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Útdráttur 

Fjölskyldufyrirtæki eru algengasta rekstrarform fyrirtækja í heiminum í dag. Rannsóknir 

sýna að innan við þriðjungur þeirra lifa af aðra kynslóð. Leiðtogahlutverk í 

fjölskyldufyrirtækjum er mikil áskorun þar sem þau eru einstök og mun flóknari en önnur 

fyrirtækjaform. Í þessari rannsókn er lýst mótun leiðtoga í íslensku rótgrónu fjölskyldu-

fyrirtæki þar sem þriðja kynslóð fjölskyldunnar er við stjórn. Þessi rannsókn er einstök að 

því leyti að hún skoðar samspil nærsamfélags, menntunar, tengslanets og starfsreynslu 

við mótun leiðtoga. 

Á Íslandi er sterk hefð fyrir þátttöku ungmenna í íþróttastarfi og störfum á 

vinnumarkaði samhliða skóla. Áhersla er á að viðkomandi standi sig vel í hverju því sem 

hann tekur sér fyrir hendur og sé sjálfstæður. Áður en leiðtogi rannsóknarinnar tók við 

fjölskyldufyrirtækinu starfaði hann í ólíkum fyrirtækjum, aflaði sér viðurkenndrar 

háskólamenntunar og var virkur í félagsstörfum. Frá unga aldri myndaði hann tengslanet 

og á sama tíma lærði hann að bera virðingu og umhyggju fyrir öðrum einstaklingum. Eftir 

arftakaskiptin hélt hann áfram að mótast í gegnum félagsstörf og samhliða því styrkti 

hann tengslanet sín enn frekar. Framvæmd var eigindleg rannsókn þar sem gögnin voru 

greind í anda grundaðrar kenningar. Tekin voru ítarleg viðtöl við fimm einstaklinga sem 

tengjast fyrirtækinu. Við vinnslu rannsóknar var jafnframt rætt við tvo sérfræðinga á 

Hagstofu Íslands til að glöggva sig betur á rekstrarformi fjölskyldufyrirtækja hér á landi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna mikilvægi þess að mótun leiðtoga hefjist 

mjög snemma í íslensku samfélagi, í gegnum íþróttir, félagsstörf, menntun og 

starfsreynslu utan fjölskyldufyrirtækis, þar sem áhersla er á gott orðspor og myndun 

tengslaneta. Rannsóknin getur í framhaldi komið að góðum notum ef skoða á hvernig 

leiðtogar í öðrum fjölskyldufyrirtækjum hafa mótast á Íslandi. Jafnframt er mögulega 

hægt að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til að undirbúa verðandi leiðtoga til forystu í 

fjölskyldufyrirtækjum á Íslandi. Þessi rannsókn felur í sér framlag til fræðasamfélagsins 

þar sem mótun leiðtoga í íslensku fjölskyldufyrirtæki hefur ekki verið rannsökuð áður. 

 

Lykilorð: fjölskyldufyrirtæki, mótun leiðtoga, ytri reynsla, tengslanet, umhyggja. 
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1 Inngangur 

Áhugi fræðimanna á fjölskyldufyrirtækjum hefur vaxið síðustu áratugina þar sem þeir hafa 

í ríkari mæli verið að gera sér grein fyrir hagfræði- og félagslegu mikilvægi þeirra (Aronoff 

og Ward, 1991). Fjölskyldufyrirtæki eru til um allan heim og líklega eru þau elsta 

fyrirtækjaformið (Goel, Mazzola, Phan, Pieper og Zachary, 2012; Ramadani og Hoy, 2015). 

Það verður því að teljast merkilegt hversu lítið þau hafa verið rannsökuð í heiminum 

(Gupta, Levenburg, Moore, Motwani og Schwarz, 2011; Ibrahim, Soufani og Lam, 2001; 

Mandl, 2008) og einnig á Íslandi. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum fjölskyldufyrirtækjum en nokkrir 

háskólanemar (Jóna Rán Pétursdóttir, 2016; Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, 2015; Laufey 

Guðmundsdóttir, 2018) hafa skoðað mismunandi þætti þessa rekstrarforms. 

Rannsakanda langaði til að kanna hvað einkennir mótun leiðtoga í fjölskyldufyrirtæki á 

Íslandi. Slík rannsókn hafði ekki verið gerð hér á landi og fræðilegt efni um mótun leiðtoga 

í fámennum samfélögum var af skornum skammti. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

vísbendingu um að mótun leiðtoga hefjist snemma í íslensku samfélagi. Mótunin á sér 

stað með þátttöku í nærsamfélaginu í gegnum íþróttir, menntun, félagsstörf, tengslanet 

og starfsreynslu í öðrum fyrirtækjum. Í gegnum reynslu sína og tengslanet fær leiðtoginn 

endurgjöf á störf sín og lærir að bera umhyggju fyrir öðrum. Þannig spilar nærumhverfi 

leiðtoga á Íslandi stórt hlutverk í mótun hans. Rannsóknin beindist að einu rótgrónu 

fjölskyldufyrirtæki þar sem arftakaskipti þriðju kynslóðar tókust mjög vel. Arftakinn ætlaði 

sér aldrei að vinna í fjölskyldufyrirtækinu heldur ákveður eftir háskólanám að prófa að 

vinna þar. Einungis tveimur árum eftir að hann kemur inn í fyrirtækið fara arftakaskiptin 

fram. Eftir skiptin heldur arftakinn áfram að mótast í gegnum félagssstörf og tengslanet 

hans stækka. Þar sem sams konar rannsókn hefur ekki farið fram áður, er það von 

höfundar að þetta verði hvatning til að fleiri slíkar rannsóknir verði gerðar. 

Rannsókninni er ætlað að svara rannsóknarspurningunni: 

➢ Hvað einkennir mótun leiðtoga í fjölskyldufyrirtæki í íslensku samfélagi? 

Ritgerðin skiptist í níu kafla sem hefst á inngangi þar sem rannsóknarspurningin er sett 

fram. Annar kaflinn fjallar um skilgreiningu fjölskyldufyrirtækja, tegundir þeirra og 
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menningarmun. Arftakastjórnun er umfjöllunarefni þriðja kaflans, þar sem arftaka-

þríhyrningurinn er skoðaður en hann er módel yfir þrjá þætti sem skipta mestu máli í 

arftakaskiptum fjölskyldufyrirtækis. Fjórði kaflinn tekur á mismunandi leiðtogastílum og 

hvernig þeir hafa breyst í gegnum tíðina. Mikilvægi tengslaneta er tekið fyrir og hvaða 

þættir leiðtoga eru mikilvægir í fámennum samfélögum. Fimmti kaflinn er um 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð var viðtalsrannsókn og er farið nákvæmlega í 

framkvæmd hennar og takmarkanir. Í sjötta kaflanum er farið yfir sögu fyrirtækisins sem 

rannsóknin beindist að og er hún skoðuð út frá hverri kynslóð fyrir sig. Þar er jafnframt 

fjallað um menningu og arftakaskipti fyrirtækisins og hvað einkenndi þau. Loks er þeim 

áskorunum sem fyrirtækið stendur frammi fyrir velt upp og reynt að rýna í framtíðina. 

Niðurstöðukaflinn skiptist í nokkur þemu út frá eigindlegri aðferðafræði og eru þessi 

þemu síðan greind. Í umræðukaflanum er verið að tengja saman niðurstöðukaflann og 

fræðilega hluta ritgerðarinnar og þar eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og 

rannsóknarspurningunni svarað. í lokaorðum eru niðurstöður teknar saman og bent á þau 

atriði sem áhugavert væri að skoða í framhaldi þessarar rannsóknar. 
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2 Fjölskyldur og fjölskyldufyrirtæki 

2.1 Skilgreining á fjölskyldu 

Þegar verið er að fjalla um fjölskyldufyrirtæki þarf skilgreining á fjölskyldu að liggja fyrir. 

Rannsakendur fjölskyldna eru oft ekki með sömu skilgreininguna á því hverjir teljast til 

fjölskyldumeðlima og hverjir ekki (Trost, 1990). Þannig komst Jan Trost að því í 

rannsóknum sínum að sumir telja eingöngu sína allra nánustu til fjölskyldunnar á meðan 

aðrir líta á alla ættingja, vini og jafnvel gæludýr sem hluta af fjölskyldunni (Trost, 1990). 

Fleiri fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi þess að skilgreiningin á fjölskyldu þurfi að 

liggja fyrir í rannsóknum á fjölskyldufyrirtækjum (Klein, Astrachan og Smyrnios, 2006). Ef 

skilgreiningin liggur ekki fyrir getur það valdið vandamálum sérstaklega þegar kemur að 

alþjóðlegum samanburði, því fjölskylduskilgreiningin er mismunandi eftir menningu, 

kynslóðum, hugmyndafræði og einnig frá einum tíma til annars (Klein o.fl., 2006; Koerner 

og Fitzpatrick, 2002). 

Þrátt fyrir mismunandi skilgreiningar þá miðast flestar þeirra við líffræðileg eða lagaleg 

tengsl fjölskyldumeðlima (Koerner og Fitzpatrick, 2004). Þannig skín skyldleiki 

einstaklinga í gegn á beinan eða óbeinan hátt þegar kemur að skilgreiningu á fjölskyldum 

í fræðigreinum (Stangej, 2016) en á sama hátt er hægt að finna mörg afbrigði af 

fjölskyldum í nútíma samfélagi (McGoldrick, Carter og Garcia-Preto, 2010). 

Hægt er að skilgreina fjölskyldu sem hóp einstaklinga sem tengist í gegnum 

sameiginlega sögu og vill viðhalda þessum tengslum til framtíðar með því að styðja og 

hlúa að einstökum meðlimum hópsins (Hoy og Sharma, 2010). Einnig er hægt að líta á 

fjölskyldu sem hóp einstaklinga sem eru synir eða dætur pars (sama hvaða kynslóð) og 

þeirra tengdabörn sem og löglega ættleidd börn (Klein, Astrachan og Smyrnios, 2005). 

2.2 Skilgreining á fjölskyldufyrirtæki 

Þrátt fyrir fjöldann allan af rannsóknum á fjölskyldufyrirtækjum þá hafa fræðimenn ekki 

komið sér saman um skilgreininguna á þeim (Astrachan og Shanker, 2003; Ramadani og 

Hoy, 2015; Stangej, 2016). Irene Mandl komst að því í rannsókn sem hún gerði á gögnum 

frá þrjátíu og þremur Evrópulöndum að til væru meira en níutíu skilgreiningar á 
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fjölskyldufyrirtækjum (Mandl, 2008). Niðurstöður hennar gáfu einnig til kynna að 70-80% 

af skipulagsheildum í Evrópu eru fjölskyldufyrirtæki og þau eru með 40-50% vinnuaflsins. 

Samkvæmt Mandl (2008) er stór hluti lítilla og meðalstórra skipulagsheilda í Evrópu 

fjölskyldufyrirtæki, en þau er einnig að finna meðal stærstu fyrirtækja Evrópu. Skýrsla 

Bloomberg Business Week frá árinu 2006 tekur í sama streng því samkvæmt henni er 

hægt að flokka 35% fyrirtækja á lista Fortune 500 sem fjölskyldufyrirtæki (Ramadani og 

Hoy, 2015). 

Upphaflega miðuðu fræðimenn skilgreininguna við hversu mikil tengsl og áhrif 

fjölskyldan hafði á fyrirtækið (De Massis, Sharma, Chua, J. Chrisman og Kotlar, 2012; Dyer, 

2006). Þannig er algengast að skilgreina fjölskyldufyrirtæki út frá því að meirihluti eigenda 

eða stjórnenda tilheyri fjölskyldunni (Brockhaus, 2004). Hins vegar eru dæmi um að 

fræðimenn telji nóg að einn starfsmaður sé skyldur eigandanum svo fyrirtækið teljist 

fjölskyldufyrirtæki. Aðrir gera kröfu um að aðili sem er skyldur eigandanum sé í 

stjórnunarstöðu og enn aðrir leggja áherslu á að fjölskyldumeðlimur eigandans þurfi að 

vera í stjórn skipulagsheildarinnar svo hún teljist fjölskyldufyrirtæki (Dyer, 2006). Aðrir 

hafa lagt áherslu á að fyrirtæki þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði til að falla undir 

fjölskyldufyrirtæki (Poza og Daugherty, 2013): (a) eignarhlutur tveggja eða fleiri 

fjölskyldumeðlima þarf að vera meiri en 15%, (b) fjölskyldumeðlimir þurfa að hafa áhrif á 

stefnu fyrirtækisins (e. strategic influence by family member), (c) meðlimum þarf að vera 

umhugað um sambandið við fjölskylduna og halda í vonina um möguleikann á 

kynslóðaskiptum. Þeir nefna einnig nokkur önnur atriði eins og nærveru fjölskyldunnar. 

Því þarf ávallt að hafa í huga að niðurstöður rannsókna um fjölskyldufyrirtæki geta verið 

mjög misvísandi allt eftir því hvernig rannsakandinn skilgreinir fjölskyldufyrirtæki. 

Árið 2009 gaf nefnd á vegum Evrópusambandsins út skilgreiningu á því hvaða fyrirtæki 

ættu að flokkast sem fjölskyldufyrirtæki (European Commission, 2009). Samkvæmt henni 

þá telst fyrirtæki sem fjölskyldufyrirtæki þegar einstaklingur eða fjölskylda fer með 

meirihluta ákvarðana og að minnsta kosti einn fjölskyldumeðlimur er formlega tengdur 

inn í stjórn fyrirtækisins. 

Í töflu 1 eru listuð upp þau atriði sem oft eru notuð til að greina hvort fyrirtæki er 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki (De Massis o.fl., 2012). Samanlögð tíðni í prósentum er hærri 

en hundrað þar sem rannsóknir nota að jafnaði fleiri en eina skilgreiningu. 
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Tafla 1. Skilgreiningar á fjölskyldufyrirtækjum 

 

         (De Massis o.fl., 2012) 

Rannsakendur hafa einnig skilgreint fjölskyldufyrirtæki út frá því hversu einstakt það 

er. Þá er ekki eingöngu verið að horfa til þess að fyrirtækið sé í eigu fjölskyldumeðlima 

eða stjórnað af þeim, heldur horft á hvernig samspil eigenda, stjórnunar og 

arftakastjórnunar hefur áhrif á markmið, stefnu og byggingu fyrirtækisins (Chua, 

Chrisman og Sharma, 1999). 

Fjölskyldufyrirtæki þarf ekki að flokkast sem slíkt frá stofnun og þar til rekstri þess lýkur 

(Mandl, 2008). Sum fyrirtæki teljast sem fjölskyldufyrirtæki allan líftíma sinn á meðan 

önnur geta byrjað sem fjölskyldufyrirtæki en endað sem annars konar fyrirtæki og öfugt. 

Þá geta fyrirtæki byrjað utan fjölskyldunnar, orðið að fjölskyldufyrirtæki og að lokum 

endað utan fjölskyldunnar. 

2.3 Tegundir fjölskyldufyrirtækja 

Fræðimenn hafa flokkað fjölskyldufyrirtæki á ólíkan hátt. Til að mynda hafa pólsk 

fjölskyldufyrirtæki verið flokkuð eftir markmiðum sínum, menningarlegum einkennum og 

stjórnunarstíl (Mandl, 2008; Sulkowski, 2004). Við flokkun danskra fjölskyldufyrirtækja 

hefur verið horft til þess hver áhrif fjölskyldunnar eru á fyrirtækið og stjórnun þess 

(Mandl, 2008; Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2007). Þá hefur spænskum fjölskyldu-

fyrirtækjum verið skipt í sex flokka eftir flækjustigi og hvernig skipulag fyrirtækisins hefur 

þróast (e. degree of structure development) (Gimeno, Baulenas og Coma-Cros, 2010; 

Mandl, 2008). Flokkun þessara sex módela byggir á yfirgripsmiklum upplýsingum frá 

rúmlega 1200 spænskum fjölskyldufyrirtækjum. 

Fyrirliðamódelið (e. captain model) er mjög algengt hjá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum. Meðalaldur þessara fyrirtækja er 28 ár og flækjustig milli fjölskyldu og 

Skilgreiningar Fjöldi Tíðni (%)

Eignarhald (e. ownership ) 98 79

Stjórnun (e. management ) 66 53

Framkvæmdastjórastaða (e. directorship ) 35 28

Ákveða skilgreiningu sjálf (e. self-identification ) 19 15

Margar kynslóðir (e. multiple generations ) 11 9

Arftakaskipti innan fjölskyldunnar (e. intra-family succession intention ) 9 7

Heild 238 100
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reksturs er lítið. Yfirleitt á frumkvöðullinn fyrirtækið með öðrum fjölskyldumeðlimum, 

oftast fyrst með konu sinni eða systkinum og síðar börnum. 

Keisaramódelið (e. emperor model) einkennist af miklu flækjustigi milli fjölskyldu og 

fyrirtækis og eykst það eftir því sem tíminn líður. Hér eru tvær kynslóðir að vinna saman í 

fyrirtækinu en stjórnunin er í höndum eins aðila. Í þessu módeli þá geta margir fjölskyldu-

meðlimir af mismunandi kynslóðum átt hlut í fyrirtækinu. Meðalfjöldi hluthafa er 5,1 og 

það veltur á hæfni þess aðila sem fer með völdin hversu vel fyrirtækið er rekið. Heilt yfir 

þá hefur keisarinn í keisaramódelinu meiri hæfni sem stjórnandi heldur en stjórnandi 

fyrirliðamódelsins. Þá er honum jafnframt umhugað um að fyrirtækið vaxi og dafni. 

Í fjölskyldumódelinu (e. family team model) er flækjustig tengt fjölskyldunni orðið 

hærra en flækjustig fyrirtækisins, þar sem meðalfjöldi hluthafa hefur aukist. Meðalfjöldi 

hluthafa er 6,5 sem telst frekar mikið. Fyrirtækin eru með takmörk fyrir því hversu margir 

fjölskyldumeðlimir mega vinna í fyrirtækinu sem minnkar líkurnar á deilum. Þessi 

takmörkun á fjölda gerist líka sjálfkrafa þar sem fyrirtækin eru lítil og geta ekki tekið við 

öllum sem banka á dyrnar. Huga þarf að skipulagi fyrirtækisins sem hefur fram til þessa 

verið einfalt. Til að forðast auknar deilur getur fyrirtækið annaðhvort fækkað eigendum 

eða hvatt til þróunar sem býr til aukinn sveigjanleika sem styður við fjölgun starfsmanna. 

Sérhæfða fjölskyldumódelið (e. professional family model) er andstaða við 

fjölskyldumódelið en þá er flækjustigið í kringum fyrirtækið orðið meira en innan 

fjölskyldunnar. Það sem einkennir þetta módel er að fyrirtækið er í miklum vexti og þróun. 

Fjölskyldan er enn tengd stjórnun fyrirtækisins og að meðaltali eru þrír fjölskyldumeðlimir 

í stjórnunarstöðum. Þeir starfa á fagmannlegum nótum og gott gengi fyrirtækisins er í 

forgrunni. 

Fyrirtækjamódelið (e. corporation model) er þróaðasta módelið og hér er flækjustigið 

orðið meira, bæði hjá fjölskyldunni og fyrirtækinu. Meðalaldur fyrirtækja er í kringum 61 

ár og skipulag þeirra er mjög þróað. Í sumum tilvikum skiptir nærvera fjölskyldunnar í 

æðstu stöðum litlu máli. Fyrirtækið, sem er stjórnað af fjölskyldumeðlimum, getur 

auðveldlega þróast yfir í fyrirtæki með enga fjölskyldumeðlimi. 

Í fjárfestingarmódelinu (e. family investment group) er hagnaður fyrirtækisins orðinn 

talsverður. Fyrirtækið ákveður fjárfestingarsamstarf (e. joint investment) en fjölskyldan 

fer ekki endilega með stjórnunina í fyrirtækinu. Einnig er sambandið á milli fjölskyldunnar 
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og fjárfestingarinnar annað en á milli fjölskyldunnar og fyrirtækisins. Hér er fjölskyldan 

tilbúin til að selja fyrirtækið, innleysa hagnaðinn og ákveður í framhaldinu hvernig hún 

ráðstafar hagnaðinum. 

Samkvæmt fræðunum er hægt að flokka fjölskyldufyrirtæki á mismunandi hátt og er 

hver flokkun með sín sérkenni. Spænska flokkunaraðferðin er mjög hentug þar sem hún 

tekur á uppbyggingu fyrirtækja og hvernig þau þróast. Það er auðvelt að staðsetja 

fjölskyldufyrirtæki samkvæmt þeirri aðferð. 

2.4 Deilur í fjölskyldufyrirtækjum 

Eitt af þeim atriðum sem einkennir fjölskyldufyrirtæki eru deilur (Sorenson, 1999). 

Fjölskyldufyrirtæki er flókið samspil tveggja kerfa, fjölskyldu og fyrirtækis (Chua o.fl., 

1999; Ramadani og Hoy, 2015). Þessi tvö kerfi skarast og breytast yfir tíma og hvort um 

sig eiga þau sína sögu, áskoranir, styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir (Ramadani og 

Hoy, 2015). Fjölskyldumeðlimir sem einnig starfa í fyrirtækinu eru með hlutverk í báðum 

kerfunum og algengt er að deilur komi upp þar sem hvort kerfi um sig er með reglur, 

hlutverk, kröfur og væntingar. Deilur geta jafnframt komið upp þegar vandamál úr einu 

kerfinu er flutt yfir í hitt (Bowman-Upton, 2009). 

Samspil fyrirtækis, fjölskyldu og ytri hagsmunaaðila getur valdið þrenns konar deilum 

í fjölskyldufyrirtækjum (Harvey og Evans, 1994) en þetta samspil má sjá á mynd 1. 

 

Mynd 1. Fletir deilna í fjölskyldufyrirtækjum (Harvey og Evans, 1994) 

 

 

Flötur 1 

Flötur 3 

Flötur 2 

Hagsmunaaðilar 

Fyrirtæki Fjölskylda 
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Í fleti (e. level) eitt eru deilur sem eiga ekki rætur í samspili milli fyrirtækis, fjölskyldu og 

hagmunaaðila og hafa þær aðeins áhrif á einn aðila í einu. Þessar deilur eru því eingöngu 

innan hvers hóps. Dæmi um þess konar árekstra eru deilur sem eru eingöngu bundnar við 

fjölskylduna. Þessar deilur eru auðveldar viðfangs og þurfa yfirleitt ekki aðkomu annarra 

aðila en deiluaðila. Í fleti tvö, verða deilur milli tveggja hópa og eru þessar flækjur erfiðar 

viðureignar. Orsakir þeirra geta verið mismunandi en þær eru mun flóknari og erfiðari 

viðfangs en deilur á fleti eitt. Mikilvægt er að hópur einstaklinga komi að lausn deilna á 

fleti tvö og ganga þarf úr skugga um að deilan sé yfirstaðan og allir séu sáttir. Á þriðja 

fletinum eru deilur sem tengjast öllum hópunum en þetta eru erfiðustu og flóknustu 

deilurnar. Harvey og Evans (1994) leggja áherslu á að deilurnar þurfi að leysa á 

mismunandi hátt eftir því á hvaða fleti þær eru. Deilur á fleti þrjú þarf yfirleitt að leysa 

með utanaðkomandi ráðgjöf þar sem þær eru yfirgripsmiklar og flækjustigið mikið. 

Deilur milli fjölskyldna og fyrirtækja geta verið af ýmsum toga en helstu ástæður þeirra 

má sjá í töflu 2 og er þeim raðað eftir því hversu algengar þær eru (KPMG, 2013). Því lægri 

sem tölustafurinn er því algengari er ágreiningurinn. Deilurnar snúast oftast um 

framtíðarsýn, markmið, stefnu og ákvarðanatöku, óháð stærð fyrirtækis og hvaða kynslóð 

er við stjórn. Hjá fyrstu kynslóð er ágreiningurinn oft tengdur fjárhag fyrirtækisins. 

Tafla 2. Helstu ástæður deilna í fjölskyldufyrirtækjum 

 

         (KPMG, 2013) 

Mikil áskorun felst í því að reka fjölskyldufyrirtæki og deilur eru óhjákvæmilegar. 

Stjórnendur geta hins vegar reynt að draga úr þeim með því að vera meðvitaðir um hvaða 

atriði það eru sem líklegust eru til að koma af stað deilum. Einnig er mikilvægt að 

stjórnendur grípi strax inn í ágreining. 

Helstu ástæður deilna Lítil Meðalstór Stór Fyrsta Önnur

Framtíðarsýn, markmið og stefna 1 2 4 2 1

Hvernig ákvörðun er tekin 3 4 1 3 2

Vöxtur fyrirtækisins 6 1 3 5 3

Hæfni fjölskyldunnar í fyrirtækinu 5 3 5 4 5

Fjárhagsáhyggjur 2 6 7 1 7

Samskiptaleysi innan fjölskyldunnar 4 5 2 6 4

Laun og þóknanir 7 7 10 10 6

Mál tengd arftökum 10 9 6 7 11

Samskiptaleysi 8 10 8 8 9

Rifrildi milli systkina 9 8 16 11 8

Stærð fyrirtækja Kynslóðir



 

17 

2.5 Arftakaskipti í fjölskyldufyrirtækjum 

Eitt af því sem fjölskyldufyrirtæki eiga sameiginlegt er færsla á stjórnun fyrirtækisins milli 

kynslóða (Barnes og Hershon, 1991; Ramadani og Hoy, 2015). Margir stofnendur 

fjölskyldufyrirtækja upplifa erfiðleika við að hætta og eitt af erfiðustu verkefnum sem 

stjórnandi í fjölskyldufyrirtæki stendur frammi fyrir er val á arftaka sínum (Ibrahim o.fl., 

2001). Nauðsynlegt er að fyrirtæki standi vel að arftakaskiptunum þar sem þau eru flókin 

en mikilvægt ferli (Gashi og Ramadani, 2013; Kamei og Dana, 2012). Einnig skiptir máli að 

vel sé staðið að kynslóðaskiptunum þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fjölskyldufyrirtæki eru mikilvægur hlekkur í hagkerfinu (Heck, Hoy, Poutziouris og Steier, 

2008; Molly, Laveren og Deloof, 2010). Arftakaskiptum í fjölskyldufyrirtæki hefur verið líkt 

við lendingu og flugtak flugvélar en þar er einmitt mesta hættan á að eitthvað mistakist 

(Crosbie, 2000). Mörg dæmi eru um að stjórnendaskipti í fjölskyldufyrirtækjum gangi illa 

og endi í málaferlum, sölutapi eða gangi jafnvel af fyrirtækinu dauðu (Morris, Williams, 

Allen og Avila, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt að einungis 30% fyrirtækja tekst að skipta um arftaka á farsælan 

hátt (Miller og Breton-Miller, 2005; Zata Poutziouris, 2001). Líta verður á arftakaskiptin 

sem ferli þar sem arftakinn þarf tíma til að taka við og koma sér inn í nýja hlutverkið. Þær 

breytur sem skipta máli þegar kemur að því að skipta um arftaka eru eignarhlutur 

fjölskyldunnar, hversu margir fjölskyldumeðlimir eru í fyrirtækinu, fjöldi mögulegra 

arftaka, hversu margir utanaðkomandi eru í stjórn fyrirtækisins, aldur fyrirtækisins, stærð 

þess, afkoma og hversu stutt er í skipun arftaka (Chua o.fl., 1999). Fræðimenn hafa skipt 

arftakaferlinu í þrjú skref (Handler, 1989; Stavrou, 1999) þar sem fyrsta skrefið snýr að 

undirbúningi arftakans áður en hann kemur inn í fyrirtækið. Þar tekur væntanlegur arftaki 

þátt í umræðum um fyrirtækið og er oft í hlutastarfi. Annað skrefið felst í því að arftakinn 

tekur að sér mismunandi hlutverk í fyrirtækinu og sinni fullu starfi. Þriðja skrefið snýst um 

það þegar arftakinn tekur við stjórnun fyrirtækisins. Einnig hafa fræðimenn sett 

arftakaskiptin upp í ferli sem byggir á þremur stigum (e. level) og sjö þrepum (e. stages) 

(Longenecker, Moore og Petty, 2003). 

Á fyrsta stiginu, sem inniheldur þrjú þrep, er verið að undirbúa komu arftakans í 

fyrirtækið. Væntanlegur arftaki fer með foreldri og fylgist með í fyrirtækinu og hittir aðila 

sem tengjast rekstrinum. Arftakinn fer síðan að vinna í hlutastarfi í fyrirtækinu, t.d. eftir 
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skóla og í sumarfríum. Á öðru stiginu, sem er með tvö þrep, kemur arftakinn inn í 

fyrirtækið en er ekki búinn að taka formlega við. Í fyrstu sinnir hann hinum ýmsu störfum 

áður en hann fær að stjórna einhverjum hluta fyrirtækisins, eins og t.d. starfsmanna-

málum. Eftir annað stigið er arftakinn búinn að læra inn á fyrirtækið og á þriðja stiginu 

fara skiptin fram, þ.e. arftakinn tekur við stjórn fyrirtækisins. Í fyrstu nýtur hann aðstoðar 

frá foreldri/foreldrum og eftir tvö til þrjú ár hefur hann tekið við að fullu. 

Út frá mismunandi rannsóknum á arftakaskiptum settu rannsakendurnir Louise 

Cadieux og Jean Burnain saman fjögurra skrefa ferli arftakastjórnunar en á mynd 2 má sjá 

ferlið og skrefin fjögur (Hamrouni og Mnasser, 2013; Ramadani og Hoy, 2015). 

  

Mynd 2. Ferli arftakastjórnunar í fjölskyldufyrirtækjum eftir Cadieux og Lorrain (Hamrouni og Mnasser, 
2013) 

Skrefin fjögur eru eftirfarandi: 

➢ Upphafsskrefið (e. initiation). Í þessu skrefi er forverinn, eigandi fyrirtækisins, við 

stjórnvölinn og sér um daglegan rekstur fyrirtækisins. Hann hefur þegar tekið þá 

ákvörðun að láta af stjórn einhvern daginn og afhenda arftaka sínum stjórnina. 

Arftaki hans tekur í þessu skrefi engan þátt í rekstrinum. 

➢ Samlögunarskrefið (e. integration). Í þessu skrefi er arftakinn að samlagast 

fyrirtækinu. Hann er að læra á fyrirtækið og öðlast þá tækni- og stjórnunar-
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þekkingu sem hann þarf til að geta tekið við og haldið rekstri fyrirtækisins 

gangandi. 

➢ Sameiginleg stjórnun (e. co-leadership). Hér tekur arftakinn formlega við hlutverki 

sínu þar sem áframhaldandi tilfærsla á ábyrgð og völdum á sér stað af hendi 

forverans. Hér getur komið upp spenna milli forvera og arftaka en til að forðast 

árekstra er mikilvægt að þeir deili öllum verkefnum og öðrum skyldum innan 

fyrirtækisins. 

➢ Aftengingarskrefið (e. disengagement). Þetta er síðasta skrefið í arftökuferlinu. Því 

lýkur eingöngu ef forverinn hefur í raun látið af störfum og fært ábyrgð, forystu, 

vald og eignarhald yfir til arftaka síns. 

Nokkrir þættir segja til um hversu átakalaust arftakaskiptin ganga fyrir sig en í því 

sambandi þarf að huga að stofnandanum, fjölskyldunni, stjórnendum, eigendum og 

umhverfi (Lansberg, 1988; Leach, 2011). Þó svo að stofnendur séu tilbúnir að láta af 

völdum þá eiga þeir oft erfitt með að hætta í fyrirtækinu. Þeir upplifa stundum eins og 

lífið sé búið og sakna þess að vera ekki í daglegum rekstri. Einnig geta þeir upplifað að þeir 

séu að glata virðingarstöðu sinni innan fjölskyldunnar þar sem staða þeirra sem stjórnandi 

er mjög tengd sjálfsmynd þeirra (Lansberg, 1988). Forverar geta líka verið tregir til að láta 

af völdum þar sem þeir óttast að arftakinn sé ekki tilbúinn til að taka við stjórn 

fyrirtækisins (Handler, 1994; Sonnenfeld, 1991). Oft forðast fjölskyldur arftakaskiptin þar 

sem þær óttast deilur samfara skiptunum en með því að ræða ekki hlutina þá er verið að 

fresta því að taka á vandamálunum (Shi og Dana, 2013). 

Vandamál við arftakaskiptin geta jafnframt komið upp í tengslum við aðra stjórnendur 

í fyrirtækinu, sem sjá fram á að persónuleg tengsl þeirra við nýjan stjórnanda verði 

formlegri og þvingaðri (Ramadani og Hoy, 2015). Millistjórnendur sem höfðu fram að 

skiptunum notið sjálfstæðis sjá nú mögulega fram á breytta tíma. 

Öll fjölskyldufyrirtæki fara fyrr eða síðar í gegnum arftakaskipti og hafa fræðimenn 

sett upp nokkrar tegundir módela eða skrefa sem lýsa skiptunum. Það sem skiptir mestu 

máli við skiptin er góður undirbúningur því hann getur skipt sköpum að vel takist til. 
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2.6 Menningarmunur fjölskyldufyrirtækja 

Til að skilja betur fjölskyldufyrirtæki er nauðsynlegt að skoða þau út frá þeirri menningu 

sem þau starfa í. Rannsóknir hafa aðallega verið gerðar á menningu fjölskyldufyrirtækja í 

enskumælandi löndum en fáar slíkar rannsóknir hafa verið gerðar á fyrirtækjum sem ekki 

eru enskumælandi (Pistrui, Welsch, Wintermantel, Liao og Pohl, 2000). Þessar rannsóknir 

hafa þá oftast beinst að afmörkuðum hlutum eins og til dæmis samanburði á 

arftakaskiptum tveggja ólíkra þjóða (Gupta o.fl., 2011). 

Rannsókn á mismunandi menningu fjölskyldufyrirtækja í norrænum, enskumælandi og 

germönskum löndum leiddi í ljós ólíkar áherslur þeirra (Gupta o.fl., 2011). Enskumælandi 

löndin voru Ástralía, Nýja Sjáland, Kanada, Bandaríkin og Bretland en norrænu löndin voru 

Finnland, Svíþjóð, Danmörk, Ísland og Noregur. Til germönsku landanna töldust 

Þýskaland, Holland, Austurríki og Sviss. Rannsakendur notuðu síðan flokkun CASE (e. 

Culturally sensitive Assessment Systems and Education) yfir þau atriði sem horft var á til 

að greina menningarmun þessara þriggja klasa (Gupta og Levenburg, 2010). Í töflu 3 má 

sjá niðurstöður rannsóknarinnar en áætla má að fjölskyldufyrirtæki séu 75-90% af 

fyrirtækjum þessara landa (Gupta o.fl., 2011). 

Tafla 3. CASE-flokkun fjölskyldufyrirtækja í norrænum, germönskum og enskumælandi löndum 

 

         (Gupta o.fl., 2011) 

Skýr mörk (e. regulated boundary) segja til um aðgreiningu fyrirtækis og fjölskyldu en 

þau eru óformlegust í norrænu löndunum. Orðspor (e. business reputation) og 

tengslamyndun (e. bridging relationships) eru talin mikilvægust hjá fyrirtækjum í 

enskumælandi löndum þar sem gott orðspor viðheldur og laðar að samstarfsaðila. Í 

norrænum löndum starfa fyrirtækin í hefðbundnum geirum og eru tengslanet þar því ekki 

eins mikilvæg. Einnig leggja þau minni áherslu á fagmennsku (e. organizational 

professionalism) samanborið við hina flokkana, sér í lagi vegna þess hversu tengdir 

Enskumælandi lönd Germönsk lönd Norræn lönd

Skýr mörk (e. regulated boundary ) Hátt Hóflega hátt Hóflegt

Orðspor fyrirtækisins (e. business reputation ) Hátt Hóflega hátt Hóflegt

Tengslamyndun (e. bridging relationships ) Hátt Hóflega hátt Hóflegt

Fagmennska (e. organizational professionalism ) Hátt Hátt Hóflega hátt

Regluverk vegna eignarhalds (e. regulated family power ) Hátt Hóflega hátt Hóflega hátt

Samkeppni arftaka (e. competitive succession ) Hátt Hóflega hátt Hóflegt

Konur í leiðtogastörfum (e. gender-centered leadership ) Hóflega hátt Hóflega hátt Hóflegt

Sveigjanleiki (e. operational resiliency ) Hóflega hátt Hóflega hátt Hóflega hátt

Greipt í stein (e. contextual embeddedness ) Hátt Hátt Hátt
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fjölskyldumeðlimir fyrirtækisins eru þeim markmiðum og stefnumótunarákvörðunum 

sem fyrirtækið tekur. Fyrirtæki í germönskum og enskumælandi löndum leggja meiri 

áherslu á fagmennsku þar sem að fyrirtæki í örum vexti finna fyrir pressu við að ráða 

starfsmenn sem eru ekki úr röðum fjölskyldunnar þegar kemur að stjórnunarstöðum. Þá 

leggja fjölskyldufyrirtæki innan enskumælandi landa áherslu á regluverk í kringum 

eignarhald og áhrif fjölskyldunnar á reksturinn (e. regulated family power) sem og að 

samkeppni arftaka (e. competitive succession) er mikil. Oft er eignarhaldið í höndum fárra 

til að auðvelda utanumhald rekstrarins. Arftakar innan fyrirtækja í germönskum löndum 

eru hvattir til að afla sér menntunar og ytri reynslu í tengslum við starfsemi fyrirtækisins 

og er því samkeppnin þar í meðallagi. Sama má segja um samkeppni arftaka í norrænum 

löndum. 

Hlutverk kvenna í leiðtogastörfum (e. gender-centered leadership) er í meðallagi hátt í 

enskumælandi löndum. Í orði hafa þær jafnan rétt til þátttöku og stjórnunar en á borði er 

skipulagið með þeim hætti að það er fráhrindandi og sniðið að karlmönnum. Hlutverk 

kvenna í fjölskyldufyrirtækjum í germönskum löndum er í meðallagi hátt. Upphaflega voru 

dætur útilokaðar frá arftöku en nú er algengara að þeim sé hleypt að fjölskyldu-

fyrirtækinu, sérstaklega ef bæði faðir og móðir eru starfandi í því. Í norrænum löndum er 

hlutverk kvenna í fjölskyldufyrirtækjum í meðallagi en þær eru aðallega í aðstoðarhlut-

verkum. Þó svo að norræn lönd séu þekkt fyrir jafnrétti þá er kynjaójafnvægi innan 

fyrirtækjanna enn til staðar. Konur fá nú í auknum mæli framkvæmdastjórastöðu en þurfa 

að sanna sig í mun ríkari mæli en synir forveranna. Þegar kemur að sveigjanleika (e. 

operational resiliency) í rekstri þá er hann í meðallagi hár hjá öllum menningarsvæðunum. 

Stjórnendur gera breytingar í rekstrinum og leggja sig fram við að aðlaga fyrirtækin að 

þeim aðstæðum sem þau eru í hverju sinni. Öll þrjú menningarsvæðin eru með 

grundvallareinkenni sem þau fylgja, eitthvað sem er „greipt í stein“ (e. contextual 

embeddedness). Það sem er inngreipt í fjölskyldufyrirtæki enskumælandi landa er gildi 

hluthafanna. Í germönskum löndum er samspil sögulegra viðskiptahefða, samfélags og 

starfsmanna greipt í stein. Í norrænum löndum hafa ytri áhrif frá samfélagi og 

vistfræðilegum hagsmunaaðilum mikil áhrif á fyrirtækið (Gupta o.fl., 2011). 

Í stuttu máli má segja að enskumælandi menninguna megi auðkenna út frá sterkri 

tilhneigingu til að einblína á árangur eða framleiðni. Ekki er mikil áhersla á að fjölskyldan 
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sé að ala upp arftaka þar sem það er talið minnka gegnsæi og auka áhættu. Reynt er að 

stjórna því hversu tengdir fjölskyldumeðlimir eru inn í fyrirtækið og leitast er eftir því að 

byggja upp möguleika fyrir breytingar og sveigjanleika til að keppa við önnur fyrirtæki á 

markaðnum. Í germanskri menningu er áhersla á að forðast óvissu og einblínt er á 

árangur, afköst og framtíðarsýn. Breytingar eru frekar erfiðar þar sem samfélagið er 

fastmótað og allt virkar eins og smurð vél. Áhersla er á einstaklingshyggju og þátttöku 

beggja kynja. Í norrænni menningu forðast fyrirtæki óvissu og framtíðarsýn þeirra er 

sterk. Fjölskyldur tengja fyrirtækin við eigin tilverusýn og eru yfirleitt ekki tilbúnar að 

yfirgefa fyrirtækin þó illa ári (Gupta o.fl., 2011). 

2.7 Fjölskyldufyrirtæki á Íslandi 

Íslensk fjölskyldufyrirtæki hafa lítið verið rannsökuð en nokkrir nemendur við Háskóla 

Íslands hafa gert rannsóknir á þeim í lokaritgerðum sínum (Jóna Rán Pétursdóttir, 2016; 

Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, 2015; Laufey Guðmundsdóttir, 2018). Ekki er hægt að fá 

upplýsingar um fjölda fjölskyldufyrirtækja á Íslandi en deildarstjóri í fyrirtækjatölfræði á 

Hagstofu Íslands telur að mögulegt sé að nota hlutafjármiða til að bæta úr skráningu og 

tölfræði þessara fyrirtækja (Magnús Kári Bergmann, munnleg heimild 2018). Fagstjóri 

manntals á Hagstofu Íslands telur að hægt sé að nota upplýsingar um stofnendur og 

stjórnendur fyrirtækja í fyrirtækjatölfræðinni og bera þær saman við gögn úr félagsmála-

tölfræðinni til að einangra þau fyrirtæki sem teljast til fjölskyldufyrirtækja (Ómar 

Harðarson, munnleg heimild 2018). Í því sambandi þyrfti að skilgreina nákvæmlega hvaða 

atriði fyrirtæki og aðilar þyrftu að uppfylla til að teljast fjölskyldufyrirtæki. 

Árið 2011 var gerð rannsókn á íslenskri þjóðmenningu út frá menningarvíddum 

Hofstede (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2011). Rannsakendur notuðust við spurningarlista „Values Survey Module 

1994 Manual“ (Hofstede, 1994) sem lagður var fyrir nemendur á félagsvísindasviði 

Háskóla Íslands. Hofstede birti spurningalistann fyrst árið 1982 en með honum er hægt 

að mæla þjóðmenningu landa og sjá hversu ólíkar skipulagsheildir eru út frá menningu 

hverrar þjóðar. Hofstede greindi menningu þjóða út frá fjórum víddum (Hofstede, 1980) 

og bætti síðar fimmtu víddinni við (Minkov og Hofstede, 2010). Víddirnar eru 

valdafjarlægð (e. power distance), einstaklingshyggja (e. individualism), karllægni (e. 

masculinity), óvissufælni (e. uncertainty – avoidance) og langtímahyggja (e. long-term 
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orientation). Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að þjóðmenning Íslendinga einkennist af 

lítilli valdafjarlægð þar sem valddreifing er mikil og stöðutákn eru lítið áberandi. 

Einstaklingshyggja er mikil sem lýsir sér í því að tengsl eru frekar veik og hver og einn ber 

fyrst og fremst ábyrgð á sjálfum sér og sínum nánustu. Þá er karllægni lítil sem lýsir sér í 

jafnrétti kynjanna og hlutverk þeirra skarast. Þegar þátturinn óvissufælni er skoðaður þá 

skorar Íslands hátt í þeim lið sem lýsir sér í meiri óróa og kvíða í þjóðfélaginu. Lögð er 

áhersla á stöðugleika, hefðir eru áberandi og aðilar eru áhættufælnir. Langtímahyggja var 

í meðallagi hér á landi en í þeim löndum sem hún mælist há er áhersla á þrautseigju og 

skýra framtíðarsýn. Þar sem langtímahyggja mælist lág er minna um reglur og aðilar vilja 

skjótan gróða (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa til kynna að Ísland skeri sig úr í samanburði við hin Norðurlöndin þar sem allar 

víddirnar eru hærri hér á landi nema valdafjarlægðin sem er svipuð. 

Niðurstöður Ingu Minelgaité á samfélagsmenningu Íslands og Litháen eru ekki í fullu 

samræmi við fyrrgreinda rannsókn frá árinu 2011, en spurningalisti rannsóknar Ingu var 

lagður fyrir íslenska millistjórnendur (Minelgaité, 2016). Einstaklingshyggja mældist mun 

lægri í rannsókn Ingu (2016) en í rannsókninni frá árinu 2011. Sömu sögu má segja um 

karllægni og óvissufælni þáttinn en valdafjarlægðin var hins vegar aðeins meiri. Þegar 

íslensk fyrirtækjamenning er skoðuð þá reynist hún nátengd þjóðmenningunni þar sem 

áhersla er á afslappað umhverfi, óformleg samskipti og flatt stjórnskipulag (Minelgaité, 

Guðmundsdóttir, Guðmundsdóttir og Stangej, 2018). 

Þegar verið er að lesa úr niðurstöðum rannsókna á þjóðmenningu landa verður að hafa 

í huga að þær gefa ákveðna hugmynd um stöðuna á hverjum tíma. Ýmsir hlutir geta haft 

áhrif á niðurstöðurnar en rannsóknin frá árinu 2011 sem nefnd var hér að framan var til 

að mynda gerð nokkrum árum eftir efnahagshrunið 2008 og því er ekki ólíklegt að það 

hafi sett mark sitt á niðurstöðurnar. Þá var spurningalisti rannsóknanna frá 2011 og 2016 

lagður fyrir mismunandi aðila, annars vegar háskólanema og hins vegar millistjórnendur. 

Því ber að varast að alhæfa út frá niðurstöðum slíkra rannsókna.
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3 Arftakastjórnun 

Vandamál tengd arftakaskiptum valda því að innan við þriðjungur fjölskyldufyrirtækja lifa 

af aðra kynslóð og aðeins þriðjungur þeirra eru enn að skapa virði í þriðju kynslóð (Miller 

og Breton-Miller, 2005; Morris o.fl., 1997). Þegar kemur að arftakaskiptum í 

fjölskyldufyrirtækjum þá er venjan sú að arftakinn komi úr röðum fjölskyldumeðlima 

(Beckhard og Dyer, 1991). Mikilvægt er að standa vel að arftakastjórnun og klára ferlið 

svo fyrirtækið geti haldið áfram að blómstra (Barnes og Hershon, 1991) en ákveðin tegund 

menningar í fjölskyldufyrirtækjum skapar skilyrði sem auðvelda ferli arftakaskiptanna og 

ýtir undir áframhaldandi velgengni fyrirtækisins (Dyer, 1986). Menning fyrirtækisins er 

nátengd stjórnandanum sem kemur henni áfram til næsta arftaka (Dyer, 1986; Schein, 

1995). 

Það er sjaldgæft að eiginleg arftakastjórnun eigi sér stað í fjölskyldufyrirtækjum þó svo 

að hæfur stjórnandi sé einn mikilvægasti hluti fyrirtækisins (Handler, 1989). 

Rannsakendur komust að því að flest fjölskyldufyrirtæki eru ekki með neina arftakaáætlun 

og margir foreldrar eru virkir innan fyrirtækisins eftir arftakaskiptin, annaðhvort í gegnum 

stjórn fyrirtækisins eða þeir eru partur af ákvarðanatökuferlinu með arftakanum (Stavrou, 

Kleanthous og Anastasiou, 2005). Flesta stjórnendur sem eru að láta af störfum dreymir 

um að koma rekstrinum í hendur dóttur eða sonar, óháð því hversu hæfur arftakinn er 

(Kets de Vries, 1993). Fjölskyldur ættu hins vegar að ganga úr skugga um að arftakinn hafi 

þá hæfileika og metnað sem krafist er, til að taka við rekstrinum en mikilvægt er að arftaki 

líti á starf sitt sem alvöru starf (Benedict, 1991). Því er grundvallaratriði að arftaki meti 

hversu mikinn vilja hann hafi og hversu hæfur stjórnandi hann er til langs tíma. 

Nauðsynlegt er að líta á arftakastjórnun sem langtímaferli þar sem menntun og 

félagsmótun á sér stað (Longnecker og Schoen, 1991). Líkur eru á því að ef væntanlegur 

arftaki leitar sér reynslu á vinnumarkaði áður en hann tekur við fyrirtækinu, þá muni 

honum ganga betur eftir arftakaskiptin (Nelton, 1991). Foreldrar eru einnig hvattir til 

aðstoða væntanlegan arftaka við að afla sér annarrar reynslu en í fjölskyldufyrirtækinu 

(Danco, 1982; Nelton, 1991). Einnig er æskilegt að foreldrar eða einhver annar í 

fyrirtækinu kenni arftaka á starfsemi fyrirtækisins (Bork, 1986). Með því að vera í góðum 
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samskiptum við foreldra sína eykur arftaki hæfni sína en mikilvægt er að foreldri og arftaki 

beri virðingu fyrir hvorum öðrum (Ward, 1987). Foreldrar arftaka geta ekki ætlast til þess 

að allir starfsmenn fyrirtækisins séu hliðhollir honum og því er mikilvægt að þegar arftaki 

tekur við að hann sanni sig og afli sér virðingar í fyrirtækinu (Benedict, 1991; Stavrou o.fl., 

2005). 

3.1 Arftakaþríhyrningurinn 

Arftakaþríhyrningurinn er módel yfir þrjá þætti sem skipta mestu máli í arftakaskiptum 

fjölskyldufyrirtækis (Stavrou o.fl., 2005). Persónuleiki stjórnenda, lykilþættir breytinga og 

menningarleg staða eru þættir sem tákna má með þríhyrningi. Þessa þætti má sjá nánar 

á mynd 3. 

 

Mynd 3. Arftakaþríhyrningur (Stavrou o.fl., 2005) 

 
  

Menningar 
 

  

Menningarleg staða 
Arftaki og 

forveri hans 

Fyrirtæki Fjölskylda Stjórn 

*Þátttökumenning 

*Afskiptalaus menning 

*Föður/móður menning 

*Sérhæfð menning 

*Föður/móður menning 

*Samvinnumenning 

*Ósamhljóða menning 

*Pappírmenning 

*Ráðgjafamenning 

*Stimpilmenning 

*Eftirlitsmenning 

 

Níu atriði til að arftakaskipti verði árangursrík 

*Sanngjörn skipting eignarhalds 

*Góð samskipti á milli arftaka og forvera 

*Stjórnandi sem víkur þarf að treysta arftaka fullkomlega 

*Forveri þarf í raun og veru að draga sig út úr rekstri fyrirtækisins 

*Arftaki má ekki vera þvingaður til að taka við  

*Að samskipti arftaka og starfsmanna séu góð 

*Að skipuleggja arftakaskiptin og hafa einhvers konar áætlun um arftakaferlið 

*Að arftaki sé með reynslu af almenna vinnumarkaðnum 

*Að arftaki þekki sem flest hlutverk rekstursins 

Persónuleiki stjórnanda Árangur arftakaskiptanna 
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Allir þættir líkansins þurfa að vinna saman svo arftakaskiptin takist sem best en þættirnir 

geta einnig vegið hvern annan upp (Stavrou o.fl., 2005). 

3.1.1 Persónuleiki stjórnenda 

Bæði persónuleiki arftaka og forvera hans skiptir máli í arftakaferlinu en hann er metinn 

út frá manngerðargreiningu Myers eða Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) (Myers og 

McCaulley, 1990). Í persónuvísinum eru sextán mismunandi persónuleikar og sumir þeirra 

eru betur fallnir til að stjórna en aðrir. Í þeim fjölskyldufyrirtækjum þar sem arftakaskipti 

hafa gengið vel er algengast að annaðhvort báðir stjórnendur eða annar þeirra sé með 

ESTJ persónuleika (Myers og McCaulley, 1990; Stavrou o.fl., 2005) en það er einn af 

persónuleikunum úr manngerðargreiningu Myers. Þar stendur „E“ fyrir að vera úthverfur 

en þá reiðir viðkomandi sig á ytri frekar en innri þætti og á mjög auðvelt með öll mannleg 

samskipti. Þá stendur „S“ fyrir að taka ákvarðanir út frá fyrirliggjandi gögnum í stað þess 

að treysta á innsæi. Viðkomandi metur upplýsingar rökrétt í stað þess að einblína á 

ríkjandi gildi eða viðhorf (T) og hann leggur áherslu á skipulag og staðreyndir (J) (Myers 

og McCaulley, 1990). 

Rannsóknir hafa sýnt að persónuleiki stjórnanda, ásamt hæfileikum hans, getur haft 

áhrif á árangur fyrirtækisins (Beckhard og Dyer, 1991). Persónuleiki stjórnanda stýrir 

einnig hegðun hans, hvernig hann tekur á deilumálum og bregst við í mismunandi 

aðstæðum (Sonnenfeld, 1991). Þá hefur því einnig verið haldið fram að persónuleiki 

stjórnandans sé ein af meginástæðum vandamála innan fjölskyldufyrirtækja (Kepner, 

1991). Persónuleiki stjórnanda getur leitt til þess að arftakaskiptin mistakast þar sem 

hann nær ekki að gera hlutverkaskiptin eins hagkvæm og nauðsynlegt er (Sonnenfeld, 

1991). Á sama hátt getur stjórnandi auðveldað ferlið og gert hlutverkaskiptin árangursrík 

þannig að fyrirtækið heldur áfram að dafna. 

3.1.2 Atriði sem huga þarf að við arftakaskiptin 

Út frá rannsóknum á arftakastjórnun í fjölskyldufyrirtækjum eru níu atriði sem huga þarf 

að svo stjórnendaskiptin verði árangursrík (Stavrou o.fl., 2005). Þessi atriði eru talin upp 

á mynd 3 en fyrsta atriðið snýr að sanngjarnri skiptingu eignarhalds í fyrirtækinu. Breyting 

á eignarhaldi fjölskyldumeðlima fylgir nær alltaf arftakaskiptum. Hér er mikilvægt að allir 

aðilar séu sáttir við sinn hlut, bæði fráfarandi stjórnandi og einnig sá sem tekur við. Annað 
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atriði eru góð samskipti þess sem víkur og þess sem tekur við. Aðilar þurfa að geta leitað 

ráða hjá hvorum öðrum og traust þarf að ríkja milli þeirra (Seymour, 1993; Ward, 1987). 

Stjórnandinn sem er að víkja þarf í þriðja lagi að treysta fullkomlega þeim sem er að taka 

við fyrir rekstri fyrirtækisins. Fjórða atriðið tekur á því hvernig fyrrum stjórnandi þarf í 

raun og veru að draga sig út úr rekstri fyrirtækisins. Hann getur verið sem ráðgjafi og 

haldið sæti sínu í stjórn en ætti að halda sig til hlés við ákvarðanatökur. Fimmta atriðið 

lítur að því að arftakinn sé ekki þvingaður til að taka við rekstrinum heldur sé þetta val 

hans sjálfs (Benedict, 1991). Sá sjötti snýr að samskiptum arftakans við starfsmenn 

fyrirtækisins. Mikilvægt er að sambandið sé gott og starfsmennirnir treysti arftakanum 

(Benedict, 1991). Góð skipulagning arftakaskiptanna og að einhvers konar áætlun liggi 

fyrir um arftakaferlið er nefnt sem sjöunda atriðið (Handler, 1994) og það áttunda að til 

að skiptin gangi vel sé arftakinn með reynslu á almennum vinnumarkaði sem gæti nýst 

honum í stjórnun fyrirtækisins (Danco, 1982; Nelton, 1991). Níunda og síðasta atriðið 

leggur áherslu á mikilvægi þess að arftakinn þekki vel rekstur fyrirtækisins því það 

auðveldar honum að taka við og stjórna skipulagsheildinni. Öll atriðin stuðla að 

árangursríkum arftakaskiptum í fjölskyldufyrirtækjum en þau þurfa ekki öll að vera til 

staðar og geta því frekar verið til hliðsjónar þegar skiptin fara fram (Stavrou o.fl., 2005).  

3.1.3 Menningarleg staða 

Til að meta árangur arftakaskiptanna þarf að taka tillit til ríkjandi menningar í fyrirtækinu 

en módelið á mynd 3 byggir á kenningum Dyer um mismunandi menningu 

fjölskyldufyrirtækja (Dyer, 1986). Menning hefur verið skilgreind á mismunandi hátt en 

hún hefur meðal annars verið túlkuð út frá þeim gildum sem hópur aðila sammælist um 

að viðhalda yfir tíma jafnvel þó breyting verði á hópnum (Kotter og Heskett, 1992). Einnig 

hefur menningin verið skilgreind út frá því hvernig fjölskyldumeðlimir leysa deilur, tjá 

tilfinningar og hvernig þeir skilja raunveruleikann, aðskilnað og missi (Kepner, 1991). Við 

rannsókn á fimmtíu fjölskyldufyrirtækjum og yfirlýstum markmiðum þeirra, komu í ljós 

eftirfarandi gildi; gæði, skuldbinding, traust, ábyrgð, heiðarleiki, sanngirni og virðing 

(Dumas og Blodgett, 1999). Menning fyrirtækis skiptir miklu máli hvað varðar 

áframhaldandi velgengni þegar önnur kynslóð tekur við rekstrinum (Dyer, 1988). Þannig 

getur menningin í fjölskyldufyrirtæki viðhaldið velgengninni eða verið eins konar 

farartálmi. Það getur reynst stjórnanda erfitt að greina menningu fyrirtækis en að sama 
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skapi mjög mikilvægt. Dyer skiptir menningunni í þrennt og er hver þeirra með nokkra 

undirflokka (Dyer, 1986). 

3.1.3.1 Fyrirtækjamenning 

Samkvæmt Dyer (1986) má skipta fyrirtækjamenningu í þátttökumenningu (e. 

participative) , afskiptalausa menningu (e. laissez-faire) og föður/móðurlega menningu 

(e. paternalistic). Þátttökumenning á sjaldan við í fjölskyldufyrirtækjum en þá er 

fjölskyldan ekki í forgrunni og starfsmenn hafa fullt traust til ákvarðanatöku í fyrirtækinu. 

Stjórnandinn hvetur starfsmenn til að vera með í ráðum í tengslum við mikilvægar 

ákvarðanir. Með því skapast mikið traust á milli aðila og áherslan er á einstaklings-

framtakið. Öll samskipti í fyrirtækinu eru óformleg og opin. 

Þegar um afskiptalausa menningu er að ræða þá hefur fjölskyldan lítil afskipti af 

rekstrinum og lætur stjórnunina í hendur starfsmanna sem hún treystir. Starfsmenn gera 

sér grein fyrir markmiðum fyrirtækisins og hafa ákveðið frelsi við ákvarðanatöku. Þeir 

upplifa að fjölskyldumeðlimir séu búnir að afsala sér ábyrgð á rekstri fyrirtækisins. 

Föður eða móðurleg menning er algengust í fjölskyldufyrirtækjum en þar hefur 

stjórnandinn sem er hluti af fjölskyldunni fullt umboð til að taka ákvarðanir. Stofnandi eða 

stjórnandi er með allt valdið, tekur ákvarðanir einn og er með allar lykilupplýsingar um 

reksturinn. Starfsmönnum er úthlutað verkefnum frá fjölskyldumeðlimum og starfsmenn 

njóta ekki trausts nema undir glöggu auga stjórnandans. 

Dyer (1986) nefnir fjórðu tegund menningar, sérhæfða menningu (e. professional 

culture). Þá er stjórnun fyrirtækisins farin úr höndum fjölskyldunnar og áherslan er á 

einstaklinginn innan fyrirtækisins. Stjórnandinn er ópersónulegur og starfsmenn eiga að 

einblína á sem mestan hagnað. Oft þróast fjölskyldufyrirtæki í gegnum tímann frá 

föður/móðurlegri menningu og yfir í sérhæfða menningu (Dyer, 1988). 

3.1.3.2 Fjölskyldumenning 

Dyer (1986) skiptir fjölskyldumenningu í þrjá undirflokka föður/móðurlega menningu, 

menningu byggða á samvinnu og ósamhljóða menningu. Í föður/móðurlegri menningu fer 

einn fjölskyldumeðlimur með völdin, tekur ákvarðanir og ákveður gildi fjölskyldunnar og 

aðrir fjölskyldumeðlimir fylgja því. Í menningu sem byggð er á samvinnu vinna 

fjölskyldumeðlimir saman að sameiginlegum markmiðum, eru í góðum samskiptum við 

hvern annan og tjáskipti eru opin. Þessi menning er líklegust til árangurs við 
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stjórnendaskipti. Í ósamhljóða menningu eru fjölskyldumeðlimir ekki með sameiginleg 

markmið eða gildi og fjölskyldan á þess vegna erfitt með að vera samstíga. 

3.1.3.3 Stjórnarmenning 

Hér er menning fyrirtækisins skoðuð út frá stjórn þess og samkvæmt Dyer (1986) er hægt 

að skipta stjórnarmenningu fjölskyldufyrirtækja í fernt. Í því sambandi er talað um 

pappírsmenningu, ráðgjafamenningu, stimpilmenningu og eftirlitsmenningu. Í 

stjórnendaskiptum eru pappírsmenning og ráðgjafamenning líklegri til að skila betri 

árangri en hinar menningarnar. Í pappírsmenningu er stjórnin eingöngu til á „pappír“ og í 

henni eru aðeins fjölskyldumeðlimir. Stjórnin er ekki virk sem slík og hún kemur eingöngu 

saman til að fara yfir þær ákvarðanir sem stjórnendur hafa þegar tekið. Stjórn með 

ráðgjafamenningu samanstendur bæði af fjölskyldumeðlimum og aðilum utan 

fjölskyldunnar. Þó svo að fjölskyldumeðlimir ráði mestu þá eru aðrir stjórnarmeðlimir 

með ráðgefandi hlutverk. Tilgangur stjórnarinnar er að gæta hagsmuna allra hluthafa. Í 

stimpilmenningu er traustur utanaðkomandi aðili fenginn til að vera í stjórn fyrirtækisins, 

oft lögfræðingur eða bókari fjölskyldunnar. Utanaðkomandi aðilinn er spurður álits en 

ráðum hans er ekki endilega fylgt. Þegar um eftirlitsmenningu í stjórn er að ræða þá er 

eignarhald fyrirtækisins ekki bara innan fjölskyldunnar. Stjórnin hittist reglulega og getur 

tekið ákvarðanir sem eru í andstöðu við skoðanir fjölskyldunnar. Stjórnir þar sem 

eftirlitsmenning ræður ríkjum er aðallega að finna í fjölskyldufyrirtækjum sem eru komin 

á markað og fjölskyldan ræður ekki lengur yfir meirihluta hlutabréfanna (Stavrou o.fl., 

2005). 

Ljóst er að huga þarf að mörgu við arftakaskipti til að þau verði sem farsælust. Þar 

skiptir persónuleiki stjórnanda máli og jafnframt þarf að huga að menningarlegri stöðu 

fyrirtækis, stjórnar og fjölskyldu. Þá þarf að taka tillit til þeirra níu atriða sem fjallað er um 

framar í kaflanum. 

3.2 Ytri reynsla arftaka 

Rannsóknir sýna að ástæður þess að fjölskyldufyrirtæki lifa ekki af þriðju kynslóðina er 

aðallega skortur á vilja og hæfni til að afla sér þekkingar og miðla henni á milli kynslóða 

(Cabrera-Suárez, De Saá-Pérez og García-Almeida, 2001; Le Breton-Miller, Miller og 

Steier, 2004). Fræðimenn hafa jafnframt bent á mikilvægi þess að arftakakynslóðir í 
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fjölskyldufyrirtækjum komi inn með nýja þekkingu og sýn svo fyrirtækið geti haldið áfram 

að vaxa og dafna (Cabrera-Suárez o.fl., 2001; Handler, 1992). 

Francesco Chirico hélt því fram að þekkingin væri lykillinn að langlífi fjölskyldu-

fyrirtækja (Chirico, 2008). Í fjölskyldufyrirtæki þarf arftakinn að fá þekkingu frá þeim sem 

lætur af störfum en einnig er mikilvægt að hann afli sér aukinnar þekkingar með menntun 

og persónulegri reynslu bæði utan og innan fjölskyldufyrirtækisins (Cabrera-Suárez o.fl., 

2001; Kellermanns og Eddleston, 2004). Nauðsynlegt er að arftaki afli sér reynslu innan 

fyrirtækisins með því að gera mistök og læra að leysa vandamál en á þann hátt eykst 

þekking og reynsla viðkomandi (Chirico, 2008). Á sama hátt mun öll þekking utan 

fjölskyldufyrirtækisins, sama hvaðan hún kemur, koma fyrirtækinu til góða og skila sér í 

hæfari arftaka (Chirico, 2008; Datta, Guthrie og Wright, 2005; Lambrecht, 2005). 

Lambrecht (2005) taldi jafnframt að með aukinni þekkingu þá fengi arftakinn aukið 

sjálfstraust. Ytri reynsla þjálfar arftaka í að draga sínar eigin ályktanir og nota þekkinguna 

við mismunandi aðstæður í fyrirtækinu (Ohlott, Ruderman og McCauley, 1994). Með því 

að afla sér menntunar og þekkingar utan fjölskyldufyrirtækisins þá lærir arftaki af reynslu 

annarra og fær tækifæri til að koma með nýja þekkingu inn í fyrirtækið og tengja við þá 

þekkingu sem þegar er til staðar (Nonaka og Takeuchi, 1995). Með því að vinna utan 

fjölskyldufyrirtækisins fæst hlutlaus (e. detached) sýn á það hvernig reka eigi fyrirtækið, 

innleiða breytingar eða koma með nýsköpun (Chirico, 2008). Margir ráðgjafar mæla með 

því að vinna í að minnsta kosti þrjú til fimm ár í annars konar fyrirtæki en 

fjölskyldufyrirtækinu (Brockhaus, 2004). Reynsla utan fjölskyldufyrirtækisins hjálpar 

arftaka að þroska þekkingu sína og öðlast meiri sjálfsþekkingu (e. sense of identity) og 

undirbýr viðkomandi við að takast á við ýmiss konar vandamál sem geta komið upp í 

fjölskyldufyrirtækinu (Barach, Ganitsky, Carson og Doochin, 1988; Le Breton-Miller o.fl., 

2004). Fleiri hafa tekið í sama streng en með ytri reynslu fær arftaki reynslu í að þróa nýja 

stefnu, bæta stjórnunina eða koma upp nýju stjórnunarteymi innan fyrirtækisins (Ward, 

1987). Ward (1987) heldur því jafnframt fram að reynsla utan fjölskyldufyrirtækisins sé 

eitt af því sem skipti mestu máli fyrir arftaka. Í viðtölum sem hann tók við arftaka sem 

höfðu reynslu af því að vinna utan fjölskyldufyrirtækis sá enginn eftir þeirri reynslu og 

töldu hana mjög mikilvæga. 
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Með mikilli ytri reynslu öðlast framtíðar arftakar yfirgripsmeiri þekkingu á markaðnum, 

atvinnugreinum, tækni, lögum, reglugerðum og samkeppni samanborið við þá 

einstaklinga sem eru með litla ytri reynslu (Baron, 2006). Jafnframt gerir aukin ytri reynsla 

arftaka meira vakandi fyrir breytingum í umhverfinu og þeim tækifærum sem þar eru. Þá 

fær einstaklingur sem vinnur utan fjölskyldufyrirtækis mikilvæga reynslu í að vinna með 

ólíkum yfirmönnum, samstarfsfólki og hagmunaaðilum við ólíkar aðstæður (Mccall, 

Lombardo og Morrison, 1988). Slík reynsla er mjög dýrmæt fyrir viðkomandi til að þróa 

sinn eigin stjórnunarstíl og dómgreind. Þegar væntanlegur arftaki vinnur sig upp í fyrirtæki 

utan fjölskyldunnar þá gefur það til kynna hæfni viðkomandi til aukinnar stjórnunar 

(Sardeshmukh og Corbett, 2011) og þannig aukast tækifæri hans til að koma auga á nýjar 

hugmyndir og aðstæður sem hann getur nýtt sér í fjölskyldufyrirtækinu. 

Starfsmenn fjölskyldufyrirtækis geta einnig aukið þekkingu sína með því að ráða í vinnu 

einstaklinga sem eru utan fjölskyldunnar en þeir koma oft inn með aðra sýn og reynslu 

sem getur aukið sveigjanleika fjölskyldufyrirtækisins (Chirico, 2008). Rannsóknir sýna 

einnig að stjórnendur sem eru góðir í að yfirfæra völdin til arftaka sinna auka líkurnar á 

því að skiptin verði árangursrík (Lambrecht, 2005). Á þann hátt fær arftakinn aukið frelsi, 

traust og tækifæri til að uppgötva og þróa sína eigin ábyrgðarkennd og læra af mistökum 

sínum. Arftakar töldu jafnframt að ef þeir fengju aukið frelsi þá myndi það skila sér í auknu 

frelsi til næsta arftaka (Lambrecht, 2005). Ef arftaki fær hins vegar ekki nægt rými og 

fyrrum stjórnandi andar nánast ofan í hálsmál hans þá getur verið hætta á því að þegar 

hann fær svo loks aukið rými, muni hann leika af sér og stefna fyrirtækinu í voða. 

Öll ytri reynsla í hvaða formi sem hún er kemur arftaka ávallt til góða og eykur víðsýni 

hans á umhverfi og rekstri fyrirtækisins. Jafnframt færir hún arftaka þekkingu og reynslu 

á ólíkum viðfangsefnum.
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4 Forysta 

Forysta er ekki einskorðuð við eina fræðigrein heldur tengist hún mörgum þeirra, eins og 

viðskiptafræði, stjórnmálafræði, sálfræði, heimspeki og félagsfræði (Yukl, 1989). Síðustu 

áratugina hafa þúsundir bóka, fræðigreina og rannsókna verið gerðar á forystu og eru 

flestir sammála um að forysta sé flókið fyrirbæri (Northouse, 2016). Til eru margar 

skilgreiningar á henni en það sem er sammerkt öllum skilgreiningunum er að forysta er 

áhrifaferli sem hjálpar hópi einstaklinga í átt að sameiginlegu markmiði (Aronoff og 

Baskin, 2011; Northouse, 2016). Fræðimenn eru flestir sammála um að ekki sé til eitt rétt 

svar við spurningunni um hvað einkenni árangursríkan leiðtoga (Northouse, 2016; Yukl, 

1989). Sumir telja að forysta snúist um hlýðni eða auðsveipni undirmanna á meðan aðrir 

leggja áherslu á að sá sem beiti valdi til að stjórna undirmönnum sé í raun ekki leiðtogi 

(Yukl, 1989). 

Á sama hátt hafa fræðin ekki verið sammála um muninn á milli forystu (e. leadership) 

og stjórnunar (e. management) (Bennis og Nanus, 1985; Northouse, 2016; Yukl, 1989). 

Enginn hefur haldið því fram að forysta og stjórnun sé sama fyrirbærið en fræðimenn 

deila um hversu mikil skörunin sé (Yukl, 1989). Þá hafa sumir haldið því fram að engin 

skörun sé á milli forystu og stjórnunar, heldur séu stjórnendur þeir sem geri hlutina rétt 

en leiðtogi sé sá sem geri rétta hluti (Bennis og Nanus, 1985). Aðrir hafa haldið því fram 

að stjórnendur séu þeir sem velti fyrir sér hvernig framkvæma eigi hlutina á meðan 

leiðtogar velti fyrir sér hvaða áhrif hlutir hafi á fólk (Zaleznik, 2004). Peter Northouse telur 

að stjórnun leggi áherslu á framkvæmd áætlana, skipulagningu og mannafla en forystan 

leggi hins vegar áherslu á almennt áhrifaferli (Northouse, 2016). Þannig telur hann að 

forysta og stjórnun skarist þar sem stjórnun gangi út á að skapa stöðugleika og reglu á 

meðan forystan snúist um aðlögun og umbreytingar. 

4.1 Mismunandi leiðtogastílar 

Ralph Stogdill hélt því fram að hægt væri að fá næstum jafnmargar skilgreiningar á forystu 

og þeir sem spurðir voru um skilgreininguna (Stogdill, 1974). Sama má segja um orðin ást, 

frið og lýðræði sem hafa mismunandi merkingu, allt eftir því hver skilgreinir þau. Joseph 
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Rost rýndi í og greindi efni sem ritað hafði verið á árunum 1900 til 1990 og fann þar meira 

en 200 mismunandi skilgreiningar á forystu (Rost, 1993). Forysta hefur verið skilgreind út 

frá eiginleikum einstaklings, hegðun hans, samskiptamynstri, hlutverkatengslum, 

fylgjendum, áhrifum leiðtoga á fylgjendur, áhrifum á markmið og áhrifum hennar á 

fyrirtækjamenningu (Yukl, 1989). Flestar skilgreiningar á forystu fjalla um áhrifaferli (e. 

influence process) en þær eiga hins vegar lítið annað sameiginlegt (Northouse, 2016) . 

Rannsóknir á forystu hófust snemma á tuttugustu öldinni og fyrstu rannsóknir héldu 

því fram að einstaklingur væri fæddur með ákveðna leiðtogahæfileika (Northouse, 2016). 

Á árunum 1920-1940 voru gerðar rannsóknir á leiðtogum þar sem áherslan var á að 

kortleggja þá eiginleika sem einkenndu góðan leiðtoga og var í því sambandi litið til 

eiginleika þekktra stjórnmála- og hernaðarleiðtoga sem höfðu náð langt á sínu sviði 

(Harrison, 2018; Northouse, 2016). Þessar eiginleikakenningar (e. trait theories) hafa 

verið kallaðar ofurmannakenningar (e. great man theories) þar sem verið var að gefa 

leiðtogum hetjulega eiginleika (Harrison, 2018; Yukl, 1989). Eiginleikakenningin var 

gagnrýnd fyrir að gera leiðtoga nánast ómennska, með einkenni sem einvörðungu hetjur 

ævintýra höfðu og hún gerir heldur ekki ráð fyrir því að konur geti verið leiðtogar 

(Harrison, 2018). Þrátt fyrir hundruð rannsókna á þessum eiginleikum þá mistókst 

rannsakendum að finna hinn fullkomna leiðtoga (Stogdill, 1974). 

Um miðja síðustu öld kom Ralp Stogdill fram með nýjar rannsóknir á forystu en 

niðurstöður hans gáfu til kynna að leiðtogahlutverkið væri aðstæðubundið og að leiðtogi 

í ákveðnum aðstæðum væri ekki endilega leiðtogi í öðrum aðstæðum (Northouse, 2016). 

Ekki væri nóg að hafa ákveðin einkenni, það þyrfti einnig hæfileika. Í framhaldinu litu 

aðrar kenningar um forystu dagsins ljós þar sem persónueinkenni leiðtogans voru ekki í 

forgrunni. Þessar kenningar lutu að hegðun leiðtogans (e. behavioral theories) og voru 

þær ríkjandi fram til ársins 1960. Þessi atferlisnálgun gaf til kynna að hægt væri að kenna 

leiðtogafræði og að leiðtogi þyrfti ekki að hafa sérstök einkenni (Yukl, 1989). Á árunum 

1960 til 1980 var áherslan á aðstæður sem leiðtogi væri í hverju sinni (e. contingency 

theories, situational theories). Aðstæðubundin forysta leggur áherslu á að ólíkar 

aðstæður kalli á mismunandi stjórnunarstíl og leiðtogar þurfi að máta stíl sinn við getu og 

skuldbindingu fylgjenda sinna (Northouse, 2016). 
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LMX kenningin (e. leader-member exchange theory) kom fram á sjónarsviðið fyrir 

rúmum þrjátíu árum og leggur hún áherslu á samskipti á milli leiðtoga og fylgjenda hans 

(Northouse, 2016; Yukl, 1989). Ólíkt öðrum kenningum, þá leggur LMX áherslu á hið 

einstaka samband sem leiðtogi myndar við hvern og einn fylgjanda sinna (Liden, Sparrowe 

og Wayne, 1997). Kenningin hvetur leiðtoga til að leggja mat á og bæta gæði samskipta 

við fylgjendur sína til að auka frammistöðu þeirra sem skilar sér síðan í jákvæðri 

niðurstöðu fyrir skipulagsheildina (Stangej, 2016). Kenningin lýsir hvernig leiðtogi þróar 

yfir tímabil ólíkt samband við fylgjendur sína (Dansereau, Graen og Haga, 1975). Fyrst 

þegar LMX kenningin kom fram var talað um tvenns konar samband leiðtoga við 

fylgjendur sína í vinnunni, þ.e. innanhóps samband og utanhóps samband (e. ingroup and 

outgroup) (Northouse, 2016; Yukl, 1989). Út frá fjölskyldufyrirtækjum er hægt að álykta 

sem svo að þeir sem eru í innhóp séu fjölskyldumeðlimir en í utanhópi séu þeir starfsmenn 

sem ekki tilheyra fjölskyldunni (Pearson og Marler, 2010). Kenningin hefur hins vegar ekki 

verið skýr um kosti þess að vera með tvo aðgreinda hópa og líkur eru á því að þeir sem 

eru utanhóps upplifi sig óæðri þeim sem eru innanhóps (Yukl, 1989). 

Frá árinu 1980 varð samþætting leiðtogahugmynda (e. integrative) þar sem meðal 

annars var farið að skoða áhrif leiðtogans á fylgjendur sína (e. charismatic leadership) 

ásamt getu hans til að umbreyta aðstæðum (e. transformational leadership) (Northouse, 

2016; Yukl, 2016). Umbreytingaforysta snýst um tilfinningar, gildi, siðferði, kröfur og 

langtímamarkmið. Segja má að hrífandi forysta snúist um svipuð gildi og umbreytinga-

forysta nema leiðtogi er ekki að stefna á breytingar (Northouse, 2016; Yukl, 1989). 

Umbreytingaleiðtogi býr til menningu þar sem fylgjendur eru hvattir til að ræða og reyna 

nýja hluti en til þess að geta gert breytingar verður leiðtoginn að vera sterk fyrirmynd 

fylgjenda sinna (Northouse, 2016). Leiðtoginn virðir fylgjendur sína og tekur tillit til þarfa 

þeirra sem verður til þess að fylgjendur ná betri árangri en ella. 

Nýjustu kenningar í leiðtogafræðum eru meðal annars ósvikin forysta (e. authentic 

leadership) og forysta sem lýtur að siðferði (e. ethical leadership) (Aronson, 2001; Burns, 

1978; Northouse, 2016). Í ósvikinni forystu vita leiðtogar hverjir þeir eru, hvað þeir trúa á 

og hver gildi þeirra eru. Þeir leggja sig fram um að nota hvert tækifæri til að þróa sjálfa sig 

og þroska. Áherslan er á sameiginlegt markmið hópsins og leiðtogi styður og hvetur 

fylgjendur til að verða betri og þroskaðri. Í forystu sem lýtur að siðferði nota leiðtogar 
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siðferði til að fá fylgjendur til að ná markmiðum sínum þar sem siðferðið er haft að 

leiðarljósi (Northouse, 2016). Liðsstjórnun (e. teams leadership) innan stjórnunar-

fræðanna er vel þekkt og rannsóknir á árangursríkum liðum hefur leitt í ljós að algeng 

einkenni eru; skýr sýn, stuðningur milli aðila, aðgangur að auðlindum og góð liðsheild 

(Zaccaro, Rittman og Marks, 2001). Þannig þarf leiðtoginn að sjá til þess að allir liðsmenn 

skilji hlutverk sitt. Leiðtogi liðs, hvort sem það er í íþróttum eða viðskiptum, er sá sem 

ákveður hraðann á verkefninu, verkaskiptinguna en jafnframt ábyrgist hann samstöðu 

liðsins (Minelgaité o.fl., 2018). 

Á mynd 4 er yfirlit yfir helstu leiðtoganálganir, allt frá því að ofurmannakenningin leit 

dagsins ljós í kringum árið 1930 og til nýjustu hugmyndanna á þessari öld. Myndin sýnir 

hversu fjölbreyttar þessar kenningar eru og hún er alls ekki tæmandi yfir þær allar. Eins 

og myndin gefur til kynna þá hafa leiðtogakenningar komið og farið í gegnum tíðina. 

 

Mynd 4. Þróun leiðtogakenninga (Harrison, 2018) 

Margar kenninganna eiga ýmislegt sameiginlegt og engin ein þeirra er endilega betri eða 

réttari en önnur. 

4.2 Leiðtogar í fjölskyldufyrirtækjum 

Að vera leiðtogi í fyrirtæki getur verið erfitt verkefni en leiðtogahlutverk í 

fjölskyldufyrirtæki er mun meiri áskorun (Aronoff og Baskin, 2011) þar sem 
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fjölskyldufyrirtæki eru einstök og mun flóknari en önnur fyrirtækjaform. Leiðtoginn þarf 

að huga að fleiru en fyrirtækinu sjálfu þar sem fjölskyldufyrirtæki samanstanda af þremur 

kerfum: fyrirtækinu, fjölskyldunni og eignarhaldi (Aronoff og Baskin, 2011; Tagiuri og 

Davis, 1996). Öll þrjú kerfin eru tengd hvert öðru, eru óháð innbyrðis og hvert þeirra þarf 

sína eigin forystu. Þetta kerfi hefur verið nefnt þriggja-hringja módel fjölskyldufyrirtækja 

og er það sýnt á mynd 5. 

 

Mynd 5. Þriggja-hringja módel fjölskyldufyrirtækja (Tagiuri og Davis, 1996) 

Módel Tagiuri og Davis (1996) hefur mikið verið notað og þar sést hvernig 

fjölskyldufyrirtæki samanstendur af þrenns konar kerfum sem skarast. Einstaklingur getur 

verið hluti af einu þessara kerfa, tveimur þeirra eða þeim öllum. Hann getur þannig verið 

fjölskyldumeðlimur en hvorki hluthafi né starfsmaður fyrirtækisins. Hann getur líka verið 

bæði eigandi og fjölskyldumeðlimur án þess að starfa í fyrirtækinu. Þá getur aðili verið 

stjórnandi og átt hlut í fyrirtækinu án þess að vera fjölskyldumeðlimur. Einn af góðu 

kostum módelsins er sá að það sýnir hversu flókin fjölskyldufyrirtæki eru. Ef þú ert í 

hringnum í miðju módelsins, þá ertu fjölskyldumeðlimur, eigandi og starfsmaður 

fyrirtækisins. Allar þessar stöður kalla á mismunandi hlutverk og stundum getur sú staða 

komið upp að aðili þarf að ákveða hvaða hlutverk eigi að ráða. Mikilvægt er að átta sig á 

að öll kerfin þrjú þurfa hæfan leiðtoga, ekki bara fyrirtækjahlutinn (Aronoff og Baskin, 

2011; Tagiuri og Davis, 1996). 

Manuel Vallejo rannsakaði hvort það væri munur á leiðtogum í fjölskyldufyrirtækjum 

og fyrirtækjum sem ekki teljast til fjölskyldufyrirtækja (Vallejo, 2009). Hann rannsakaði 
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muninn út frá umbreytingaforystu (e. transformational leadership) og hvort 

umbreytingaforysta hefði jákvæð áhrif á fyrirtæki. Niðurstaða hans var sú að forysta í 

fjölskyldufyrirtækjum væri meira í anda umbreytingaforystu samanborið við forystu í 

fyrirtækjum sem ekki teljast til fjölskyldufyrirtækja. Hann komst jafnframt að því að 

umbreytingaforysta er ríkjandi óháð því hvaða kynslóð er við völd í fyrirtækinu og 

umbreytingaleiðtogi fær fylgjendur sína til að skuldbinda sig við markmið og hlutverk 

fyrirtækisins. Þetta eru svipaðar niðurstöður og aðrir rannsakendur komust að og bentu 

á í sínum rannsóknum (Shamir, House og Arthur, 1993). Þá eru kvenleiðtogar frekar 

umbreytingaleiðtogar en karlkyns leiðtogar (Bass, 1999) en rannsakendur bentu á að 

þennan þátt þurfi að rannsaka betur. 

Umbreytingaleiðtogar og teymi þeirra eiga það sameiginlegt að þau standa saman, 

hvetja og örva hvert annað og vinna sameiginlega að þeim markmiðum sem hópurinn og 

skipulagsheildin hefur sett sér (Bass, 1999). Umbreytingaforysta snýst meðal annars um 

tilfinningar, siðferði, gildi og langtímamarkmið (Northouse, 2016). Leiðtoginn virðir 

fylgjendur sína og tekur tillit til þarfa þeirra sem verður til þess að fylgjendur ná betri 

árangri en ella. Leiðtoginn er í aðalhlutverki en djúp tengsl eru milli fylgjenda og 

leiðtogans þannig að þeir eru samtaka í þessu umbreytingaferli (Yukl, 1989). Leiðtoginn 

stuðlar að þægilegu andrúmslofti með því að hlusta vel eftir einstaklingsþörfum fylgjenda 

sinna og er umburðarlyndur fyrir gagnstæðum sjónarmiðum. Hann sér til þess að 

fylgjendur þekki hlutverk sitt innan skipulagsheildarinnar og tryggir jafnframt að fólki líði 

vel og finnist framlag þeirra skipta máli (Burns, 1978; Northouse, 2016). 

Leiðtogar í fjölskyldufyrirtækjum þurfa að taka tillit til samspils og skörunar fyrirtækis, 

fjölskyldu og eignarhalds. Öll kerfin þurfa hæfan leiðtoga og eru umbreytingaleiðtogar 

áberandi í fjölskyldufyrirtækjum. Umbreytingaleiðtogi myndar djúp tengsl við fylgjendur 

sína, þeir standa þétt saman og vinna að sameiginlegum markmiðum sem kemur öllum til 

góða. 

4.3 Tengslanet 

Tengslaneti (e. networking) er hægt að lýsa sem gagnkvæmum samskiptum einstaklinga 

með það að markmiði að mynda og viðhalda varanlegum tengslum (Forret og Dougherty, 

2001). Tilgangurinn er að aðilar hafi hag af tengslum við vinnu, starfsframa eða öflun 

þekkingar. Skipta má auði skipulagsheilda í þrennt, mannauð (e. human capital), 
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fjárhagslegan auð (e. economic capital) og félagsauð (e. social capital) en sambönd við 

vini og viðskiptavini teljast til félagsauðs (Burt, 1992). Grunneining félagsauðs er 

tengslanetið sjálft en það eitt og sér er ekki verðmætt í sjálfu sér heldur virðið sem virkni 

þess færir þátttakendum þess (Erla Hjördís Gunnarsdóttir og Magnús Þór Torfason, 2016; 

O'Donnell, 2004). Sum tengslanet þróast í barnæsku en geta síðan glatast eða viðhaldist 

á fullorðinsárum, á meðan önnur þróast og mótast yfir tíma í gegnum vinnu, skóla eða 

félagsstörf (Hofferth og Iceland, 1998). 

Í tengslanetum er hægt að hafa áhrif á annað fólk og þar er upplýsingum, reynslu og 

öðrum auðlindum deilt á milli aðila (Kroon og De Klerk, 2008). Tengslanet eru mismunandi 

en upphafsmenn greininga á félagslegum tengslanetum (e. social networking) töldu 

áhugavert að kanna hvernig sambönd einstaklinga mynduðu mynstur út frá félagslegu 

umhverfi aðilanna (Durkheim, 1997; Simmel, 1955). Í tengslaneti eru sterk og veik tengsl 

en með sterkum tengslum eru upplýsingar reglulegar, traustar en oft einsleitar (Ahuja, 

2000). Í veikum og dreifðum tengslum þá eru upplýsingarnar nýjar, óreglulegar og 

fjölbreyttar. Milliliður í veiku tengslaneti er í lykilstöðu þar sem aðilar þurfa að fara í 

gegnum hann og viðkomandi fær oft eitthvað í staðinn (Ahuja, 2000). Tengslanet hefur 

skýrt mismunandi frammistöðu einstaklinga en góð staðsetning í tengslaneti getur skýrt 

samkeppnislega yfirburði fyrirtækis og stjórnunarlegan frama einstaklings (Ingram og 

Torfason, 2010). Þá sýna rannsóknir að því meiri tengsl sem eru á milli aðila, því meiri 

viðskipti eru á milli þeirra (Uzzi, 1996) og þá getur tengslanet fyrirtækis orðið uppspretta 

upplýsinga sem styður við nýsköpun (Ahuja, 2000). Stjórnendur sem nýta sér ekki 

tengslanet geta farið á mis við ný tækifæri, hugmyndir og lausnir á vandamálum (Kroon 

og De Klerk, 2008). 

Örar breytingar í umhverfi skipulagsheilda örva myndun tengslaneta meðal leiðtoga 

en þeim má skipta í fernt (Hoppe og Reinelt, 2010). Fyrst ber að nefna jafningjanet (e. 

peer leadership network) en þar tengjast leiðtogar í gegnum sameiginlega hagsmuni, 

reynslu og skuldbindingar. Aðilar deila upplýsingum og reynslu og veita ráð og stuðning, 

læra af hverjum öðrum og starfa stundum saman. Net af þessu tagi veitir leiðtogum 

aðgang að auðlindum sem þeir geta treyst. Þá eru fyrirtækjanet (e. organizational 

leadership network) sem auka afköst og eru oft á milli aðila í svipuðum störfum. Þessi 

tengsl eru oft óformleg og utan við formlegt skipurit skipulagsheildanna. Í þriðja lagi er 
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stefnumótandi tengslanet leiðtoga (e. field leadership network) en það tengir saman 

leiðtoga sem hafa sameiginleg hagsmunamál og vilja hafa áhrif á ákveðna málaflokka eða 

stefnur. Þessi tengslanet reyna að móta umhverfið og hafa áhrif á reglur og staðla. Í fjórða 

lagi er sameiginlegt leiðtoganet (e. collective leadership network) en þar eru sjálfsprottin 

tengslanet meðal leiðtoga sem eru málstaðs- og markmiðadrifin (Hoppe og Reinelt, 

2010). Þessi net byrja oft smá og geta síðan stækkað með tíð og tíma. 

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslanetum hér á landi (Birgir Hrafn 

Birgisson, 2014; Erla Hjördís Gunnarsdóttir og Magnús Þór Torfason, 2016; Valgerður 

Jóhannesdóttir, 2009) en engar þar sem tengslanet stjórnenda í fjölskyldufyrirtækjum er 

rannsakað. Myndun tengslaneta og þátttaka í þeim getur leitt til samkeppnisforskots á 

markaði vegna aðgengis að upplýsingum og stuðningi við úrlausn verkefna. 

4.4 Mótun leiðtoga 

Yfirleitt er um tvenns konar form á leiðtoga að ræða, sá útvaldi (e. assigned) eða sá 

upprennandi (e. emergent) (Northouse, 2016). Einkenni útvaldra leiðtoga eru þau að 

hann byggist upp á formlegum titlum eða stöðum í fyrirtækinu á meðan upprennandi 

leiðtogar þróast yfir tíma og eru valdir á grundvelli þess sem þeir gera og þess stuðnings 

sem þeir hafa aflað meðal fylgjenda sinna. Upprennandi leiðtogi mótast því yfir tíma og í 

gegnum samskipti. 

Þegar kemur að mótun leiðtoga í fámennum samfélögum eru heimildir af skornum 

skammti. Stjórnun og leiðtogar innan afmarkaðra samfélaga eða lítilla bæja hafa verið 

umfjöllunarefni nokkurra rannsóknarverkefna en hvernig smæð samfélags og afmörkun 

hefur beint áhrif á mótun og upplifanir framtíðar leiðtoga eru enn á vissan hátt á huldu 

(Beer, 2014). Í rannsókn sem skoðaði hvaða þættir tengdir persónuleika ungra stjórnenda 

í fámennum bæjum í Bandaríkjunum tengdust mest stjórnunarstíl þeirra og reynslu í 

framhaldsskólum, komu í ljós sex einkenni sem skoðuð voru sérstaklega þegar kom að því 

að stjórna innan þessara fámennu samfélaga (Eddy, 2013). Þessi einkenni eru 

stefnumótun (e. organizational strategy), auðlindastjórnun (e. resource management), 

samskiptahæfni (e. communication), samvinnuhæfni (e. collaboration), stuðningur við 

smærri framhaldsskóla (e. community college advocacy) og fagmennska (e. 

professionalism). Komið er inn á niðurstöður fyrri rannsókna sem leiddu í ljós hvernig 

fagmennska, auðlindastjórnun og samvinnuhæfni eru mikilvægir þættir leiðtoga í 
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fámennum samfélögum. Að auki kemur fram hvernig leiðtogarnir sem skoðaðir voru í 

rannsókninni mótuðu stjórnunarhætti sína í gegnum fyrri störf og reynslu. Þannig getur 

víðtæk reynsla af ólíkum störfum átt stóran þátt í því að móta hvern og einn leiðtoga. Þá 

gefa niðurstöður til kynna að þétt tengslanet innan smærri samfélaga sé stór áhrifaþáttur 

fyrir mótun leiðtoga á þessum svæðum. Smæðin á bæjum og menningarlegu umhverfi 

geri það að verkum að auðvelt sé að mynda víðtæk tengsl innan samfélagsins og viðhalda 

þeim (Eddy, 2013). Leiðtogar í fámennum samfélögum leggja sig gjarnan fram við að 

þjóna sínu samfélagi (Ricketts, 2005). Þá er tilhneiging í litlum samfélögum að láta gott af 

sér leiða án þess að ætla að fá eitthvað í staðinn. 

Stjórnendur í smærri samfélögum virðast mótast af því umhverfi sem þeir búa í og 

starfa. Í slíkum samfélögum ætti að vera auðveldara að mynda tengsl á mörgum sviðum 

þar sem samfélagið er lítið og kunningsskapur meiri en í fjölmennum samfélögum. 

Nálægðin er mikil milli fólks og því er mikilvægt að leiðtogi búi yfir fagmennsku, samvinnu 

og samskiptahæfni.
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5 Aðferðafræði 

Í kaflanum verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem rannsakandi beitti. Gerð verður 

grein fyrir vali á viðmælendum, framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. Einnig 

verður farið yfir réttmæti rannsóknar og þeim takmörkunum sem hún er háð. 

5.1 Eigindleg aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort ytri reynsla arftaka skipti máli og nýtist 

honum í rekstri fjölskyldufyrirtækis. Jafnframt var leitast eftir því að skoða stjórnunarstíl 

stjórnanda fyrirtækisins. Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research) en hún er nokkurs konar regnhlíf sem nær yfir þær aðferðir sem 

leitast við að afla upplýsinga um viðhorf einstaklinga og hvernig þeir túlka umhverfi sitt 

og aðstæður (Merriam og Tisdell, 2015). Til að fá skýra mynd af viðhorfi viðmælanda og 

öflun upplýsinga frá fyrstu hendi er mikilvægt fyrir rannsakanda að hitta viðmælanda og 

með því að reyna að skilja hvaða merkingu viðmælandi leggur í upplifun sína fær 

rannsakandi dýpri skilning á viðfangsefninu. Rannsakandi reyndi jafnframt að setja sig í 

spor viðmælenda og sjá hluti út frá þeirra sjónarhorni. 

Skipta má eigindlegum rannsóknaraðferðum í þrennt; djúpviðtöl, athugun og skrifleg 

gögn. Samkvæmt Merriam og Tisdell (2015) reynir rannsakandi í eigindlegum 

rannsóknum að ná fram túlkun og upplifun viðmælanda á þeim atriðum sem verið er að 

rannsaka. Rannsakandinn er sjálfur aðalverkfærið þar sem hann safnar saman gögnum, 

t.d. í gegnum viðtöl, greinir þau og túlkar í gegnum persónulega skoðun sína. Hann hefur 

áhuga á að skilja hvernig viðmælandi byggir upp heim sinn og hvaða þýðingu hann gefur 

upplifunum sínum. Markmið eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar, eins og í megindlegum aðferðum, heldur að fá innsýn inn í aðstæður 

viðmælanda, hvernig hann upplifir hluti og gera svo tilraun til að búa til kenningu eftir á 

(Esterberg, 2002). Rannsóknaraðferðin byggir á aðleiðslu þar sem rannsakandi rýnir og 

greinir rannsóknargögnin og þróar þannig með sér innsýn og skilning á fyrirbærinu 

(Merriam og Tisdell, 2015). Erfitt er að fá sömu niðurstöður úr endurteknum eigindlegum 

rannsóknum þar sem mannlegi þátturinn er breytilegur hverju sinni. 
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Rannsókn höfundar er byggð á grundaðri kenningu (e. grounded theory) en hún er 

viðurkennd rannsóknaraðferð í félagsvísindum. Eins og lagt er upp með í eigindlegri 

aðferðafræði þá byrjaði rannsakandi með hugmynd að rannsóknarefni, næsta stig var að 

safna gögnum sem síðan voru greind, kóðuð og flokkuð niður í þemu áður en að ályktanir 

voru dregnar út frá þeirri kenningu sem grunduð var í gögnunum (Merriam og Tisdell, 

2015). Rannsakandi var ávallt með opinn huga við vinnu sína, gætti hlutleysis og var ekki 

með fyrirfram mótaðar skoðanir á þeim gögnum sem hann var að rannsaka (McGhee, 

Marland og Atkinson, 2007). 

Ábyrgð rannsakanda í eigindlegum rannsóknum er mikil og lagði rannsakandi upp úr 

því að koma fram við viðmælendur sína af virðingu og gætti þess jafnframt að rannsóknin 

kæmi sér ekki illa fyrir aðila sem hlut eiga að máli. Heiðarleiki er mikilvægur en allar 

hljóðupptökur sem viðmælendur létu rannsakanda í té eru eingöngu aðgengilegar 

höfundi og verður þeim eytt þegar vinnu við ritgerðina lýkur. 

5.2 Viðmælendur 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful 

sampling) (Merriam og Tisdell, 2015). Markvisst úrtak er algengast í eigindlegum 

rannsóknum en með því vill rannsakandi rannsaka, skilja og fá dýpri innsýn í fyrirbærið 

sem er til skoðunar og því verður hann að velja úrtak sem veitir honum mestar 

upplýsingar. 

Þar sem rannsókn höfundar er eingöngu bundin við eitt fjölskyldufyrirtæki þá eru allir 

viðmælendurnir tengdir því fyrirtæki. Tekin voru viðtöl við framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins, alla stjórnarmeðlimi sem eru þrír talsins og síðan einn starfsmann sem vann 

hjá fyrirtækinu þegar núverandi framkvæmdastjóri tók við af föður sínum fyrir næstum 

aldarfjórðungi síðan. Stjórnarmeðlimir eru móðir og faðir núverandi framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins en faðirinn var framkvæmdastjóri fyrirtækisins í rúma þrjá áratugi og móðirin 

vann þar í tugi ára. Þriðji stjórnarmeðlimurinn er bróðir framkvæmdastjórans en hann 

vinnur ekki í fyrirtækinu. Starfsmaðurinn sem tekið var viðtal við vann í fyrirtækinu í tæp 

tíu ár, en hann kom til starfa nokkru áður en núverandi framkvæmdastjóri tók við 

rekstrinum. Með vali á þessum viðmælendum telur höfundur sig hafa fengið góða og 

yfirgripsmikla vitneskju og sýn á fyrirtækið og stjórnun þess. 



 

43 

Einnig tók rannsakandi óformleg viðtöl við Magnús Kára Bergmann, deildarstjóra í 

fyrirtækjatölfræði á Hagstofu Íslands og Ómar Harðarson, fagstjóra manntals á Hagstofu 

Íslands. Þessi viðtöl voru tekin til að fá betri sýn á fyrirtækjaskráningu landsins og hvort 

mögulegt væri að tengja saman fyrirtæki landsins og skyldleika þeirra sem eiga og stjórna 

þessum fyrirtækjum. 

5.3 Gagnaöflun 

Eitt viðtal var tekið við hvern viðmælanda en rannsakandi ræddi tvisvar við einn 

stjórnarmann fjölskyldufyrirtækisins. Þá hafði rannsakandi jafnframt samband eftir á við 

einn viðmælanda fjölskyldufyrirtækisins í gegnum samfélagsmiðla til að fá nánari 

staðfestingu á atriðum tengdum rannsókninni. Öll viðtölin fóru fram augliti til auglitis og 

var fyrsta viðtalið tekið um miðjan júlí 2018 en það síðasta um miðjan ágúst 2018. Í 

upphafi hvers viðtals kynnti rannsakandi sig fyrir viðmælanda og sagði frá fyrirkomulagi 

rannsóknarinnar en ekki var skrifað undir eiginlega trúnaðaryfirlýsingu. Rannsakandi 

nálgaðist viðmælendur oftast símleiðis í fyrstu og síðan var fundarstaður og tími ákveðinn 

í gegnum síma eða á skilaboðaveitu Facebook. Rannsakandi óskaði eftir því að taka viðtöl 

sem tengdust fjölskyldufyrirtækinu upp á síma sinn og voru þau síðan afrituð orð fyrir orð 

í tölvu rannsakanda. Einungis annað viðtalið við starfsmann Hagstofu Íslands var tekið upp 

á síma en í hinu voru teknir punktar niður á blað meðan á viðtali stóð. Afrituð voru viðtölin 

samtals fimmtíu og átta blaðsíður en þar eru jafnframt lýsingar á vettvangi og 

hugleiðingar rannsakanda fyrir og eftir hvert viðtal. 

Viðtöl tengd fjölskyldufyrirtækinu voru mislöng en samtals voru þau sex klukkustundir 

og sautján mínútur, stysta viðtalið var tæpar fjörutíu mínútur en það lengsta var sjötíu og 

fjórar mínútur. Mjög góð tenging náðist á milli rannsakanda og viðmælanda en viðtölin 

voru mjög opin, einlæg, skemmtileg og fróðleg. Mjög gott flæði var í öllum viðtölunum og 

byrjuðu þau öll á þægilegu spjalli um hversdaglega hluti áður en hið eiginlega viðtal hófst 

og upptökutæki var sett af stað. Að meðaltali töluðu viðmælendur í 92% af 

viðtalstímanum en samkvæmt fræðunum er miðað við að rannsakandi tali innan við 20% 

tímans sem viðtalið tekur (Merriam og Tisdell, 2015). Eitt viðtalanna fór fram í 

fundarherbergi fjölskyldufyrirtækisins, eitt á kaffistofu vinnustaðar viðmælanda, eitt á 

heimili viðmælanda, eitt í mötuneyti viðmælanda og eitt á vinnustað rannsakanda. 

Viðtölin voru hálfopin og spurningar samdar fyrirfram. Rannsakandi var meðvitaður um 
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að mögulega þyrfti að breyta viðtalsramma ef fram kæmu gögn sem hægt væri að nýta 

við rannsóknina (Merriam og Tisdell, 2015). Áhersla var á að spurningar væru ekki leiðandi 

heldur opnar svo viðmælandi gæti svarað á eigin forsendum. Reynt var að líkja eftir 

venjulegum samræðum með því að gera andrúmsloftið afslappað til að fá fram einlæg og 

heiðarleg viðhorf viðmælanda. Viðtalsrammi hvers viðmælanda fylgir með í viðaukum eitt 

til fimm en hann var lagaður að hverjum og einum sem rætt var við. Rannsakandi var 

sveigjanlegur og ávallt reiðubúinn að skoða nýja og áhugaverða fleti sem fram komu í 

hverju viðtali fyrir sig. Einnig óskaði rannsakandi stundum eftir frekari útskýringu á svari 

viðmælanda eða bjó til aðra spurningu út frá svari spurningar. 

Viðtöl við starfsmenn Hagstofu Íslands fóru fram í september 2018 á skrifstofum 

viðmælanda og voru þau óformleg. Rannsakandi var ekki með fyrirfram samdar 

spurningar heldur byggðust viðtölin upp á léttu spjalli um skráningu og utanumhald 

fjölskyldufyrirtækja á Íslandi. Hljóðritaða viðtalið var um fjórtán mínútur að lengd en hitt 

tæpar tíu mínútur. Hljóðritunin fór fram með samþykki starfsmannsins og báðir þeirra 

gáfu rannsakanda góðfúslegt leyfi til að vitna í þá í ritgerðinni. 

5.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Gögnin sem notuð voru við rannsóknina eru afrituðu viðtölin, minnisblöð rannsakanda 

með hugleiðingum, heimasíða fjölskyldufyrirtækisins og gögn sem rannsakandi fékk hjá 

fyrirtækinu sjálfu. Samfara gagnaöfluninni voru gögnin greind og ef þess þurfti var leitast 

við að fá dýpri svör við ákveðnum spurningum í næsta viðtali (Corbin og Strauss, 2014). 

Viðtölin voru lesin vel yfir og hver setning tekin fyrir og kóðuð með opnum huga (e. open 

coding). Með því að skoða hverja setningu og búa til eitt hugtak sem er lýsandi fyrir hana 

reynir rannsakandi að tengjast gögnunum og finna út hvað er áhugavert að skoða (Corbin 

og Strauss, 2014; Merriam og Tisdell, 2015). Úr viðtölunum sex við aðila fjölskyldu-

fyrirtækisins fengust alls tvö hundruð og átta kóðar. 

Næst var öxulkóðun (e. axial coding) beitt en þá voru viðtölin skoðuð út frá þeim 

kóðum og hugtökum sem spruttu fram við opnu kóðunina. Myndaðir voru flokkar og síðan 

var hver flokkur fyrir sig vandlega skoðaður og athugað hvort og þá hvernig þeir tengdust 

(Corbin og Strauss, 2014). Fyrst var ákveðið að beina athygli að ytri reynslu arftaka en eftir 

að hafa rýnt betur í gögnin með markvissri kóðun (e. selective coding) þá var ákveðið að 

taka inn fleiri þemu sem voru tengslanet, umhyggja og mótun stjórnanda. Þemun voru 
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síðan tengd saman með það að markmiði að móta kenningu og svara rannsóknar-

spurningunni. Við ákvörðun um þemu, þá fékk rannsakandi aðstoð frá leiðbeindanda 

sínum, Ingu Minelgaité, og Dr. Olgu Stangej, stofnanda Eystrasaltsstofnunarinnar um 

fjölskyldufyrirtæki. 

5.5 Takmarkanir rannsóknar 

Í eigindlegum rannsóknum er hætta á skekkjum vegna væntinga og viðhorfa rannsakanda 

til rannsóknarinnar. Rannsakandinn þarf því ávallt að hafa í huga að ákveðnir þættir geta 

haft áhrif á réttmæti rannsóknarinnar. Úrtak rannsakanda er byggt á hentugleikaúrtaki 

þar sem eingöngu eitt fyrirtæki er rannsakað þannig að áreiðanleiki rannsóknarinnar er 

ekki mikill. Rannsóknin býður ekki upp á að máta önnur fyrirtæki við niðurstöðurnar og ef 

sömu spurningar yrðu lagðar fyrir önnur fjölskyldufyrirtæki fengjust eflaust aðrar 

niðurstöður. Ef rannsóknin væri hins vegar framkvæmd aftur með sömu viðmælendum 

þá fengjust mjög líklega sömu niðurstöður og því má segja að rannsóknin sé réttmæt. 

Þá verður að horfa til þess að rannsakandi er tengdur flestum viðmælendum 

fjölskylduböndum sem hefur bæði kosti og galla í för með sér. Kostirnir eru þeir að 

andrúmsloft viðtala er afslappað og ekki þarf að byggja upp traust milli viðmælanda og 

rannsakanda. Að sama skapi  geta náin tengsl haft áhrif á það hvernig rannsakandi vinnur 

með niðurstöður viðtalanna og hvernig viðmælandi svarar spurningum rannsakanda. Sú 

staða getur komið upp að rannsakandi fái ekki heiðarlegt svar í þeim spurningum sem 

viðmælanda finnst viðkvæmar en að sama skapi þá getur traustið sem er á milli 

rannsakanda og viðmælanda skilað sér í dýpri og persónulegri svörun. Þá verður að taka 

tillit til þess að stundum upplifa viðmælendur hluti og atburði á mismunandi hátt, þannig 

að svar við sömu spurningu þarf ekki að vera það sama milli viðmælenda. Rannsakandi 

telur það mikinn kost hversu auðvelt var að nálgast viðmælendur, hvort sem það var í 

byrjun eða ef leita þurfti eftir frekari skýringum á atriðum eða svörum viðmælenda. 

Hafa skal í huga að þegar viðtölin voru tekin var ekki búið að ákveða hvort nafn 

fyrirtækisins og viðmælenda yrðu birt. Sú ákvörðun var tekin af fyrirtækinu eftir að 

viðtölin voru tekin upp og vinnslu þeirra var lokið. Þetta gæti hafa haft áhrif á hvernig 

viðmælendur svöruðu spurningum rannsakanda. Rannsakandi þarf einnig að gera sér 

grein fyrir eigin viðhorfum og skoðunum á því viðfangsefni sem hann er að vinna með og 

passa upp á að hann sé hlutlaus og opinn við rannsókn sína. Höfundur telur sig hafa tekist 
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að gæta hlutleysis við vinnu sína þar sem hann hafði nokkra reynslu af vinnu við 

eigindlegar rannsóknir í gegnum nám sitt við Háskóla Íslands. Einnig hafði hann 

takmarkaða vitneskju um rekstur og stjórnun fyrirtækisins sem rannsóknin beindist að og 

hafði því ekki fyrirfram mótaðar hugmyndir um niðurstöður viðtalanna. 

Lítið var hægt að styðjast við íslenskar fræðigreinar við rannsóknina þar sem íslensk 

fjölskyldufyrirtæki hafa lítið verið rannsökuð. Því er fræðilegi hluti ritgerðarinnar nánast 

eingöngu byggður á erlendum rannsóknum en hafa verður í huga að niðurstöður erlendra 

rannsókna á fjölskyldufyrirtækjum þurfa ekki endilega að endurspegla íslensk 

fjölskyldufyrirtæki. 

5.6 Viðaukar 

Viðaukar fylgja aftast í rannsókninni en þar eru viðtalsrammarnir fimm sem stuðst var við 

í viðtölunum. Í viðauka eitt er viðtalsrammi framkvæmdastjóra Snækolls. Í viðauka tvö er 

viðtalsrammi föður framkvæmdastjórans, sem einnig situr í stjórn fyrirtækisins. Í viðauka 

þrjú er viðtalsrammi fyrrum starfsmanns fyrirtækisins. Í viðauka fjögur er viðtalsrammi 

stjórnarformanns fyrirtækisins en hann er bróðir framkvæmdastjórans en vinnur ekki í 

Snækolli. Í viðauka fimm er viðtalsrammi móður framkvæmdastjórans en hún situr einnig 

í stjórn fyrirtækisins. 



 

47 

6 Fjölskyldufyrirtækið Snækollur 

Fyrirtæki rannsóknarinnar óskaði eftir því að hvorki fyrirtækið né viðmælendur yrðu 

nafngreindir í ritgerðinni. Sjálfsagt var að verða við þeirri ósk þar sem nafnleynd hefur 

engin áhrif á rannsóknina eða niðurstöður hennar. Rannsakandi gaf fyrirtækinu nafnið 

„Snækollur“, eftir hinu tignarlega fjalli í Kerlingarfjöllum. Viðmælendur fengu dulbúin 

nöfn sem valin voru af handahófi af rannsakanda. Núverandi framkvæmdastjóri fékk 

nafnið Katrín, móðir hennar Elín, faðir hennar Helgi, bróðir hennar Jón og starfsmaðurinn 

nafnið Árni. Stofnandi fyrirtækisins og afi núverandi framkvæmdastjóra fékk nafnið 

Þorsteinn. 

Það eru líklega ekki mörg íslensk fjölskyldufyrirtæki sem geta státað af því að vera 

margra áratuga gömul og ávallt verið innan sömu fjölskyldunnar. Fyrirtæki 

rannsóknarinnar er innflutningsfyrirtæki í smásölu og hefur í gegnum áratugina þurft að 

aðlaga sig að breytilegum aðstæðum hverju sinni en þar má nefna stríð, innflutningshöft, 

gengissveiflur og aukna samkeppni. Víða væri hægt að koma við í sögu fyrirtækisins en 

hér verður aðaláherslan bundin við þriðju kynslóðina og núverandi stjórnanda þess. 

Snækollur hefur verið fjölskyldufyrirtæki allt frá stofnun og í dag er þriðja kynslóð 

fyrirtækisins við stjórnvölinn. Hluti fjölskyldunnar myndar stjórn fyrirtækisins, en hana 

skipa faðir núverandi framkvæmdastjóra, móðir hans og annar bróðirinn, sem er 

stjórnarformaður. Hinn bróðir framkvæmdastjórans gegnir stjórnunarstöðu í fyrirtækinu 

og hefur starfað þar í rúm fjörutíu ár. 

6.1 Fyrsta kynslóð 

Fyrirtækið var stofnað í kreppunni miklu á síðustu öld en það ár skrifaði ungur maður, 

Þorsteinn, bréf til fyrirtækis í Þýskalandi þar sem hann langaði að kaupa hlut fyrir systur 

sína. Fyrirtækið var hins vegar ekki til í að selja honum einn hlut en sögðu að hann gæti 

fengið umboðið á Íslandi ef hann keypti sex hluti af þeim. Upphaflega var verslunin 

staðsett á heimili stofnandans og skemmst er frá því að segja að salan gekk vel og fljótlega 

var farið að huga að því að stækka fyrirtækið. 
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Á stríðsárum síðustu aldar var ómögulegt að fá vörur frá Þýskalandi og ákvað Þorsteinn 

því að flytja inn aðrar vörur til að halda rekstrinum gangandi en þar má nefna ferðatöskur, 

barnavagna, sprengiefni og ullargarn. Eftir að stríðinu lauk komst aftur á samband við 

fyrirtækið í Þýskalandi og fékk Snækollur í framhaldinu umboð fyrir vöru sem átti eftir að 

verða mjög þýðingarmikil í rekstri fyrirtækisins allt til ársins 1990. 

Á sjötta áratug síðustu aldar voru innflutningshöft á Íslandi og tekur fyrirtækið þá aftur 

til bragðs að flytja inn ýmiss konar varning til að halda rekstrinum gangandi. Í þessu 

sambandi má nefna marmaramulning sem var mikið notaður til að klæða hús að utan. 

Árið 1958 fær Snækollur nýtt umboð frá Sviss og voru þær vörur í sölu til ársins 2000. Á 

þessum árum var Helgi, sonur stofnandans, byrjaður að vinna í fyrirtækinu með skóla og 

í fríum undir handleiðslu föður síns en þannig lærði hann á starfsemi fyrirtækisins. 

6.2 Önnur kynslóð  

Í byrjun sjöunda áratugarins er innflutningur gefinn frjáls og gat fyrirtækið Snækollur þá 

aftur farið að flytja inn þær vörur sem það óskaði eftir. Árið 1962 tekur fyrirtækið við 

umboði á þekktu vörumerki en þá hafði einn sona Þorsteins komist í kynni við eiganda 

þekkts vörumerkis sem vildi endilega koma vörum sínum í sölu á Íslandi. Umrætt 

vörumerki er í dag eitt af máttarstólpum fyrirtækisins. 

Árið 1963 tekur Helgi, sonur Þorsteins, við rekstri fyrirtækisins af föður sínum. 

Þorsteinn starfar áfram í fyrirtækinu en lætur syni sínum eftir stjórnun þess. Eitt af því 

sem Þorsteini fannst mikilvægt var að arftaki sinn myndi reka sig á og gera mistök á sama 

hátt og hann gerði í byrjun. Með því að gera mistök þá lærir viðkomandi hvað hann hefði 

átt að gera öðruvísi og hvaða afleiðingar mistökin hafa á reksturinn. Árið 1967 hefst nýtt 

ævintýri hjá Snækolli þegar fyrirtækið tekur við umboði fyrir heimsþekkt tæki og næstu 

fjóra áratugina selur fyrirtækið hátt í 50.000 tæki á Íslandi. Í lok áttunda áratugar síðustu 

aldar fær fyrirtækið nokkur umboð fyrir smátæki og eru sum þessara merkja enn í sölu 

hjá fyrirtækinu í dag. 

6.3 Þriðja kynslóð 

Árið 1994 tekur þriðja kynslóðin við rekstri fyrirtækisins þegar Katrín, dóttir Helga, tekur 

við keflinu. Hún hafði þá unnið í tvö ár á skrifstofu fyrirtækisins, meðal annars sem 

fjármálastjóri. Fram að því hafði hún nánast ekkert verið að vinna í fyrirtækinu fyrir utan 

að aðstoða í nokkur skipti í jóla- og sumarfríum. Þegar Katrín tekur við rekstrinum þá 
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dregur faðir hennar sig nokkurn veginn alveg út úr fyrirtækinu. Hann starfar þar áfram en 

lætur Katrínu alfarið um reksturinn. Helgi ákvað að gera það sama og faðir hans hafði gert 

við hann, en með því að eftirláta arftaka stjórnunina þá telur hann að viðkomandi læri 

mun fyrr inn á reksturinn. Faðir Katrínar hafði alltaf ákveðið að ef eitthvert barna hans 

myndi vilja koma inn í fyrirtækið þá ætlaði hann að láta viðkomandi taka snemma við eins 

og hann var látinn gera. Honum finnst fjölskyldufyrirtæki á Íslandi í dag einkennast af því 

að foreldrar láta börn sín taka allt of seint við eða þeim sé hleypt allt of seint að 

rekstrinum. Þegar þau svo taka við, þá viti þau allt of lítið um rekstur fyrirtækisins eða 

hvernig eigi að bregðast við í mismunandi aðstæðum. Því telur hann nauðsynlegt að 

arftaki komi fljótt inn og fái að reka sig á og læra af mistökunum. 

Árið 2002 verða kaflaskil hjá Snækolli þegar það kaupir fyrirtæki sem var að selja 

annars konar vörur en Snækollur. Með þessum kaupum er Snækollur kominn með 

fjölbreyttara vöruúrval og breiðari kaupendahóp. Kaupin voru gerð til að auka veltu og 

fjölbreytni fyrirtækisins. Snækollur siglir í gegnum efnahagshrunið árið 2008 án þess að 

þurfa að afskrifa eina einustu krónu. Þegar landið lokaðist áttu mörg fyrirtæki erfitt með 

að fá vörur frá birgjum en birgjar Snækolls stóðu þétt við bakið á því og sendu vörur til 

landsins þó svo að ekki hafi verið hægt að senda greiðslur úr landi. Þetta mikla traust sem 

ríkti á milli Snækolls og birgjanna eftir áratuga langa viðskiptasögu kom sér mjög vel og 

auðveldaði fyrirtækinu reksturinn með góðu vöruframboði á þessum erfiðu tímum. Stuttu 

eftir hrun tekur sala á einni vöru fyrirtækisins kipp sem skilaði sér í góðri rekstrarafkomu 

og um svipað leyti ákveður Snækollur að breyta um áherslur í rekstrinum og hættir sölu á 

vörumerkjum sem það hafði verið með í sölu í rúmlega fjörutíu ár. Ástæðan var sú að 

vörurnar voru með mjög litla framlegð og samkeppnin fór sífellt harðnandi. 

Stuttu eftir að Katrín tekur við fyrirtækinu þá fer hún að greina reksturinn og skoða 

hvaða vörur voru að gefa af sér og hverjar ekki. Þá sá hún svart á hvítu að ákveðnar vörur 

voru ekki að skila fyrirtækinu neinu og tók það hana nokkur ár að sannfæra föður sinn og 

aðra í fyrirtækinu um að best væri að hætta með þessar vörur. Eitt af einkennum Katrínar 

er að hún hefur ávallt verið óhrædd við að hætta sölu á vöruflokkum og breyta um 

áherslur í rekstrinum. Þessar ákvarðanir eru teknar að vel athuguðu máli og eru gerðar til 

að koma í veg fyrir stöðnun fyrirtækisins. Árið 2015 ákveður Snækollur síðan að hætta 

með umboð þekktra vara þar sem afrakstur af sölu þeirra var ekki nægur. Fyrirtækið er 

nú að leita eftir áhugaverðum fjárfestingarkostum til að auka veltu fyrirtækisins. 
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Katrín hefur haldið þeirri stefnu að ráða aldrei inn í fyrirtækið ættingja eða nána vini 

til að koma í veg fyrir deilur sem auðveldlega geta sprottið upp. Þegar hún tók við á sínum 

tíma þá voru nokkur skyldmenni í vinnu hjá Snækolli og eftir eina uppákomu því tengdu 

þá ákvað hún að fyrirtækið skyldi aldrei aftur hafa ættingja eða vini á launaskrá. 

Árin 2010-2018 hefur Snækollur hlotið viðurkenningu Creditinfo sem framúrskarandi 

fyrirtæki en einungis sjötíu og fimm íslensk fyrirtæki hafa hlotið þann heiður frá upphafi. 

Í dag er Snækollur skuldlaust en fyrir nokkrum árum greiddi fyrirtækið niður allar 

langtímaskuldir sínar. Fyrirtækið er nú rekið í sex deildum og eru starfsmenn fjórtán 

talsins. Starfsmannaveltan er lág og eru dæmi um starfsmenn sem eru búnir að vinna hjá 

fyrirtækinu í tugi ára. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins og stjórn þess gerir sér vel grein 

fyrir mikilvægi starfsfólksins og leggur mikið upp úr góðum tengslum við það. 

6.4 Arftakaskiptin og menning fyrirtækisins 

Það sem er sammerkt með síðustu tveimur arftakaskiptum Snækolls er að arftaki var 

látinn taka snemma við rekstri fyrirtækisins og forverinn dró sig í hlé. Ekki var um eiginlega 

arftakastjórnun að ræða heldur dró stjórnandi sig smám saman út úr rekstrinum og 

arftakinn tók við. Fyrrum stjórnandi var þó áfram til staðar í fyrirtækinu og arftaki gat 

leitað til hans ef hann þurfti. Það sem var hins vegar ólíkt hjá arftökunum er að Katrín, 

arftaki þriðju kynslóðar, er ekki „alin“ upp í fyrirtækinu eins og faðir hennar heldur kemur 

hún inn í reksturinn eftir að hafa aflað sér viðskiptafræðimenntunar hér heima og 

erlendis. Hún hafði jafnframt unnið í öðrum fyrirtækjum sem voru í annars konar 

starfsemi en Snækollur. Upphaflega ætlaði Katrín aldrei að vinna í Snækolli og hafði hún 

oft lýst því yfir en ákvað að gefa fyrirtækinu tækifæri þegar hún hafði lokið MBA námi 

sínu. Þó fyrstu og önnur arftakaskiptin hafi verið ólík þá ríkti í báðum tilfellum mikið traust 

á milli forvera og arftaka. Arftaki af annarri kynslóð byrjar mjög ungur í fyrirtækinu en eins 

og áður var getið þá kemur arftakinn af þriðju kynslóð inn að loknu langskólanámi, 

algerlega á sínum forsendum. 

Þegar menning fyrirtækisins er skoðuð út frá stjórn þess þá hefur stjórnin eingöngu 

verið til á pappír og því má segja að þar ríki svokölluð pappírsmenning. Á þessu er 

undantekning en árin 2007-2012 ákvað Katrín að vera með utanaðkomandi stjórn í 

Snækolli til að fá aðra sýn á hlutina og til að sjá hvort fyrirtækið væri að gera rétt. 
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Fyrirtækið hætti hins vegar að vera með utanaðkomandi stjórn, þar sem talið var að hún 

hefði lokið hlutverki sínu. 

6.5 Áskoranir og framtíð fyrirtækisins 

Helstu áskoranir sem Snækollur stendur frammi fyrir í dag eru tengdar breytingum í 

markaðsumhverfi fyrirtækisins, hvernig hægt verður að auka veltu fyrirtækisins og hver 

muni taka við rekstrinum þegar Katrín lætur af störfum. 

Í dag er rekstur Snækolls borinn uppi af fjórum meginstoðum og hefur veltan verið 

nokkuð stöðug. Fyrirtækið hefur verið að líta í kringum sig til að efla þessar stoðir og vilji 

er til að kaupa annað fyrirtæki ef áhugavert tækifæri býðst. Snækollur telur mikilvægt að 

halda veltu fyrirtækisins stöðugri og vill helst auka hana. Framkvæmdastjóri og stjórn 

Snækolls veit að markaðsaðstæður og tæknibreytingar eru örar sem geta valdið því að 

einhver stoða fyrirtækisins gæti farið að hökta og því er mikilvægt að vera ekki með öll 

eggin í sömu körfunni. Sem dæmi hefur ein af stoðunum verið að gefa næstum 25% af 

veltu fyrirtækisins en þessi vara er háð tísku hverju sinni. Stjórnarmenn hafa furðað sig á 

hversu vel gengur að selja þessa vöru ár eftir ár. Þeir vita hins vegar að þó vel gangi í dag 

þá veit enginn hvort vara sem er vinsæl í dag verði það eftir nokkur ár. Einnig gæti svo 

farið að fyrirtæki sem Snækollur er að kaupa vörur sínar af, gætu hætt, sameinast öðrum 

eða breytt starfsemi sinni sem gæti kallað á breytingar. 

Ekki er nein krafa, frekar en í fyrri arftakaskiptum, um að einhver í fjölskyldunni taki við 

rekstrinum á eftir Katrínu. Litið er svo á að hver og einn verði að finna sína hillu í lífinu og 

best sé að þeir fjölskyldumeðlimir sem hafa áhuga á því að vinna eða taka við rekstri 

Snækolls geri það algerlega á sínum forsendum. Stjórn og stjórnendur Snækolls líta svo á 

að alveg eins gæti komið til greina að selja fyrirtækið eða ráða utanaðkomandi stjórnanda 

ef sú staða kemur upp að enginn úr fjölskyldunni ætlar að taka við rekstrinum. 
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7 Niðurstöður 

Markmið kaflans er að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi 

ritgerðarinnar. Farið er kerfisbundið yfir þau þemu sem komu fram við greiningu 

viðtalanna og hvernig þau svara spurningunni um mótun leiðtoga í íslensku 

fjölskyldufyrirtæki. Þá verður fyrirtækinu Snækolli gerð skil og hver sérstaða þess er. 

Ákveðið var að skipta niðurstöðum rannsóknarinnar í fjögur þemu, sem eru ytri reynsla 

arftaka, umhyggja, tengslanet og mótun leiðtoga. Þemun ytri reynsla arftaka, umhyggja 

og tengslanet tengjast öll þemanu mótun leiðtoga en niðurstöður gefa til kynna að það er 

ekki eingöngu ytri reynsla sem tengist mótun leiðtoga í fámennum samfélögum heldur 

spilar tengslanet viðkomandi, umhyggja hans og orðspor þar stórt hlutverk. Þannig spilar 

nærumhverfi leiðtoga á Íslandi og sú endurgjöf sem hann fær á störf sín stórt hlutverk í 

mótun hans. Hvernig þemun tengjast og spila saman í mótun leiðtoga í fámennu 

samfélagi eins og Íslandi hefur ekki verið rannsakað áður og kallar þessi rannsókn á frekari 

athuganir á þessum þáttum. 

7.1 Fjölskyldufyrirtækið Snækollur 

Fyrirtækið Snækollur er á margan hátt dæmigert fjölskyldufyrirtæki þar sem allir eigendur 

tilheyra sömu fjölskyldunni og einn fjölskyldumeðlima er framkvæmdastjóri fyrirtækisins 

og annar í stjórnunarstöðu innan þess. Fyrirtækið er nokkurra áratuga gamalt og er þriðja 

kynslóðin við stjórn þess í dag. Hluthafarnir eru fimm og tveir þeirra starfa í fyrirtækinu. 

Flækjustig milli fjölskyldunnar og fyrirtækisins er lítið en Katrín tók þá meðvituðu 

ákvörðun fljótlega eftir að hún tók við rekstrinum að hafa hvorki ættingja né vini á 

launaskrá fyrirtækisins. Á þann hátt hefur hún komið í veg fyrir deilur sem auðveldlega 

geta blossað upp í fjölskyldufyrirtækjum eða eins og hún orðaði það sjálf: 

Ég held örugglega að þú getir ekki lent í verri uppákomu á vinnumarkaði en 
að lenda í fjölskyldufyrirtæki þar sem samstaðan er slæm, því ef þú ert að 
vinna á vinnustað sem er slæmur, þá getur þú bara hætt og þú slítur öll tengsl 
við þann vinnustað. En ef þú ert í fjölskyldu sem á fyrirtæki og það er 
ömurlegur andi, ok, þú getur hætt að vinna þar en þú ert alltaf tengdur þessu 
að einhverju leyti. 
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Stuttu eftir að Katrín tekur við sem framkvæmdastjóri Snækolls koma upp deilur í 

fyrirtækinu þar sem ættingjar á launaskrá áttu hlut að máli. Þessir ættingjar voru ekki 

fjárhagslega tengdir Snækolli en Katrín lýsir þessari uppákomu á þennan hátt: 

Svo lentum við í svona einni uppákomu, sem varð þess valdandi að ég sagði 
„ALDREI aftur mun ég ráða eða hafa í vinnu hjá mér ættingja, ALDREI“, þannig 
að hér eru engir ættingjar eða neinn sem tengist okkar ættingjum, þannig að 
þú átt aldrei að blanda þessu saman, því það geta komið upp leiðindi sem 
smitar út í fjölskylduna, þú átt bara að hafa þetta algjörlega aðskilið. 

Þegar arftakaskipti Snækolls eru skoðuð voru þau fyrri að ýmsu leyti frábrugðin þeim 

síðari. Faðir Katrínar byrjar á unglingsaldri að vinna í fyrirtækinu og var orðinn öllum 

hnútum kunnugur þegar hann tekur við af föður sínum. Katrín ætlaði hins vegar aldrei að 

vinna í Snækolli og kemur þar fyrst inn af alvöru eftir MBA nám sitt. Þau eru hins vegar 

bæði látin taka snemma við og reka sig á og gera mistök. 

Eigendur Snækolls leggja upp úr að orðspor fyrirtækisins sé gott, það selji góða og 

vandaða vöru og sé samfélagslega ábyrgt. Skipulag Snækolls er flatt og lagt er upp úr því 

að bregðast við breyttum aðstæðum á markaði. Allir viðmælendur nefndu að Snækollur 

hefði tekið miklum breytingum frá því Katrín tók við rekstrinum. Vöruflokkar sem höfðu 

verið í sölu í áratugi fengu að fjúka og inn komu aðrar óskyldar vörur. 

Snækollur var ekki með neina arftakaáætlun í gangi þegar Katrín tók við rekstrinum, 

fyrir utan það að faðir hennar var ákveðinn í að láta arftaka sinn taka snemma við. Katrín 

hafði aflað sér góðrar menntunar og unnið í Snækolli sem fjármálastjóri í tvö ár áður en 

Helgi, faðir hennar, steig til hliðar. Helgi starfaði áfram í fyrirtækinu en hélt sig til hlés við 

ákvarðanatökur. Katrín gat alltaf leitað til hans ef hana vantaði góð ráð. Viðmælandinn 

Jón kom inn á þetta: 

Það sem mér hefur alltaf fundist flottast í þessu er það að pabbi gerði bara 
nákvæmlega það sama við Katrínu og afi gerði við pabba, nú ert þú komin, þá 
ætla ég bara að hætta að skipta mér af daglegum rekstri og þú getur leitað til 
mín ef eitthvað er. 

Fjölskyldumeðlimir Snækolls eru í góðum samskiptum við hvert annað, tjáskipti eru opin 

en það er Katrín sem tekur ákvarðanir og heldur utan um allar upplýsingar tengdar 

rekstrinum. Stjórnin sem eingöngu er skipuð fjölskyldumeðlimum er kölluð saman þegar 

ástæða þykir til en fyrirtækið er með að lágmarki fjóra stjórnarfundi á ári. Fundirnir eru 

flestir óformlegir en svo eru formlegir stjórnarfundir inn á milli. 
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Stjórnunarstíll Katrínar er drifinn af umhyggju fyrir starfsfólki og fyrirtæki. Hún leggur 

sig fram um að vera ein af hópnum og á hún auðvelt með að treysta sínu fólki og fela því 

aukna ábyrgð. 

7.2 Ytri reynsla 

Þriðju kynslóðar arftaki Snækolls, Katrín, er viðskiptafræðingur með Cand. oceon gráðu 

frá Háskóla Íslands og MBA gráðu í viðskiptafræði frá bandarískum háskóla. Á yngri árum 

var hún meðal annars fyrirliði í handbolta, á kafi í nemendafélagi menntaskólans, í 

ræðumennsku hjá Junior Chamber sem er hreyfing fyrir ungt fólk sem vill efla hæfileika 

sína og láta gott af sér leiða. Þessi reynsla í félagslífi kom henni til góða þar sem það styrkti 

hana í samskiptum og framkomu við fólk. 

Með því að upplifa stjórnun í ólíkum fyrirtækjum fær arftaki viðmið sem hann getur 

mátað sig við. Katrín hefur nokkra reynslu af því að vinna utan fjölskyldufyrirtækisins, í 

störfum tengdum fiskverkun og sem ritari í stóru framleiðslufyrirtæki. Þannig byrjaði hún 

ung að vinna í fiski og vandist þar að vinna skipulega og hratt þar sem launin voru tengd 

afköstum. Viðmælandinn Árni vildi meina að þannig hefði hún kynnst mjög snemma að 

það þyrfti að hafa fyrir hlutunum og leggja hart að sér til að eiga pening, það gerðist ekki 

að sjálfu sér. Faðir hennar minntist þess að hún hefði mætt í fiskverkunina klukkan sex á 

morgnana til að gera allt klárt fyrir daginn. Í fiskvinnslunni kom fljótt í ljós að hún var 

ágætlega til þess fallin að stjórna og smám saman vann hún sig upp í fyrirtækinu. Þar fékk 

hún smjörþefinn af því að vera með aukna ábyrgð þegar hún fékk að vera í eftirlitinu eða 

eins og hún orðaði það, „þá var maður komin í eftirlit, þú varst ekki komin í 

stjórnunarstöðu, en þú varst ekki að vinna á borðunum sjálfum“. Í eftirlitinu þurfti hún að 

fylgjast með ákveðnum þáttum og voru samskipti við starfsfólk hluti af því. Þarna fékk 

Katrín einnig að upplifa hvernig stjórnendur í fiskverkunarfyrirtækjum störfuðu og komu 

fram við starfsfólk sitt. Viðmælandinn Árni telur að reynsla Katrínar í fiskvinnslunni hafi 

skilað henni því viðhorfi að ekkert er sjálfgefið og það að eiga fyrir hlutunum sjálfur sé 

lærdómsríkt, eða eins og hann komst sjálfur að orði: „Þannig að hún kynntist mjög 

snemma að það er ekkert sjálfgefið, þú verður að leggja svolítið á þig og þegar þú 

uppskerð eitthvað þá er ánægjan alltaf meiri“. 

Katrín var um tíma ritari í framleiðslufyrirtæki og þar kynntist hún tveimur ólíkum 

stjórnendum. Sú reynsla hennar gaf henni góða sýn á það hvernig stjórnandi hún vildi 
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verða og ekki síður hvernig stjórnandi hún vildi alls ekki verða eða eins og hún orðaði það 

sjálf: 

[...] menn tókust á, forstjórinn var sem sagt erfingi og framkvæmdastjórinn 
sem ég vann hjá var mágur, það var mjög slæmt samband þar á milli en mér 
fannst ég læra rosalega mikið þarna, sem sagt hvernig stjórnandi ég vildi verða 
[...] frábær skóli að hafa verið í þessu fyrirtæki og séð svona ólíka stjórnendur. 

Elín nefndi að Katrínu hafi líkað mjög vel við yfirmann sinn í framleiðslufyrirtækinu og þar 

hafi hún haft góða fyrirmynd. Katrín segir sjálf að vinna hennar í framleiðslufyrirtækinu 

með ólíkum stjórnendunum hafi jafnframt hvatt hana til að afla sér aukinnar menntunar. 

Þarna hefði runnið upp fyrir henni að hún ætlaði ekki að enda á skrifstofu með yfirmann 

sem hún væri ekki sátt við eða eins og hún komst sjálf að orði: 

Nei almáttugur Katrín, þú ætlar ekki að fara að vinna á einhverri skrifstofu og 
láta einhverja svona, þú veist, svona gúbba eins og maður kallaði þá, skilurðu 
mig, og eru ekkert rosalega klárir, þá hugsaði ég með mér, ok ég ætla bara að 
henda mér í viðskiptafræðina. 

Flestir viðmælendur voru á því að þessi ytri reynsla Katrínar hefði nýst henni í Snækolli og 

þá sérstaklega kynni hennar af ólíku fólki. Helgi sagði að þessi reynsla hennar hefði hjálpað 

henni í samskiptum við starfsfólkið og hversu auðvelt hún ætti með að tala við það. Móðir 

hennar, Elín, tekur undir þetta þegar hún er spurð út í það hvort starfsreynsla Katrínar hjá 

öðrum fyrirtækjum hafi komið henni til góða, „ekki nema sem vinnusemi snertir, þarna 

lærir hún að leggja fyrir og hún hefur alltaf verið afskaplega varkár í peningamálum“. 

Viðmælandinn Jón telur að starfsreynsla hennar í þessum fyrirtækjum hafi nýst henni í 

almennri stjórnun á starfsmönnum og þar hafi hún séð hvernig hlutir voru gerðir en hann 

tekur þó fram að starf Katrínar í dag sé frábrugðið fyrri reynslu hennar á vinnumarkaði. 

Þá minntust viðmælendur á að menntun hennar hafi tvímælalaust nýst henni í starfi. 

Þannig kom fram hjá Elínu, móður hennar, hvernig nám hennar hefði nýst henni í að 

greina fyrirtækið þegar hún tók við: 

Ég skildi náttúrulega alveg hennar sjónarmið, bæði var þetta ofboðslega 
erfiður lager og liggja með einhverjar vörur sem gaf andskotans ekkert af sér, 
það var algjörlega fáránlegt [...] sem hún með sína menntun var fljót að sjá, 
hún var alltaf voðalega fljót að losa sig við eitthvað sem ekki gaf almennilega 
af sér. 
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Elín taldi einnig mikinn kost að Katrín hefði tekið MBA námið sitt í erlendum háskóla, því 

þannig hefði hún fengið meiri æfingu og tilfinningu fyrir enskunni. 

Allir viðmælendur sögðu að fyrirtækið væri mikið breytt frá því að Katrín tók við 

rekstrinum. Hún hafi verið óhrædd við að gera breytingar og lesið vel umhverfið og þá 

stöðu sem fyrirtækið var í hverju sinni. Katrín sá fljótt hvaða vörur voru ekki að standa 

undir sér en það tók hana tíma að sannfæra aðra í fyrirtækinu um að hætta sölunni á 

þeim. Á þennan hátt hefur Katrín komið í veg fyrir að Snækollur staðni og sitji uppi með 

vörur sem lítill hagnaður er af, eða eins og Árni orðaði það: 

Svo var þetta bara ekkert að ganga eins og átti að ganga, þá bara, nú losum 
við okkur við þetta, við þurfum að fá eitthvað annað inn [...] þetta er ekkert 
að gefa af sér, bara hættum þessu og gerum eitthvað annað, það er tækifæri 
hérna, hérna og hérna, hún hefur staðið sig rosalega vel í því. 

Katrín segir að fljótlega eftir að hún hafi tekið við hafi hún farið að horfa til framtíðar og 

fyrirtækið í dag sé mikið breytt frá því að hún tók við rekstrinum. Stjórnarformaðurinn Jón 

sagði að hún væri mjög vakandi fyrir breytingum og hún væri alltaf að hugsa um hvað væri 

hægt að gera til að auka veltuna. Árni tók í sama streng: „Þegar hún tekur við þá byrjar 

hún að greina fyrirtækið, hvað erum við að hafa upp úr þessu, og strákar ég er hérna með 

tölur, hvað er að gerast hérna, af hverju er þetta ekki svona eða svona“. Katrín segist sjálf 

hafa átt mjög auðvelt með að halda öllum tilfinningum fyrir utan þær ákvarðanir sem hún 

hefur þurft að taka í rekstrinum. Nauðsynlegt væri að láta tilfinningar ekki trufla 

ákvarðanatöku í fyrirtækinu, en hún skilur hins vegar að erfitt getur verið að slíta 

viðskiptasamböndum sem varað hafa áratugum saman, ekki síst þegar persónulegur 

vinskapur er á milli aðila. Hið eina rétta sé hins vegar að láta tölur og staðreyndir tala sínu 

máli. 

Menntun Katrínar og önnur reynsla hefur örugglega vegið þungt þegar hún kemur inn 

í Snækoll því sá sem hafði unnið næstur Helga, föður hennar, ákveður fljótlega að segja 

upp og hætta í fyrirtækinu. Elín móðir hennar telur að hann og annar starfsmaður hafi 

hætt þar sem þeir sáu fram á það að þeir voru ekki að fara að taka við fyrirtækinu, eins og 

þeir höfðu vonast eftir. Hún orðaði hlutina þannig, „en þetta varð til þess að einn eða tveir 

starfsmenn sem voru að vonast eftir að komast hærra, hættu því þeir sáu enga framtíð 

þegar hún [Katrín] kom inn sko“. Helgi tekur undir þetta og sagði á svipuðum nótum, „sá, 
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sem var næstur mér, hann hætti fljótt, hann sá að hann kæmist ekkert lengra í þessu 

fyrirtæki“. 

Telja má víst að menntun Katrínar og reynsla hafi komið henni til góða í 

efnahagshruninu árið 2008. Flestir viðmælendur nefndu að hún hefði ávallt verið mjög 

passasöm þegar kemur að fjármálum og taki engar ákvarðanir nema að yfirlögðu ráði en 

í aðdraganda hrunsins þá átti Katrín erfitt með að skilja hvað önnur fyrirtæki voru að gera. 

Jón minntist þess að Katrín hefði sagt þetta um stöðu fyrirtækisins á þessum tíma: 

„Ég skil ekki hvað fólk er að gera, lærði þetta fólk einhverja aðra viðskiptafræði 
en ég", það voru allir að opna útibú og gera þetta og hitt og Snækollur alltaf 
með þessa einu litlu búð og ekki með einhverja stóra drauma sko, svo 
náttúrulega bara fór sem fór og þessir aðilar eru allir farnir á hausinn. 

7.3 Umhyggja 

Höfundur ákvað einnig að hafa umhyggju sem eitt af þemunum því umhyggja núverandi 

arftaka fyrir starfsmönnum kom mjög sterkt í ljós í öllum viðtölunum. Í störfum sínum 

utan fyrirtækisins varð hún vitni að mismunandi stjórnunarstílum og sá hvernig 

stjórnendur komu fram við starfsfólk sitt. Hún sá hvernig stjórnandi hún vildi verða og 

hvernig hún vildi ekki verða. Katrín veit að án góðs starfsfólks er fyrirtækið lítils virði og 

því hefur hún ávallt lagt sig fram um að vera náin starfsfólkinu. Þannig þekkir hún sitt 

starfsfólk mjög vel og þegar talið berst að starfsfólkinu segir hún: 

Þú þekkir orðið fólkið þitt svo vel, þú þekkir alveg heimilisaðstæður, þú veist 
og fjölskylduaðstæður, nöfn á mökum og hvað þau eiga mikið af börnum og 
hvort börnin eru að glíma við þetta og hitt sko, [...] maður reynir bara að létta 
undir með fólki, við höfum verið mjög dugleg við það, ef það hafa verið 
einhver veikindi og jafnvel senda bara fólk til útlanda í frí og eitthvað þess 
háttar. 

Katrín leggur áherslu á að hún sé með gott starfsfólk með sér og þau reyni að vinna saman 

sem einn hópur. Þegar hún er spurð út í markmið fyrirtækisins þá segist Katrín leggja 

áherslu á að reka heiðarlegt fyrirtæki: 

Mitt mottó er að reka svona bara heiðarlegt fyrirtæki, auðvitað viljum við vera 
með góða afkomu en hvort hún sé fimm milljónum meiri eða minni er ekki 
alveg aðalmálið, við viljum bara gera vel við okkar starfsfólk og vera svona 
samfélagslega ábyrg, þú þarft að styrkja alls konar málefni og við gerum það, 
[...] þannig að bara að reka þetta fyrirtæki bara í sátt við fjölskylduna, sátt við 
starfsfólkið og veita góða og vandaða vöru á svona þokkalegu verði, vera bara 
þokkalega nice og vel liðin. 
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Með því að styrkja ýmiss konar málefni þá sýnir Katrín og fyrirtækið umhyggju fyrir 

nærsamfélaginu. Allir viðmælendur voru sammála um að hún væri í einstöku sambandi 

við starfsfólk sitt og kæmi fram við það af virðingu og sanngirni. Viðmælandinn Helgi kom 

inn á þetta og sagði hana mjög umhugað um starfsfólkið. Þannig hafi hún oft gripið inn í 

og hjálpað starfsfólkinu án þess að nokkur annar hafi vitað af því. Viðmælandinn Jón tók 

undir þetta: 

Ég held að hún nái mjög góðu sambandi við sitt starfsfólk, henni er alveg 
umhugað um starfsfólkið og veit alveg nákvæmlega hvað það er að ganga í 
gegnum og það eru flestir með einhvern pakka, eitthvað er að gerast hjá öllum 
og hún veit af því öllu, [...] þannig að ég held að hún sé mjög manneskjulegur 
stjórnandi, þannig upplifi ég hana allavega. 

Helgi kom einnig inn á samband hennar við starfsfólkið í kjölfar efnahagshrunsins árið 

2008: 

Hún á voðalega gott með að tala við starfsfólkið, hún náði til að mynda 
rosalega góðu sambandi við það í kreppunni 2008, þegar hún kom og sagði 
við það, „við höfum um tvennt að velja, að fækka starfsfólki eða setja ykkur 
aðeins niður í launum og allir verði áfram í vinnunni“. Hún hefur alltaf haft 
mjög gott samband við starfsfólkið. 

Viðmælandinn Elín hafði þetta um samband Katrínar og starfsfólksins að segja: „Hún er 

afskaplega vel liðin af starfsfólkinu, enda er hún eins og ungamamma ef eitthvað er að 

hjá einhverjum, þá er hún alltaf innsti koppur í búri um hvaða erfiðleikar eru hjá 

starfsfólkinu“. Viðmælandinn Árni taldi að hún stjórnaði fyrirtækinu af sanngirni gagnvart 

starfsfólkinu, því það skiptir miklu máli að starfsfólkið sé ánægt. Mjög hár starfsaldur 

starfsmanna er hjá fyrirtækinu og menn eru ekki að koma og fara. Katrín og stjórnarmenn 

gera sér grein fyrir því að starfsfólkið er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækisins og andlit 

þess út á við. Viðmælandinn Jón kom inn á það hversu mikilvægir starfsmennirnir eru 

Snækolli: 

Það er líka hagsmunamál fyrirtækisins að starfsmanni líði vel, það er bara 
svoleiðis og sumir þessara starfsmanna eru mjög dýrir í þjálfun, sérstaklega 
niður á verkstæði, þetta er mjög sérhæft, þú ert lengi að ná upp færni í því að 
geta gert við hluti, þannig að þar sé einhver í tvö ár og hætti og fari eitthvað 
annað, það er mjög dýrt. 

Þá nefndi viðmælandinn Árni að Katrín passaði ávallt upp á að halda tengslum við 

starfsfólkið „hún er alveg í daglegum samskiptum þó hún sé þarna upp á annarri hæð og 
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allt starfsfólkið niðri, hún kemur alltaf niður og er að spjalla, halda þessum tengslum“. 

Katrín telur að það sé ekkert í fyrirtækinu sem sé yfir hana hafið, þannig gengur hún í 

önnur störf ef þess þarf og reynir ávallt að vera ein af hópnum. Hún virðist eiga mjög 

auðvelt með að ná til starfsfólksins og það ber mikla virðingu fyrir henni eða eins og 

viðmælandinn Árni orðaði það þegar hann var spurður út í samstarf hennar og 

starfsfólksins: 

Það er mjög gott sko, hún hérna gerir sér alveg grein fyrir því að fyrirtækið er 
ekkert án starfsfólksins og þeir bera mikla virðingu fyrir henni. Og þeir geta 
líka sagt hvað sem er við hana, alveg talað við hana, þeir eru ófeimnir við það. 

Sjálf nefndi Katrín að hún vildi að allir í fyrirtækinu væru sem einn hópur og mynduðu eins 

konar liðsheild. Þannig líkar henni illa þegar einhver reynir að setja sig á háan hest. Hún 

forðast að einangra sig sem stjórnandi og einn liður í því var að hún flutti skrifstofu sína 

af annarri hæð og niður í verslunina á fyrstu hæð til að vera nær starfsfólkinu. 

Umhyggja Katrínar endurspeglast líka í verkefni sem hún sinnir í frístundum sínum en 

hún hefur verið sjálfboðaliði í samfélagsstörfum á vegum Rauða krossins. Þannig fer hún 

reglulega með hundana sína tvo í heimsóknir á hjúkrunarheimili í Reykjavík. 

7.4 Tengslanet 

Þriðju kynslóða arftakinn Katrín er með mjög gott tengslanet en hún hefur frá unga aldri 

bæði meðvitað og ómeðvitað verið að byggja upp tengslanet sitt. Hún hefur ávallt átt 

auðvelt með að eignast vini og byrjaði snemma að þróa sitt tengslanet í gegnum íþróttir, 

tómstundir og félagslíf. Sem fyrirliði í handboltanum þá myndaði hún tengsl við aðra 

leikmenn liðsins og þegar hún fór ung að vinna í fiski skapaði hún góð tengsl við 

samstarfsfólk sitt og lagði sig fram í að vera virk í félagsstarfi fyrirtækisins. Viðmælandinn 

Helgi, faðir hennar, kom inn á þetta þegar hann talaði um Katrínu, „hún tók þátt í öllu og 

eignaðist mikið af vinkonum í Bæjarútgerðinni og tók þátt í róðrakeppninni á 

Sjómannadaginn“. Hann sagði að félagsmálin hefðu mjög snemma togað í Katrínu. Á 

menntaskólaárunum var hún á kafi í félagslífi skólans og myndaði sterk tengsl við 

ákveðinn hóp nemenda og eru þessi tengsl ennþá virk. Hún eflir tengslanet sitt enn frekar 

þegar hún gengur í Junior Chamber. Í viðskiptafræðinni við Háskóla Íslands heldur Katrín 

áfram að þróa tengslanet sitt og þegar hún tekur við Snækolli heldur hún áfram að mynda 

öflug tengsl í gegnum störf sín í helstu samtökum atvinnulífsins. Með framlagi sínu þar 
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myndar hún tengslanet við aðra stjórnendur og áhrifafólk í atvinnulífinu. Frammistaða 

hennar, orðspor og tengsl hafa síðan greitt leið hennar til stjórnarsetu í öðrum 

fyrirtækjum. Viðmælandinn Helgi segir að Katrín eigi gífurlega stóran og mikinn vinahóp 

innan fyrirtækjasamsteypanna og þá sérstaklega kvenna megin. Í gegnum störf sín á því 

sviði hefur hún tengst mörgum ólíkum stjórnendum og leiðtogum viðskiptalífsins. 

Viðmælandinn Árni kom einnig inn á tengslanet Katrínar og taldi að þessu miklu og góðu 

tengsl sem hún hefur í atvinnulífinu og störf hennar í stjórnum annarra fyrirtækja hefðu 

bæði hjálpað henni sem stjórnanda og fyrirtækinu: 

Hún fór í stjórnir og var formaður ýmissa samtaka og þar kynntist hún betur 
þessum viðskiptamönnum og viðskiptum almennt, skilurðu, [...] og var meira 
kynnt svona út á við, hver hún væri og það held ég að hafi hjálpað henni og 
fyrirtækinu að hún skildi hafa farið þessa leið. 

Viðmælandinn Jón tekur undir þetta og segir að Katrín sé mjög virk í öllu sem hún tekur 

sér fyrir hendur og mörg hennar gömlu tengsl séu virk í dag. Öll þessi tengslanet sem 

Katrín hefur myndað skarast og til verða gisin og opin tengslanet auk þéttra og lokaðra. 

Þá hafa sterk tengsl einnig verið við erlenda birgja fyrirtækisins en stuttu eftir að Katrín 

tók við, fór faðir hennar með hana í ferð um Evrópu til að kynna hana og efla tengslin við 

birgjana. Þessi sterku tengsl hafa ávallt verið á milli fyrirtækisins og erlendu birgjanna og 

þó svo að Snækollur sé hættur að selja sum þessara vörumerkja þá eru tengslin enn til 

staðar. Þessi góðu tengsl áttu eftir að koma fyrirtækinu til góða í efnahagskreppunni árið 

2008 þegar erlendu birgjarnir stóðu þétt við bakið á fyrirtækinu og stjórnendum þess. 

Helgi faðir Katrínar kom inn á samband fyrirtækisins við erlendu birgjana: 

Í sambandi við hrunið, þá lokuðu erlend fyrirtæki gífurlega á afgreiðslu til 
landsins, bara gjöra svo vel að borga fyrirfram ef þú ætlaðir að fá vöru hjá 
okkur. Okkar fyrirtæki sögðu nær öllsömul, haldið áfram að panta og borgið 
þegar þið getið. Það var rosalega þægilegt að finna fyrir þessu trausti. 

Þessi þéttu og persónulegu tengsl við birgjana sýndu þarna mikilvægi sitt. Án þeirra hefði 

staða Snækolls vafalaust orðið mjög erfið vegna vöruskorts í efnahagshruninu þar sem 

erfitt var fyrir fyrirtæki landsins að fá gjaldeyri til innkaupa. 

7.5 Mótun leiðtoga 

Katrín byrjaði ung að þróa leiðtogahæfileika sína og með því að fá endurgjöf á 

frammistöðu sína þá tókst henni að safna saman góðri reynslu sem nýttist henni sem 
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stjórnanda í fjölskyldufyrirtæki síðar meir. Með metnaði sínum og ákveðni þá skaraði hún 

fram úr og fékk í kjölfar þess aukna ábyrgð og verkefni. Þannig byrjaði hún ung í handbolta 

og var fljótlega gerð að fyrirliða liðsins þar sem drifkraftur hennar og ákveðni fékk að njóta 

sín. Þegar hún byrjaði tólf ára gömul að vinna í fiski þá þótti hún ákveðin og dugleg. 

Fljótlega var hún sett í eftirlitið en með því fékk hún aukna ábyrgð og traust frá 

yfirmönnum. Í menntaskóla fór hún á kaf í félagslífið, tók að sér formennsku í nefnd og 

var hluti af farsælu ræðuliði skólans og á svipuðum tíma fór hún í Junior Chamber og tók 

meðal annars að sér að þjálfa unga ræðumenn. Öll þessi reynsla hefur mótað hana sem 

persónu og stjórnanda. Flestir viðmælendur nefndu að hún hefði alltaf vitað hvað hún 

vildi og þegar hún væri búin að setja stefnuna á eitthvað, þá væri farið í þá átt. 

Viðmælandinn Helgi kom inn á þessa stefnufestu Katrínar og minnist þess fyrstu árin eftir 

að hún tók við fyrirtækinu og þau sátu saman og voru að ræða mál tengdum fyrirtækinu. 

Ha, ætlar hún að gera þetta? Ég hristi bara hausinn en þetta hefur allt saman 
blessast og verið vel gert hjá henni. Hún hefur rekið fyrirtækið mjög vel síðan 
hún tók við því af mér, [...] því miður kannski miklu betur heldur en ég gerði. 

Þegar Katrín fer að vinna sem ritari í stóru framleiðslufyrirtæki með ólíka stjórnendur 

innanborðs, fer hún að vega og meta kosti og galla ólíkra stjórnunarstíla. Með því að fara 

í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og síðan í MBA nám til Bandaríkjanna þá er Katrín að 

ná sér í þekkingu og hæfni sem er viðurkennd af samfélaginu. Þegar hún kemur úr MBA 

náminu og ákveður að gefa fjölskyldufyrirtækinu tækifæri þá byrjar hún sem 

fjármálastjóri Snækolls. Fljótlega eftir að Katrín fer að vinna í Snækolli þá hættir helsti 

aðstoðarmaður föður hennar, eða eins og Helgi lýsir því: 

Þeir sem voru kannski mín hægri hönd, þeir reiknuðu kannski með að þeir 
myndu bara taka við af mér, þeir voru ekkert ánægðir með það að fá einhvern 
stelpukjána þarna inn, hann sá að hann kæmist ekkert lengra í þessu fyrirtæki. 

Nokkru síðar er Katrín gerð að framkvæmdastjóra fyrirtækisins og þar tekst hún á við 

aukna ábyrgð og er látin hoppa út í djúpu laugina eða eins og hún lýsir því sjálf: 

Pabbi var eiginlega bara með fréttatilkynningu að nú væri ég tekin við, ég var 
alveg „ha, er ég þá orðin forstjóri?“, ég er ekki að ljúga að þér, það var 
eiginlega þannig, bara hann ákvað það að stíga til hliðar og ég var eiginlega 
bara spurð að því eftir á. 
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Viðmælendurnir Árni og Jón nefndu báðir að faðir hennar hafi gefið henni frjálsar hendur 

við rekstur fyrirtækisins og lítið skipt sér af. Katrín segir sjálf, svona eftir á að hyggja, að 

faðir hennar hafi jafnvel dregið sig of mikið til baka. Hann hefði kannski getað verið meira 

leiðbeinandi en á móti kemur að þá hefði hún ekki lært af þeim mistökum sem hún gerði. 

Þessi snöggu arftakaskipti hafa vafalaust haft mikið að segja um mótun hennar sem 

leiðtoga. Sömu sögu má segja um deilur sem urðu í fyrirtækinu og tengdust ættingjum 

hennar sem voru þar í vinnu. Þessir atburðir reyndu á hana sem stjórnanda og mótuðu 

afstöðu hennar til starfsmannamála fyrirtækisins. 

Eftir að Katrín tekur við sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins fær hún fljótlega 

áhrifastöður innan samtaka í atvinnulífinu. Hún fær samhliða þessu stjórnarsetu í 

fyrirtækjum og samfara því er hún sífellt að skapa ný tengsl og mótast sem leiðtogi og 

stjórnandi. Öll þessi reynsla hefur eflt hana sem stjórnanda og skapað henni mikilvæg 

tengsl út á við. Árni taldi að í þessum samtökum hafi hún kynnst viðskiptamönnum og 

viðskiptum almennt, hafi reglulega þurft að koma fram í fjölmiðlum og þannig hjálpað 

fyrirtækinu, ,,á þessum tíma var hún mjög áberandi í fjölmiðlum og mikið leitað til hennar, 

hún var ekki bara Katrín, heldur Katrín í Snækolli“. Katrínu var jafnframt leyft að reka sig 

á innan ákveðinna marka þegar hún tók við sem framkvæmdastjóri og það mótaði hana 

og styrkti sem stjórnanda. Helgi faðir hennar og forveri telur mjög mikilvægt að arftaki 

taki snemma við rekstrinum og sé látinn reka sig á: 

Ég var hissa á ýmsu sem hún var að gera og ætlaði að gera en ég skipti mér 
ekkert af því, hún átti að fá að gera eins og ég, að reka sig á. [...] þetta er 
aðalgallinn við íslensk fyrirtæki í dag, menn hafa ekki látið afkomendur sína 
taka við nógu snemma. Afkomendur hafa tekið við þegar karlarnir drepast, 
vita þá ekkert í sinn haus hvað er að gerast í fyrirtækinu og halda að allt sem 
kemur inn sé gróði og setja fyrirtækin á hausinn á örskömmum tíma. 

Í efnahagshruninu reyndi á Katrínu sem leiðtoga og hún þurfti að virkja starfsmenn í lið 

með sér til að halda sjó. Katrín hefur sem stjórnandi verið vakandi fyrir breytingum í 

umhverfi fyrirtækisins og er hún stöðugt að lesa í aðstæður eða eins og hún segir sjálf, 

„við höfum verið algerlega óhrædd við að hætta með vörur, að staðna ekki“. Undir þetta 

tekur Jón, „hún er rosalega vakandi fyrir breytingum, alltaf að hugsa um hvað er hægt að 

gera“. Katrín leggur áherslu á að horfa til framtíðar og er fyrirtækið í dag gjörbreytt frá því 

sem það var þegar hún tók við því. Helgi, faðir Katrínar, er mjög ánægður með allt sem 
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hún hefur gert og allar ákvarðanir sem teknar eru hafa ávallt fyrst verið ræddar á 

stjórnarfundum: 

Þó maður hafi hrist hausinn þegar maður kom út af fundunum, þá hafði hún í 
flestum tilfellum alveg rétt fyrir sér, hún hefur yfirleitt haft rétt fyrir sér. Hún 
hefur alltaf hugsað vel um þessi mál, sem hún er að gera, hún er búin að pæla 
lengi í hlutunum og leggur þetta svo fyrir stjórnarfund, mjög vel undirbúið og 
ígrundað. 

Viðmælendur voru sammála um að Katrín væri ávallt búin að kynna sér málavöxtu vel og 

kæmi vel undirbúin til viðræðna um breytingar. Hún fær aðra stjórnarmenn í lið með sér 

og sannfærir þá um réttmæti breytinganna. Elín, móðir Katrínar, talar á svipuðum nótum 

og Helgi þegar hún er spurð út í það hvernig stjórnandi Katrín er: 

Hún er mjög góður stjórnandi, hún tekur engar ákvarðanir nema að svona vel 
yfirlögðu ráði, það er allt skoðað að innsta kjarna. Hún hefur alltaf verið 
rosalega passasöm, hún er oft búin að pæla lengi í hlutunum, þá kallar hún 
saman stjórnarfund og vill ræða málin. 

Katrín hefur sem stjórnandi átt auðvelt með að kafa ofan í hluti og lætur tilfinningarnar 

ekki hafa áhrif á niðurstöðurnar eins og kom vel í ljós þegar hún ákvað að hætta með 

ákveðna vöruflokka. Hún ber fullt traust til starfsmanna sinna og felur þeim aukna ábyrgð 

í störfum sínum eða eins og hún sagði sjálf: 

Því ég er með nógu mikið af fólki sem veit allt um þessa vöru og þá er ég bara 
í einhverju öðru sko, og er þá kannski í þessu eftirlitshlutverki, fylgjast með 
sölunni, fylgjast með birgðum og er svona að mónitora að allt sé bara að ganga 
eins og það á að ganga. [...] ef ég væri að skipta mér af öllu, þá færi allt of 
mikill tími í það sko, ég held að það sé rosalega mikill kostur að ég viti sem 
minnst um vörurnar, því þá er maður kannski bara meira í þessari regnhlíf. 

Jón telur hana vera mjög manneskjulegan stjórnanda og hún sé bæði stjórnandi og 

leiðtogi. Hún stjórni starfsmönnum sínum en hrífi þá jafnframt með sér. Katrín er enn að 

mótast sem leiðtogi og safna sér reynslu en skipta má mótun hennar sem leiðtoga í 

tvennt, fyrir og eftir að hún kemur inn í fjölskyldufyrirtækið. 

Þemun, ytri reynsla arftaka, umhyggja og tengslanet tvinnast saman í þessu síðasta 

þema sem tekur á mótun leiðtoga í fjölskyldufyrirtæki á Íslandi. Á mynd 6 er þetta samspil 

og niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar á myndrænan hátt. Iðulega er talað um að 

fjölskyldufyrirtæki sé flókið samspil tveggja kerfa, fyrirtækis og fjölskyldu, en í fámennu 

samfélagi þarf einnig að taka tillit til nærumhverfisins sem umlykur fjölskylduna og 
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fyrirtækið. Samspilið milli fjölskyldunnar, fyrirtækisins og nærsamfélagsins mótar þannig 

leiðtoga fjölskyldufyrirtækisins. 

 

Mynd 6. Mótun leiðtoga í íslensku fjölskyldufyrirtæki (Hólmfríður S. Sigurðardóttir, 2019) 

Frá unga aldri hefur Katrín lagt sig fram um að afla sér viðurkenningar fyrir störf sín í 

gegnum íþróttir, félagsstörf, menntun og atvinnuþátttöku utan fjölskyldufyrirtækisins. 

Þegar hún tekur við Snækolli heldur hún áfram að mótast af þeim áskorunum sem mættu 

henni þar. Öll endurgjöf hefur mótað hana og gert hana að þeim leiðtoga sem hún er í 

dag. Miklu máli skiptir að endurgjöfin sé uppbyggileg og sanngjörn. Mótlæti þarf leiðtogi 

að nýta sér á uppbyggilegan hátt og safna í reynslubankann. Samhliða því að Katrín aflaði 

sér viðurkenningar fyrir störf sín þá hefur hún verið að mynda tengslanet við þá aðila sem 

hún á samskipti við. Með öflugu tengslaneti fæst aðgangur að fólki og upplýsingum sem 

kemur bæði fyrirtækinu og stjórnenda til góða. 

 

Fjölskylda 

Nærsamfélag 

Fyrirtæki 
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8 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að ytri reynsla, tengslanet og umhyggja 

einkennir mótun leiðtoga í fjölskyldufyrirtækjum í íslensku samfélagi. Undir ytri reynslu 

fellur nám, félagsstarf og starfsreynsla utan fjölskyldufyrirtækis. Mótunin hefst mjög 

snemma þar sem leiðtogi byrjar að sækjast eftir viðurkenningu á starfsháttum og 

framkomu hvort sem það er í íþróttum, skóla, félagslífi eða á vinnumarkaði. Umhyggja 

spilar einnig stórt hlutverk í mótuninni þar sem leiðtoginn vill láta gott af sér leiða bæði í 

fyrirtæki og samfélagi. Samhliða því byrja verðandi leiðtogar ungir á því að mynda tengsl 

og svo virðist sem tengslanet þeirra sé mikilvægur hluti af mótun þeirra. Ísland er fámennt 

samfélag sem skapar meiri nánd milli einstaklinga og þessi mikla nánd veldur því að 

einstaklingum er meira umhugað um aðra og leggja upp úr góðu orðspori. Samspilið á 

milli þessara þátta varpar nýju ljósi á mótun leiðtoga í litlu samfélagi. 

Mikilvægt er að arftakar í fjölskyldufyrirtækjum sæki sér menntun og starfsreynslu í 

fyrirtækjum utan fjölskyldufyrirtækisins áður en þeir taka við rekstrinum. Núverandi 

framkvæmdastjóri Snækolls er af þriðju kynslóð fyrirtækisins en áður en hún tók við 

rekstrinum hafði hún aflað sér viðamikillar menntunar á sviði viðskiptafræða auk annarrar 

reynslu á vinnumarkaði. Fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi þess að nýjar kynslóðir 

komi inn í fjölskyldufyrirtækið með nýja þekkingu, þannig að fyrirtækið geti haldið áfram 

að vaxa og dafna (Cabrera-Suárez o.fl., 2001; Handler, 1992). Menntun Katrínar hefur 

tvímælalaust gagnast henni í því að greina Snækoll, en það var eitt af fyrstu verkum 

hennar þegar hún tók við af föður sínum. Hún var fljót að koma auga á þá vöruflokka sem 

voru ekki að gefa nægilega mikið af sér og vildi í framhaldinu gera breytingar á fyrirtækinu. 

Katrín leggur mikla áherslu á að staðna ekki og því er hún stöðugt að lesa umhverfi 

fyrirtækisins og gerir breytingar ef þess þarf. Francesco Chirico (2008) taldi að með því að 

vinna utan fjölskyldufyrirtækisins þá fengi arftaki hlutlausa sýn á það hvernig eigi að reka 

fyrirtæki og innleiða breytingar (Chirico, 2008). Aðrir fræðimenn hafa bent á að líklegt er 

að arftaka gangi betur eftir arftakaskipti ef hann hefur reynslu af vinnumarkaði áður en 

hann tekur við fjölskyldufyrirtækinu en það á vel við í tilfelli Katrínar (Nelton, 1991). 

Fyrirtækið siglir nú í góðum byr í þriðju kynslóð og er enn að skapa virði sem er mjög góður 
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árangur því innan við þriðjungur fjölskyldufyrirtækja lifa af aðra kynslóð vegna vandamála 

í tengslum við arftakaskiptin (Zata Poutziouris, 2001) og aðeins 10% þessara fyrirtækja 

eru enn að skapa virði í þriðju kynslóð (Miller og Breton-Miller, 2005; Morris o.fl., 1997). 

Snækollur er dæmigert fjölskyldufyrirtæki þar sem meirihluti eigenda og stjórnenda 

tilheyra fjölskyldunni (Brockhaus, 2004) og fjölskyldan fer með meirihluta ákvarðana og 

að minnsta kosti einn fjölskyldumeðlimur er tengdur inn í stjórn fyrirtækisins (European 

Commission, 2009). Þegar Snækollur er skoðaður út frá módelum um fjölskyldufyrirtæki 

þá er ekkert módelanna sem passar að öllu leyti við fyrirtækið. Það fellur að sumu leyti 

vel að keisaramódelinu (Gimeno o.fl., 2010; Mandl, 2008) en í því módeli er meðaltal 

hluthafa fimm, önnur og þriðja kynslóð eiga hlut í fyrirtækinu og stjórnanda fyrirtækisins 

er umhugað um að fyrirtækið vaxi og dafni. Flækjustig milli fjölskyldunnar og fyrirtækisins 

er hins vegar ekki mikið eins og keisaramódelið gerir ráð fyrir. Snækollur passar einnig að 

hluta inn í fjölskyldumódelið þar sem takmörk eru á því hversu margir fjölskyldumeðlimir 

mega vinna í fyrirtækinu. Þegar menning Snækolls er skoðuð út frá CASE-flokkun 

fjölskyldufyrirtækja má segja að hún sé í megindráttum í takti við norrænu löndin þar sem 

framtíðarsýn er sterk og stjórnendur forðast óvissu. Snækollur líkist hins vegar einnig 

enskumælandi löndum sem leggja mikla áherslu á orðspor, fagmennsku og 

tengslamyndun (Gupta o.fl., 2011). 

Í arftakaþríhyrningnum er starfsreynsla utan fjölskyldufyrirtækis eitt af níu atriðunum 

sem lagt er áherslu á til að arftakaskiptin verði árangursrík (Stavrou o.fl., 2005). Katrín 

vann öll sumur í fiski frá því að hún var þrettán ára gömul þar til hún varð tvítug. Eftir það 

fór hún til útlanda í skóla í hálft ár og gerðist síðan ritari hjá þekktu framleiðslufyrirtæki í 

Reykjavík í nokkur ár áður en leið hennar lá í viðskiptafræði í Háskóla Íslands. Robert 

Brockhaus (2004) bendir á að ráðgjafar á sviði fjölskyldufyrirtækja mæli með því að arftaki 

eyði að minnsta kosti þremur til fimm árum í annars konar fyrirtæki en 

fjölskyldufyrirtækinu. Fleiri fræðimenn hafa bent á að ytri reynsla auðveldi arftaka meðal 

annars að takast á við ýmiss konar vandamál sem geta komið upp í fjölskyldufyrirtækinu 

(Barach o.fl., 1988; Le Breton-Miller o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að öll 

þekking hvort sem hún er fengin úr háskóla, öðrum fyrirtækjum eða annars staðar frá, sé 

lykillinn að langlífi fjölskyldufyrirtækja (Chirico, 2008) og hún komi arftaka ávallt til góða 

og þá einnig fyrirtækinu. Katrín fór ung að vinna fyrir sér á sumrin þar sem hún lærði að 
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safna sér pening til að eiga yfir veturinn. Þarna lærði hún að peningar vaxa ekki á trjánum 

og það þyrfti að hafa fyrir hlutunum. Þar fékk hún jafnframt smjörþefinn af því að standa 

sig vel í starfi því hún fékk stöðuhækkun og var sett í eftirlitið í frystihúsinu. Þegar hún 

starfaði sem ritari hjá stóru framleiðslufyrirtæki þar sem tveir stjórnendur tókust á, þá sá 

hún hvernig stjórnandi hún vildi verða og hvernig ætti að koma fram við starfsfólk. 

Fræðimenn hafa bent á að arftakar fái aukið sjálfstraust með því að vinna utan 

fjölskyldufyrirtækisins sem skili sér í öflugra fyrirtæki (Lambrecht, 2005). Einnig hefur 

verið bent á að reynsla utan fjölskyldufyrirtækis hjálpi arftaka að þroska sig og öðlast meiri 

sjálfsþekkingu (Barach o.fl., 1988; Le Breton-Miller o.fl., 2004). Þegar arftaki aflar sér 

menntunar og þekkingar utan fjölskyldufyrirtækisins þá er það jafnframt öflug leið til að 

læra af reynslu annarra og fá tækifæri til að koma með nýja þekkingu inn í 

fjölskyldufyrirtækið eða tengja hana við þá þekkingu sem þegar er til staðar (Nonaka og 

Takeuchi, 1995). 

Fleiri fræðimenn hafa bent á að reynsla utan fjölskyldufyrirtækisins sé eitt af því sem 

skipti mestu máli fyrir arftaka en í viðtölum sem John Ward tók við arftaka þá sá enginn 

eftir þeim tíma sem þeir störfuðu utan fjölskyldufyrirtækisins og töldu reynsluna mjög 

mikilvæga (Ward, 1987). Katrín telur að starfsreynsla hennar áður en hún fór að vinna í 

fjölskyldufyrirtækinu hafi nýst henni í núverandi starfi. Hún telur að sú sýn sem hún fékk 

í öðrum fyrirtækjum hafi hjálpað sér við að taka erfiðar ákvarðanir og standa föst á sínu. 

Aðrir viðmælendur rannsakanda voru einnig á því að öll ytri reynsla Katrínar hefði hjálpað 

henni og skilað sér í auknu sjálfstrausti. Reynsla Katrínar í störfum utan Snækolls, í 

félagsmálum og einnig í háskólum skilaði sér í meiri þekkingu á markaðnum, 

atvinnugreinum, lögum og samkeppnisumhverfi Snækolls en rannsakandinn Robert 

Baron benti einmitt á þessi atriði í rannsóknum sínum (Baron, 2006). Hann telur jafnframt 

að með aukinni reynslu séu einstaklingar meira vakandi fyrir breytingum í umhverfinu og 

þeim tækifærum sem þar eru. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að með því að starfa utan 

fjölskyldufyrirtækis þá fær arftaki góða reynslu í að vinna með mismunandi yfirmönnum 

og samstarfsfólki en áður en Katrín kom til starfa í Snækolli þá hafði hún unnið með ólíku 

fólki og haft mismunandi yfirmenn (Mccall o.fl., 1988). Þeir bentu einnig á að slík reynsla 

sé dýrmæt fyrir viðkomandi til að þróa sinn eigin stjórnunarstíl og dómgreind. John Ward 

lagði áherslu á að í heimi sem væri sífellt að breytast þá skipti miklu máli að arftaki hefði 
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góða reynslu utan fjölskyldufyrirtækisins hvort sem hún væri hjá fyrirtæki, stofnun eða 

samtökum (Ward, 1997). 

Þegar Katrín lauk MBA námi sínu þá ákvað hún að gefa fjölskyldufyrirtækinu tækifæri 

og er hún gerð að fjármálastjóra fyrirtækisins. Tveimur árum síðar ákveður faðir hennar 

að stíga til hliðar og tilkynnir hana sem framkvæmdastjóra Snækolls. Fyrirtækið var ekki 

með eiginlega arftakaáætlun fyrir utan það að faðir Katrínar hafði ákveðið að arftaki tæki 

snemma við og fengi að reyna sig við reksturinn án mikilla afskipta. Eftir arftakaskiptin var 

faðir Katrínar á hliðarlínunni og hún gat leitað til hans í ákvarðanatökum en þetta 

samræmist því sem rannsakendur hafa komist að varðandi arftakaskipti í 

fjölskyldufyrirtækjum (Stavrou o.fl., 2005). Fræðimenn hafa sett fram mismunandi 

útfærslur á arftakaskiptaferlum (Handler, 1989; Longenecker o.fl., 2003; Stavrou, 1999) 

en samkvæmt arftakaskiptaferli Cadieux og Lorrain (Hamrouni og Mnasser, 2013) ganga 

skiptin yfir á mjög skömmum tíma hjá Katrínu. Segja má að fyrstu þrjú skref ferilsins, 

upphaf, samlögun og sameiginleg stjórnun eru nánast ekki til, heldur er stokkið beint í 

skref fjögur sem er aftenging forverans. Faðir hennar átti mjög auðvelt með að færa 

forystu og vald yfir til arftaka síns. Hann var að takmörkuðu leyti í ráðgjafahlutverki eftir 

að Katrín tók við og lét hana alfarið um reksturinn og vildi að hún lærði af mistökum 

sínum. Forveri Katrínar var því ekki tregur til að láta af völdum eins og oft vill verða 

vandamál við arftakaskipti (Handler, 1994; Sonnenfeld, 1991). 

Fyrirtækjamenning Snækolls fellur að mörgu leyti vel að föður/móðurlegri menningu 

en sú menning er algengust í fjölskyldufyrirtækjum (Dyer, 1986). Þannig fer Katrín með 

stjórn fyrirtækisins og heldur utan um lykilupplýsingar þess. Hún treystir hins vegar 

starfsmönnum sínum fyllilega og felur þeim nokkra ábyrgð í störfum sínum án þess að 

vera með of mikið eftirlit. Því má segja að þátttökumenning sé að hluta til í fyrirtækinu 

þar sem samskipti eru frekar óformleg og opin (Dyer, 1986). Þetta er einnig einkenni 

liðsstjórnunar þar sem lagt er upp úr góðri liðsheild (Zaccaro o.fl., 2001). Þegar 

stjórnarmenning fyrirtækisins er skoðuð þá hefur Snækollur verið með pappírsmenningu 

en sú menning er af fræðimönnum talin líkleg til að skila góðum árangri við arftakaskipti 

(Dyer, 1986; Stavrou o.fl., 2005). Í stjórn Snækolls eru eingöngu fjölskyldumeðlimir og hún 

kemur saman til að fara yfir þær ákvarðanir sem stjórnendur hafa þegar tekið. Að 

tilstuðlan Katrínar þá var Snækollur árin 2007-2012 með stjórn sem skipuð var aðilum 
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utan fjölskyldunnar. Þetta var gert í tilraunaskyni til að fá aðra sýn á rekstur fyrirtækisins. 

Á þessu tímabili var stjórnarmenning Snækolls ráðgjafarmenning þar sem utanaðkomandi 

stjórnarmenn voru með ráðgefandi hlutverk (Dyer, 1986; Stavrou o.fl., 2005). 

Katrín hefur lagt ríka áherslu á að byggja upp gott samband við starfsfólk sitt en LMX-

leiðtogakenningin er ein af þeim kenningum sem leggur áherslu á samskipti milli leiðtoga 

og fylgjenda hans (Northouse, 2016; Yukl, 1989). Katrín virðir fylgjendur sína, er umhugað 

um þá og tekur tillit til þarfa þeirra eins og umbreytingaleiðtogi (Northouse, 2016). Hún 

hefur lagt sig fram um að skapa þægilegt andrúmsloft á vinnustaðnum og vill vera ein af 

hópnum. Hún vill vera í góðu sambandi við starfsmenn sína og þeir geti óhikað sagt 

skoðun sína við hana. Þetta samræmist vel niðurstöðum um valdafjarlægð í rannsóknum 

á þjóðmenningu á Íslandi þar sem valdafjarlægð á Íslandi mælist lág (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011; Minelgaité, 2016). Katrín fylgist vel með líðan starfsfólksins og 

er umburðarlynd fyrir gagnstæðum sjónarmiðum þeirra (Burns, 1978; Northouse, 2016). 

Hún veit að til þess að starfsmanni líði vel og standi sig þá þarf að koma fram við hann 

sem jafningja á sama hátt og hún kom fram við liðsfélaga sína þegar hún var fyrirliði í 

handboltanum. Þarna kemur hrífandi stjórnunarstíll Katrínar vel í ljós þar sem hún nær að 

virkja fólk með sér (Northouse, 2016). Þetta samræmist einnig liðsstjórnun þar sem 

áherslan er á samvinnu, skýra verkaskiptingu og liðsheild (Minelgaité o.fl., 2018; Zaccaro 

o.fl., 2001). Katrín stendur þétt við bakið á starfsfólkinu og hvetur það áfram í átt að 

sameiginlegum markmiðum en fræðimenn hafa bent á að umbreytingaleiðtogar og teymi 

þeirra standa saman og djúp tengsl myndast á milli þeirra (Bass, 1999; Yukl, 1989). Hún 

eykur frammistöðu starfsmanna með því að bæta gæði samskiptanna sem skilar sér í 

jákvæðri niðurstöðu fyrir Snækoll eins og Olga Stangej hefur bent á (Stangej, 2016). Katrín 

leggur sjálf áherslu á að fyrirtækið starfi í sátt við umhverfi sitt, sé vel liðið, með gott 

orðspor og að starfsfólki líði vel. Þessi hugsun og stjórnunarstíll samræmist vel 

stjórnunarstíl sem byggir á siðferði (Northouse, 2016). Umhyggja er hluti af persónuleika 

Katrínar og byrjaði hún snemma að hlúa að félögum sínum. Þegar hún vann ung í fiski og 

einnig sem ritari í framleiðslufyrirtæki þá sá hún hvað umhyggja skiptir miklu máli og að 

fólki líði vel. Hún var búin að sjá hvernig stjórnandi hún vildi verða með reynslu sinni í 

íþróttum, á vinnumarkaði og í náminu. Hún sá hvernig mismunandi yfirmenn komu fram 

við starfsfólkið og hvernig þeim tókst til við að hvetja fólk áfram, sýna því tillitssemi og 

hrífa það með sér. 
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Katrín hefur allt frá unga aldri verið að byggja upp tengsl en tengslanetin sem hún 

myndar fram að arftakaskiptum eru að mestu í gegnum félags- og íþróttastörf og gætu 

flokkast sem sameiginlegt leiðtoganet (Hoppe og Reinelt, 2010). Það eru sjálfsprottin 

tengslanet sem einblína á sameiginleg markmið þátttakenda en þar myndu til að mynda 

íþróttafélög, félagsstörf í gegnum háskóla og menntaskóla og Junior Chamber falla. Eftir 

að Katrín tekur við Snækolli og fer að mynda tengslanet á meðal helstu frammámanna í 

atvinnulífi á Íslandi þá er hún að mynda tengslanet sem flokkast undir jafningjanet og 

stefnumótandi tengslanet (Hoppe og Reinelt, 2010). Þar undir falla til að mynda mörg af 

hagsmunasamtökum atvinnulífsins. Tengslanet hennar spannar þannig þrjá mismunandi 

flokka tengslaneta. Segja má að Katrín hafi bæði sterk og veik tengsl við aðila allt eftir því 

hversu reglulegar, traustar og einsleitar upplýsingarnar eru (Ahuja, 2000). Þar sem 

íslenskt samfélag er fámennt þá verða tengslanet hennar samofin og sömu aðilarnir geta 

verið í fleiri en einu tengslaneti hennar. Þannig hafa rannsóknir sýnt fram á að þétt 

tengslanet séu stór áhrifaþáttur í mótun leiðtoga í fámennum samfélögum (Eddy, 2013). 

Þær hafa einnig sýnt að auðvelt er að mynda víðtæk tengsl innan lítilla samfélaga og 

viðhalda þeim tengslum. Katrín er tengd inn í mismunandi hópa en mikilvægustu tengsl 

hennar í dag eru þau sem tengjast atvinnulífinu og stjórnum fyrirtækja. Með þessum 

tengslum hefur Katrín haft greiðan aðgang að upplýsingum sem hún getur nýtt sér í rekstri 

fyrirtækisins (Kroon og De Klerk, 2008). 

Þegar Katrín tekur við Snækolli heldur hún áfram að mótast sem leiðtogi og byggja upp 

tengsl við hópa innan viðskiptalífsins. Þegar hún er gerð að framkvæmdastjóra er henni 

hent út í djúpu laugina en allt er þetta hluti af mótun Katrínar sem leiðtoga og stjórnanda. 

Þegar stjórnunarstíll Katrínar er skoðaður fellur hann vel inn í ESTJ persónuleika 

stjórnanda samkvæmt manngerðargreiningu Myers (Myers og McCaulley, 1990). Segja 

má að Katrín sé úthverf og hafi tekið ákvarðanir út frá fyrirliggjandi gögnum í þeim 

breytingum sem hún hefur staðið fyrir í Snækolli. Hún hefur jafnframt lagt sig fram um 

meta upplýsingar rökrétt í stað þess að festa sig í hjólförum gamalla viðhorfa. Katrín er 

vel meðvituð um hversu krefjandi getur verið að reka fjölskyldufyrirtæki en þau eru flókið 

samspil fjölskyldu og fyrirtækis (Chua o.fl., 1999; Ramadani og Hoy, 2015). Hún hefur því 

haldið þeirri stefnu að hafa enga nákomna ættingja í starfsmannahópnum til að koma í 

veg fyrir að deilur í fjölskyldu blandist fyrirtækjarekstrinum og öfugt (Bowman-Upton, 

2009). Þegar Katrín vildi innleiða breytingar og fækka vöruflokkum urðu núningar á milli 
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eigenda sem henni tókst að leysa á farsælan hátt. Ekki er hægt að setja Katrínu undir 

einhvern einn leiðtogastíl heldur er hún með sinn eigin stíl sem hægt er að tengja við 

mismunandi leiðtogastíla. Stjórnunarstíll hennar leggur meðal annars áherslu á að hún og 

starfsfólkið standi saman og vinni sameiginlega að þeim markmiðum sem fyrirtækið hefur 

sett sér, en þessi stíll er dæmigerður fyrir umbreytingaleiðtoga (Bass, 1999). Katrín á 

auðvelt með að hrífa fólk með sér og er það eitt af einkennum umbreytingaleiðtoga en sá 

eiginleiki er einnig hjá leiðtogum sem eru með hrífandi forystu (Northouse, 2016). 

Samskipti Katrínar við starfsmenn sína eru óformleg og frjálsleg en það samræmist nýlegri 

greiningu á íslenskri forystu (Minelgaité o.fl., 2018). Einnig er hægt að tengja 

stjórnunarstíl Katrínar við ósvikna forystu og siðferði, þar sem hún veit nákvæmlega hver 

hún er og hvert hún stefnir (Aronson, 2001; Northouse, 2016). 

Það sem hefur mótað Katrínu sem leiðtoga er reynsla hennar og tengslanet. Reynsluna 

fékk hún í gegnum nám, starfsreynslu á ólíkum vinnustöðum, félagsstörf, stjórnarsetu í 

mismunandi félögum og sem framkvæmdastjóri Snækolls. Á meðan hún var að afla sér 

reynslu byggði hún upp tengsl við ólíka aðila en á sama tíma var hún að sanna sig fyrir 

samfélaginu. Hún hefur auk þess lagt sig fram um að vera samfélagslega ábyrg og stutt 

við ýmis málefni en leiðtogar í fámennum samfélögum leggja sig gjarnan fram í að þjóna 

samfélaginu (Ricketts, 2005). Á Íslandi er mikið lagt upp úr því að standa sig vel í öllu því 

sem þú tekur þér fyrir hendur. Samkvæmt rannsóknum er þjóðfélagið sem Katrín mótast 

í litað af einstaklingshyggju (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011; Minelgaité, 2016) og 

segja má að hún fylgi henni með því að hvetja starfsmenn sína til að vera sjálfstæðir í 

starfi. Hún felur þeim ábyrgð og ákveðið frelsi til athafna án þess þó að missa yfirsýn á 

verkefnum þeirra. 

Það er ekki eingöngu menntun og fyrri starfsreynsla sem hefur áhrif á mótun Katrínar, 

því allt frá því að hún byrjaði ung í íþróttum hefur hún verið að mótast sem leiðtogi. Í öllu 

því sem hún hefur tekið sér fyrir hendur hefur hún fengið jákvæða endurgjöf á 

frammistöðu sína. Sem persóna er Katrín drífandi og á auðvelt með að hrífa fólk með sér 

og sem fyrirliði í handbolta þá gerði hún sér grein fyrir því að til þess að liðið stæði sig vel 

þá þyrfti öllum að líða vel og koma ætti fram við alla sem jafningja. Þannig er mikilvægt 

að hvetja liðsfélagana áfram, bæði þegar vel gengur og einnig þegar á móti blæs. Sem 

fyrirliði fær hún sönnur á því að hún sé að standa sig vel og gera réttu hlutina. Hún heldur 
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áfram að standa sig vel og í fiskinum er henni umbunað með því að vera sett í eftirlitið. 

Mótunin heldur áfram í menntaskóla þegar Katrín er valin sem formaður í nefnd í 

tengslum við félagslíf skólans. Á sama tíma er hún að byggja upp tengslanet sín og í því 

sambandi er mikilvægt að hafa gott orðspor. Katrín heldur áfram að mótast og skapa 

tengsl í námi sínu við Háskóla Íslands og með því að sækja sér MBA gráðu frá erlendum 

háskóla. Þessi ferill, í aðdraganda þess að hún gerist leiðtogi og framkvæmdastjóri 

Snækolls ásamt ýmsum störfum hennar í ráðum og nefndum í samfélaginu, hafa gert hana 

að þeim farsæla leiðtoga og stjórnanda sem hún er í dag. 
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9 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leiðtogi í fjölskyldufyrirtæki á Íslandi byrji 

ungur að árum að mótast í gegnum íþróttir, félagsstörf, menntun, tengslanet og þátttöku 

í atvinnulífinu. Þannig hefur nærumhverfi og þjóðmenning leiðtoga í fámennu samfélagi 

mótandi áhrif á hann. Leiðtogi heldur áfram að mótast eftir að hann hefur störf í 

fjölskyldufyrirtæki vegna viðskiptaumhverfis og tengslaneta. Í gegnum allt þetta ferli fær 

leiðtogi endurgjöf á frammistöðu sína sem er mikilvægur lærdómur. Rannsókn af þessu 

tagi á Íslandi hefur ekki verið gerð áður og kallar hún á frekari athuganir á samspili 

nærumhverfis og mótun leiðtoga í fjölskyldufyrirtækjum á Íslandi. Eins og fræðimenn hafa 

bent á þá eru tengslanet nauðsynleg leiðtoga þar sem þau veita honum stuðning og eru 

uppspretta upplýsinga. Niðurstöðurnar varpa hins vegar ljósi á að öll félagsstörf leiðtoga 

eru ekki síður mikilvæg í mótun hans. Í gegnum félagsstörfin mótar leiðtogi stjórnunarstíl 

sinn þar sem liðsandi, samvinna og gott orðspor er í fyrirrúmi. 

Takmörkun rannsóknarinnar er að hún náði einungis til eins fjölskyldufyrirtækis. Þó svo 

að aðeins sé um eitt fjölskyldufyrirtæki að ræða þá eru gögnin sem rannsóknin byggir á 

ýtarleg og niðurstöður áhugaverðar. Þó að þessi rannsókn komi fram með nákvæmar 

niðurstöður um mótun leiðtoga í einu fjölskyldufyrirtæki á Íslandi, þá væri gagnlegt að 

skoða þau út fleiri sjónarhornum. Þannig væri áhugavert að skoða fjölskyldufyrirtæki í 

öðrum geirum, eftir stærð þeirra og á mismunandi stöðum á landinu. Þannig fengist betri 

heildaryfirsýn yfir fjölskyldufyrirtæki og stjórnun þeirra hér á landi. Niðurstöðurnar kalla 

því á að fleiri rannsóknir verði gerðar á mótun leiðtoga í íslenskum fjölskyldufyrirtækjum. 

Einnig væri áhugavert að kanna enn frekar myndun og áhrif tengslaneta á íslensk 

fjölskyldufyrirtæki. Þá væri fróðlegt að rannsaka fjölskyldufyrirtæki þar sem önnur og 

þriðja kynslóð arftaka hafa tekist vel og hvað er sammerkt með mótun leiðtoga þessara 

fyrirtækja. Eiga leiðtogar fjölskyldufyrirtækja á Íslandi sem ganga vel eitthvað 

sameiginlegt og hvað í mótun þeirra hefur mest áhrif á velgengni þeirra? Það er von 

rannsakanda að þessi rannsókn veki áhuga annarra til frekari athugana á mótun leiðtoga 

í íslensku samfélagi. 
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Viðauki 1, Viðtalsrammi – Framkvæmdastjóri Snækolls 

 

1. Getur þú sagt mér hvers konar barn þú varst? 

2. Getur þú sagt mér frá tómstundum þínum á yngri árum? 

3. Getur þú sagt mér frá skólagöngu þinni? 

4. Hvers konar félagslíf heillaði þig þegar þú varst yngri? 

5. Getur þú sagt mér frá fjölskyldu þinni? 

a. Hvernig var samband þitt við foreldrana þegar þú varst yngri? 

b. Hvernig var samband ykkar systkinanna? 

6. Getur þú sagt mér frá vinnuferli þínum í Snækolli? 

a. Hvað hefur þú verið lengi í núverandi stöðu? 

b. Hvaða öðrum störfum/stöðum hefur þú sinnt innan fyrirtækisins? 

c. Hvað í uppeldinu telur þú að hafi stuðlað að því að þú fórst að starfa hjá 

fyrirtækinu? 

d. Hvaðan fékkstu hvatningu til að starfa í fyrirtækinu? 

7. Geturðu sagt mér frá fyrri reynslu þinni á vinnumarkaði? 

a. Geturðu sagt mér frá hvatningunni sem þú fékkst til að afla þér annarrar 

reynslu? 

b. Að hvaða leyti telur þú að þessi reynsla hafi nýst þér? 

8. Geturðu lýst fyrir mér hvernig er að vinna í fjölskyldufyrirtæki?  

a. Að hvaða leyti telur þú það frábrugðið öðrum fyrirtækjum? 

b. Hverja telur þú vera kosti fjölskyldufyrirtækja?  

c. Hverja telur þú vera galla fjölskyldufyrirtækja? 

9. Hvernig gengur þér að samþætta vinnuna og fjölskyldulífið? 

10. Hvernig myndir þú lýsa þér sem stjórnanda? 

a. Hvernig tekur þú ákvarðanir? 

b. Hvernig tekur þú á vandamálum innan fyrirtækisins? 

c. Hvernig eru samskipti þín við viðskiptavini? 

d. Hvernig eru samskipti þín við birgja fyrirtækisins? 

 

Spurningar tengdar fyrirtækinu 

11. Getur þú farið yfir sögu Snækolls? 

12. Hverjir eru eigendur fyrirtækisins? 

a. Hvernig er eignarhaldinu skipt? 

b. Hvernig hefur eignarhaldið breyst hjá fyrirtækinu? 

13. Í hvers konar rekstri er fyrirtækið núna? 

a. Hvernig hefur reksturinn breyst í gegnum árin? 

14. Hversu margir vinna hjá fyrirtækinu? 
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a. Hvernig hefur starfsmannaveltan verið? 

15. Hvert er markmið fyrirtækisins? 

a. Getur þú lýst fyrir mér hvernig markmiðin hafa breyst? 

16. Getur þú sagt mér frá stjórn fyrirtækisins? 

a. Hverjir eru í stjórn? 

b. Hversu oft hittist stjórnin? 

c. Geturðu sagt mér frá fyrri stjórnum fyrirtækisins? 

17. Getur þú farið með mér yfir hlutverk fjölskyldumeðlima í fyrirtækinu? 

18. Getur þú lýst samskiptunum innan fyrirtækisins? 

a. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við aðra starfsmenn fyrirtækisins? 

b. Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við stjórn fyrirtækisins? 

c. Getur þú sagt mér hvernig er að vinna með öðrum fjölskyldumeðlimum? 

i. Kostir 

ii. Gallar 

19. Hver stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins? 

20. Hvernig eru mikilvægar ákvarðanir teknar um reksturinn? 

a. Hverjir koma að ákvarðanatökunni? 

 

Stjórnendaskiptin 

21. Hvernig fóru stjórnendaskiptin fram þegar þú tókst við árið 1994? 

a. Hver tók ákvörðun um stjórnendaskiptin? 

b. Hvernig var aðdragandinn? 

c. Geturðu lýst þeirri leiðsögn sem þú fékkst frá forvera þínum? 

d. Geturðu sagt frá áskorunum samfara skiptunum? 

22. Var einhvers konar áætlun í gangi varðanda stjórnendaskiptin? 

23. Hvernig upplifðir þú óskir foreldra þinna til næsta stjórnanda? 

24. Hvernig upplifðir þú áhuga foreldra þinna fyrir því að þú tækir við fyrirtækinu? 

25. Getur þú líst hæfni þinni til að taka við fyrirtækinu á sínum tíma? 

26. Hvernig tóku birgjar því þegar nýr stjórnandi var tekinn við? 

27. Hvernig myndir þú lýsa persónuleika/einkennum föður þíns? 

a. Hvernig tók hann á vandamálum innan fyrirtækisins? 

b. Hvernig leysti hann úr vandamálum tengdum viðskiptavinum? 

c. Hvernig samskipti átti hann við birgja? 

28. Getur þú sagt mér frá því hvernig stjórnandi faðir þinn var? 

29. Getur þú sagt frá þeim áherslubreytingum sem urðu í rekstrinum þegar þú tókst við? 

30. Hvernig upplifðir þú fyrstu árin eftir að þú tókst við fyrirtækinu?  

31. Hvernig upplifðir þú traust við stjórnendaskiptin? 

32. Á hvaða tímapunkti dró faðir þinn sig út úr daglegum rekstri fyrirtækisins? 

a. Á hvaða tímapunkti fannst þér þú vera að fullu tekin við rekstrinum? 
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Framtíðin 

33. Hvernig sérðu fyrirtækið eftir 10-15 ár? 

34. Hvar sérðu þig sjálfa eftir 10-15 ár? 

35. Hver heldur þú að verði næsti arftaki? 

a. Hvernig fyndist þér ef næsti framkvæmdastjóri yrði utan fjölskyldunnar? 

36. Hvernig sérðu fyrir þér að næstu arftakaskipti munu ganga fyrir sig? 

37. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 2, Viðtalsrammi – Stjórnarmaður og faðir 
framkvæmdastjóra 

 

1. Getur þú sagt mér hvers konar barn Katrín var? 

i. Geturðu lýst persónuleika hennar? 

ii. Geturðu lýst samskiptum hennar við bræður sína? 

iii. Hvernig var Katrín alin upp? 

1. Var á einhvern hátt öðruvísi að ala hana upp en bræður 

hennar? 

b. Hvernig námsmaður var Katrín? 

c. Hvaða áhugamál hafði Katrín þegar hún var yngri? 

2. Getur þú sagt mér hvernig unglingur hún var? 

a. Hvað fannst þér um það þegar hún fór ung að vinna í fiski? 

b. Hvaða skoðun hafðir þú á því þegar hún gerðist ritari í framleiðslufyrirtæki? 

c. Veltur þú einhvern tíma fyrir þér að ræða við hana um að koma inn í 

fyrirtækið? 

d. Telur þú að þessi reynsla hafi nýst henni í starfi hennar í Snækolli? 

3. Hvaða skoðun hafðir þú á því þegar hún ákvað að fara í viðskiptafræði? 

a. Varstu búinn að sjá hana fyrir þér í einhverju öðru námi en viðskiptafræði? 

4. Hvernig leið þér þegar Katrín ákvað að fara að vinna í fyrirtækinu? 

a. Hvernig voru samskipti ykkar þegar hún kemur inn í fyrirtækið? 

b. Hvernig gekk þér að leiðbeina Katrínu þegar hún byrjar hjá fyrirtækinu? 

c. Hvernig var henni tekið af öðrum starfsmönnum? 

i. Spyrja sérstaklega um hægri hönd hans. 

d. Telur þú að það hafi verið einhverjar hindranir fyrir því að hún kæmi inn í 

fyrirtækið (sérstaklega m.t.t. stjórnunarstöðu)? 

e. Hver var ástæðan fyrir því að þú ákveður að gera hana að 

framkvæmdastjóra? 

f. Getur þú sagt mér hvernig stjórnandi Katrín er? 

i. Getur þú lýst sambandi hennar við starfsmenn fyrirtækisins? 

ii. Hvað fannst þér um þá ákvörðun hennar að hætta að selja vörur sem 

höfðu verið í sölu í tugi ára? 

iii. Hvernig eru samskipti ykkar Katrínar í dag í tengslum við rekstur 

Snækolls? 

iv. Er eitthvað sem þér finnst að hún hefði átt að gera öðruvísi í 

rekstrinum? 

5. Getur þú lýst fyrir mér hvernig dæmigerður stjórnarfundur fyrirtækisins gengur fyrir 

sig? 
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Framtíðin 

6. Hvernig sérðu fyrirtækið eftir 10-15 ár? 

7. Hver heldur þú að verði næsti arftaki? 

a. Hvernig fyndist þér ef næsti framkvæmdastjóri yrði utan fjölskyldunnar? 

8. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 3, Viðtalsrammi – Fyrrverandi starfsmaður 

 

1. Hver var staða þín í Snækolli? 

2. Hvenær hófstu störf í fyrirtækinu? 

3. Getur þú sagt mér hvers konar stjórnandi Katrín var? 

i. Geturðu lýst persónuleika hennar? 

ii. Hvernig gekk samstarf hennar og föður þegar hún kemur inn í 

fyrirtækið? 

iii. Hvernig gekk samstarf hennar og bróður þegar hún kemur inn í 

fyrirtækið? 

iv. Hvernig gekk samstarf hennar og móður þegar hún kemur inn í 

fyrirtækið? 

v. Hvernig var henni tekið af öðrum starfsmönnum? 

1. Spyrja sérstaklega um hægri hönd Helga. 

vi. Hver telur þú að ástæðan sé fyrir því að hún er fljótlega gerð að 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins? 

vii. Urðu einhverjar áherslubreytingar með komu hennar í fyrirtækið? 

1. Hvernig var því tekið þegar hún ákvað að hætta að selja vörur 

sem höfðu verið í sölu í tugi ára? 

viii. Getur þú nefnt eitthvað sem þér finnst að hún hefði átt að gera 

öðruvísi í rekstri fyrirtækisins? 

4. Getur þú lýst sambandi Katrínar við starfsmenn fyrirtækisins? 

5. Getur þú sagt mér hvernig stjórnandi faðir Katrínar var? 

 

Framtíðin 

6. Hvernig sérðu fyrirtækið eftir 10-15 ár? 

7. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 4, Viðtalsrammi – Stjórnarformaður og bróðir 
framkvæmdastjóra 

 

1. Getur þú sagt mér hvers konar barn Katrín var? 

i. Geturðu lýst persónuleika hennar? 

ii. Hvernig voru samskipti ykkar í æsku? 

iii. Hvaða áhugamál hafði Katrín þegar hún var yngri? 

iv. Hvernig telur þú að reynsla hennar í störfum utan Snækolls hafi nýst 

henni í núverandi starfi? 

2. Varstu búinn að sjá hana fyrir þér í einhverju öðru námi en viðskiptafræði? 

3. Hvaða skoðun hafðir þú á því þegar Katrín fór að vinna í fyrirtækinu? 

a. Hvernig gekk samstarf hennar og föður hennar þegar hún kemur inn í 

fyrirtækið? 

b. Hvernig var henni tekið af öðrum starfsmönnum? 

i. Spyrja sérstaklega um hægri hönd Helga. 

c. Hver telur þú að ástæðan sé fyrir því að hún er fljótlega gerð að 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins? 

d. Getur þú sagt mér hvernig stjórnandi Katrín er? 

i. Getur þú lýst sambandi hennar við starfsmenn fyrirtækisins? 

ii. Hvernig var því tekið þegar hún ákvað að hætta að selja vörumerki 

sem hafði verið í sölu í tugi ára? 

iii. Getur þú nefnt eitthvað sem þér finnst að hún hefði átt að gera 

öðruvísi í rekstrinum? 

4. Getur þú lýst fyrir mér hvernig dæmigerður stjórnarfundur fyrirtækisins gengur fyrir 

sig? 

a. Hvaða skoðun hafðir þú á því þegar hún vildi fá þig inn í stjórn fyrirtækisins? 

b. Hvernig leysið þið úr ágreiningi ef hann kemur upp? 

5. Getur þú sagt mér hvernig stjórnandi faðir þinn var? 

 

Framtíðin 

6. Hvernig sérðu fyrirtækið eftir 10-15 ár? 

7. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 5, Viðtalsrammi – Stjórnarmaður og móðir 
framkvæmdastjóra 

 

1. Getur þú sagt mér hvers konar barn Katrín var? 

i. Geturðu lýst persónuleika hennar? 

ii. Geturðu lýst samskiptum hennar við bræður sína? 

iii. Hvernig var Katrín alin upp? 

1. Var á einhvern hátt öðruvísi að ala hana upp en bræður 

hennar? 

b. Hvernig námsmaður var Katrín? 

c. Hvaða áhugamál hafði Katrín þegar hún var yngri? 

2. Getur þú sagt mér hvernig unglingur hún var? 

a. Hvað fannst þér um það þegar hún fór ung að vinna í fiski? 

b. Hvaða skoðun hafðir þú á því þegar hún gerðist ritari í framleiðslufyrirtæki? 

c. Veltur þú einhvern tíma fyrir þér að ræða við hana um að koma inn í 

fyrirtækið? 

d. Telur þú að reynsla hennar utan Snækolls hafi nýst henni í núverandi starfi? 

3. Hvaða skoðun hafðir þú á því þegar hún ákvað að fara í viðskiptafræði? 

a. Varstu búinn að sjá hana fyrir þér í einhverju öðru námi en viðskiptafræði? 

4. Hvernig leið þér þegar Katrín ákvað að fara að vinna í fyrirtækinu? 

a. Hvernig gekk samstarf Katrínar og föður hennar þegar hún byrjaði í 

fyrirtækinu? 

b. Hvernig var henni tekið af öðrum starfsmönnum þegar hún byrjar í Snækolli? 

i. Spyrja sérstaklega um hægri hönd Helga. 

c. Hver var ástæðan fyrir því að hún er gerð að framkvæmdastjóra? 

d. Getur þú sagt mér hvernig stjórnandi Katrín er? 

i. Getur þú lýst sambandi hennar við starfsmenn fyrirtækisins? 

ii. Hvað fannst þér um þá ákvörðun hennar að hætta að selja vörumerki 

sem hafði verið í sölu í tugi ára? 

iii. Er eitthvað sem þér finnst að hún hefði átt að gera öðruvísi í 

rekstrinum? 

5. Getur þú lýst fyrir mér hvernig dæmigerður stjórnarfundur fyrirtækisins gengur fyrir 

sig? 

 

Framtíðin 

6. Hvernig sérðu fyrirtækið eftir 10-15 ár? 

7. Er eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? 
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