskiptavinum, hagsmunaaðilum og 

samfélaginu í heild 

• Tryggja rekstur Actavis ehf. í allt að tvö ár frá tilkynningu um lokun. 

 Afhending á vöru til viðskiptavina 
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 Flutninga á framleiðslu og framleiðslutækni til annarra verksmiðja 

 Uppfylla opinberar kröfur m.t.t. gæða- og vinnumarkaðsmála 

 

Að mati framkvæmdastjóra Actavis ehf gengu markmið stjórnenda í raun öll 

eftir og þegar horft er til baka þá hafi í raun tekist mjög vel til. Að hans sögn náðu 

starfsmenn besta árangri sem hefur náðst í „Local Bonus Plan“ á 

lokunartímabilinu. 

 

Flutningur á framleiðsluvörum til annarra verksmiðja gekk mjög vel, en það 

var ein lykilforsenda þess að lokunarplanið myndi ganga eftir. Í máli Jón Gunnars 

kom fram að umsagnir sem Actavis ehf. fékk frá systurfyrirtækjum úti í heimi, sem 

voru að taka á móti vörum frá Actavis ehf, voru allar á einn veg: Starfsmenn Actavis 

ehf. væru mjög faglegir í störfum sínum og þeir legðu sig alla fram við að hjálpa til 

við að tryggja að móttöku verksmiðjurnar kæmust á stað með framleiðslu á sínum 

stað eins fljótt og mögulegt væri. Að mati systurfyrirtækja Actavis ehf. var það ekki 

sjálfgefið að flutningur framleiðsluvara myndi ganga svona vel. Það hefði verið 

auðvelt fyrir starfsmenn Actavis ehf. að setja sig í þann gírinn að þetta væri liður í 

að loka verksmiðjunni og þ.a.l. vildu þeir ekki hjálpa til. Þetta var ekki raunin, 

heldur lögðu starfsmenn sig fram við og sýndu metnað í að klára flutning á 

framleiðslutækni og framleiðsluvörum í samræmi við tímaáætlanir.  

 

Lögð var áhersla á að standa vel að lokuninni eða eins og Jón Gunnar sagði: 

„Gera þetta með stæl“. Hluti af því var að hvetja starfsmenn til að vera virkir í að 

koma með hugmyndir að skemmtilegum verkefnum. Á árunum 2015 og 2016 voru 

starfsmenn Actavis ehf. virkir í fjölbreytilegum samfélagsverkefnum. Haldinn var 

jólakvöldverður fyrir flóttamenn í desember 2015, safnað fyrir 

Mæðrastyrksnefnd, Blóðbílinn fenginn reglulega í heimsókn þar sem starfsmenn 

gáfu blóð, málað fyrir Ljósið og Reykjadal, rusl tínt upp í Hafnarfirðir og margt 

fleira. Starfsmenn Actavis voru þannig mjög virkir í að láta gott af sér leiða.  

 

Jón Gunnar sagði að viðhorf starfsmanna til til lokunarverkefnisins hefði verið 

gott, þó þeir væru ósáttir við lokunina sjálfa. Starfsmenn litu á þetta sem verkefni 

sem þeir vildu klára. Því var lögð áhersla á að fagna þegar einhverjir áfangar 
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náðust, t.d. þegar búið var að flytja ákveðið mörg lyf frá fyrirtækinu. Áhersla var 

lögð á að gleðjast yfir árangrinum sem fyrirtækið og starfsmenn voru að ná, en 

vera ekki að velta sér upp úr því að verksmiðjunni yrði lokað.  

 

Lykilinn að þessum góða árangri var að mati Jóns Gunnars sá að starfsmenn 

voru mjög samhentir og einnig hversu margir starfsmenn lýstu því snemma yfir 

að þeir vildu taka þátt í þessu verkefni og ætluðu að vera með þar til verksmiðjan 

lokaði eða eins og kom fram í máli hans: 

 „Stjórnendur kváðu strax út um það að þeir ætluðu sér að vera í 

þessu og það var líka fullt af góðum og traustum starfsmönnum 

sem sögðu strax að þeir ætluðu að vera með okkur þangað til við 

slökkvum ljósin. Þeir gáfu út að þetta yrði ekki eins manns verkefni 

eða þeir sem myndu taka þátt í því yrðu aleinir. Það var ákveðinn 

massi sem vildi klára þetta“ 

 

Þetta hafði jákvæð áhrif á aðra starfsmenn, sem fundu að þeir yrðu ekki einir 

í verkefninu heldur hluti af samtaka hóp.  

 

Þegar rætt var um tilkynninguna um fyrirhugaða lokun verksmiðjunnar og 

hvers vegna ekki var tilkynnt um fyrirkomulag lokagreiðslna á sama fundi þá var 

það meðvituð ákvörðun. Megin ástæða þess var sú að verkefnahópurinn taldi að 

það væri nógu erfitt fyrir starfsmenn að átta sig á því sem verið var að kynna og 

áhrifum þess á þá. Það var metið svo að starfsmenn þyrftu tíma til að átta sig á 

skilaboðunum að fyrirhugað væri að loka verksmiðju Actavis ehf. á Íslandi. Með 

því að skipta kynningunni í tvo hluta þá var hægt að fara betur í útfærslu 

umbunarinnar þegar þar að kæmi. Eins lá nákvæm útfærsla á umbuninni ekki fyrir 

þegar tilkynnt var um að verksmiðjunni yrði lokað. Fyrirkomulag greiðslna var um 

margt ólíkt því sem móðurfyrirtækið var vant. Almennt þá hafði móðurfyrirtækið 

það sem reglu að greiða umbun fyrir svona verkefni í lok starfstímans. 

Verkefnahópurinn hjá Actavis á Íslandi taldi að það form myndi ekki ganga upp. 

Greiðslum var því skipt niður á tímabilið sem áætlað var að lokun verksmiðjunnar 

tæki. Jón Gunnar sagði að lagt hefði verið upp með það að greiðslan yrði umbun 
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sem starfsmenn kynnu að meta. Þar sem upphæðinni var skipt niður í nokkrar 

greiðslur þá var þess gætt að hver greiðsla yrði það há að það munaði um hana 

eftir skatt. Við skiptingu á greiðslunum var einnig horft til „Local Bonus Plan“ fyrir 

2015, en greitt var úr því kerfi einu sinni á ári, venjulega í mars. Þannig var 

greiðslum fyrir verkefnið og „Local Bonus Plan“ stillt upp á þann hátt að 

starfsmenn fengju að jafnaði aukagreiðslu á þriggja mánaðar fresti.  

 

Það var hinsvegar ekki ljóst fyrirfram hvernig starfsmenn myndu taka í þær 

greiðslur sem voru boðnar. Í máli Jóns Gunnars kom fram að viðbrögð 

starfsmanna hafi almennt verið mjög jákvæð. Sumir sögðu að þetta hefði ekki mátt 

vera minna, en þetta væri samt nóg. Að hans mati hjálpaði líka að umræðan í 

samfélaginu var almennt ekki svo neikvæð. Það hafi hugsanlega hjálpað 

starfsmönnum að taka þátt í verkefninu, eða a.m.k. ekki gert þeim erfiðara fyrir.  

 

Til viðbótar við aukagreiðslur þá gaf fyrirtækið það út að það ætlaði að vinna 

með starfsfólkinu í að undirbúa það og auka hæfni þess áður en að þeim 

tímapunkti kæmi að hefja þyrfti atvinnuleit. Í máli Jóns Gunnars kemur fram að sú 

tillaga hafi komið frá móðurfélaginu og síðan verið útfærð af innlendum 

stjórnendum. Þannig voru settir peningar í þjálfun, námskeið og þjónustu til að 

gera starfsmenn hæfari til að sækja um önnur störf. Starfsmannasvið Actavis lagði 

mikið af mörkum í þessari vinnu meðal annars að bjóða uppá hæfnismat, stofna 

námsjóð og þegar fór að nálgast lokatímann þá fékk starfsmannasviðið 

ráðningarstofur í lið með sér. Yfir 150 starfsmenn sóttu námskeið um það hvernig 

ætti að bera sig að við gerð starfslýsinga, starfsmenn gátu farið í prufuvitöl o.s.frv. 

Eins var settur upp menntasjóður hjá fyrirtækinu, sem starfsmenn gátu sótt um 

styrk í. Hámarksstyrkur var 150.000 krónur og til viðbótar gátu starfsmenn nýtt 

sér árlegan menntastyrk, sem hafði verið 20.000 krónur, en var hækkaður í 50.000 

kr. Fyrirtækið styrkti þannig starfsmenn um allt að 200.000 krónur til náms. 

Starfsmenn voru hvattir til þess að nýta sér þessa styrki, og stjórnendur hvattir til 

þess að gefa starfsmönnum færi á að stunda nám með vinnu.  

 

Aðspurður um hvort hann teldi að hugsanleg kaupa Alvogen og síðan kaup 

Teva á Actavis kynni að hafa vakið einhverjar vonir í brjósti starfsmanna, þá sagði 
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Jón Gunnar að hann gæti ekki túlkað upplifun starfsmanna. Það hafi hinsvegar 

verið skýrt markmið hjá honum og öðrum stjórnendum að lágmarkað væntingar 

starfsmanna, því að hans mati hafi ekki verið tilefni til að reikna með því að 

ákvörðuninni yrði breitt. Jón Gunnar sagði einnig að hafi eitthvað komið verulega 

á óvart í þessu ferli þá hafi það verið kaup Teva á Actavis. Þau kaup hafi í raun 

dregið úr líkunum á því að hægt væri að selja Actavis ehf. til einhvers annars 

lyfjaframleiðanda, því það leið rúmlega heilt ár frá því að tilkynnt er um kaup Teva 

þar til kaupin kláruðust og spurning hver átti fyrirtækið á því tímabili. 

 

Eins og áður hefur komið fram þá var það vilji stjórnenda að standa að 

lokuninni með stæl. Actavis ehf. hafði tekið mörg skref í átt til þess að bæta 

reksturinn stöðugt árin á undan og þar hafði góður árangur náðst. Að sögn Jóns 

Gunnars þá hefði honum fundist dapurlegt að glutra því niður ef fólk missti 

móðinn og orðspor fyrirtækisins skaðaðist á síðustu metrunum. Því var lögð 

áhersla á það í kynningum fyrir starfsmenn að verksmiðjan væri með gott orðspor 

og hún gæti haldið því, en hún gæti líka klúðrað því. Það væri í höndum 

starfsmanna. Þannig vildi Jón Gunnar sjá þá niðurstöðu að þegar verksmiðjan 

lokaði, þá myndi samstarfsaðilum hennar erlendis og móðurfyrirtækinu þykja 

„miður að þeir hefðu þurft að leggja niður þessa starfsemi vegna þess að hún hefði 

verið frábær, þrátt fyrir þessa annmarka í hagkvæmni stærðar, eða óhagkvæmni 

smæðar“. Þetta var eitthvað sem starfsmenn tóku undir. 

 

Að mati Jóns Gunnars þá tókst mjög vel til með lokunina í alla staði. Árangurinn 

var einn sá besti sem verksmiðjan hafði náð ef horft var til Local Bonus Plan, í 

öryggismálum og að uppfylla gæðakröfur. Einn besti mælikvarðinn að mati telur 

hann samt vera hversu margir starfsmenn tóku þátt í verkefninu: 

„Við höfum starfsfólk sem var með okkur allan tímann, ótrúlega 

marga. Við erum með 250 starfsmenn í vinnu í lok síðasta árs 

(2016) af 285-290. Það er ótrúlega flott staða einu og hálfu ári eftir 

að við tilkynnum um lokunina. Starfsfólk var líka svo tilbúið að 

stökkva í önnur verkefni og finna lausnir ef það fór einhver úr hóp… 

…Við fengum fólk úr töfludeild til að fara inná rannsóknarstofu, við 
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fengum fólk úr gæðaeftirlitinu inná rannsóknarstofu, við breyttum 

störfum á tæknideild, við færðum verkefni milli hópa og allir sem 

voru með tóku þessu mjög vel. Og þegar við kveðjum starfsfólk þá 

erum við að kveðja það með eftirsjá og það er að kveðja okkur með 

eftirsjá. Ég segi að það sé mælikvarði á að það hafi tekist vel til.“  
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5.5 Upplifun starfsmanna og hvernig þeir skýra þann góða árangur sem 
náðist 

Í þessum kafla er leitað svara við undirspurningum 3 og 4: 

1. Hver var upplifun starfsmanna af lokunarferlinu. 

2. Hvernig skýra starfsmenn þann góða árangur sem náðist. 

 

Tilkynning um lokun verksmiðju Actavis ehf. kom starfsmönnum í opna 

skjöldu. Þeir höfðu ekki búist við því að lyfjaframleiðslu á Íslandi yrði hætt. 

Þátttakendur í rýnihópnum sögðu að þegar Robert Stewart og Jón Gunnar 

tilkynntu um lokunina þá hafi mörgum verið brugðið og margir fundið til reiði. 

Reiðin virðist að miklu leiti hafa beinst að Robert Stewart, því það var hann sem 

tilkynnti að verksmiðjunni yrði lokað. Einn starfsmaður komst þannig að orði: 

 

„Ég held að þessi kani (Robert Stewart) hafi gert okkur reið. 

Hefðum við fengið að hlusta bara á Jón Gunnar segja þetta þá held 

ég að við hefðum farið öðru vísi. Það urðu rosa margir reiðir 

þarna.“  

   

Starfsmenn lýstu því að við hafi tekið óvissa hjá þeim sem hefði verið erfið. Í 

máli þeirra kom fram að óvissan snéri ekki að þeirri stöðu sem komin var upp hjá 

Actavis ehf, heldur því hvernig starfsmenn ætluðu sjálfir að bregðast við: 

 

„Mér fannst erfiðast fyrstu mánuðina, að ákveða hvað ég ætlaði að 

gera. Ætlaði ég að hætta núna eða ætla ég að klára þetta. Mér 

fannst eiginlega þetta fyrsta sumar, það var erfiðast.“  

 

Fleiri þátttakendur í rýnihópnum tóku undir þessa skoðun. Tíminn sem leið 

frá því að tilkynnt var um lokunina þar til þeir höfðu tekið ákvörðun um það hvort 

þeir ætluðu að taka þátt í verkefninu var erfiðasti tíminn. Í máli starfsmanna kom 
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fram að á þessu tímabili hafi mörgum liðið illa meðan aðrir höfðu trú á því að 

eitthvað myndi gerast, sem gæti breytt ákvörðuninni. 

 

Hluti af því sem starfsmenn töldu að gæti breytt ákvörðuninni var umræða um 

að lyfjafyrirtækið Alvogen væri að skoða að kaupa Actavis ehf. og síðar kaup Teva 

á fyrirtækinu. Þessar hræringar virtust kveikja von hjá starfsmönnum um að 

hugsanlega myndi fyrirtækið ekki loka og það hafi haft áhrif á ákvarðanatöku 

þeirra, eða eins og kom fram í máli eins þeirra: 

 

„Ég held að fólk hafi ekki verið alveg að trúa þessu [að það yrði 

lokað], það hélt að það myndi eitthvað breytast á leiðinni … kaup 

Teva og svo var Róbert Wessman að sperra sig“   

 

Sá langi tími sem leið frá tilkynningu um lokun og þar til að loka átti 

verksmiðjunni spilaði einnig inní ákvörðun starfsmanna. Þetta var svo langur tími 

að það var ekkert sem ýtti við fólki að hætta strax „og margt getur gerst á þessum 

tíma“ eins og einn þáttakandi sagði. Jákvætt atvinnuástand hafði einnig þau áhrif 

að starfsmenn töldu litla áhættu felast í því að taka þátt í verkefninu með Actavis. 

Það væri nóg framboð af vinnu og þar af leiðandi væru starfslokagreiðslur og 

greiðslur á uppsagnafresti hrein viðbót við tekjur. Eins nefndu starfsmenn að það 

væri spennandi að taka þátt í svona verkefni og það eitt og sér væri mikil og 

áhugaverð reynsla: 

 

„Ég meina, hvenær fær maður að prófa að loka heilli verksmiðju? 

Það er engin smá reynsla sem maður fær þar“.  

 

Á endanum tóku flestir starfsmenn Actavis ehf. þátt í lokunarverkefninu. Eins 

og fram kemur hér að ofan voru nefndar nokkrar ástæður, en sú sem skipti mestu 

máli að mati þátttakenda voru greiðslur sem fyrirtækið bauð. Bæði 

framvindugreiðslurnar sem og að þeir myndu fá greidd laun á uppsagnarfresti án 

vinnuframlags. Starfsmenn sögðust hafa verið sáttir við það sem fyrirtækið bauð, 
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jafnvel það sáttir að þeir ákváðu að halda áfram þó þeir hafi verið búnir að ákveða 

að hætta að vinna hjá fyrirtækinu áður en tilkynnt var um lokunina. Eins var nefnt 

að starfsmenn hafi fengið stuðning og hvatningu frá fjölskyldum sínum um að taka 

þátt í lokunarverkefninu. 

 

Þó flestir starfsmenn hafi ákveðið að taka þátt í verkefninu þá voru nokkrir 

sem ákváðu að gera það ekki. Í máli starfsmanna kom fram að tíminn þegar þessir 

starfsmenn létu af störfum í upphafi árs 2016 hafi verið erfiður. 

 

Það var samdóma álit rýnihópsins að eftir að þau voru búin að taka ákvörðun 

þá ætluðu flestir sér að gera þetta vel eins og einn starfsmaður sagði: 

 

„Nokkrum dögum eftir þetta var ákveðið að hittast, keyptar 

veitingar og vín og við hittumst inní matsal og spjölluðum saman 

og allir gátu opnaði sig og svoleiðis og þá bara var samhljómur um 

það að bara gera þetta almennilega, klárum þetta með stæl“  

 

Starfsmenn nefndu nokkrar ástæður fyrir því að þeir voru ákveðnir í að standa 

sig vel og ná góðum árangri við lokun verksmiðjunnar. Ein ástæða var hugsanleg 

kaup Teva eða Alvogen á verksmiðjunni. Önnur ástæða sem starfsmenn nefndu 

var að þeir vildu sýna yfirstjórn fyrirtækisins hvað þeir væru að missa. 

 

„Við vildum líka sýna hvað þeir eru að missa, hverju þeir eru að 

loka. Við vorum bara basically að sýna að við erum ansi góð 

verksmiðja“  

 

Aðspurð hvort „Local Bonus Plan“ hefði haft áhrif á starfsmenn, þ.e. hvort þeir 

hafi lagt sig fram með það fyrir að augum að ná sem mestu bónus t.d. með því að 

ná sem bestu OTIF og hafa fjarvistir sem minnstar þá sögðu starfsmenn að það 

hefði haft áhrif. Þannig hafi verið vilji hjá starfsmönnum til að hámarka 
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fjárhagslegan ávinning og á sama tíma sýna að verksmiðjan væri mjög góð 

verksmiðja.  

 

Annað sem starfsmenn töluðu um að hefði haft áhrif á ákvörðun sína var 

yfirlýsing fyrirtækisins að engum starfsmanni yrði sagt upp störfum fyrr en um 

áramótin 2016/2017. Starfsmenn voru sammála um það að ef það hefði verið 

óvissa um starfslok þá hefðu þeir farið að leita sér að vinnu strax. 

 

Hvernig staðið var að greiðslum fyrir þátttöku í verkefninu mæltist einnig vel 

fyrir hjá starfsmönnum. Einn þeirra orðaði það þannig: 

 

 „Ég held líka að það skipti töluvert miklu málið að skipta þessu 

þannig, því þessi gulrót var: þið fáið þetta á þessum tíma, þetta á 

þessum tíma, þetta á þessum tíma og svo lokagreiðslurnar, ég held 

að það hafi skipt miklu máli í lokunarferlinu í staðinn fyrir að 

segja: þið fáið þetta þegar það er búið" 

 

Aðrir starfsmenn tóku undir þetta en sögðu svo einnig að sumir þeirra hefðu 

haft áhyggjur, eða búist við því einhverjir myndu hætta eftir að fyrstu greiðslurnar 

voru greiddar út: 

 

„Svo beið maður alltaf eftir, það kemur þarna um áramótin 

(2015/2016), og þá hætta einhverjir, en nei það hætti enginn, þá 

hugsaði maður, þá hætta þeir þegar bónusinn kemur [greiðsla fyrir 

„Local Bonus Plan“], en þá hætti enginn“  

 

Aðspurð að því hvað þau teldu að hefði valdið því að starfsmenn hættu ekki, 

sögðu þau að það hefði verið að næsti bónus var alltaf handan við hornið og svo 

hugsanlega líka að starfsmenn hefðu verið búnir að gera plön sem byggðu á því að 

vera út allan lokunartímann. 
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Að sama skapi þá nefndu starfsmenn að námskeið sem voru í boði og 

námsstyrkur hafi haft jákvæði áhrif og haldið í fólk. Ef ekkert hefði verið í boði þá 

töldu þau að ástandið hefði verið öðruvísi. Í tengslum við námskeið nefndu þau 

sérstaklega að yfirmenn hafi verið mjög hvetjandi og ýtt á þau að nýta sér 

námstyrki.  

 

Starfsmenn náðu góðum árangri í lokunarferlinu. Lykill að þeim árangri var að 

halda starfsfólki og eins vilji þessara starfsmanna til að ná góðum árangri. 

Starfsmenn telja að góðan árangur t.d. í „Right First Time“ og „OTIF“ megi að miklu 

leyti rekja til þessa að starfsmanna velta var svona lítil: 

 

„Mér fannst 2016, þá var þetta orðinn rosalega rótgróinn hópur. 

Það var ekki sama rótering á fólki.. .. Já það var engin velta, ekki 

búið að ráða inn starfsmann í 3 ár, þá kunna allir sitt, maður sér 

það á frávikum – mistökum. Alveg lúxus ástand“. 

 

Heilt yfir þá nefndu starfsmenn að þegar leið á lokunartímabil þá hafi 

hópurinn unnið mjög vel saman. Þeir fengu að takast á við ný verkefni og einhvern 

vegin þá hafi verið meira svigrúm í vinnunni. Eins fannst þeim stjórnendur hafa 

verið opnari og nánari hópnum. Þeir hafi, eins og áður hefur komið fram ýtt á 

starfsmenn að nýta sér námskeið og gefið þeim tíma til að sækja námskeið, eða 

eins og einn starfsmaður orðaði það: 

 

Þeir voru manneskjulegri að mörgu leiti sko, þú veist, ekki bara að 

hugsa um jobbið, framleiða, framleiða, heldur kannski svona 

persónulegri“. 

 

Það var margt sem spilaði inní þann góða árangur sem náðist við lokun 

verksmiðju Actavis ehf. eins og komið hefur fram hér að ofan. Vert er að fjalla 

aðeins meira um einn þátt sem hafði umtalsverð áhrif. Það hefur verið tæpt á því 

að starfsmenn hafi haldið í vonina um að ákvörðuninni um lokun verksmiðjunnar 
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myndi breytast. Á rýnifundinum kom í ljós að starfsmenn héldu mjög lengi í þessa 

von og umræða milli starfsmanna hafi verið á þeim nótum að það gæti eitthvað 

komið sem breytti ákvörðuninni. Ein ástæðan sem starfsmenn nefndu var sú að 

ekki lá fyrir hvað ætti að gera við húsnæði og tæki verksmiðjunnar og 

starfsmönnum hafi fundist það ótrúlegt að menn myndu bara ganga frá fullbúinni 

verksmiðju og láta hana rykfalla. Það kom höfundi á óvart er hversu lengi 

starfsmenn sögðust hafa haldið í þessa von, eða í raun allt fram á síðustu stundu 

þegar uppsagnarbréf fóru að berast. Aðspurð sögðu þau ástæðuna vera: 

 

Fólki fannst bara ótrúlegt að menn myndu bara loka svona 

verksmiðju. Þetta var svona eitthvað "Too big to fail", þú veist, það 

yrði alltaf lyfjaverksmiðja hérna. 

 

Aðrir þátttakendur taka undir þetta og sögðu að það hefði verið eitthvað svo 

ótrúlegt að verksmiðjan myndi loka. Þessa von héldu margir í allt fram á síðasta 

dag eða allt þar til uppsagnarbréf barst.  

 

Eins og komið hefur fram þá voru starfsmenn heilt yfir sáttir við það hvernig 

staðið var að lokunarferlinu. Í máli þeirra kom þó fram að sumt hefðu þeir gert 

öðruvísi s.s. að Jón Gunnar hefði tilkynnt um lokun verksmiðjunnar og að 

upplýsingar um greiðslur fyrir þátttöku í lokunarferlinu hefðu legið fyrir þegar 

tilkynnt var um að Actavis ehf. myndi loka. Eitt atriði sem starfsmenn nefndu að 

hefði mátt fara betur, eftir að tilkynnt var um lokun verksmiðjunnar var að þeir 

hefðu fengið meiri tíma til að ræða um hvað þetta þýddi fyrir þá. Hér kom fram að 

upplifun starfsmanna var mismunandi eftir því í hvaða deildum þeir störfuðu. Í 

framleiðslu fóru menn t.d. beint að vinna eftir fundinn. Starfsmenn nefndu líka að 

upplýsingaflæði hefði mátt vera betra heilt yfir. Það var hitt atriðið sem 

þátttakendur í rýnihópnum voru ekki sammála um. Það virðist vera að 

upplýsingarstreymi hafi verið misgott milli deilda. Í sumu deildum var 

upplýsingaflæði mjög gott og verra í öðrum. Eins var umræða um það hvernig 

staðið var að vali á þeim starfsmönnum sem sagt var upp um áramótin 
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2016/2017, ekki voru allir sáttir, en orð eins starfsmanns virtust draga saman 

kjarnann í þeirri umræðu: 

 

„Það er alltaf erfitt að velja, og það verða ekki allir sáttir“  

 

Annað atriði sem starfsmenn hefðu viljað að hefði verið skýrara var frágangur 

á tækjum og búnaði. Þó þetta pirraði starfsmenn, þá voru þeir upplýstir um að 

ákvarðanatakan lá ekki hjá stjórnendum á Íslandi. Engu að síður þá fannst þeim 

leiðinlegt að geta ekki nýtt tímann, þegar draga fór úr framleiðslu, í að ganga frá 

búnaði og tækjum. Þetta skapaði óvissu hjá starfsmönnum, sem töldu jafnvel að 

verksmiðjan yrði seld á síðustu metrunum, eða eins og einn sagði: 

 

„Ég var búinn að fá martraðir yfir því að liðið var að yfirgefa okkur 

inní verksmiðju, helmingurinn núna í desember og við áttum eftir 

tvo mánuði á þessu ári og ég fékk martraðir að þetta yrði selt á 

seinustu mínútu og ég fengi ekki lokabónus. Búinn að vinna að 

þessu í allan tímann og síðan þyrfti maður að halda áfram“. 

 

Þegar spurt var hverju starfsmenn hefði breytt hefðu þeir fengið að ráða 

lokunarferlinu þá dró einn starfsmaður það saman og aðrir samsinntu: 

 

„Ég hugsa að gera „copy paste“. Ég veit ekki hvernig hefði verið 

hægt að gera þetta öðruvísi, mér finnst þetta hafa í alla staði 

heppnast nánast uppá 10“. 

 

Þannig að heilt yfir þá voru starfsmenn sáttir við það hvernig staðið var að 

lokun verksmiðju Actavis ehf. á Íslandi – Þeir voru hinsvegar ekki sáttir við að 

verksmiðjunni hafi verið lokað.  
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5.6 Breytingar á vöruframboði og aðrir þættir sem gætu hafa haft áhrif 
á árangurinn sem náðist 

Í rannsókn þessari er fyrst og fremst horft til þeirra markmiða sem stjórnendur 

settu sér og aðgerða sem þeir gripu til. Eins er leitast við að varpa ljósi á það 

hvernig starfsmenn upplifðu þær aðgerðir. Engu að síður er mikilvægt að skoða 

aðra þætti sem breyttust á tímabilinu, því þeir gætu einnig hafa haft áhrif á það 

hvernig gekk. Í framleiðslu þá er þekkt að fækkun framleiðsluvara dregur úr 

flækjustigi og getur skilað meiri og betri nýtingu tækjabúnaðar (Ignizio, 2009). 

Eins er þekkt að breytileiki (e. variability) hefur neikvæð áhrif á afköst (Umble og 

Srikanth, 1987; Suri, 1998). 

 

Í þessum hluta verður tæpt á því til hvaða aðgerða var gripið til að draga úr 

breytileika í eftirspurn og innflæði aðfanga og eins skoðað hvernig vöruframboð 

Actavis ehf. breyttist eftir því sem nær dró lokun verksmiðjunnar. Höfundur var 

sviðsstjóri Vörustjórnunarsviðs Actavis ehf. og er því sjálfur helsta heimild 

varðandi þær aðgerðir sem gripið var til.  

 

Áður en tilkynnt var um lokun Actavis ehf. þá var framleiðsla skipulögð í 

mánaðarlegu ferli, sem kallað var „Order Cycle“. Í upphafi mánaðar settu markaðir 

(viðskiptavinir) inn 18 – 24 mánaða spá um eftirspurn. Almennt var unnið með 4 

mánaða lead time (afgreiðslutíma) fyrir vörur. Út frá upplýsingum sem komu fram 

í „Order Cycle“ þá voru framleiðsluplön uppfærð og efnisþörf endurmetin. Hráefni 

og pökkunnarefni voru eins pöntuð til að mæta eftirspurn og bregðast við 

breytingum í henni. Þetta þýddi að eftirspurn breyttist mánaðarlega, stundum 

umtalsvert. 

 

Eftir að tilkynnt var um að loka ætti verksmiðjunni þá var fljótlega tekin sú 

ákvörðun að festa eftirspurn eins mikið og hægt væri. Þetta var gert til þess að 

skapa stöðuleika, svo lokunin gengi sem best. Ákveðið var að síðasti „Order Cycle“ 

sem yrði unnið yrði í júní 2016. Það þýddi að öll eftirspurn allt fram til loka 

verksmiðjunnar yrði fest í júlí og breytingar ekki leyfðar nema eftir mjög ítarlegt 

ferli og samþykki frá „Global Supply Chain“, sem er ábyrg fyrir afhendingum lyfja 

frá öllum verksmiðja Actavis. Þessi breyting leiddi til meiri stöðuleika í eftirspurn. 
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Hún þýddi líka að hægt var að panta hráefni inn í stærri skömmtum, sem minnkaði 

álag á rannsóknarstofu Actavis ehf. 

 

 

Mynd 7 - Þróun í fjölda lyfja sem Actavis ehf. pakkaði 

 

Á Mynd 7 má sjá hvernig fjöldi lyfja sem Actavis ehf. pakkaði dróst saman eftir 

því sem leið á lokunartímabilið. Í fyrsta ársfjórðungi 2016 varð frekar lítil 

breyting, en síðan fækkaði lyfjum jafnt og þétt. Svipað átti við um fjölda 

pökkunarlota, þ.e. lotna af framleiðsluvörum sem þurfti að pakka eins og sýnt er á 

mynd 8, hér fyrir neðan. 

 

 

Mynd 8 - Fjöldi pökkunarlotna í pantanabók Actavis ehf. 
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Á Mynd 8, sést hvernig fjöldi pökkunarlotna jókst í byrjun árs 2016. Ástæða 

þessa var sú að bætt var við öryggisbirgðum fyrir flesta markaði, sem þýddi að 

eftirspurn jókst. Eins er vert að benda á að upphafleg var gengið út frá því að 

framleiðslu og pökkun yrði hætt um áramótin 2016/2017. Þetta var gert til að 

þrýsta á að markaðir undirbyggju sig fyrir lokun verksmiðjunnar. Engu að síður 

var fljótlega ljóst að framleitt yrði í fyrsta ársfjórðungi 2017.  

 

Þær aðgerðir sem gripið var til minnkuðu breytileika í eftirspurn og þar af 

leiðandi voru framleiðsluplön að breytast minna en annars hefði verið. Á sama 

tíma gerði þetta starfsmönnum kleift að panta hráefni fyrr og í stærri einingum, 

sem leiddi til minna álags á rannsóknarstofu. Eins fækkaði fjölda lyfja sem 

framleidd voru eftir því sem leið á lokunartímann. Þessir aðgerðir sem farið var í 

eru í takt við aðferðir framleiðslustjórnunar til að auka afköst með því að minnka 

breytileika (e. variance) í aðföngum og eftirspurn (Ignizio, 2009). Þannig má leiða 

að því líkum að þær hafi hjálpað til við að ná góðum árangri við lokun 

verksmiðjunnar. 
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5.7 Hvað um lokunaráhrif? 

Lokunaráhrif er hugtak sem notað er til að skýra góðan árangur sem næst hjá 

fyrirtækjum sem eru að loka (Hansson, 2008). Það hljómar skringilega að 

starfsmenn skili betri árangri eftir að búið er að tilkynna að loka eigi fyrirtækinu 

sem þeir vinna hjá og að þeir muni missa vinnuna. Engu að síður þá virðist þetta 

vera raunin. Ástæður þessa eru ekki að fullu þekktar og þrátt fyrir umtalsverðar 

rannsóknir þá er ekki hægt að fullyrða um hvað það er sem veldur (Hansson og 

Wigblad, 2006; Hansson, 2008; Hansson, Rydell og Wigblad, 2012).  

 

Hannsson (2008), telur að nokkrir þættir hafi áhrif á það sem gerist á 

lokunartímabilinu. Hann hefur flokkað þessa þætti í 8 víddir og 38 hugtök. Þegar 

árangur Actavis ehf. er metinn í ljósi þessara þátta þá sést að margir þeirra eru til 

staðar hjá Acatvis. Hér á eftir fylgir sú flokkun ásamt mati á því hvernig og hvort 

einstaka þætti hafi verið að finna hjá Actavis ehf. Listinn er ekki þýddur yfir á 

íslensku þar sem höfundur telur líkur á að hugtökin verði óljós við þýðingu. Ein 

vídd er tekin fyrir í einu: 

 

Tafla 2 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 1 

Litlar sem engar breytingar voru gerðar á skipulagi Actavis ehf. Skipurit var 

óbreytt, væntingar til afkasta voru óbreyttar. Það voru skipaðir verkefnahópar um 

lokunarferlið og vinna þurfti mörg verkefni sérstaklega tengd því. Átti þetta 

sérstaklega um gæðasvið sem þurfti að tryggja að áfram yrði fylgst með vörum 

Actavis á markaði þó verksmiðjan lokaði. 

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Institutional and 

economic reordering

Change in the given 

institutional and 

economic structure.

Nei - Skipulag Actavis ehf. var að mestu óbreytt allt lokunarferlið. 

Í lok árs 2016 hættu nokkrir millistjórnendur, en skipulaginu var í 

raun ekki breytt.

Management abolish 

specific productivity-

level requirements after 

the closedown decision.

Nei - Stjórnendur lögðu áherslu á að viðhalda framleiðslumagni, 

gæðum og öðrum lykilmælikvörðum.

Diminishing 

management control 

over daily operations

Nei - Fyrirkomulag var óbreytt

Managerial setting

Establishment of the 

management setting for 

the closedown process

Já - Verkefnahópar voru skipaðir til að sjá um verkefni sem þurfti 

að vinna vegna lokunarinnar. Í allt voru yfir 600 verkefni 

skilgreind.
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Tafla 3 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 2 

Heilt yfir þá takmörkuðust mótvægisaðgerðir eins og þær eru skilgreindar af 

Hansson við breytingar á framleiðsluskipulagi. Sveitarfélög og verkalýðsfélög 

höfðu litla aðkomu að ferlinu, en voru upplýst. Fjölmiðlaumfjöllun var nokkur, en 

umfjöllun í samfélaginu varð ekki neikvæð þess vegna er því svarað sem já, en 

textinn litaður rauður. 

 

Tafla 4 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 3 

Ágreiningur milli aðila var lítill. Starfsmenn lýstu því að þeir hefðu verið reiðir 

fyrst eftir að tilkynnt var um lokunina. Eins héldu starfsmenn lengi í von um að 

staðan myndi breytast sem leiddi til þess að lesið var í aðgerðir eða aðgerðaleysi 

stjórnenda s.s. að ekki væri gegnið frá búnaði. 

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Conduction of the 

arguments and 

calculations for the 

closedown decision, 

and wage-earners 

consultants

Nei - Þetta er ekki krafa á Íslandi. Fyrirtækið lagði fram einhliða 

tilboð til starfsmanna um greiðslur fyrir þátttöku í 

lokunarverkefninu.

Bargaining power of the 

labour union

Nei - Verkalýðsfélög hafa ekki eins sterkan rétt og erlendis. 

Fyrirtækið upplýsti þau, en þau höfðu ekki áhrif á ferlið.

Survival of the local 

municipality - 

mobilization and 

uniting efforts of 

stakeholders.

Nei - Sveitarfélagið tók engan þátt í að hjálpa starfsmönnum og 

pólitísk umræða um áhrif lokunarinnar á sveitarfélagið voru litlar 

sem engar.

Official authorities (e.g., 

local municipality, 

government etc.) 

actions

Nei - Að mati höfundar voru pólitísk viðbrögð minni en búast 

hefði við ef horft er til þess að hér var verið að loka 300 manna 

vinnustað og leggja niður ákveðna gerð lyfjaframleiðslu á Íslandi.

Mass media reports 

from the closure site 

generating civil debate.

Já - Umfjöllun fjölmiðla var takmörkuð og ekki skapaðist neikvæð 

umræða í samfélaginu. Engu að síður fjölluðu fjölmiðlar um 

lokunina og sérstaklega hugsanleg kaup á verksmiðjunni.

Change assortment to 

be produced.

Já - Vöruframboð breyttist eftir því sem vörur voru fluttar á nýjar 

framleiðslusætur. 

Production for stock.

Já - Skipulagningu framleiðslu og sölu var breytt þannig að 

framleiðsluáætlanir voru "frystar" á fyrsta ársfjórðungi 2016. Eftir 

það var plönum einungis breytt til að koma á móts við frávik, þ.e. 

umtalsverða aukningu eða minnkun á sölu.

Alteration in production 

planning
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Labour union actions

External actors actions

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Conflicts between 

stakeholders generate 

tension.

Já - Fyrst eftir tilkynninguna um lokun var spenna milli aðila eða 

kanski frekar óvissa.

Conflict frequency and 

speed of resolution.

Nei – Ekki sáust merki um aukin átök milli aðila. Engu að síður var 

brýnt fyrir stjórnendum að leysa hratt úr málum sem hugsanlega 

kæmu upp.

Temporal reactions

Worker´s sensitivity to 

information from 

management.

Já - Fyrst í upphafi og síðan við kaup Teva.
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Tafla 5 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 4 

Í þeim liðum sem eru flokkaðir undir víddinni „Perceived threat to job loss“ 

eða „skynjaður“ ótti við að missa starfið, mátti sjá mörg atriði sem áttu við. Þau 

hafa verið reifuð í kafla 4 þar sem niðurstöður rýnifundar með starfsmönnum eru 

reifuð. 

 

Tafla 6 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 5 

Í þessari vídd takmarkar eðli lyfjaframleiðslu og lagaumhverfi hversu mikið 

sjálfræði starfsmenn hafa, og í raun er bannað að víkja frá leiðbeiningum. 

Hinsvegar er hægt að breyta leiðbeiningum sé þess óskað.  

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Worker identity
Self-esteem to perform 

well.
Já - Starfsmenn höfðu mikinn metnað til að standa sig vel.

Worker identity

Seeking "ideal" 

references to assist 

future job searches.

Já - Kom fram að þeir sem tóku þátt í verkefninu höfðu líka í huga 

að standa sig vel og fá góð meðmæli.

Worker identity
Pride in the work role – 

Craftsmanship
Já - Tengdist líka „Local Bonus Plan“.

Job insecurity

Threat to the workers 

generates rigid 

behaviour

Nei - Starfsmenn voru almennt mjög sveigjanlegir og tilbúnir að 

takast á við ný verkefni.

Job insecurity

Threat as a driver of 

either positive or 

negative productivity 

outcomes.

Nei - Starfsmenn höfðu vissu um að engar uppsagnir yrðu fyrr en 

um áramótin 2016/2017 og ekki var um neina ógnanir að ræða í 

tengslum við árangur í framleiðslu. 

Job insecurity

Momentary hope for 

prolongation of 

operations.

Já - Starfsmenn lýstu því að almennt hefðu menn haldið í vonina 

um að starfsemi héldi áfram allt fram á síðustu stund.

HRM program
HRM program dampen 

the negative reactions
Já - Námskeið og þjónusta starfsmannasviðs hafði jákvæð áhrif.

Incentive production 

bonuses.
Já - Starfsmenn vildu ná sem hæðstum bónus í „Local Bonus Plan“.

Severance payments as 

an initial motivator for 

enhanced performance

Já - Lykilatriði í því að starfsmenn tóku þátt í verkefninu.
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Incentive payments

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Operative space

Increase autonomy for 

the workers as 

individuals

Nei - Eðli lyfjaframleiðslu er þannig að fylgja verður skriflegum 

fyrirmælum. Sérstök áhersla á að ekkert yrði slakað á í þeim 

efnum.

Reduced formalization 

on job-routines.
Nei - Sama og hér fyrir ofan.

Increased specialization 

through reduction in 

job rotation.

Já - Reyndar meira vegna engrar starfsmannaveltu. Starfsmenn 

urðu mjög færir í störfum sínum.W
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Tafla 7 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 6 

Hér ber á hluta þeirra þema sem skilgreind eru. Atriði sem snúa að skipulagi 

breyttust ekki og ekki voru vísbendingar um óformlegir hópar hafi orðið til. 

Hinsvegar kom skýrt fram hjá starfsmönnum að hópurinn hafi verið þéttur og þeir 

hafi viljað sýna stjórnendum að lokun verksmiðjunnar væri röng ákvörðun. 

 

Tafla 8 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 7 

Eins og komið hefur fram eru miklar takmarkanir á því hversu hratt er hægt að 

flytja lyf milli verksmiðja, þannig að „Market and technical restrictions“ áttu við. 

Hinsvegar þá er lagalegt umhverfi á Íslandi mjög sveigjanlegt litlar takmarkanir á 

því hvernig fyrirtæki geta breytt eða lokað rekstrareiningum. 

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Collective 

manifestations brings 

the worker-collective 

closer together.

Já - Hópurinn sem tók þátt í verkefninu var mjög þéttur og vann 

vel samann. Sést einnig á góðri þátttöku og frumkvæði í 

samfélagsverkefnum á lokunartímanum.

Anti-management - 

"lets show them that 

the decision was 

wrong"

Já - Starfsmenn tóku sérstaklega fram að þeir vildu sýna yfirstjórn 

að þeir væru að loka góðri verksmiðju.

Development of 

informal leadership.
Nei - Stjórnskipulag var óbreytt.

Development of 

informal groups.

Nei - engar vísbendingar komu fram um að óformlegir hópar hafi 

orðið til.
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Spontaneous collective 

actions

Self-organizing

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Market conditions 

limits the speed with 

which a closedown can 

be carried out.

Já - Koma þurfti lyfjum í framleiðslu í öðrum verksmiðjum til að 

markaðir hefðu lyf til að selja.

Business conditions 

limit the speed with 

which a closedown can 

be carried out.

Já - Standa þurfti við viðskiptasamninga. Ef það hefði ekki verið 

gert hefði hugsanlega skapast bótaskylda.

Technical conditions 

limit the speed with 

which a closedown can 

be carried out

Já - Flytja þurfti þekkingu frá Actavis ehf. til annarra 

framleiðslustaða. 

Legislation that 

stipulate the 

relationship between 

management and 

labour union.

Nei - Vinnumarkaður á Íslandi er án mikilla takmarkana.

Legislation that 

stipulates the minimum 

run-down period.

Nei - Vinnumarkaður á Íslandi er án mikilla takmarkana.
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Tafla 9 - Þættir sem hafa áhrif á lokunaráhrif og hvort þeir fundust hjá Actavis ehf. Vídd 8 

Heilt yfir þá var dregið úr meiriháttar fyrirbyggjandi viðhaldi. Þetta ásamt 

reynslumeira starfsfólki þýddi aukin afköst. Afkastagetuna var þó oft ekki hægt að 

nýta þar sem lyf hafa ákveðna fyrningu sem miðast við þann mánuð sem 

framleiðsla lyfsins byrjar. Niðurstaðan varð því stundum að framleiðslutæki voru 

stoppuð tímabundið í lok mánaðar og látin standa þar til nýr mánuður byrjaði. 

 

Af þeim 38 hugtökum sem Hansen telur upp fundust merki um að 21 hafi verið 

til staðar hjá Actavis ehf eins og sést í töflu 2. Af þeim 17 hugtökum sem ekki voru 

merki um hjá Actavis ehf. eru 10 tengd lagalegum skyldum og skyldum gagnvart 

verkalýðsfélögum, sem eiga ekki við hér á Íslandi. Actavis ehf. uppfyllti allar 

skyldur og réttindi sem launþegar eiga tilkall til, en gekk síðan lengra með 

starfslokagreiðslum og launagreiðslum á uppsagnarfresti (Jón Gunnar Jónsson, 

2017). Af þeim 7 hugtökum sem ekki fundust merki um hjá Actavis ehf. þá er rétt 

að benda á að í rannsóknum á lokunaráhrifum hefur verið sýnt fram á að jafnvel 

þar sem ákveðna þætti er ekki að finna, þar má samt sjá merki um lokunaráhrif 

(Hansson, 2008). 

 

Út frá ofangreindri töflu þá er hægt að segja að merki um lokunaráhrif sé að 

finna hjá Actavis ehf. og því megi skýra góðan árangur verksmiðjunnar að 

einhverju leiti sem lokunaráhrif. Til frekari staðfestingar á því þá má horfa til þátta 

eins og Right First Time (RFT) sem sést á Mynd 9 hér á næstu blaðsíðu. RFT hafði 

stöðugt verið að batna frá 2014. Í ágúst 2015 dettur það töluvert niður, nær sér 

aftur á skrið í nóvember og desember, en fellur svo í janúar og febrúar 2016, en 

eftir það eru niðurstaðan mjög góð. 

 

Víddir Þemu Hugtök Fundust merki um þennan þátt hjá Actavis ehf. og þá hvernig

Reduced proactive 

maintenance.

Já - Að einhverju leiti var minna um fyrirbyggjandi viðhald. 

Viðhaldi var þó sinnt allan tímann.

Enhanced resource 

utilization of production 

equipment.

Já - Aukin nýting framleiðslutækja þýddi þó ekki aukna 

framleiðslu, heldur frekar stopp, þar sem það þurfti að gæta að 

því hvenær lyf byrjaði í framleiðslu til að skerða ekki fyrningu.

Change in work-design
Worker initiated 

changes in work design.

Nei - Engar vísbendingar um að starfsmenn hafi breytt 

vinnufyrirkomulagi - enda hefði það kallað á uppfærslur á 

skriflegum leiðbeiningum.In
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Mynd 9 - RFT 2014 - 2016 

 

Það sem sést á Mynd 9 virðist haldast í hendur við lýsingar starfsmanna um að 

tíminn eftir að tilkynnt var um lokun hafi verið erfiður og eins fyrst eftir að þeir 

starfsmenn sem ákváðu að hverfa til annara starfa voru farnir, en það var um 

áramótin 2015/2016. Þessi tímabil má sjá milli rauðu línanna. Þessi niðurstaða 

rímar líka við það sem lýst er að gerist á tímabilinu frá því að tilkynnt er um lokun 

og þar til búið er að kynna hvernig greiðslum verði háttað (Hansson og Wigblad, 

2006).   

 

Að mati höfundar er einnig vert að benda á hversu mikið samræmi er er í 

svörum framkvæmdastjóra Actavis ehf. og þess sem kom fram í rýnihópi 

starfsmanna. Stjórnendur og starfsmenn virðast þannig hafa verið samstíga í að 

gera þetta með stæl og sýna móðurfyrirtækinu að það væri eftirsjá í þessari 

verksmiðju. Starfsmenn og stjórnendur segja þarna sömu hluti og kemur fram í 

rannsóknum að starfsmenn upplifi þegar verksmiðjum er lokað (Bergman og 

Wigblad, 1999). Starfsmenn vildu skila góðu verki og eru stoltir af því sem þeir 

voru að gera. 

 

 Út frá ofangreindu þá er það niðurstaða höfundar að margt bendi til þess það 

að góðan árangur við lokun Actavis ehf. megi skýra sem lokunaráhrif. Það er 

hinsvegar enn óljóst hvað það var nákvæmlega sem olli því að afköst jukust eftir 
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að tilkynnt var að verksmiðju Actavis ehf. yrði lokað. Það sem þó virðist vera ljóst 

er að viðhorf starfsmanna skiptir þar miklu máli og von þeirra um að eitthvað 

myndi gerast sem breytti ákvörðuninni um lokun verksmiðjunnar.  
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6 Umræður 

Oft er sagt að góður undirbúningur tryggi árangur. Þegar árangurinn sem náðist 

við lokun verksmiðju Actavis ehf. er skoðaður þá er ekki hægt að horfa fram hjá 

því að hópurinn sem undirbjó lokunina vann gott starf. Þegar kom að því að 

tilkynna starfsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum um að loka ætti verksmiðju 

Actavis ehf. á Íslandi þá var búið að undirbúa það vel. Lokunin var fyrst kynnt fyrir 

starfsmönnum Actavis ehf, síðan fyrir öðrum starfsmönnum Actavis á Íslandi og 

loks hagsmunaaðilum. Unnið var eftir fyrirfram skilgreindri áætlun sem búið var 

að rýna og prófa. Stjórnendur reyndu að gera sér grein fyrir því hvaða spurningar 

gætu komið upp og hvernig ætti að bregðast við þeim. Það var mikilvægt að 

umfjöllun fjölmiðla og í samfélaginu yrði eins lítið neikvæð og hægt væri miðað 

við aðstæður.  

 

Ákvörðun um lokunina var kynnt af Robert Stewart yfirmanni framleiðslu 

móðurfyrirtæki Actavis. Starfsmenn gagnrýndu að þessi háttur hefði verið hafður 

á og hefðu frekar viljað að Jón Gunnar Jónsson framkvæmdastjóri Actavis ehf. hefði 

tilkynnt um lokunina (Rýnihópur, starfsmanna Actavis, 2017). Mat höfundar er 

hinsvegar það að með því að fá utanaðkomandi aðila til að tilkynna um lokunina 

þá hafi tvennt unnist. Annarsvegar þá var það alveg ljóst að ákvörðun um lokun 

verksmiðjunnar var tekin af yfirstjórn fyrirtækisins og eins var erfiðara fyrir 

fjölmiðla að sækja á íslenska stjórnendur og kalla eftir svörum frá þeim, þar sem 

þeir voru sjálfir í hópi með starfsmönnum og myndu á endanum líka missa 

vinnuna.  

 

Jón Gunnar lýsti þessu líklega best þegar hann sagði að það þýddi ekki að deila 

um ákvörðunina sem slíka, en hann og fyrirtækið vildu fá starfsmenn með sér í 

þetta verkefni. Stjórnendur og starfsmenn Actavis ehf. voru þannig á sama báti og 

örlög þeirra tengd. Reiði starfsmanna virtist beinast að Robert Stewart, en ekki að 

stjórnendum Actavis ehf. Þannig má telja það vera rétta ákvörðun að hafa fengið 

Robert til að tilkynna að loka ætti verksmiðju Actavis ehf.  
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Robert Stewart ræddi einnig við fjölmiðla og í máli hans kom fram að loka væri 

verksmiðjunni á Íslandi, ekki vegna þess að starfsmenn stæðu sig illa, heldur vegna 

þess að verksmiðjan væri ekki samkeppnishæf í hörðum heimi samheitalyfja, þar 

sem stórar verksmiðjur geta framleitt lyf á lægra verði en litlar verksmiðjur.  

 

Röksemdafærslan var þannig sannfærandi og erfitt að deila um hana, 

sérstaklega við erlendan stjórnanda sem tekur ákvörðunina á viðskiptalegum 

forsendum. Þetta gæti verið ein af ástæðum þess að fjölmiðlaumfjöllun varð í raun 

mjög lítil. Mun minni en t.d. þegar tilkynnt var um lokun fiskvinnslu HB Granda á 

Akranesi (Hulda Hólmkelsdóttir og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). Í þessu 

sambandi er ástæða til að nefna að það var ekki sjálfgefið að Róbert Stewart myndi 

tilkynna að loka ætti verksmiðju Actavis ehf. Sú ákvörðun byggði á vinnu 

undirbúningshópsins, sem taldi best að hafa þennan háttinn á (Jón Gunnar 

Jónsson, 2017). 

 

Robert Stewart gegndi þannig mikilvægu hlutverki í að þjappa stjórnendum 

og starfsmönnum Actavis ehf. saman. Hópurinn varð síðan þéttari þegar 

stjórnendur og lykilstarfsmenn gáfu það út að þeir ætluðu að taka þátt í verkefninu 

og vera með þangað til ljósin yrðu slökkt. Margir gerðu það áður en búið var að 

tilkynna um hvernig greiðslum yrði háttað. Eftir að búið var að tilkynna um 

upphæð og fyrirkomulag greiðslna þá virðist það hafa auðveldað starfsmönnum 

að taka ákvörðun um að taka þátt í verkefninu að aðrir starfsmenn ætluðu að gera 

það sama. Það myndaðist þannig ákveðin stemning fyrir því að þetta væri verkefni 

sem áhugavert væri að taka þátt í og greiðslurnar sem voru í boði voru það góðar 

að starfsmönnum munaði um þær. 

 

Að þessu sögðu þá er einnig ljóst að tímabilið frá því að tilkynnt var um 

lokunina og þar til starfsmenn tóku ákvörðun um það hvort þeir ætluðu að taka 

þátt í lokunarverkefninu var mörgum erfitt. Margir starfsmenn voru reiðir yfir 

ákvörðuninni og fannst hún ósanngjörn, sérstaklega í ljósi þess að starfsmenn 

upplifðu að það hefði gengið vel undanfarin ár og verksmiðjan væri á góðri 

siglingu (Rýnihópur, starfsmanna Actavis, 2017).  
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Það er erfitt að meta hvað hafði mest áhrif á það að starfsmenn ákváðu að taka 

þátt. Þeir segja sjálfir að greiðslur fyrir að taka þátt í verkefninu hafi skipt mestu 

máli. Höfundur telur að mjög lítil neikvæð umræða í þjóðfélaginu og mjög skýr 

ásetningur margra starfsmanna um að vera með í verkefninu hafi einnig gert 

starfsmönnum auðveldara að ákveða að taka þátt. Þetta er byggt m.a. á því sem 

kom fram á rýnifundi með starfsmönnum að fjölskyldur þeirra hafði stutt þá og 

hvatt áfram. Það má spyrja sig hvort sá stuðningur hefði verið eins ef 

fréttaumfjöllun hefði verið á þann veg að fyrirtækið væri að koma illa fram við 

starfsmenn?  

 

Þannig telur höfundur að undirbúningurinn sem fór fram áður en tilkynnt var 

um lokun verksmiðjunnar hafi haft mikil áhrif á það hvernig starfsmenn, 

hagsmunaaðilar og almenningur upplifðu lokun verksmiðjunnar og það hafi síðan 

auðveldað starfsmönnum að taka ákvörðun um að taka þátt í verkefninu.  

 

Starfsmenn upplifðu einnig að fyrirtækið væri að koma fram við þá af 

sanngirni og gerði allt sem í valdi þess stæði til að auðvelda þeim að takast á við 

að missa starf sitt. Þetta kemur skýrt fram hjá starfsmönnum sem sögðu að þeir 

myndu sjálfir ekki breyta neinu í lokunarferlinu og fannst vel staðið að því.  

 

Lærdómurinn sem draga má af þessum fyrsta hluta er að stjórnendur ættu að 

hugsa leiðir til þess að hjálpa starfsmönnum að taka ákvörðun um það hvort þeir 

vilja taka þátt í lokunarverkefni. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

þetta tímabil er erfitt fyrir starfsmenn. Í því sambandi virðist skipta máli að 

ákveðinn kjarni starfsmanna gefi strax út að þeir ætli að taka þátt. Í raun má velta 

fyrir sér hvort aðferðir breytingarstjórnunar eigi ekki vel við þ.e. að skýra vel 

hversvegna breytinga er þörf og síðan vinna breytingunum fylgi meðal 

starfsmanna (Kotter, 2012) 

 

Þó góður undirbúningur auki líkurnar á því að vel gangi, þá eru stundum 

atburðir, sem stjórnendur hafa ekki stjórn á, sem geta hjálpað til eða gert verkefni 

erfiðari. Fréttir af því að Alvogen, eða Róbert Wessman hefðu áhuga á að kaupa 



 

 

76 

starfsemi Actavis á Íslandi komu fram þremur dögum eftir að tilkynnt var um að 

loka ætti á Íslandi. Starfsmenn voru sammála um að þessi möguleiki hafi gefið von 

um að eitthvað gæti komið í veg fyrir að verksmiðjunni yrði lokað. Sama átti við 

þegar Teva keypti Actavis. Það kom höfundi á óvart hversu lengi starfsmenn héldu 

í vonina um að eitthvað gerðist sem breytti stöðunni og leiddi til þess að 

lyfjaframleiðsla héldi áfram á Íslandi. Þessir tveir atburðir höfðu greinilega áhrif á 

ákvörðun starfsmanna. Það var möguleiki á því að verksmiðjan myndi halda 

áfram, þannig að með því að taka þátt í lokunarverkefninu þá eygðu menn 

möguleika á því að fá umtalsverða umbun og einnig var ekki loku fyrir það skotið 

að þeir myndu halda vinnunni áfram.  

 

Að lokum þá hjálpaði gott atvinnuástand einnig, því starfsmenn mátu það 

þannig að þó þeir tækju þátt í verkefninu allan tímann, þá væri auðvelt að fá vinnu 

að því loknu. Þessi atriði höfðu öll áhrif á það að starfsmenn áttu auðveldara með 

að taka ákvörðun um að halda áfram að vinna hjá Actavis ehf. Þannig má segja að 

atburðir sem fyrirtækið hafði enga stjórn á hefðu hjálpað til við að láta lokunina 

ganga eins vel og hún gekk. Ekki er hægt að leggja mat á það hver árangurinn hefði 

verið ef engin áhugi hefði verið á að kaupa verksmiðjuna eða ef atvinnuástand 

hefði verið slæmt. Starfsmenn sögðu þó að sá möguleiki að verksmiðjan yrði keypt 

eða myndi halda áfram starfsemi hefði haft þau áhrif að þeir lögðu sig alla fram við 

að skila góðum árangri. Eins var það ákveðið stolt hjá starfsmönnum að sýna þeim 

sem tóku ákvörðun um að loka að sú ákvörðun væri röng og verksmiðjan væri 

frammúrskarandi góð. 

 

Mat stjórnenda sem undirbjuggu lokunarferlið var staðfest af starfsmönnum. 

Þeir kunnu að meta það að greiðslum var dreift á tímabilið, þannig að menn fengu 

aukagreiðslu með reglulegu millibili, frekar en eina stóra greiðslu við starfslok. 

Hér kom þekking innlendra stjórnenda á íslenskum vinnumarkaði og 

starfsmönnum sínum að góðum notum. Hjá móðurfyrirtæki Actavis tíðkaðist að 

greiða eingöngu út bónusa þegar verkefni lýkur. Starfsmenn voru mjög skýrir á 

því að ef sú leið hefði verið farin hér þá hefði það ekki mælst eins vel fyrir og það 

fyrirkomulag sem var notað. Sama á við um tímaramman 12 – 24 mánuðir virðist 

vera sá tímarammi sem starfsmenn töldu vera heppilegastan. Fram kom á 
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rýnifundi að ef tíminn hefði verið 4 – 6 mánuðir þá hefðu menn strax farið að leita 

sér að nýrri vinnu. 12 – 24 mánuðir eru hinsvegar langur tími og margt getur gerst 

á þeim tíma.  

 

Metnaður starfsmanna hafði einnig mikið að segja um það hversu góður 

árangur náðist. Inní það spilaði „Local Bonus Plan“, en starfsmenn höfðu beinan 

fjárhagslegan ávinning af því að vel gengi. „Local Bonus Plan“ var þannig leiðarljós 

fyrir allan reksturinn sem menn gátu horft til. Ef góður árangur var að nást þá var 

rekstur verksmiðjunnar góður, því mælikvarðar „Local Bonus Plan“ voru þeir 

lykilmælikvarðar sem best sýndu hvernig verksmiðjan var að standa sig. 

Mælikvarðarnir voru einfaldir og skýrir. Í hverjum mánuði var uppfært hver 

staðan væri og eins hversu mikinn bónus menn væru búnir að vinna sér inn. 

Höfundur telur að „Local Bonus Plan“ hafi verið mikilvægt til að skapa ákveðna 

vinnings- eða sigurstemmingu hjá starfsmönnum. Mælikvörðunum var flaggað 

reglulega á áberandi hátt, sem gaf starfsmönnum ástæðu til að klappa sjálfum sér 

á bakið fyrir þann árangur sem var að nást. Þessi og aðrir mælikvarðar sem sýndu 

að menn voru að standa sig vel, jafnvel þó markmiðið væri að loka verksmiðjunni 

og leggja niður störf allra starfsmanna. Það er kannski lykilatriði að starfsmenn 

litu á þetta sem verkefni, verkefni sem hafði upphaf og endi. Sú sýn virðist hafa 

haft þau áhrif að starfsmenn vildu klára verkefnið sem slíkt með glans. 

Mælikvarðar sem voru notaðir sýndu síðan starfsmönnum að það var nákvæmlega 

það sem þeir voru að gera. 

 

Að mati starfsmanna þá var megin skýring þess hversu mikið frávikum 

fækkaði á tímabilinu líka lítil starfsmannavelta. Starfsmannavelta dróst verulega 

saman hjá Actavis árið 2016. Að meðaltali hafði starfsmannavelta, þar sem 

starfsmenn sögðu sjálfir upp störfum, verið 14% hjá Actavis ehf. árin 2010-2015. 

Árið 2016 var hún 8,7%, eða 38% minni en í meðalári. Almennt var ekki ráðið í 

stöður ef starfsmenn sögðu upp, heldur tóku aðrir starfsmenn á sig verkefnin. 

Stjórnendur íslenskara fyrirtækja ættu því að fylgjast vel með starfsmannaveltu 

hjá sér í ljósi þess henni fylgir mikill kostnaður, bæði beinn og óbeinn, sem oft 

getur verið erfitt að átta sig á (O´Connell, 2007).  
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Ef helstu atriði sem stuðluðu að góðum árangri við lokun verksmiðju Actavis 

ehf. eru dregin saman þá eru þau: 

 

• Góður undirbúningur áður en tilkynnt er um lokun m.a. með því að 

stilla upp sviðsmyndum af því sem gæti komið upp og skipuleggja 

viðbrögð. 

• Slitið á milli venjulegs rekstrar og lokunar. Lokunin var skilgreind sem 

verkefni frá upphafi og stjórnendur lýstu yfir vilja til að fá starfsmenn 

með sér í það verkefni. 

• Greiðslur boðnar fyrir þátttöku í verkefninu. Greiðslurnar voru 

umtalsverðar og eitthvað sem starfsmönnum munaði um. 

• Lykilstarfsmenn og stjórnendur lýstu því yfir snemma, að þeir ætli að 

taka þátt í verkefninu.  

• Skýrir mælikvarðar sem sýndu starfsmönnum hvernig þeim gekk að 

klára verkefnið.  

• Starfsmönnum var hjálpað til að auka menntun sína og þannig gera þá 

betur í stakk búna fyrir ný störf eftir að verksmiðjan hættir starfsemi. 

 

Af ofangreindu má sjá að stjórnendur Actavis ehf. gerðu margt sem leiða má 

líkum að hafi stuðlað að þeim góða árangri sem náðist.  

 

Að sama skapi þá er margt í lokun verksmiðju Actavis ehf. sem gefur 

vísbendingar um að góðan árangur megi rekja til lokunaráhrifa. Fjöldi þeirra 

hugtaka sem skilgreind eru sem áhrifavaldar í góðum árangri á lokunartímabilinu 

er að finna hjá Actavis ehf (Hansson, 2008). Að sama skapi var líka farið í aðgerðir 

sem þekkt er að geta aukið afköst. Dæmi um þetta er fækkun vörutegunda og 

ákveðnari stjórnun á eftirspurn til að skapa stöðuleika. Stöðuleiki er mikilvægur 

hjá framleiðslufyrirtækjum og þegar það tekst að auka hann þá aukast afköst 

yfirleitt líka (Suri, 1998).  

 

Þegar höfundur byrjaði að skoða þetta verkefni þá velti hann fyrir sér hvort 

sálfræðilegi samningurinn hefði einhver áhrif á niðurstöðuna. Í gruninn þá snýst 
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sálfræðilegi samningurinn um þær væntingar sem starfsmaður hefur til 

fyrirtækisins og að sama skapi þær væntingar sem fyrirtækið hefur til 

starfsmannsins. Þegar það liggur fyrir að fyrirtæki ætli að hætta störfum og leggja 

niður öll störf, þá mætti ætla að starfsmenn reyndu á einhvern hátt að jafna 

stöðuna. Þeim þætti fyrirtækið með öðrum orðum hafa brotið sálfræðilega 

samninginn. Þegar niðurstaðan er að starfsmenn leggja sig meira fram og ná betri 

árangri eftir að tilkynnt er um lokun þá finnst höfundi áhugavert að velta fyrir sér 

hvort það verði til nýr sálfræðilegur samningur. Starfsmenn fá upplýsingar um það 

að núverandi starf þeirra muni enda, og þeim er á sama tíma boðið að taka þátt í 

lokunarverkefni. Það verkefni hefur nokkuð skilgreindan tímaramma, umbun auk 

þess sem niðurstaða er skýr. Þannig má hugsa sér að til verði nýr sálfræðilegur 

samningur sem sé í raun betur skilgreindur í huga beggja aðila, heldur en fyrri 

samningur og þar af leiðandi séu minni líkur á því að starfsmenn og fyrirtækið 

upplifi brot á þessum nýja samning. Rannsóknir Sutton (1987) virðast styðja þetta, 

en hann telur að til verði tímabundið fyrirtæki á lokunartímanum. Í þessari 

rannsókn var ekki grundvöllur fyrir því að kanna þennan vinkil nánar, en 

hugsanlega er hér um að ræða áhugavert rannsóknarefni síðar meir, þ.e. hvort að 

við tilkynningu um lokun verði í raun til nýr sálfræðilegur samningur, og ef svo er 

hvernig er hægt að auka líkurnar á því að skilningur beggja aðila sé sem líkastur 

og þannig forðast árekstra sem eru til komnir vegna mismunandi túlkunar á 

sálfræðilega samningnum. 

 

Það virðist vera mikilvægt að auðvelda starfsmönnum að taka ákvörðun um 

að taka þátt í verkefninu. Tíminn frá því að tilkynnt var um lokun og þar til 

starfsmenn tóku ákvörðun um að taka þátt, sögðu þeir að hefði verið mjög erfiður. 

Góður undirbúningur fyrir tilkynningu um lokun skiptir því lykilmáli. Hugsa þarf 

leiðir til að halda umræðu í samfélaginu sem jákvæðastri, þannig að starfsmenn 

verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum. Eins er mikilvægt að reyna að gera sér grein 

fyrir þeim sviðsmyndum sem gætu komið upp og skipuleggja viðbrögð við þeim. 

Að sama skapi þá telur höfundur að það sé mikilvægt að fá lykilstarfsmenn með 

sér í lið strax í upphafi. Því fleiri sem lýsa því yfir að þeir ætli að taka þátt í 

lokunarverkefninu því auðveldara verður það fyrir aðra að taka þátt.  
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Að lokum virðist umbun fyrir að taka þátt í lokunarverkefnum og aðstoða þá 

við að fóta sig aftur á vinnumarkaði vera að mati starfsmanna. Þetta þýðir að 

mikilvægt er að starfsmannasvið / starfsmannastjóri komi að verkefninu strax á 

undirbúnings tímanum og reynt sé að hjálpa starfsmönnum og styðja þá í gegnum 

lokunarferlið frá upphafi. Þetta má flokka undir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, 

en að sama skapi þá sýna rannsóknir að útkoma fyrir alla hagsmunaaðila verður 

betri sé þetta gert (Rydell og Wigblad, 2012). 

   

Í raun má hugsa sér að lokunarferlið sé tvískipt. Annarsvegar er tilkynningin 

um lokun og hinsvegar að fá starfsmenn með sér í lokunarverkefni. Ef vel er staðið 

að tilkynningunni og starfsmönnum hjálpað til að ákveða að taka þátt í 

lokunarverkefninu þá eru umtalsverðar líkur á því að lokunarverkefnið takist vel. 

Að því sögðu þá er ekki hægt að horfa fram hjá því að utanaðkomandi atburðir 

geta haft áhrif á útkomuna. Þar er átt við t.d. atvinnuástand, almenn viðhorf í 

samfélaginu og aðra þætti sem geta gefið starfsmönnum von um að ákvörðun um 

lokun verði breytt. 
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6.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Á þessari rannsókn eru nokkrar takmarkanir. Sú fyrsta er að hér er eingöngu verið 

að skoða eitt tilfelli og því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðuna, né yfirfæra 

þær aðgerðir sem farið var í á önnur sambærileg tilvik. Eins var notast 

tilgangsúrtök (e. purposive sampling) við djúpviðtöl, en einungis eitt viðtal var 

tekið. Mat rannsakanda er að í því viðtali hefðu allir helstu þættir komið fram. 

Þetta mat byggir bæði á rýnihópi starfsmanna sem og þekkingu rannsakanda sem 

stjórnanda hjá Actavis á efninu. Velta má því upp hvort hér hafi gætt hlutdrægni 

(e. bias) hjá höfundi sem hafi áhrif á rannsóknina. Ef efnið er rannsakað aftur þá 

mætti taka viðtöl við fleiri stjórnendur til að sannreyna eða bæta við þá þætti sem 

koma fram í þessari rannsókn. Eins hefði mátt skoða að nota megindlegar aðferðir 

til að rannsaka betur einstaka þætti sem starfsmenn töldu hafa haft áhrif. Mat 

höfundar er hinsvegar að slík rannsókn sé efni í aðra ritgerð. 

 

Í rannsókninni var eingöngu rætt við starfsmenn sem héldu áfram að vinna hjá 

fyrirtækinu. Það gæti verið áhugavert að skoða þá aðila sem hættu hjá fyrirtækinu 

og af hverju þeir ákváðu að taka ekki þátt í þessu verkefni. Þó þetta efni sé 

spennandi, þá er það utan ramma þessa verkefnis, því ólíklegt má telja að góðan 

árangur Actavis ehf. megi rekja til starfsmanna sem tóku ekki þátt í 

lokunarverkefninu. 

 

Í upphafi var horft til þess að árangur Actavis ehf. væri sérstakur, en þegar 

höfundur rakst á rannsóknir um lokunaráhrif (e. Closedown Effect) þá breyttist 

sjónarmið höfundar og rannsóknin fór að taka meira mið af lokunaráhrifum. Það 

gæti leitt til þess að horft sé fram hjá öðrum þáttum sem gætu haft áhrif. Eins eru 

fyrirliggjandi gögn um lokunaráhrif frá tiltölulega fámennum hópi vísindamanna, 

þar sem fyrirbærið hefur ekki verið rannsakað mikið. Hefði útgangspunkturinn 

verið áhrif niðurskurðar (e. downsizing) þá hefði árangur Actavis ehf. verið mjög 

sérstakur. Höfundur viðurkennir þó að sú nálgun hefði verið röng, þar sem lokun 

fyrirtækis er ekki í eðli sínu niðurskurður, sem skilur eftir sig eftirlifendur. Af 

þessu leiðir að höfundur telur ástæðu til að rannsaka lokunaráhrif enn betur. 
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Reyndar telur höfundur eftir þessa rannsókn að áhugavert sé að skoða 

sérstaklega það sem gerist eftir að tilkynnt er um lokun og þar til starfsmenn vita 

hvernig staðið verður að lokuninni og lokunarferlið hefst. Það var auðheyrt á 

svörum starfsmanna að á þessu tímabili var mikil óvissa hjá þeim og þeir vissu 

ekki hvort þeir ættu að taka þátt í lokunarverkefninu. Þegar sú ákvörðun lá fyrir 

þá fannst þeim sjálfsagt að leggja sig alla fram við að ná góðum árangri. Þannig 

væri áhugavert að rannsaka betur hversvegna starfsmenn ákveða að taka þátt í 

lokunarverkefnum. 

 

Eins er áhugavert að velta því upp hvernig sálfræðilegi samningurinn (e. 

psychological contract) hefur áhrif á hegðun starfsmanna í tengslum við lokun 

fyrirtækja. Þegar tilkynnt er um lokun fyrirtækis þá er það brot á sálfræðilega 

samningnum. Velta má því upp hvort starfsmenn geri „nýjan“ sálfræðilegan 

samning við fyrirtækið þegar þeir ákveða að taka þátt í lokunarferlinu. Það gæti 

verið áhugavert rannsaka hvort svo sé og þá hvað felist í nýja samningnum. 
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