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Útdráttur 

Fjölskyldufyrirtæki eru mikilvægir þátttakendur í efnahag heimsins, en stór meirihluti allra 

fyrirtækja eru fjölskyldufyrirtæki. Undanfarin ár hafa fjölskyldufyrirtæki fengið aukna 

athygli fræðimanna og er það helst sérstaða þeirra sem gefur þar ástæðu til. Rannsóknir 

um fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi eru aftur á móti af skornum skammti. 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina stöðu fjölskyldufyrirtækja í sjávarútvegi í 

heiminum. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Af 100 stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjum heims miðað við skýrslu Undercurrent News frá árinu 2019 eru 

54 þeirra einkarekin, hversu hátt hlutfall af þeim eru fjölskyldufyrirtæki? Ennfremur var 

skoðað hvernig hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis er meðal stærstu einkareknu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna og hver heimsálfa fyrir sig síðan skoðuð í því samhengi. 

Upplýsingum var safnað um hvert og eitt fyrirtæki út frá fyrirliggjandi gögnum og þau 

síðan greind samkvæmt skilgreiningu Peter Davis um hvað fjölskyldufyrirtæki er.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að af 54 stærstu einkareknu 

sjávarútvegsfyrirtækjum í heimi má flokka 39 þeirra sem fjölskyldufyrirtæki eða rúm 72%. 
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1 Inngangur 

Fjölskyldufyrirtæki er elsta (Bowman-Upton, 2009; Colli, 2003) og algengasta form 

fyrirtækis (Gersick o.fl., 1997; Nordqvist og Melin, 2010), en talið er að um það bil 90% 

allra fyrirtækja séu fjölskyldufyrirtæki (Aldrich og Cliff, 2003; Sluhan, 2017). 

Fjölskyldufyrirtæki eru því óneitanlega mikilvægir þátttakendur í efnahag heimsins 

(Bowman-Upton, 2009; Muñoz-Bullón og Sanchez-Bueno, 2011). 

Rannsóknum á fjölskyldufyrirtækjum hefur vaxið fiskur um hrygg undanfarna áratugi 

(Diaz-Moriana o.fl., 2019). Fjölskyldufyrirtæki þykja frábrugðin öðrum fyrirtækjum að 

mörgu leyti og hafa sérkenni þeirra vakið athygli ófárra fræðimanna (Stewart og Hitt, 

2012). Það hefur þó ekki farið mikið fyrir rannsóknum á fjölskyldufyrirtækjum í 

sjávarútvegi, þrátt fyrir að hann spili stórt hlutverk í hagkerfi margra þjóða og er til að 

mynda mikilvægasta atvinnugreinin hér á landi (Ágúst Einarsson, 2016).  

Markmið þessarar rannsóknar er að gera grein fyrir stöðu fjölskyldufyrirtækja í 

sjávarútvegi og leita svara við þeirri rannsóknarspurningu sem lagt er upp með: Af 100 

stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum heims miðað við skýrslu Undercurrent News frá árinu 

2019 eru 54 þeirra einkarekin, hversu hátt hlutfall af þeim eru fjölskyldufyrirtæki? Þá er 

einnig freistast til þess að kanna hvernig hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis er 

meðal stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjanna og skoða nánar hverja heimsálfu í 

því samhengi. 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Í öðrum kafla er fræðilegt yfirlit yfir viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Fyrirbærið fjölskyldufyrirtæki er þar skýrt nánar og farið er yfir helstu 

þætti sem aðgreina fjölskyldufyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum. Auk þess sem litið er yfir 

fyrri rannsóknir á fjölskyldufyrirtækjum í sjávarútvegi. Í þriðja kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst og greint frá úrtaki, gagnaöflun, greiningarferlinu og helstu 

takmörkum rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar. Fyrst er þar að finna 

samantektir um þau fyrirtæki sem tekin voru til skoðunar. Þá næst er sýnt fram á hve hátt 

hlutfall þeirra eru fjölskyldufyrirtæki og hvernig starfsemi þeirra skiptist hlutfallslega á 

milli fiskveiða og fiskeldis. Þar á eftir eru dregnar saman niðurstöður út frá hverri 

heimsálfu fyrir sig. Í fimmta kafla eru umræður rannsakanda þar sem helstu niðurstöður 
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eru túlkaðar og settar í fræðilegt samhengi. Að lokum er að finna tillögur að frekari 

rannsóknum og lokaorð.
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er farið fyrst yfir helstu skilgreiningar og kenningar um fjölskyldufyrirtæki. 

Því næst eru fjölskyldufyrirtæki skoðuð í samanburði við önnur fyrirtæki. Í framhaldi af 

því er farið yfir fyrri rannsóknir bæði hérlendis og erlendis um fjölskyldufyrirtæki í 

sjávarútvegi. 

2.1 Fjölskyldufyrirtæki 

Fjölskyldufyrirtæki (e. family business/family firm) er eins og orðið gefur til kynna 

samsteypa fjölskyldu og fyrirtækis. Það hvernig fjölskyldueiningin og fyrirtækjaeiningin 

tvinnast saman hefur verið kveikjan að mörgum rannsóknum. Ástæða þess er sú að 

einingarnar tvær gegna gjörólíkum hlutverkum. Meginhlutverk fjölskyldu er félagslegs 

eðlis og felur í sér að viðhalda tengslum meðal fjölskyldumeðlima á meðan meginhlutverk 

fyrirtækis er efnahagslegs eðlis og felur í sér að framleiða vöru og/eða þjónustu í 

hagnaðarskyni (Lansberg, 1983). Fjölskyldan og fyrirtækið þarf því í sameiningu að skapa 

kerfi sem starfar samkvæmt reglum sem eiga rætur að rekja til þarfa þeirra beggja en er 

aðlagað að þörfum heildarinnar (Davis, 1983). 

Í gegnum tíðina hefur fjöldi fræðimanna velt vöngum yfir því hvað það er sem gerir 

fyrirtæki að fjölskyldufyrirtæki og þrátt fyrir að það hefur verið rannsakað síðan snemma 

á áttunda áratugnum þá hefur enn ekki verið komist að samkomulagi um eina 

skilgreiningu (Chua, o.fl., 1999; Diaz-Moriana o.fl., 2019; Gedajlovic o.fl., 2012; Martos, 

2007). Fyrir vikið má finna hafsjó af mismunandi skilgreiningum og því óhætt að segja að 

fyrirbærið fjölskyldufyrirtæki er aðeins flóknara en það virðist við fyrstu sýn.  

2.1.1 Þátttökunálgunin 

Fjölskyldufyrirtæki hefur ósjaldan verið skilgreint út frá þátttöku fjölskyldunnar í 

fyrirtækinu og er þá talað um þátttökunálgunina (e. the components-of-involvement 

approach). Hún byggir á þeirri sýn að þátttaka fjölskyldu í fyrirtæki geri það að 

fjölskyldufyrirtæki (Chrisman o.fl., 2005). 

Skilgreiningar sem telja til þátttökunálgunarinnar leggja áherslu á að fjölskyldan taki 

þátt í fyrirtækinu og að fleiri en ein kynslóð fjölskyldunnar komi að því (Chrisman o.fl., 
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2005). Sem dæmi má nefna skilgreiningu Donckels og Fröhlich (1991) en samkvæmt henni 

eru fyrirtæki ekki fjölskyldufyrirtæki nema fjölskyldumeðlimir eigi að lágmarki 60% hluta 

í fyrirtækinu. Villalonga og Amit (2006) rýmkuðu þá skilgreiningu og sögðu að fyrirtæki er 

ekki fjölskyldufyrirtæki nema stofnandi þess eða meðlimur úr fjölskyldu hans, ýmist 

blóðskyldur eða giftur inn í fjölskylduna, er stjórnarformaður, framkvæmdastjóri eða 

eigandi að minnsta kosti 5% hluta í fyrirtækinu. Margir hafa einnig skilgreint 

fjölskyldufyrirtæki út frá því að ráðandi eignarhluti sé í höndum einstaklings eða 

einstaklinga úr einni fjölskyldu (Barnes og Hershon, 1994; Gallo og Sveen, 1991). Davis 

(1983) og Dyer (1986) eru því ósammála og telja fyrirtæki einungis vera fjölskyldufyrirtæki 

ef eignarhald fjölskyldumeðlima og/eða þátttaka þeirra í stjórn hefur áhrif á stefnu 

fyrirtækisins og ákvarðanatöku þess. Enn aðrir skilgreina fjölskyldufyrirtæki sem fyrirtæki 

þar sem yngri fjölskyldumeðlimir hafa annað hvort tekið við stjórn fyrirtækisins af eldri 

fjölskyldumeðlimum eða það er búist við því að þeir muni gera það (Churchill og Hatten, 

1997; Ward, 1987).  

Þátttökunálgunin er hentug að því leyti að þeir þættir sem hún tekur til er auðvelt að 

greina (Basco, 2013). Aftur á móti hefur hún verið gagnrýnd fyrir það að með henni er 

einungis hægt að ákvarða hvað þátttaka fjölskyldunnar getur haft áhrif á í fyrirtækinu en 

ekki hvaða áhrif hún raunverulega hefur (Zellweger o.fl., 2010).  

2.1.2 Kjarnanálgunin 

Fræðimenn hafa jafnframt skilgreint fjölskyldufyrirtæki út frá kjarna þeirra og er þá talað 

um kjarnanálgunina (e. essence approach). Hún byggir á þeirri sýn að það er ekki nóg að 

fjölskylda taki þátt í fyrirtækinu heldur þurfi sú þátttaka að skapa því ákveðna sérstöðu 

sem er grundvöllurinn að eðli fyrirtækisins (Chrisman o.fl., 2005; Davis, 1983). 

Skilgreiningar sem telja til kjarnanálgunarinnar leggja áherslu á að fjölskyldufyrirtæki 

þurfi að hegða sér á ákveðinn hátt og að fjölskyldumeðlimir sem koma að fyrirtækinu hafi 

ákveðna sýn og fyrirætlun (Chrisman o.fl., 2005; Mazzi 2011). Sem dæmi má nefna 

skilgreiningu Davis og Tagiuri (1989) en samkvæmt henni er fyrirtæki fjölskyldufyrirtæki 

ef fjölskylda hefur áhrif á stefnumarkandi ákvarðanir þess. Chua, Chrisman og Sharma 

(1999) bættu við það og sögðu að fjölskyldufyrirtæki er fyrirtæki sem er stjórnað með það 

í huga að móta og fylgja eftir sýn fjölskyldunnar með þeim hætti að það verði sjálfbært 

fyrir komandi kynslóðir. Samkvæmt Donnelley (1964) er fyrirtæki fjölskyldufyrirtæki ef 
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það einkennist af að minnsta kosti tveimur kynslóðaskiptum og gagnkvæmum áhrifum 

milli fjölskyldunnar og viðskiptamarkmiða, hagsmuna og stefnu fyrirtækisins. En Litz 

(1995) hélt því fram að það er nóg að það sé fyrirætlun um að stjórn fyrirtækisins verði 

áfram í höndum fjölskyldunnar. Skilgreining Habberson, Williams og MacMillan (2003) 

snýr aftur á móti að því að þátttaka og samskipti fjölskyldunnar í fyrirtækinu leiði af sér 

einstakar, óaðskiljanlegar, samverkandi auðlindir (e. synergistic resources) og færni. 

Shanker og Astrachan (1996) skilgreindu fjölskyldufyrirtæki einnig út frá þáttum eins og 

hlutfalli eignarhalds, stjórn yfir stefnumarkandi ákvörðunum, þátttöku margra kynslóða 

og virkri stjórnun fjölskyldumeðlima en bættu við atkvæðamætti. Aðrir hafa einfaldað 

málið til muna og lagt til að skilgreina megi fyrirtæki sem fjölskyldufyrirtæki ef það lítur á 

sig sjálft sem slíkt (Casillas o.fl., 2010; Westhead og Cowling, 1998).  

Kjarnanálgunin er þeim kostum gædd að hún lítur til hinna „mjúku“ þátta sem greina 

fjölskyldufyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum. Helsti ókostur hennar er á hinn bóginn sá að 

þeir þættir eru ekki eins auðmælanlegir eins og þeir þættir sem þátttökunálgunin lítur til 

(Chua o.fl., 1999; Mazzi, 2011). 

2.1.3 F-PEC skalinn  

Í því skyni að bæta upp veikleika þátttökunálgunarinnar og kjarnanálgunarinnar settu 

Astrachan, Klein og Smyrnios (2002) fram F-PEC skalann (e. F-PEC scale), en með honum 

er hægt að meta umfang þeirra áhrifa sem fjölskylda hefur á fyrirtæki. Skalinn 

samanstendur af þremur mælikvörðum, það er valdi (e. power), reynslu (e. experience) 

og menningu (e. culture), sem vega og meta áhrif fjölskyldunnar á ákvarðanir og hegðun 

innan fyrirtækisins. Vald mælikvarðinn sýnir þátttöku fjölskyldunnar í eignarhaldi, 

stjórnun og/eða rekstri fyrirtækisins. Reynslu mælikvarðinn segir til um þá reynslu sem 

verður til innan fyrirtækisins með þeim fjölda fjölskyldumeðlima sem koma að því, þeim 

kynslóðum sem eru í fyrirtækinu og fyrri kynslóðaskiptum. Menningar mælikvarðinn sýnir 

hversu mikið sýn og gildi fjölskyldunnar og fyrirtækisins haldast í hendur ásamt sambandi 

fyrirtækisins við fjölskylduna (Astrachan o.fl., 2002). 

Einn helsti ávinningurinn af F-PEC skalanum er að hann tengir betur saman 

þátttökunálgunina og kjarnanálgunina (Chrisman o.fl., 2005). Í stað þess að ýmist 

samþykkja fyrirtæki sem fjölskyldufyrirtæki eða hafna því þá greinir hann að hve miklu 
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leyti fyrirtæki er fjölskyldufyrirtæki þar sem áhrifin af þátttöku fjölskyldunnar eru metin á 

samfelldum skala (e. continuous scale) (Holt o.fl., 2010; Sharma, 2004). 

2.1.4 Misleitni í skilgreiningum fjölskyldufyrirtækja 

Skilgreiningar á fyrirbærinu fjölskyldufyrirtæki eru allt frá því að vera mjög víðar yfir í að 

vera mjög þröngar og í raun eru engin fastskorðuð viðmið til staðar sem segja til um hvort 

fyrirtæki er fjölskyldufyrirtæki eða ekki (Chua o.fl., 1999; Evert o.fl., 2015; Sharma, 2004). 

Þessa misleitni má meðal annars rekja til mismunandi skilgreininga á fjölskyldu (Astrachan 

o.fl., 2002) og ólíkra menningarheima (Getz og Petersen, 2004; Hernándes-Linares o.fl., 

2018).  

Það að skilgreiningarnar eru svona margar og misjafnar gerir það að verkum að erfitt 

er að bera saman rannsóknir á fjölskyldufyrirtækjum (Chua o.fl., 1999; Gibb Dyer, 2006; 

Ramadani og Hoy, 2015; Villalonga og Amit, 2006; Westhead og Cowling, 1998) og meta 

raunverulegt efnahagslegt mikilvægi fjölskyldufyrirtækja (Hernándes-Linares o.fl., 2018). 

Þrátt fyrir það þá mæla ekki allir fræðimenn með því að binda fjölskyldufyrirtæki við eina 

skilgreiningu (Diaz-Moriana o.fl., 2019; Tsang, 2002), meðal annars vegna þess að 

fjölskyldufyrirtæki eru í eðli sínu háð því lagaumhverfi sem þau búa við og það er mjög 

breytilegt á milli landa (Allouche o.fl., 2008; Sharma, 2004). Þeir sammælast þó flestir um 

að það sem skiptir mestu máli er að rannsakendur skilgreini sjálfir þann greinarmun sem 

þeir gera á milli fjölskyldufyrirtækja og annarra fyrirtækja (Chrisman o.fl., 2005) og að þeir 

veiti ekki einungis fyrirtækinu athygli heldur fjölskyldunni líka (Basco og Pérez Rodríguez, 

2009; Jaskiewicz og Gibb Dyer, 2017). 

Í ljósi þess að einsleitni fjölskyldufyrirtækja er ekki til og að misleitni býður upp á 

flokkun (Chua o.fl., 2012) spáðu fræðimenn því að flokkunarkerfi sem greina á milli 

mismunandi gerða fjölskyldufyrirtækja væru væntanleg (Sharma, 2004), en enn sem 

komið er hefur ekkert slíkt kerfi verið viðurkennt (Hernándes-Linares o.fl., 2018). 

2.1.5 Þriggja hringja líkan fjölskyldufyrirtækis 

Rannsóknir um fjölskyldufyrirtæki byggðu lengi vel á því að fjölskyldufyrirtæki væri kerfi 

(e. system) sem samanstæði af tveimur undirkerfum (e. subsystems), þ.e. fjölskyldu og 

fyrirtæki (Lansberg, 1983). Það varð því bylting í fræðunum þegar eignarhald var kynnt til 

leiks sem þriðja undirkerfið með tilkomu þriggja hringja líkans fjölskyldufyrirtækis (e. 
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three-circle model of family business) þeirra Tagiuri og Davis (1996). Líkanið, sem sjá má 

á mynd 1, sýnir hvernig undirkerfin þrjú, þ.e. fjölskylda, fyrirtæki og eignarhald, eru háð 

innbyrðis og skarast hvert á annað. 

 

Mynd 1: Þriggja hringja líkan fjölskyldufyrirtækis (Tagiuri og Davis, 1996) 

Skörun kerfanna myndar sjö hagsmunahópa innan fyrirtækisins: 

1. Fjölskyldumeðlimir sem eiga hlut í fyrirtækinu og starfa í því  

2. Eigendur utan fjölskyldunnar sem starfa í fyrirtækinu  

3. Starfsmenn fyrirtækisins sem eru utan fjölskyldunnar  

4. Fjölskyldumeðlimir sem eiga ekki hlut í fyrirtækinu en starfa í því  

5. Fjölskyldumeðlimir sem hafa enga aðkomu að fyrirtækinu, en eru afkomendur 

eða makar eigenda  

6. Fjölskyldumeðlimir sem eiga hlut í fyrirtækinu en starfa ekki í því  

7. Eigendur utan fjölskyldunnar sem starfa ekki í fyrirtækinu  

Hver einstaklingur í fjölskyldufyrirtæki er því ýmist fjölskyldumeðlimur, eigandi og/eða 

starfsmaður og getur þar af leiðandi haft fleiri en eitt hlutverk innan þess. Þetta getur 
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valdið miklu flækjustigi þar sem hver hagsmunahópur hefur sín eigin sjónarmið, markmið 

og dýnamík sem taka þarf tillit til þegar kemur að stefnumótun og ákvarðanatöku 

fyrirtækisins (Tagiuri og Davis, 1996). Hlutverkaskörunin felur með sér bæði styrkleika og 

veikleika og hin óljósu hlutverk og tilfinningalegu tengsl einstaklinga í dæmigerðu 

fjölskyldufyrirtæki brjóta í raun í bága við hefðbundna stjórnarhætti (Leotta o.fl., 2020). 

Helsta áskorun fjölskyldufyrirtækja er því að reyna að hámarka jákvæðu afleiðingarnar og 

lágmarka þær neikvæðu svo langtíma árangur fjölskyldufyrirtækja veltur að miklu leyti á 

samstarfi hagsmunahópanna og stuðningi þeirra á milli (Tagiuri og Davis, 1996). 

Þriggja hringja líkanið hefur notið mikilla vinsælda meðal fræðimanna þar sem það 

þykir bæði einfalt og gagnlegt (Gersick o.fl., 1997). Það hefur þó verið gagnrýnt fyrir að 

það tekur ekki inn í myndina stjórnarmenn sem eru að öðru leyti óháðir fyrirtækinu, 

þ.e.a.s. hvorki eiga né starfa í því eða tengjast því fjölskylduböndum (Hautala, 2006). 

2.1.6 Þrívíddar þróunarlíkan fjölskyldufyrirtækis 

Gersick, Davis, Hampton og Lansberg (1997) byggðu á þriggja hringja líkaninu og settu 

fram þrívíddar þróunarlíkan (e. three-dimensional developmental model) fyrir 

fjölskyldufyrirtæki. Þau stilltu kerfunum þremur, þ.e. fjölskyldu, fyrirtæki og eignarhaldi, 

upp á þrjá ása sem hver um sig hefur röð ákveðinna þróunarstiga sem hægt er að staðsetja 

fjölskyldufyrirtæki á, eins og sjá má á mynd 2.  

 

Mynd 2: Þrívíddar þróunarlíkan fjölskyldufyrirtækja (Gersick o.fl., 1997) 
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Fjölskylduásnum er skipt upp í fjögur stig. Fyrsta stigið er til dæmis ungt par með börn 

sem rekur fyrirtæki (e. young business family stage). Annað stigið er þegar börnin þeirra 

hefja störf hjá fyrirtækinu (e. entering the business stage). Þriðja stigið er þegar börnin og 

foreldrarnir vinna saman (e. working together stage). Fjórða og síðasta stigið er þegar 

börnin taka við rekstrinum af foreldrunum, þ.e. „keflið er látið ganga“ (e. passing the 

baton stage) (Gersick o.fl., 1997). 

Fyrirtækjaásnum er skipt upp í þrjú stig. Fyrsta stigið er til dæmis fyrstu ár fyrirtækisins 

þegar það er að ryðja sér til rúms á markaðnum (e. start-up stage). Næsta stigið er þegar 

fyrirtækið er farið að stækka við sig og leita inn á nýja markaði (e. expansion stage). 

Síðasta stigið er þegar fyrirtækið er fullvaxta og hefur náð öruggri markaðshlutdeild (e. 

maturity stage) (Gersick o.fl., 1997). 

Eignarhaldsásnum er skipt upp í þrjú stig. Fyrsta stigið vísar til fyrstu kynslóðar eigenda 

þar sem sá sem stofnaði fyrirtækið er í brúnni og tekur allar ákvarðanir (e. controlling 

owner stage). Annað stigið vísar til annarrar kynslóðar eigenda þegar eignarhlutnum 

hefur til dæmis verið skipt á milli barna stofnandans. Völdin deilast þar með á milli þeirra 

og hvert systkini sér um ákveðinn hluta fyrirtækisins (e. sibling partnership stage). Þriðja 

stigið vísar til þriðju kynslóðar eigenda sem eru til dæmis barnabörn stofnandans. Þá er 

eignarhlutur og stjórnun fyrirtækisins orðin töluvert dreifðari og erfiðara að halda við 

þeim gildum sem upphaflega var lagt upp með þar sem frændsystkinin geta haft ólíka sýn 

á hlutina (e. consortium of cousins stage) (Gersick o.fl., 1997). 

Líkanið varpar ljósi á það hvernig starfsemi fjölskyldufyrirtækja og þær áskoranir sem 

þau takast á við geta breyst eftir því hvar á lífsferli sínum þau eru stödd (Gersick o.fl., 

1997). Hvert stig í þróun fjölskyldufyrirtækis er afleiðing af fyrra stigi en tilfærslan á milli 

stiga gerist þó ekki í einu skrefi heldur getur það tekið fyrirtæki langan tíma að komast 

yfir á næsta stig (Greiner, 1998). Staðsetning fjölskyldufyrirtækis á ásunum þremur segir 

til um eðli þess. Hvert stig hefur ákveðin einkenni svo þegar fyrirtækið færist á milli stiga 

tekur það á sig nýja mynd og ný einkenni (Gersick o.fl., 1997). Það er því hægt að nýta 

líkanið til þess að greina hvaða megin áskoranir fjölskyldufyrirtæki þurfa takast á við á 

hverjum tímapunkti (Leotta o.fl., 2020). Með þær upplýsingar í farteskinu er unnt að finna 

skilvirkustu leiðina yfir á næsta stig og auka þannig líkurnar á að fyrirtækið lifi lengur 

(Gersick o.fl., 1997). 
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2.1.7 Lífsferill fjölskyldufyrirtækja 

Fyrirtæki vaxa og þroskast með tímanum rétt eins og manneskjan (Greiner, 1998). Í takt 

við þróun fyrirtækja getur eignarhald og stjórnarskipan tekið breytingum af ýmsu tagi svo 

fyrirtæki sem skilgreina má sem fjölskyldufyrirtæki eru ekki endilega fjölskyldufyrirtæki 

alla sína lífstíð. Í því skyni að sýna myndrænt fram á hina mismunandi lífsferla 

fjölskyldufyrirtækja (e. life cycles of a family business) setti Mandl (2008) fram gröf sem 

sjá má á mynd 3. 
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Mynd 3: Mismunandi lífsferlar fjölskyldufyrirtækja (Mandl, 2008) 
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Graf A sýnir dæmi um fyrirtæki sem er fjölskyldufyrirtæki allan sinn lífsferil (Mandl, 

2008). 

Graf B sýnir dæmi um fyrirtæki sem er upphaflega fjölskyldufyrirtæki en hættir að vera 

það þegar það stækkar. Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að í byrjun er fyrirtækið í eigu 

og undir stjórn fjölskyldumeðlima en eftir því sem það stækkar því dreifðara verður 

eignarhald þess og stjórnun (Mandl, 2008). 

Graf C sýnir dæmi um fyrirtæki sem er upphaflega fjölskyldufyrirtæki en hættir að vera 

það á meðan það er fullvaxta og verður það svo aftur þegar því fer að hraka. Ástæðan 

fyrir þessu getur verið sú að þegar fyrirtækið fer að hnigna að þá draga eigendur og 

stjórnendur fyrirtækisins sem tengjast ekki fjölskyldunni sig í hlé og þátttaka 

fjölskyldunnar eykst á ný (Mandl, 2008). 

Graf D sýnir dæmi um fyrirtæki sem er ekki fjölskyldufyrirtæki í upphafi og enda 

lífsferils þess heldur eingöngu á meðan það er fullvaxta. Ástæðan fyrir þessu getur verið 

sú að á meðan fyrirtækinu gengur vel þá hefur fjölskyldan meiri afskipti af því en vill minna 

með það hafa þegar illa gengur (Mandl, 2008). 

Graf E sýnir dæmi um fyrirtæki sem er ekki fjölskyldufyrirtæki í upphafi en verður það 

eftir að fyrirtækið er orðið fullvaxta. Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að eftir því sem 

stofnandi fyrirtækisins og börn hans/hennar fara að eldast kviknar meiri áhugi á því að 

halda fyrirtækinu innan fjölskyldunnar sem leiðir til þess að fjölskyldan tekur meiri þátt í 

fyrirtækinu (Mandl, 2008). 

Af þessu er ljóst að á sams konar hátt og fyrirtæki sem stofnað er sem einkafyrirtæki 

getur síðar orðið opinbert fyrirtæki og öfugt að þá getur fyrirtæki ýmist verið 

fjölskyldufyrirtæki allt sitt æviskeið eða einungis yfir aðeins ákveðinn hluta af lífsferli 

sínum (Mandl, 2008). 

2.2 Fjölskyldufyrirtæki í samanburði við önnur fyrirtæki 

Rekstur fjölskyldufyrirtækja verður óneitanlega fyrir áhrifum af fjölskyldu (Lansberg, 

1983). Þau áhrif birtast meðal annars í stefnu fyrirtækisins, gildum þess og samsetningu 

og hvernig hver þeirra þátta er hannaður, mótaður og útfærður (Chua o.fl., 1999; Mandl, 

2008). Það eru jafnframt hin tilfinningalegu bönd (e. emotional commitment) sem 

fjölskyldan hefur við fyrirtækið, eins og sýn og markmið fjölskyldunnar, tilfinningalegur 
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gróði (e. emotional benefit) hennar og auðlindir (e. family resources available to the 

business) sem einkenna fjölskyldufyrirtæki (Yu o.fl., 2011). Ennfremur geta einstaklingar 

komið inn í fjölskyldufyrirtæki við fæðingu, ættleiðingu eða giftingu ólíkt öðrum 

fyrirtækjum þar sem einstaklingar koma inn í fyrirtækið vegna reynslu sinnar og færni 

(Bowman-Upton, 2009). Það má því gera ráð fyrir að fjölskylduþátturinn getur mótað 

fyrirtækið með ákveðnum hætti sem fjölskyldumeðlimir stjórnenda í annars konar 

fyrirtækjum geta ekki gert (Lansberg, 1983).  

Í rannsóknum um fjölskyldufyrirtæki má finna ógrynni þátta sem taldir eru greina 

fjölskyldufyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum. Stewart og Hitt (2012) tóku saman þá þætti 

sem oftast er vísað til og gerðu samanburð á þeim sem sjá má í töflu 1. 

Tafla 1: Dæmigerðir þættir sem greina fjölskyldufyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum (Stewart og Hitt, 2012) 

 Ekki fjölskyldufyrirtæki Fjölskyldufyrirtæki Tilvísun 

Eignarhald  
(e. ownership) 

Dreift (e. dispersed), ekki byggt á 
skyldleika fólks 

Samþjappað (e. concentrated), 
byggt á skyldleika fólks 

Achmad o.fl., 
2009 

Enginn fleygur á milli 
peningaflæðis og eignarrétts 

Fleygur á milli peningaflæðis og 
eignarrétts Morck o.fl., 2005 

Fjölbreytt Einhæft Andres, 2008 

Stjórnskipulag  
(e. governance) 

Eignarhald og stjórnun eru 
aðskilin 

Eignarhald og stjórnun haldast í 
hendur Sirmon o.fl, 200 

Stjórnarnefnd verður fyrir ytri 
áhrifum 

Stjórnarnefnd hefur yfirráð Parada o.fl., 
2010 

Gagnsæi og upplýsingagjöf Ógagnsæi og þagmælska Gedajlovic o.fl., 
2004 

Arðsemi  
(e. returns) 

Fjárhagslegir þættir mikilvægir Ófjárhagslegir þættir mikilvægir Chrisman o.fl., 
2010 

Engar persónulegar hagsbætur 
(e. private benefits) 

Persónulegar hagsbætur fyrir 
fjölskylduna 

Anderson og 
Reeb, 2003 

Gætt að hagsmunum minnihluta 
hluthafa 

Hagnast á minnihluta hluthöfum Martínez o.fl., 
2007 

Laun  
(e. rewards) 

Áunnin, byggð á verðleikum 
Eyrnamerkt (e. ascription), 
byggð á frænddrægni (e. 

nepotism) 
Beehr o.fl., 1997 

Byggð á frammistöðu 
starfsmanna 

Látin undan fjölskyldumeðlimum Ram, 1994 

Almenn viðmið Sérstök viðmið Chua o.fl., 2009 

Tengslanet  
(e. networks) 

Utanaðkomandi tengsl byggð á 
viðskiptum 

Utanaðkomandi tengsl byggð á 
skyldleika 

Ingram og 
Lifschitz, 2006 

Aðgreind hlutverk Hlutverk renna saman 
Lomnitz og 

Pérez-Lizaur, 
1987 

Félagsleg ábyrgð er 
ópersónubundin 

Félagsleg ábyrgð er 
persónubundin Muntean, 2009 
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Forysta  
(e. leadership) 

Mikil velta með aga á markaði Rótgróin og langur embættistími Oswald o.fl., 
2009 

Formleg menntun Þjálfun í starfi Jorissen o.fl., 
2005 

Um marga að velja til að taka við 
rekstrinum 

Valið úr hópi skyldmenna til að 
taka við rekstrinum 

Pérez-González, 
2006 

Störf  
(e. careers) 

Launaðir stjórnendur Fjölskyldumeðlimir Galambos, 2010 

Til skamms tíma Til langs tíma Benedict, 1986 

Stjórnun  
(e. management) 

Vald framselt til fagaðila Einræðisvald Greenhalgh, 
1994 

Skynsamleg, byggð á rökvísi Tilfinningaleg, byggð á innsæi Zellweger og 
Astrachan, 2008 

Nýjungagjörn 
Rentusókn (e. rent seeking), 

nýsköpun bæld niður 
Morck og Yeung, 

2003 

Formleg, byggð á skipunum og 
aðhaldi 

Sjálfsprottin, byggð á 
málamiðlun og samkomulagi 

Zhang og Ma, 
2009 

 

Það er ljóst að mikil áhersla hefur verið á rannsóknum um muninn á 

fjölskyldufyrirtækjum og fyrirtækjum sem ekki eru fjölskyldufyrirtæki í gegnum tíðina. Á 

hinn bóginn hefur munur á milli fjölskyldufyrirtækja verið lítið skoðaður og trúlega margt 

sem á eftir að koma úr kafinu (Dibrell og Memili, 2019). 

2.2.1 Ákvarðanataka 

Fjölskyldufyrirtækjum er stjórnað með það að leiðarljósi að tryggja góða framtíð fyrir 

fjölskylduna með áherslu á gildi og óskir hennar. Innan fjölskyldufyrirtækja hefur dýnamík 

fjölskyldunnar því áhrif á ákvarðanir og aðgerðir þeirra ólíkt fyrirtækjum sem eru hvorki í 

eigu né stjórnað af fjölskyldu (Chua, o.fl., 1999). 

Fjölskyldufyrirtæki eru ekki einungis rekin í fjárhagslegum tilgangi (Miller og Le Breton-

Miller, 2014) heldur eru fleiri hvatar þar að baki. Þá hvata fönguðu Gómez‐Mejía o.fl. 

(2007) með hugtakinu félags- og tilfinningalegur auður (e. socioemotional wealth) sem 

skilgreint er sem þeir ófjárhagslegu þættir fyrirtækisins sem uppfylla þarfir fjölskyldunnar. 

Þær þarfir eru meðal annars að viðhalda ímynd fyrirtækisins og fjölskyldunnar, hafa áhrif 

á reksturinn, tryggja atvinnumöguleika fyrir fjölskyldumeðlimi og varðveita 

fjölskylduveldið (Berrone o.fl., 2012; Gómez‐Mejía o.fl., 2007; Kellermanns o.fl., 2012). 

Fjölskyldumeðlimir öðlast félags- og tilfinningalegan auð með því að eiga í fyrirtækinu eða 

taka þátt í því (Gómez‐Mejía o.fl., 2007).  

Hve mikil áhrif hinir ófjárhagslegu þættir hafa á ákvarðanatöku og hegðun þeirra 

aðgreinir fjölskyldufyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum (Gómez‐Mejía o.fl., 2007; Zellweger 
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o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á að eigendur fjölskyldufyrirtækja hafa til að mynda 

hætt við hlutafjárútboð (Leitterstorf og Rau, 2014), hafnað arðbæru samstarfi (Gómez‐

Mejía o.fl., 2007) og fórnað efnahagslegum ávinningi (Chrisman og Patel, 2012; Shen, 

2018) í þeim tilgangi að vernda félags- og tilfinningalegan auð sinn. Það er þó mismunandi 

á milli fjölskyldufyrirtækja hversu langt þau ganga til þess að varðveita hann (Berrone o.fl., 

2012) og eins getur það verið breytilegt á milli fjölskyldumeðlima innan fyrirtækis (Miller 

og Le Breton-Miller, 2014).  

Það að ákvarðanataka fjölskyldufyrirtækja ræðst af sjónarmiðum fjölskyldunnar 

annars vegar og viðskipta hins vegar getur leitt til togstreitu þar á milli. Sú togstreita getur 

leitt til málamiðlana sem oftar en ekki verða þess valdandi að besta ákvörðunin verður 

ekki fyrir valinu (Lansberg, 1983). 

2.2.2 Fjölskylduárekstrar  

Fjölskyldan hefur aðrar reglur, hlutverk og þarfir heldur en fyrirtækið og getur því komið 

til árekstra þeirra á milli (Bowman-Upton, 2009; Lansberg, 1983). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að árekstrar í samskiptum draga almennt úr bæði frammistöðu og ánægju allra 

hlutaðeigandi (Simons og Peterson, 2000), sérstaklega í fjölskyldufyrirtækjum (Eddleston 

og Kellermanns, 2007).  

Í þeim persónulegu samböndum sem ríkja innan fjölskyldufyrirtækja getur falist 

ákveðinn styrkur en á sama tíma fylgja þeim líka vissar hindranir. Til dæmis getur 

fjölskyldusagan haft truflandi áhrif á viðskiptasambönd. Auk þess sem hlutverk innan 

fjölskyldunnar annars vegar og í fyrirtækinu hins vegar geta valdið ruglingi. Ekki síst getur 

það reynst stjórnendum erfiðara að fara með vald þegar það snýr að skyldmennum þeirra 

(Gersick o.fl., 1997). Það er þó ekki hægt að gera ráð fyrir að það sem veldur vandamálum 

hjá einu fjölskyldufyrirtæki geri það hjá öðru (Sharma o.fl., 1997). 

Helstu uppsprettur fjölskylduárekstra eru framtíðarsýn, markmið, stefnumótun, 

ákvarðanataka, stjórnun vaxtar, hæfni fjölskyldunnar í viðskiptum, fjárhagsleg streita, 

samskiptaleysi, laun, málefni tengd kynslóðaskiptum og rígur milli systkina (KPMG, 2013). 

Þó eru ekki allir fjölskylduárekstrar endilega slæmir. Hæfilegur ágreiningur um verkefni 

og verkferla getur leitt til betri frammistöðu fyrirtækja. Slík ágreiningsmál hafa meðal 

annars þau áhrif að mikilvægar upplýsingar og breytingar innan fyrirtækisins eru teknar 

til umræðu og rökræddar áður en ákvarðanir eru teknar. Til þess að ágreiningurinn beri 
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hins vegar árangur þurfa samskipti að ganga án árekstra (Kellermanns og Eddleston, 

2004). Lykillinn að því er traust, því þegar traust ríkir í samskiptum er hægt að leysa úr 

ágreiningi án þess að skapa frekari árekstra (Simons og Peterson, 2000). 

2.2.3 Kynslóðaskipti  

Kynslóðaskipti er einn af þeim þáttum sem greinir fjölskyldufyrirtæki frá öðrum 

fyrirtækjum (Chua o.fl., 1999; Donnelley, 1964; Litz, 1995), en það er það ferli þegar næsta 

kynslóð fjölskyldunnar tekur við af þeirri fyrri (Handler, 1994). Kynslóðaskipti geta reynst 

fjölskyldufyrirtækjum mikil áskorun (Cabrera-Suárez o.fl., 2001) enda fela þau ekki 

eingöngu með sér tilfærslu eigna og fjármagns heldur líka valds til stjórnunar og 

ákvarðanatöku (Cabrera-Suárez, 2005; Handler, 1994). 

Fjölskyldufyrirtæki eru almennt talin ekki lifa jafn lengi og önnur fyrirtæki og er megin 

ástæðan þar að baki að jafnaði rakin til vandkvæða vegna kynslóðaskipta (Miller o.fl., 

2003). Rannsóknir hafa sýnt fram á að einungis þriðjungur allra fjölskyldufyrirtækja lifi af 

fyrstu kynslóðaskiptin, minna en helmingur nái síðan í gegnum þau næstu og flest þeirra 

renni svo sitt skeið eftir þriðju kynslóðaskiptin (Ward, 1987). Meðal líftími 

fjölskyldufyrirtækja hefur löngum verið talinn vera um 24 ár (Lansberg, 1983) en 

samkvæmt Zellweger, Nason og Nordqvist (2012) er meðalaldur þeirra rúmlega 60 ár. Þeir 

bentu jafnframt á að það þýði ekki að fyrirtæki visni upp og deyi eftir þann tíma heldur 

geti þau lifað áfram en eru einfaldlega ekki lengur í eigu eða undir stjórn fjölskyldunnar. 

Kynslóðaskipti eru fjölskyldufyrirtækjum óumflýjanleg þar sem þau eru rekin með það 

í huga að sýn fjölskyldunnar haldist milli kynslóða (Chua o.fl., 1999). Í ljósi þess og að 

kynslóðaskipti ógna langlífi fjölskyldufyrirtækja er einkar mikilvægt að kynslóðaskipti 

gangi vel fyrir sig (Leotta o.fl., 2020). Rannsóknir benda til þess að það séu ákveðnir þættir 

sem ráða þar úrslitum og ber þar fyrst að nefna undirbúning (Ibrahim og Soufani, 2001). 

Fjölskyldufyrirtæki þurfa að huga að áætlunum um kynslóðaskipti rétt eins og öðrum 

viðskiptaáætlunum og skipuleggja vel og vandlega hvernig þeim skal háttað (KPMG 

Private Enterprise, 2020). Það er þó ekki nóg að núverandi kynslóð stjórnenda í 

fjölskyldufyrirtæki sé vel undirbúin fyrir kynslóðaskiptin því fyrirætlun hennar getur ekki 

orðið að veruleika nema næsta kynslóð hafi bæði vilja og getu til þess að taka við 

fyrirtækinu og halda því gangandi (De Massis o.fl., 2014). Það skiptir því höfuðmáli að 

yngri kynslóðin sem kemur til með að taka við keflinu sé vel í stakk búin (Duh, 2012; Garcia 
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o.fl., 2019; Lansberg, 1983; Morris o.fl., 1997) og að samband hennar við eldri kynslóðina 

sé gott (Leotta o.fl., 2020). Það er ekki síður nauðsynlegt að allar ákvarðanir varðandi 

kynslóðaskipti séu vel ígrundaðar (Ahmad og Yaseen, 2018; Duh, 2012), þá sérstaklega 

þegar kemur að því að velja hvenær þau skuli fara fram og hver skuli taka við (KPMG 

Private Enterprise, 2020; Shi og Dana, 2013). Fjölskylduárekstrar geta skapast í kringum 

þessar ákvarðanir þar sem ýmsar tilfinningar eru í spilinu. Þá getur til dæmis sá sem þarf 

að láta af völdum átt í erfiðleikum með að stíga til hliðar og leyfa öðrum að vera við 

stjórnvölinn. Auk þess sem deilur geta myndast um að sá hæfasti hafi ekki verið valinn og 

þar fram eftir götunum (Davis og Harveston, 1999; Handler, 1994). 

Rannsóknir hafa sýnt að árangursrík kynslóðaskipti fjölskyldufyrirtækja stuðla að betri 

frammistöðu (Morris o.fl., 1997) og eru lykillinn að langlífi fjölskyldufyrirtækja (Leotta 

o.fl., 2017). Það er óhætt að segja að kynslóðaskipti er ferli sem tekur langan tíma og 

hefur í för með sér margvíslegar breytingar sem þarf að huga að. Þar að auki krefjast þau 

ekki einungis aðlögunar að hálfu þeirra sem koma beint að þeim heldur einnig aðila sem 

standa utan fyrirtækisins og fjölskyldunnar (Barnes og Hershon, 1994). 

2.2.4 Frammistaða 

Fyrirtæki meta frammistöðu sína að jafnaði út frá fjárhagslegum markmiðum en því er 

öðruvísi farið hjá fjölskyldufyrirtækjum. Ástæðan er sú að frammistaða þeirra er nátengd 

velferð fjölskyldunnar (Lee, 2006) og þar af leiðandi meta fjölskyldufyrirtæki frammistöðu 

sína ekki einungis út frá fjárhagslegum árangri heldur ófjárhagslegum líka (Davis og 

Tagiuri, 1989; Sharma o.fl., 1997). Frammistaða er því algengt rannsóknarefni í fræðum 

um fjölskyldufyrirtæki (Sharma and Carney, 2012). Hún er gjarnan metin út frá langlífi, 

vexti, fjárhagslegum árangri (Uhlaner o.fl., 2010) ásamt ávinningi bæði fjölskyldunnar og 

samfélagsins (Astrachan, 2010).  

Almennt er álitið að fjölskyldufyrirtæki verði undir í samanburði við önnur fyrirtæki 

þegar kemur að langlífi og skilvirkni vegna ósérplægni, frænddrægni og lítillar 

áhættusækni (Carney, 2005). Það eru aftur á móti skiptar skoðanir um hvort 

fjölskyldufyrirtæki standi höllum fæti gagnvart fyrirtækjum sem ekki eru 

fjölskyldufyrirtæki þegar kemur að fjárhagslegum árangri. Rannsóknir hafa bent til þess 

að fjölskyldufyrirtæki séu betur í stakk búin til þess að standa af sér erfiðar 

efnahagsaðstæður (Allouche o.fl., 2008) og líklegri en önnur fyrirtæki til þess að vaxa 
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hraðar og vera arðbær. Sérstaklega ef þeir fjölskyldumeðlimir sem stofnuðu fyrirtækið 

taka enn þátt í stjórnun þess (Lee, 2006), en þátttaka fjölskyldumeðlima í fyrirtæki er talin 

hafa jákvæð áhrif á arðsemi eigna þess (Bonilla o.fl., 2010) og fjárfestinga (Anderson og 

Reeb, 2003). Á hinn bóginn hafa rannsóknir leitt í ljós að afkoma náinna 

fjölskyldufyrirtækja reynist ekki eins góð og hjá öðrum fyrirtækjum og er það frekar 

þátttaka fjölskyldu í stjórn fyrirtækis heldur en eignarhaldi þess sem því veldur (Westhead 

og Howorth, 2006). En talað er um að það að ráða fjölskyldumeðlimi inn í fyrirtæki leiði 

til meiri sölu en dragi úr arðsemi (Cruz og Nordqvist, 2012). Frekari rannsóknir um 

þátttöku fjölskyldu í fyrirtæki hafa sýnt fram á að hún hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif 

á frammistöðu þess og er þá vísað í þætti eins og ákvarðanatöku (Gibb Dyer, 2006; 

Habbershon o.fl., 2003), fjölskylduárekstra (Eddleston og Kellermanns, 2007; Lee, 2006; 

Simons og Peterson, 2000) og kynslóðaskipti (Morris o.fl., 1997), eins og fram kom í 

köflunum hér á undan. 

Hinn félags- og tilfinningalegi auður, sem einskorðast við fjölskyldufyrirtæki, er 

ennfremur talinn hafa áhrif á frammistöðu þeirra. Fyrirtæki sem keppa að ófjárhagslegum 

markmiðum geta aukið fjárhagslega frammistöðu sína vegna þeirra kerfisbundnu, 

samverkandi áhrifa sem hin ófjárhagslegu markmið hafa á sköpun auðs (e. wealth 

creation) (Chrisman og Carroll, 1984). Fjölskyldufyrirtæki sýna til að mynda gjarnan 

samfélagslega ábyrgð til þess styrkja stoðum undir ímynd fyrirtækisins og orðspor þess 

(Cruz og Nordqvist, 2012). Þar að auki leggja þau áherslu á að stunda viðskipti af 

heilindum og heiðarleika og öðlast þannig traust viðskiptavina (Micelotta og Raynard, 

2011). Slíkar aðferðir láta fyrirtækið líta betur út og hafa þar af leiðandi í för með sér betri 

fjárhagslega frammistöðu (Gibb Dyer og Whetten, 2006). Áhersla fjölskyldufyrirtækja á 

að auka og varðveita félags- og tilfinningalega auð sinn er engu að síður talin hafa neikvæð 

áhrif á frammistöðu þeirra. Það er einkum rakið til þess að þau eru tilbúin að stofna 

frammistöðu sinni í hættu í því skyni að varðveita það vald sem fjölskyldan hefur í 

fyrirtækinu (Gómez o.fl., 2007; Leitterstorf og Rau, 2014), en það ýtir undir frænddrægni 

og dregur úr faglegri stjórnun (Rutherford o.fl., 2008). Einnig eru jákvæð áhrif af 

frumkvöðlahegðun á frammistöðu fjölskyldufyrirtækja talin minnka eftir því sem þau 

leggja meiri áherslu á að varðveita félags- og tilfinningalega auð sinn (Schepers o.fl., 

2014). 
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Hin fjárhagslegu og ófjárhagslegu markmið fjölskyldufyrirtækja eru þó talin að renna 

saman þegar frammistaða fjölskyldufyrirtækja fer undir ásættanleg viðmið (Chrisman og 

Patel, 2012). Hve mikil áhrif félags- og tilfinningalegur auður hefur á fjárhagslega 

frammistöðu fyrirtækja fer hins vegar eftir því hvaða hluti hans er mikilvægastur 

fjölskyldunni (Miller og Le Breton-Miller, 2014). Nýjustu rannsóknir benda þó til þess að 

félags- og tilfinningalegur auður hafi ekki tölfræðilega marktæk áhrif á frammistöðu 

fyrirtækja (Seema, 2020). 

2.3 Fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi 

Allmargar rannsóknir snúa að fjölskyldufyrirtækjum og hafa rannsóknir um sjávarútveg 

einnig verið í sókn (Diaz-Moriana o.fl., 2019), en fáar rannsóknir liggja fyrir um 

fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi. Hér á eftir má finna yfirlit yfir fyrri rannsóknir, bæði 

hérlendis og erlendis, um fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi. 

2.3.1 Fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi hérlendis  

Stórt hlutfall íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja eru fjölskyldufyrirtæki, eða 39 af þeim 50 

aflamestu (Ásta Dís Óladóttir, Sluhan og Sinani, 2019). Þrátt fyrir algengi þeirra þá hafa 

fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi hérlendis ekki verið rannsökuð í miklum mæli. 

Árið 2017 létu samtökin Konur í sjávarútvegi (KIS) gera könnun á aðkomu kvenna að 

greininni. Könnunin var framkvæmd af Gallup og Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri 

og samanstóð af spurningalista sem sendur var til 445 fyrirtækja og stofnana í sjávarútvegi 

og tengdum greinum. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að engin kona var á meðal 

eigenda í yfir þriðjungi fyrirtækjanna og að konur áttu 51% hluta í aðeins 14% þeirra. Eftir 

því sem fyrirtæki var aftur á móti minna (miðað við ársveltu) eða ef það var 

fjölskyldufyrirtæki því líklegra var að kona ætti hlut í því eða sæti í stjórn þess 

(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, 2017).  

Í því skyni að rannsaka hagnýtingu þekkingarstjórnunar til virðisaukningar í 

sjávarútvegi gerðu þær Ásta Dís Óladóttir og Ragna Kemp Haraldsdóttir (2020) 

tilviksrannsókn á fjölskyldufyrirtækinu Vísi hf. sem er sjötta stærsta sjávarútvegsfyrirtæki 

landsins miðað við úthlutað aflamark árið 2020. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 

þess að markviss beiting þekkingarstjórnunaraðferða innan Vísis hf. hafi aukið 
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verðmætasköpun fyrirtækisins og draga megi þá ályktun að svipaðar aðferðir geti 

jafnframt nýst öðrum fjölskyldufyrirtækjum. En með þekkingarstjórnunaraðferðum Vísis 

hf. er átt við hinar kerfisbundnu skráningar um afla og staðsetningu skipa sem tryggja 

rekjanleika afurða og hafa haft jákvæð áhrif á nýsköpun, sjálfvirkni, afköst, framleiðni og 

verðmæti afurða fyrirtækisins. 

2.3.2 Fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi erlendis  

Í erlendum rannsóknum um sjávarútveg hafa lítil og meðalstór sjávarútvegsfyrirtæki verið 

í forgrunni og takmarkaður gaumur gefinn að því hvort þau séu fjölskyldufyrirtæki eður 

ei. Það eru því engar fyrirliggjandi rannsóknir að finna um algengi fjölskyldufyrirtækja í 

sjávarútvegi erlendis en hins vegar hafa ýmsir aðrir þættir verið kannaðir. 

Pettersen (2018) rannsakaði hvernig hlutverk fjölskyldunnar og staða kynjanna í 

sjávarútvegsfyrirtækjum hefur breyst yfir 20 ára tímabil. Niðurstöður hennar bentu til 

þess að sú þróun sem hefur átt sér stað í atvinnugreininni hefur haft mikil áhrif á 

sjávarútvegsfyrirtæki af öllum stærðum og gerðum. Heimilið er ekki lengur veigamesta 

framleiðslueiningin eins og áður var en eignarhald fjölskyldunnar skiptir þó enn gríðarlegu 

máli bæði fyrir fjölskyldufyrirtæki sem stunda fiskeldi og fjölskyldufyrirtæki sem stunda 

fiskveiðar. Ennfremur leiddi rannsókn hennar í ljós að hjá fiskveiðifyrirtækjum viðgengst 

það enn að hjón vinni saman en hafi hvort um sig skilgreint hlutverk innan fyrirtækisins 

sem svipar til hlutverkaskiptingu þeirra innan heimilisins, en það er aðallega hjá smærri 

fyrirtækjum. Á hinn bóginn er það algengara hjá fiskeldisfyrirtækjum að konur gegni 

formlegri hlutverkum og eru þær margar hverjar stjórnendur, eigendur og stjórnarmenn. 

Á hinum stóra samkeppnismarkaði hafa lítil sjávarútvegsfyrirtæki tekið á það ráð að 

vinna saman til að eiga betri möguleika til þess að lifa af. Madau, Furesi og Pulina (2018) 

könnuðu fjárhagslega frammistöðu sjávarútvegs samvinnufélaga á Sardiníu með því að 

gera rannsókn á 104 fyrirtækjum. Rannsókn þeirra sýndi fram á að með samvinnu geta 

lítil fyrirtæki aukið tæknilega skilvirkni sína, mætt hærri kostnaði og haft meiri getu til 

þess að nota eigin aðföng. 

Herrero (2011) rannsakaði fjölskyldutengsl og skilvirkni meðal lítilla 

sjávarútvegsfyrirtækja í Gíbraltarsundi. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að þau fyrirtæki 

sem voru fjölskyldufyrirtæki voru skilvirkari en þau sem voru það ekki. Ástæðuna fyrir því 

mátti rekja til þess að þegar stjórnendur voru tengdir fyrirtækinu fjölskylduböndum þá 
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höfðu þeir meiri hagsmuna að gæta og sterkari tilhneigingu til þess að taka þátt í 

fyrirtækinu. Rannsókn hennar gaf einnig til kynna að aðilar innan fjölskyldunnar sem voru 

með reynslu af fyrirtækinu ásamt skipulagi þess og hefðum náðu betri árangri sem 

stjórnendur fyrirtækisins heldur en vel menntaðir utanaðkomandi aðilar. Frænddrægni, 

sem almennt er talin slæm, virtist því hafa jákvæð áhrif á skilvirkni í litlum fyrirtækjum og 

þá sérstaklega í litlum fjölskyldufyrirtækjum. 

van Ginkel (2014) skoðaði þátttöku fjölskyldna í fiskveiðum á eyjunni Texel sem er við 

norðanvert Holland. Niðurstöður hans sýndu fram á að einstaklingar í fjölskyldufyrirtæki 

sem sáu fram á að þeir myndu taka við keflinu síðar voru tilbúnir að leggja meira á sig fyrir 

fyrirtækið. Þeir létu þarfir fyrirtækisins ganga fyrir sínum eigin, til dæmis með því að vinna 

lengri vinnutíma, fórna löngunum sínum og jafnvel taka á sig launaskerðingu þegar illa 

gekk. Þá báru niðurstöður með sér að slík hollusta veitir fjölskyldufyrirtækjum 

aðlögunarhæfni sem fyrirfinnst vanalega ekki í fyrirtækjum eru ekki rekin af fjölskyldum. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er rannsóknaraðferð lýst og greint frá úrtaki rannsóknar, gagnaöflun, 

greiningarferlinu og helstu takmörkunum. 

3.1 Úrtak 

Í þeim tilgangi að fá innsýn í stöðu fjölskyldufyrirtækja í sjávarútvegi var ákveðið að skoða 

stærstu fyrirtækin í atvinnugreininni. Það liggur þó fyrir að stærð fyrirtækja getur verið 

metin út frá ýmiss konar þáttum, til dæmis starfsmannafjölda, veltu og jafnvel 

aflaheimildum í þessu samhengi.  

Ásta Dís Óladóttir, leiðbeinandi verkefnisins, hafði undir höndum skýrslu Undercurrent 

News frá árinu 2019 sem fjallar um 100 stærstu sjávarútvegsfyrirtækin í heimi miðað við 

veltu fyrirtækjanna árið 2018 og var því vel til fallið að velja þau fyrirtæki í úrtakið. Þegar 

á leið kom í ljós að afmarka þurfti úrtakið frekar því umfang rannsóknarinnar hefði annars 

orðið of mikið. Samanborið við rannsóknir á opinberum fyrirtækjum þá er lítið til af 

rannsóknum um einkafyrirtæki (Carney o.fl., 2013) og var því ákveðið að leggja áherslu á 

einkafyrirtækin, en þau voru 54 talsins.  

Úrtak rannsóknarinnar var því ekki handahófskennt heldur var það valið bæði út frá 

ásetningi (e. purposive sampling) og hentugleika (e. convenience sampling). Þá er úrtakið 

valið á þeim forsendum að það gefi dæmigerðar niðurstöður fyrir þann hóp sem verið er 

að rannsaka og að sá hópur sé aðgengilegur. Helsti kosturinn við þessa aðferð er að hún 

er yfirleitt bæði handhæg og ódýr. Hængurinn er hins vegar sá að ekki er hægt að draga 

almennar ályktanir út frá niðurstöðum, auk þess sem hætta er á að þær séu ekki gildar 

vegna hlutdrægni rannsakanda við val á úrtakinu (Henry, 1990). 

3.2 Gagnaöflun 

Gögnum um fyrirtækin var að mestu aflað úr fyrirliggjandi gögnum, þ.e. úr skýrslunni, af 

vefsíðum fyrirtækjanna og úr fréttaflutningi um þau. Það reyndist erfitt að nálgast gögn 

um nokkur fyrirtækjanna svo spurningalisti var sendur með vefpósti til þeirra fyrirtækja, 

en hann má finna í viðauka 1. Gagnaöflun fór fram frá lok september út miðjan desember 
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árið 2020. Upplýsingum um fyrirtækin var haldið til haga í Microsoft Excel á meðan á 

úrvinnslu stóð og síðan sniðnar samantektir út frá þeim sem sjá má í niðurstöðum. 

3.3 Greiningarferli 

Það var margt til umhugsunar þegar kom að vali á skilgreiningu fjölskyldufyrirtækis til þess 

að greina hver fyrirtækjanna eru fjölskyldufyrirtæki og hver ekki. Ákveðið var að styðjast 

við skilgreiningu Peter Davis þar sem hún hentaði vel efni rannsóknarinnar. Samkvæmt 

henni þá er fyrirtæki fjölskyldufyrirtæki ef stefna þess og ákvarðanataka er háð verulegum 

áhrifum frá einni eða fleiri fjölskyldueiningum og þeim áhrifum er beitt með eignarhaldi 

og/eða með þátttöku fjölskyldumeðlima í stjórn (Davis, 1983). Við greininguna á 

fyrirtækjunum voru þeir þættir því hafðir til hliðsjónar. 

3.4 Takmarkanir 

Úrtakið takmarkaðist við 54 tekjuhæstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin árið 2018. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja fyrir vikið á tveggja ára gögnum og endurspegla ekki 

endilega núverandi stöðu fyrirtækjanna þó svo að meirihluti fyrirtækjanna sé enn á 

svipuðum stað árið 2020. Þar að auki eru fjölskyldufyrirtæki ekki alltaf fjölskyldufyrirtæki 

alla sína tíð. Fyrirtæki sem álitin eru fjölskyldufyrirtæki í þessari rannsókn þurfa ekki að 

hafa verið fjölskyldufyrirtæki fyrir árið 2018 og gætu að sama skapi ekki verið álitin 

fjölskyldufyrirtæki í dag. Ennfremur er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður þessa 

rannsóknar á önnur sjávarútvegsfyrirtæki heldur varpa þær einungis ljósi á þessi tilteknu 

fyrirtæki. Í ofanálag væru niðurstöðurnar aðrar ef stærðarviðmiðið þegar 100 stærstu 

fyrirtækin voru valin væri annað en velta. Síðast en ekki síst takmarkaðist greining 

gagnanna við skilgreiningu Davis og voru því aðrir þættir sem taldir eru greina 

fjölskyldufyrirtæki frá öðrum ekki skoðaðir sérstaklega. 

  



 

34 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um stærstu 

einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í heimi. Því næst er greint frá því hve hátt hlutfall þeirra 

er fjölskyldufyrirtæki. Í framhaldi af því er hlutfallsleg skipting þeirra á milli fiskveiða og 

fiskeldis skoðuð. Að lokum er skoðað hverja heimsálfu fyrir sig. 

4.1 Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtæki í heimi 

Upprunalega úrtak rannsóknarinnar var eins og áður sagði 100 stærstu 

sjávarútvegsfyrirtæki í heimi miðað við veltu ársins 2018 samkvæmt skýrslu Undercurrent 

News frá árinu 2019. Í töflu 2 má sjá lista yfir þau. 

Tafla 2: Stærstu sjávarútvegsfyrirtæki í heimi miðað við veltu ársins 2018 (Smith o.fl., 2019) 

  Fyrirtæki Land Eignarhald 

1 Maruha Nichiro Corporation Japan Opinbert fyrirtæki 

2 Nippon Suisan Kaisha Japan Opinbert fyrirtæki 

3 Dongwon Enterprise Suður Kórea Opinbert fyrirtæki 

4 Mowi Noregur Opinbert fyrirtæki 

5 Thai Union Group Tæland Opinbert fyrirtæki 

6 Mitsubishi Corporation Japan Opinbert fyrirtæki 

7 OUG Holdings Japan Opinbert fyrirtæki 

8 Austevoll Seafood Noregur Opinbert fyrirtæki 

9 Trident Seafoods Bandaríkin Einkafyrirtæki 

10 Kyokuyo Japan Opinbert fyrirtæki 

11 Charoen Pokphand Foods Tæland Opinbert fyrirtæki 

12 Red Chamber Group Bandaríkin Einkafyrirtæki 

13 Marubeni Japan Opinbert fyrirtæki 

14 Cooke Kanada Einkafyrirtæki 

15 Chuo Gyorui Japan Opinbert fyrirtæki 

16 Pacific Seafood Group Bandaríkin Einkafyrirtæki 

17 SalMar Noregur Opinbert fyrirtæki 

18 FCF Co Tævan Einkafyrirtæki 

19 Parlevliet & Van der Plas Holland Einkafyrirtæki 

20 Bright Food Group Kína Í eigu ríkisins  

21 Maruichi Co Japan Opinbert fyrirtæki 

22 Nueva Pescanova Spánn Einkafyrirtæki 

23 Daisui Japan Opinbert fyrirtæki 

24 Tohto Suisan Japan Opinbert fyrirtæki 

25 High Liner Foods Kanada Opinbert fyrirtæki 

26 Tri Marine International Bandaríkin Einkafyrirtæki 

27 Nomad Foods Bretland Opinbert fyrirtæki 

28 Bolton Alimentari Ítalía Einkafyrirtæki 

29 Grieg Seafood Noregur Opinbert fyrirtæki 
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30 Hanwa Japan Opinbert fyrirtæki 

31 Bumble Bee Foods Bandaríkin Einkafyrirtæki 

32 Yokohama Reito Japan Opinbert fyrirtæki 

33 Labeyrie Fine Foods Frakkland Einkafyrirtæki 

34 Royal Greenland Grænland Í eigu ríkisins  

35 Wales Group Tæland Einkafyrirtæki 

36 Samherji Ísland Einkafyrirtæki 

37 Andrew Marr International Bretland Einkafyrirtæki 

38 Norebo Rússland Einkafyrirtæki 

39 Nichimo Japan Opinbert fyrirtæki 

40 Minh Phu Seafood Víetnam Opinbert fyrirtæki 

41 Insula Noregur Einkafyrirtæki 

42 Young's Seafood Bretland Einkafyrirtæki 

43 AquaChile Síle Opinbert fyrirtæki 

44 Atunes y Lomos  Spánn Einkafyrirtæki 

45 Tsukiji Uoichiba Japan Opinbert fyrirtæki 

46 Calvo Group Spánn Einkafyrirtæki 

47 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Kína Opinbert fyrirtæki 

48 Nichirei Japan Opinbert fyrirtæki 

49 Jealsa Rianxeira Spánn Einkafyrirtæki 

50 Sajo Industries Suður Kórea Opinbert fyrirtæki 

51 Camanchaca Síle Opinbert fyrirtæki 

52 Norway Royal Salmon Noregur Opinbert fyrirtæki 

53 Itochu Japan Opinbert fyrirtæki 

54 Oceana Group Suður Afríka Opinbert fyrirtæki 

55 Joyvio Group Kína Einkafyrirtæki 

56 Frinsa del Noroeste Spánn Einkafyrirtæki 

57 Viciunai Group Litháen Einkafyrirtæki 

58 Beaver Street Fisheries Bandaríkin Einkafyrirtæki 

59 Pacific Andes International Holdings Kína Einkafyrirtæki 

60 Multiexport Foods Síle Opinbert fyrirtæki 

61 Coast Seafood Noregur Einkafyrirtæki 

62 Seaborn Noregur Einkafyrirtæki 

63 Mazzetta Bandaríkin Einkafyrirtæki 

64 Polar Seafood Grænland Einkafyrirtæki 

65 Albacora Group Spánn Einkafyrirtæki 

66 Ocean Beauty Seafoods Bandaríkin Einkafyrirtæki 

67 Bakkafrost Færeyjar Opinbert fyrirtæki 

68 Blumar Seafoods Síle Opinbert fyrirtæki 

69 Guangdong Evergreen Group Kína Einkafyrirtæki 

70 Marusui Sapporo Chuo Suisan Japan Einkafyrirtæki 

71 Santa Priscila Ekvador Einkafyrirtæki 

72 True World Foods Bandaríkin Einkafyrirtæki 

73 Tecnologica de Alimentos  Perú Einkafyrirtæki 

74 Kibun Foods Japan Einkafyrirtæki 

75 Santa Monica Seafood Bandaríkin Einkafyrirtæki 

76 Clearwater Seafoods Kanada Opinbert fyrirtæki 

77 Sirena Group Danmörk Einkafyrirtæki 
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78 Yokohama Maruuo Japan Opinbert fyrirtæki 

79 Grupo Pinsa Mexíkó Einkafyrirtæki 

80 A. Espersen Danmörk Einkafyrirtæki 

81 Marusen Chiyoda Suisan Japan Einkafyrirtæki 

82 Zoneco Group Kína Opinbert fyrirtæki 

83 Corpesca Síle Opinbert fyrirtæki 

84 Conservas Garavilla Spánn Einkafyrirtæki 

85 Daiichi Suisan Japan Einkafyrirtæki 

86 Vinh Hoan Víetnam Opinbert fyrirtæki 

87 East Coast Seafood Group Bandaríkin Einkafyrirtæki 

88 Iceland Seafood International Ísland Opinbert fyrirtæki 

89 Seachill UK Bretland Einkafyrirtæki 

90 Southwind Food Bandaríkin Einkafyrirtæki 

91 Grupo Iberica de Congelados  Spánn Einkafyrirtæki 

92 Negocios Industriales Real  Ekvador Einkafyrirtæki 

93 American Seafoods Group Bandaríkin Einkafyrirtæki 

94 Tassal Ástralía Opinbert fyrirtæki 

95 Sendai Suisan Japan Einkafyrirtæki 

96 Expalsa Ekvador Einkafyrirtæki 

97 Sekkingstad Noregur Einkafyrirtæki 

98 Australis Seafoods Síle Opinbert fyrirtæki 

99 Sanford Nýja Sjáland Opinbert fyrirtæki 

100 Fiorital Ítalía Einkafyrirtæki 

 

Af þeim 100 voru 54 þeirra einkafyrirtæki, 44 opinber fyrirtæki og tvö í eigu ríkisins (Smith 

o.fl., 2019), en rannsóknin afmarkaðist við einkafyrirtækin sem sjá má í töflu 3. 

Tafla 3: Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtæki í heimi miðað við veltu ársins 2018 (Smith o.fl., 2019) 

  Fyrirtæki Land   Fyrirtæki Land 

9 Trident Seafoods Bandaríkin 63 Mazzetta Bandaríkin 

12 Red Chamber Group Bandaríkin 64 Polar Seafood Grænland 

14 Cooke Kanada 65 Albacora Group Spánn 

16 Pacific Seafood Group Bandaríkin 66 Ocean Beauty Seafoods Bandaríkin 

18 FCF Co Tævan 69 Guangdong Evergreen Group Kína 

19 Parlevliet & Van der Plas Holland 70 Marusui Sapporo Chuo Suisan Japan 

22 Nueva Pescanova Spánn 71 Santa Priscila Ekvador 

26 Tri Marine International Bandaríkin 72 True World Foods Bandaríkin 

28 Bolton Alimentari Ítalía 73 Tecnologica de Alimentos  Perú 

31 Bumble Bee Foods Bandaríkin 74 Kibun Foods Japan 

33 Labeyrie Fine Foods Frakkland 75 Santa Monica Seafood Bandaríkin 

35 Wales Group Tæland 77 Sirena Group Danmörk 

36 Samherji Ísland 79 Grupo Pinsa Mexíkó 

37 Andrew Marr International Bretland 80 A. Espersen Danmörk 

38 Norebo Rússland 81 Marusen Chiyoda Suisan Japan 

41 Insula Noregur 84 Conservas Garavilla Spánn 

42 Young's Seafood Bretland 85 Daiichi Suisan Japan 

44 Atunes y Lomos  Spánn 87 East Coast Seafood Group Bandaríkin 
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46 Calvo Group Spánn 89 Seachill UK Bretland 

49 Jealsa Rianxeira Spánn 90 Southwind Food Bandaríkin 

55 Joyvio Group Kína 91 Grupo Iberica de Congelados  Spánn 

56 Frinsa del Noroeste Spánn 92 Negocios Industriales Real  Ekvador 

57 Viciunai Group Litháen 93 American Seafoods Group Bandaríkin 

58 Beaver Street Fisheries Bandaríkin 95 Sendai Suisan Japan 

59 Pacific Andes International Holdings Kína 96 Expalsa Ekvador 

61 Coast Seafood Noregur 97 Sekkingstad Noregur 

62 Seaborn Noregur 100 Fiorital Ítalía 

 

Hvert og eitt einkafyrirtækjanna var skoðað til hlítar og síðan úrskurðað um, út frá þeim 

upplýsingum sem fundust, hvort það væri fjölskyldufyrirtæki eða ekki miðað við 

skilgreiningu Peter Davis. Í því skyni að varpa betur ljósi á hver þessi fyrirtæki eru og hvað 

þau stunda voru síðan unnar samantektir um helstu starfsemi þeirra, afurðir, stjórnskipan 

eignarhlutdeild og fleira. 

4.1.1 Trident Seafoods 

Trident Seafoods var stofnað árið 1973 af Chuck Bundrant, Kaare Ness og Mike Jacobson. 

Fyrirtækið stundar bæði fiskveiðar og fiskvinnslu og eru helstu afurðir þess alaskaufsi (e. 

Alaska pollock), lax, þorskur og krabbi (Smith o.fl., 2019). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 

staðsettar í Washington í Bandaríkjunum en það er jafnframt með starfsstöðvar í Japan, 

Kína, Þýskalandi og Hollandi (Trident Seafoods Corporation, 2019). Um 9.000 starfsmenn 

eru hjá fyrirtækinu (Forbes Media LLC., 2019b) og nam heildarvelta þess 2.5 milljörðum 

Bandaríkjadala árið 2018. Trident Seafoods er fjölskyldufyrirtæki og er enn í meirihluta 

eigu Chuck Bundrant og Kaare Ness en Joe Bundrant, sonur Chuck, er framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.2 Red Chamber Group 

Red Chamber Group var stofnað árið 1973 (Red Chamber Co, 2020a). Fyrirtækið stundar 

fiskeldi, -veiðar, -vinnslu, innflutning, útflutning, vöruviðskipti, heildsölu og dreifingu en 

er einna þekktast fyrir að flytja inn og vinna rækju. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 

staðsettar í Kaliforníu í Bandaríkjunum (Smith o.fl., 2019) en það er einnig með 

starfsstöðvar á austurströndinni og á nokkrum stöðum utan Bandaríkjanna (Red Chamber 

Co, 2020b). Um 1.700 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Forbes Media LLC., 2019a) og nam 

heildarvelta þess 2.2 milljörðum Bandaríkjadala árið 2018. Red Chamber Group er 
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fjölskyldufyrirtæki í eigu og rekstri bræðranna Ming Bin Kou og Ming Shin Kou (Smith o.fl., 

2019).  

4.1.3 Cooke 

Cooke var stofnað árið 1985 af Glenn, Michael og Gifford Cooke (Cooke Aquaculture, 

2020). Fyrirtækið er einkar fjölhæft og teygir anga sína inn í allar greinar sjávarútvegsins, 

en það hefur stækkað ört undanfarin ár með yfirtöku annarra sjávarútvegsfyrirtækja. 

Helstu afurðir Cooke eru meðal annars lax, vartari (e. European seabass), kólguflekkur (e. 

seabream) og hörpudiskur (e. scallop). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í New 

Brunswick í Kanada en fiskeldi þeirra fer fram víðsvegar í Kanada, Skotlandi, Síle og í 

ríkjunum Maine og Washington í Bandaríkjunum (Smith o.fl., 2019). Um 9.000 starfsmenn 

eru hjá fyrirtækinu (Cooke Aquaculture, 2020) og nam heildarvelta þess 1.85 milljörðum 

Bandaríkjadala árið 2018. Cooke er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Cooke fjölskyldunnar, 

en Glenn Cooke er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.4 Pacific Seafood Group 

Pacific Seafood Group var stofnað árið 1941 af Frank Dulcich (Pacific Seafood, 2020b). 

Meginstarfsemi fyrirtækisins snýr að fiskveiðum, fiskvinnslu og dreifingu en það stundar 

jafnframt fiskeldi, innflutning, útflutning, vöruviðskipti og heildsölu. Helstu afurðir þess 

eru regnbogasilungur (e. rainbow trout), snjókrabbi (e. snow crab), ostra, lax, gaddakrabbi 

(e. king crab) og rækja. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Oregon í 

Bandaríkjunum en það er með yfir 40 starfsstöðvar í 11 ríkjum Bandaríkjanna og auk þess 

með starfsstöðvar í Síle og Kanada (Smith o.fl., 2019). Yfir 3.000 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (Pacific Seafood, 2020a) og nam heildarvelta þess 1.42 milljörðum 

Bandaríkjadala árið 2018. Pacific Seafood Group er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu og rekið 

af Frank Dominic Dulcich, barnabarni stofnanda fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.5 FCF Co 

FCF Co var stofnað árið 1972 (FCF Co., Ltd., 2015). Fyrirtækið stundar allar helstu greinar 

sjávarútvegsins fyrir utan fiskeldi en það sérhæfir sig í túnfiski, sérstaklega hvíta túnfiski 

(e. albacore), randa- (e. skipjack) og guluggatúnfiskur (e. yellow fin). Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru staðsettar í Kaohsiung í Tævan (Smith o.fl., 2019) en það er jafnframt 

með starfsstöðvar víðsvegar í Asíu, Eyjaálfu, Afríku og Suður-Ameríku (FCF Co., Ltd., 2015). 

https://www.cookeseafood.com/about-cooke/
https://www.cookeseafood.com/about-cooke/
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Heildarvelta FCF Co nam 1.3 milljörðum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). 

Núverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Max Chou og er Jerry Chou einn af 

hluthöfum þess (White, 2020b), en ekki fengust frekari upplýsingar um skipan 

eignarhluta. Það er því óljóst hvort FCF Co er fjölskyldufyrirtæki eða ekki. 

4.1.6 Parlevliet & Van der Plas 

Parlevliet & Van der Plas var stofnað árið 1949 af Dirk Parlevliet og bræðrunum Dirk og 

Jan van der Plas (PP-Group, 2020b). Fyrirtækið stundar bæði fiskveiðar og fiskvinnslu og 

eru helstu afurðir þess uppsjávarfiskur (e. pelagic), bolfiskur (e. whitefish), rækja, 

botnfiskur (e. demersal) og túnfiskur (Smith o.fl., 2019). Höfuðstöðvar Parlevliet & Van 

der Plas eru staðsettar í Valkenburg í Hollandi (Smith o.fl., 2019) en afurðir fyrirtækisins 

eru seldar að mestum hluta til Mið- og Vestur-Afríku og Mið-Austurlanda (PP-Group, 

2020a). Um 6.000 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu og nam heildarvelta þess 1.3 milljörðum 

Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Parlevliet & Van der Plas er 

fjölskyldufyrirtæki og er enn í eigu Parlevliet & Van der Plas fjölskyldanna, en Diek 

Parlevliet, sonur Dirk, er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Parlevliet, 2020). 

4.1.7 Nueva Pescanova 

Nueva Pescanova varð til árið 2015 þegar starfsemi Pescanova S.A. var endurskipulögð 

(Grupo Nueva Pescanova, 2018). Rekstur fyrirtækisins er margþættur en meginstarfsemi 

þess snýr að fiskveiðum, fiskeldi og fiskvinnslu. Það selur í heildina um 70 tegundir afurða 

til 80 landa í fimm heimsálfum, en helstu afurðir þess eru rækja, bolfiskur, smokkfiskur, 

sandhverfa (e. turbot) og lýsingur (e. hake). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í 

Pontevedra á Spáni en það er einnig með starfsstöðvar annarsstaðar í Evrópu, Afríku, 

Asíu, Mið- og Suður-Ameríku (Smith o.fl., 2019). Um 10.000 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (Grupo Nueva Pescanova, 2019) og nam heildarvelta þess 1.19 milljörðum 

Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Nueva Pescanova er ekki fjölskyldufyrirtæki. 

Fyrr á þessu ári jók spænski bankinn Abanca hlutdeild sína í fyrirtækinu og á nú rúmlega 

80% hluta (IntraFish, 2020).  

4.1.8 Tri Marine International 

Tri Marine International var stofnað árið 1972 (Tri Marine, 2020) og var þá í eigu ítalska 

ríkisins. Árið 1986 var það síðan einkavætt og selt til fimm fjárfesta, þar á meðal Renato 
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Curto. Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru 

helstu afurðir þess túnfiskur, makríll, kolkrabbi og sardína (e. pilchard). Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru staðsettar í Washington í Bandaríkjunum (Smith o.fl., 2019) en það er 

auk þess með starfsstöðvar í Kólumbíu, Ekvador, Tælandi, Spáni, Ítalíu og í fleiri löndum 

(Tri Marine, 2020). Yfir 5.000 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (White, 2019b) og nam 

heildarvelta þess 1 milljarði Bandaríkjadala árið 2018. Tri Marine International er 

fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Bolton Group og Renato Curto (Smith o.fl., 2019), en 

Renato Curto var framkvæmdastjóri fyrirtækisins frá árinu 1985 (White, 2019b) þar til 

Juan Corrales tók við af honum í byrjun ársins 2020 (Fiorillo, 2019). 

4.1.9 Bolton Alimentari 

Bolton Alimentari er hluti af Bolton Group samsteypunni sem stofnuð var af Joseph Nissim 

árið 1949 (Kokkinidis, 2019; Smith o.fl., 2019). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, 

vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess túnfiskur, makríll og sardína 

(Smith o.fl., 2019). Það hefur látið til sín taka í þegar kemur að túnfiski og á ekki einungis 

vörumerkin Rio Mare, Palmera og Saupiquet heldur á það líka hluta í fyrirtækjunum Tri 

Marine, Calvo Group og Conservas Garavilla (Seaman, 2015a; Smith o.fl., 2019). 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Cermenate á Ítalíu og nam heildarvelta þess 

973 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Bolton Alimentari er 

fjölskyldufyrirtæki í eigu Nissim fjölskyldunnar, en Marina Nissim, dóttir Joseph, er 

núverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Seaman, 2015a; Smith o.fl., 2019). 

4.1.10 Bumble Bee Foods 

Bumble Bee Foods var stofnað árið 1899 (Bumble Bee Foods, LLC., 2020). Fyrirtækið 

stundar fiskvinnslu, heildsölu, dreifingu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu 

afurðir þess túnfiskur, lax, sardína, makríll, krabbi, samloka (e. clam) og ostra. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og nam 

heildarvelta þess 907 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Bumble Bee Foods er ekki 

fjölskyldufyrirtæki. Það var áður í eigu fjárfestahópsins Lion Capital (Smith o.fl., 2019) en 

fyrirtækið varð gjaldþrota árið 2019 og er nú í eigu FCF Co (White, 2020b). 
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4.1.11 Labeyrie Fine Foods 

Labeyrie Fine Foods var stofnað árið 1946 (Labeyrie Fine Foods, e.d.). Fyrirtækið stundar 

fiskvinnslu, fiskeldi, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess lax, 

regnbogasilungur og rækja. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Maremne í 

Frakklandi (Smith o.fl., 2019) en það er með 19 starfsstöðvar í heildina og selur afurðir 

sínar til 60 landa. Um 4.600 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Labeyrie Fine Foods, e.d.) og 

nam heildarvelta þess 835 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). 

Labeyrie Fine Foods er ekki fjölskyldufyrirtæki. Fyrirtækið er í meirihlutaeigu 

fjárfestingarfélagsins PAI Partners og samvinnufélagsins Lur Berri en hvort um sig á rúma 

45% hluta. Hinir 8.75% hlutanna eru í eigu stjórnar fyrirtækisins (Labeyrie Fine Foods, e.d.) 

en framkvæmdastjóri þess er Frederick Bouisset (Smith o.fl., 2019). 

4.1.12 Wales Group 

Wales Group var stofnað árið 1985 (Jobthai, 2020) og er móðurfyrirtæki Sea Value og Sea 

Wealth, en það er þekktara undir þeim nöfnum heldur en sínu eigin. Fyrirtækið stundar 

fiskeldi, fiskvinnslu og útflutning og eru helstu afurðir þess rækja, gulugga-, randa-, glyrnu- 

(e. bigeye) og hvíta túnfiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Samut Sakhon 

sem er rétt fyrir utan Bangkok í Tælandi (Smith o.fl., 2019) en það er jafnframt með 

starfsstöðvar í Hollandi og Frakklandi (World Benchmarking Alliance, e.d.). Um 10.000 

starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Jobthai, 2020) og nam heildarvelta þess 800 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2018. Wales Group er fjölskyldufyrirtæki og er Paibool 

Dussadeevutikul stjórnarformaður þess. Fyrirtækið er í meirihlutaeigu Aramwattananont 

fjölskyldunnar, en sjávarútvegsfyrirtækin Itochu, FCF Co og PTN Group eru einnig sögð 

eiga hluta í því (Smith o.fl., 2019). 

4.1.13 Samherji 

Samherji var stofnaður árið 1983 (Samherji, e.d.). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, 

fiskvinnslu, fiskeldi, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess þorskur, 

ýsa, ufsi (e. saithe), makríll og kolmunni (e. blue whiting) (Smith o.fl., 2019). Höfuðstöðvar 

Samherja eru staðsettar á Akureyri en starfsemi þeirra nær víða um heiminn, meðal 

annars til Færeyja, Þýskalands, Póllands, Englands, Skotlands, Portúgal, Frakklands, 

Spánar, Afríku og Kanada (Samherji hf., e.d.). Heildarvelta Samherja nam 785 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Fyrirtækið er fjölskyldufyrirtæki en fyrrum 
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aðaleigendur fyrirtækisins, þau Þorsteinn Már Baldvinsson, Helga S. Guðmundsdóttir og 

Kristján Vilhelmsson, framseldu hlutabréfaeign sína til barna sinna fyrr á þessu ári. Baldvin 

og Katla Þorsteinsbörn eiga því nú 43% hluta og Dagný, Halldór, Kristján og Katrín 

Kristjánsbörn eiga 41,5% hluta. Þorsteinn vermir þó enn sæti forstjóra og Kristján er áfram 

útgerðarstjóri fyrirtækisins (Viðskiptablaðið, 2020). 

4.1.14 Andrew Marr International 

Andrew Marr International á rætur að rekja allt til ársins 1860 en það fékk núverandi nafn 

sitt eftir endurskipulagningu þeirra Alan og Andrew Marr árið 1986 (Marrfish Limited, 

2020). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru 

helstu afurðir þess alaskaufsi, kolmunni, fiskimjöl (e. fishmeal), síld og makríll. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Hull í Englandi en afurðir þess eru seldar til 

Evrópu, Afríku og Austurlanda fjær (Smith o.fl., 2019). Yfir 300 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (Winter, 2018) og nam heildarvelta þess 783 milljónum Bandaríkjadala árið 

2018. Andrew Marr International er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Marr fjölskyldunnar, 

en Andrew Leslie Marr er stjórnarformaður fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.15 Norebo 

Norebo var stofnað árið 1997 (Ocean Spirit, 2020a) af Vitaly Orlov, Magnus Roth og 

Alexander Tugushev (Stupachenko, 2018). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, 

heildsölu, dreifingu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess þorskur, 

ýsa, alaskaufsi og síld. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Murmansk í Rússlandi 

(Smith o.fl., 2019) en það er jafnframt með starfsstöðvar í Hong Kong og víðsvegar í 

Evrópu (Ocean Spirit, 2020). Yfir 3.300 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Ocean Spirit, 

2020b) og nam heildarvelta þess 750 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 

2019). Norebo er fjölskyldufyrirtæki og er bæði í eigu og rekið af Vitaly Orlov, einum af 

þremur stofnendum fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019; Stupachenko, 2018). 

4.1.16 Insula 

Insula var stofnað árið 2015 (Insula, e.d.). Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, inn- og 

útflutning, vöruviðskipti, heildsölu og dreifingu og eru helstu afurðir þess lax, ýsa, 

regnbogasilungur, þorskur, rækja og humar. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í 

Leknes í Noregi en það hefur að auki 22 starfsstöðvar í 18 löndum. Yfir 1.100 starfsmenn 
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eru hjá fyrirtækinu og nam heildarvelta þess 737 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. 

Insula er ekki fjölskyldufyrirtæki. Það er í meirihluta eigu fjárfestingarfélagsins Kverva og 

er Sigvald Rist framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.17 Young's Seafood 

Young’s Seafood á rætur að rekja til ársins 1805 þegar Elizabeth Young stofnaði Young's 

(Young’s Seafood Limited, 2020). Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, heildsölu og dreifingu og 

eru helstu afurðir þess þorskur, ýsa, alaskaufsi, lax, rækja, humar, súrímí (e. surimi) o.fl. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Grimsby í Englandi en það er með 

starfsstöðvar víðsvegar um Bretland (Smith o.fl., 2019). Um 1.700 starfsmenn 

fyrirtækisins eru í Grimsby og 2.000 til viðbótar í Skotlandi (Young’s Seafood Limited, 

2020) og nam heildarvelta þess 734 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 

2019). Young’s Seafood er ekki lengur fjölskyldufyrirtæki. Það hefur gengið kaupum og 

sölum í gegnum tíðina en Young fjölskyldan tók þátt í rekstri fyrirtækisins allt fram til 

seinni hluta níunda áratugarins (Young’s Seafood Limited, 2020). Nú er fyrirtækið í eigu 

CapVest Partners og Simon Smith er framkvæmdastjóri þess (Smith o.fl., 2019). 

4.1.18 Atunes y Lomos  

Atunes y Lomos eða Atunlo, eins og það er betur þekkt, var stofnað árið 2007 þegar 

fyrirtækin Pesquería Vasco Montañesa (PEVASA), Compañía Internacional de Pesca y 

Derivados (INPESCA) og Comercial Pernas (COPER) ákváðu eftir 20 ára samstarf að 

sameina krafta sína með því að setja á fót Atunlo (ATUNLO, e.d.). Fyrirtækið sérhæfir sig 

í veiðum, vinnslu og markaðsvæðingu á túnfiski, þá helst gulugga-, randa-, glyrnu- og hvíta 

túnfiski (Smith o.fl., 2019). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Vigo á Spáni en það 

er jafnframt með starfsstöðvar í Portúgal, Tælandi, Ekvador, Perú, Panama og á 

Grænhöfðaeyjum. Um 1.200 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (ATUNLO, e.d.) og nam 

heildarvelta þess 708 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Atunlo er ekki 

fjölskyldufyrirtæki. Það er enn í eigu fyrirtækjanna PEVASA, INPESCA og COPER og er Jose 

Antonio Pernas Varela framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.19 Calvo Group 

Calvo Group var stofnað árið 1940 af Luis Calvo Sanz (Grupo Calvo, 2019). Fyrirtækið 

stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, heildsölu og dreifingu. Helstu afurðir þess eru 
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randatúnfiskur, guluggatúnfiskur, sardína og lax. Í heildina telja afurðir þeirra til 700 

tegunda og eru þær seldar til yfir 70 landa. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar á La 

Coruna á Spáni en það er einnig með starfsstöðvar í Brasilíu og El Salvador (Smith o.fl., 

2019). Um 3.000 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Grupo Calvo, e.d.) og nam heildarvelta 

þess 688 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Calvo Group er fjölskyldufyrirtæki og er 

Manuel Calvo Garcia-Benavides framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Um 60% hluta eru í eigu 

Calvo fjölskyldunnar en tæplega 40% hluta eru í eigu Bolton Group (Smith o.fl., 2019). 

4.1.20 Jealsa Rianxeira 

Jealsa Rianxeira var stofnað árið 1958 (Jealsa, e.d.). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, 

fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess sardína gulugga-, 

randa- og glyrnutúnfiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar á A Coruña á Spáni 

en það rekur auk þess fyrirtæki í Síle, Brasilíu, Ítalíu og Frakklandi (Smith o.fl., 2019). Um 

4.600 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Jealsa, e.d.) og nam heildarvelta þess 641 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2018. Jealsa Rianxeira er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Escurís 

fjölskyldunnar en Jesús Manuel Alonso Escurís er forstjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.21 Joyvio Group  

Joyvio Group var stofnað árið 2012 (Joyvio Group, 2017). Fyrirtækið er einkar fjölhæft og 

teygir ekki einungis anga sína inn í allar greinar sjávarútvegsins heldur út fyrir hann líka. 

Helstu sjávarafurðir þess eru eru ekki síður fjölbreyttar, til dæmis rækja, lax, alaskaufsi, 

svipukrabbi (e. rock lobster), hokinhali (e. hoki) og búrfiskur (e. orange roughy). 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Peking í Kína og nam heildarvelta þess 791 

milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Joyvio Group er ekki fjölskyldufyrirtæki. Fyrirtækið 

er í eigu Legend Holdings samsteypunnar og er Chen Shaopeng bæði stjórnarformaður og 

framkvæmdastjóri þess (Smith o.fl., 2019). 

4.1.22 Frinsa del Noroeste 

Frinsa del Noroeste var stofnað árið 1961 (Frinsa, e.d.). Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, 

vöruviðskipti, inn- og útflutning, heildsölu og dreifingu. Helstu afurðir þess eru 

guluggatúnfiskur, randatúnfiskur, hvíti túnfiskur, kræklingur (e. mussel), kraki (e. 

common octopus), síld og hörpudiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Ribeira 

á Spáni (Smith o.fl., 2019) en það er jafnframt með starfsstöðvar í Portúgal, Englandi, 
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Þýskalandi, Ítalíu, Rúmeníu, Póllandi, Suður-Afríku og Singapúr (Frinsa, e.d.). Um 1.800 

starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Dun & Bradstreet, Inc., 2020c) og nam heildarvelta þess 

590 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Frinsa del Noroeste er fjölskyldufyrirtæki og er í 

eigu Carregal fjölskyldunnar en Jorge Carregal Varela er stjórnarformaður og 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.23 Viciunai Group 

Viciunai Group var stofnað árið 1991 af Visvaldas Matijosaitis og Liudas Skierus (Seaman, 

2015b). Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, inn- og útflutning auk vöruviðskipta undir 

vörumerkinu „Vici“ í yfir 57 löndum (Vičiūnai Group, 2011). Helstu afurðir þess eru súrímí, 

rækja, makríll og lax. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Kaunas í Litháen en það 

er einnig með starfsstöðvar í Eistlandi, Rússlandi og á Spáni (Smith o.fl., 2019). Í heildina 

samanstendur félagið af 80 fyrirtækjum í 17 löndum og hjá því starfa rúmlega 8.000 

starfsmenn (Vičiūnai Group, 2011) en heildarvelta þess nam 578 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2018. Viciunai Group er fjölskyldufyrirtæki og er enn í meirihlutaeigu 

stofnendanna, þeirra Visvaldas Matijosaitis og Liudas Skierus (Smith o.fl., 2019). Visvaldas 

var framkvæmdastjóri fyrirtækisins þar til Sarunas Matijosaitis, elsti sonur hans, tók við 

af honum árið 2015 (Seaman, 2015b). 

4.1.24 Beaver Street Fisheries 

Beaver Street Fisheries var stofnað árið 1955 af bræðrunum Harry og Fred Frisch 

(Brandenburg, 2020). Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi og útflutningi sjávarafurða og 

leggur sérstaka áherslu á sérvörur úr karabíska hafinu. Fyrirtækið rekur jafnframt 

vörumerkið Sea Best og selur frosin flök, rækjur og fleira í smásölu. Ennfremur starfar 

fyrirtækið sem dreifingaraðili kjötvara og selur svína-, lamba- og nautakjöt undir 

vörumerkinu HF’s Outstanding Brand. Höfuðstöðvar Beaver Street Fisheries eru 

staðsettar í Flórída í Bandaríkjunum og starfa um 400 starfsmenn hjá fyrirtækinu, en 

heildarvelta þess nam 565 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Beaver Street Fisheries er 

fjölskyldufyrirtæki og er enn í eigu Frisch fjölskyldunnar (Smith o.fl., 2019) og er nú rekið 

af Ben Frisch, syni Harry, og sonum hans þremur (Brandenburg, 2020). 
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4.1.25 Pacific Andes International Holdings 

Pacific Andes International Holdings var stofnað árið 1986 af Ng Swee Hong og sonum 

hans sex (Pacific Andes, 2020a). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, vöruviðskipti, 

inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess perúsk ansjósa (e. Peruvian anchovy), 

brynstirtla (e. Chilean jack mackerel), fiskimjöl og lýsi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 

staðsettar í Hong Kong (Smith o.fl., 2019) en megin fiskvinnslustöð þess er í Qingdao í 

Kína (Pacific Andes, 2020b). Heildarvelta Pacific Andes International Holdings nam 550 

milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Fyrirtækið er fjölskyldufyrirtæki í eigu Ng 

fjölskyldunnar og Jessie Ng er framkvæmdastjóri þess (Smith o.fl., 2019). 

4.1.26 Coast Seafood 

Coast Seafood var stofnað árið 1994 af Sverre Søraa og Martin Øvrebø (Coast, 2018). 

Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, útflutning og vöruviðskipti og eru helstu afurðir þess lax, 

makríll, þorskur og síld. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Måløy í Noregi (Smith 

o.fl., 2019), en það er auk þess með starfsstöðvar á fleiri stöðum innanlands og einnig í 

Boston og Dubai (Coast, 2018). Fyrirtækið flytur út um 90.000 tonn af fiski til 65 markaða 

árlega og nam heildarvelta þess 536 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Coast Seafood 

er fjölskyldufyrirtæki og er enn í eigu stofnendanna, þeirra í Sverre Søraa og Martin 

Øvrebø, en Sverre er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.27 Seaborn 

Seaborn var stofnað árið 2001 af tíu reynsluríkum fjölskyldufyrirtækjum í fiskeldi 

(Seaborn, e.d. a). Fyrirtækið stundar fiskeldi, fiskvinnslu, vöruviðskipti og innflutning og 

eru helstu afurðir þess lax og silungur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Bergen 

í Noregi (Smith o.fl., 2019) en það er jafnframt með skrifstofu í Svíþjóð. Um 32 starfsmenn 

eru hjá fyrirtækinu (Seaborn, e.d. b) og nam heildarvelta þess 532 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Seaborn er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu 

laxeldisfyrirtækjanna Dragseid Laks AS, E. Karstensen Fiskeoppdrett AS, Eidsfjord Sjøfarm 

AS, Floknes Fiskefarm AS, Marø Havbruk AS, Mortenlaks AS, Nordlaks AS, Osland Havbruk 

AS, Salmonor AS og Steinvik Fiskefarm AS (Seaborn, e.d. c), en Frank Yri er 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 
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4.1.28 Mazzetta 

Mazzetta var stofnað af Tom Mazzetta árið 1987 (Mazzetta Company, LLC, e.d. a). 

Fyrirtækið stundar innflutning, dreifingu og fiskvinnslu. Helstu afurðir þess eru rækja, ýsa, 

lax, hokinhali, beitarfiskur (e. Nile tilapia), humar og snjókrabbi. Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru staðsettar í Illinois í Bandaríkjunum (Smith o.fl., 2019) en það er einnig 

með starfsstöðvar í New Hampshire, Maine og Kanada (Mazzetta Company, LLC, e.d. b). 

Um 50 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Dun & Bradstreet, Inc., 2020d) og nam heildarvelta 

þess 530 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Mazzetta er fjölskyldufyrirtæki í eigu Jorzac 

Corporation sem er rekið af Tom Mazzetta, stofnanda og framkvæmdastjóra Mazzetta 

(Smith o.fl., 2019), en öll Mazzetta fjölskyldan tekur virkan þátt í daglegum rekstri 

fyrirtækisins (Mazzetta Company, LLC, e.d. a). 

4.1.29 Polar Seafood 

Polar Seafood var stofnað árið 1984 af Anders Brøns og Hans Pavia Egede. Ári síðar varð 

Jens Salling meðeigandi og keypti hann, ásamt Anders, Hans út úr fyrirtækinu (Kristensen, 

2019). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru 

helstu afurðir þess grálúða (e. Greenland halibut), rækja, þorskur og makríll (Smith o.fl., 

2019). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Nuuk í Grænlandi (Polar Seafood, e.d. 

a), en það er auk þess með starfsstöðvar í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Úkraínu, Ítalíu, 

Rússlandi, Englandi og Portúgal (Polar Seafood, e.d. b). Yfir 1.000 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (Polar Seafood, e.d. a) og nam heildarvelta þess 519 milljónum Bandaríkjadala 

árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Polar Seafood er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Jens Salling 

og Miki Brøns, sonar Anders (Kristensen, 2019), en Henrik Leth er stjórnarformaður 

fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.30 Albacora Group 

Albacora Group var stofnað árið 1975 af Iñaki Latxaga Bengoetxea (Albacora S. A., 2020). 

Fyrirtækið stundar bæði fiskveiðar og fiskvinnslu og eru helstu afurðir þess hvíti túnfiskur, 

randatúnfiskur og glyrnutúnfiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Euzkadi á 

Spáni en það er með tvær fiskvinnslustöðvar á Spáni og eina í Ekvador. Um 3.106 

starfsmenn eru hjá fyrirtækinu og nam heildarvelta þess 518 milljónum Bandaríkjadala 

https://www.polarseafood.dk/about-us
https://www.polarseafood.dk/about-us
https://www.polarseafood.dk/about-us
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árið 2018. Albacora Group er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Lachaga fjölskyldunnar en 

Ignacio Lachaga er stjórnarformaður fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.31 Ocean Beauty Seafoods 

Ocean Beauty Seafoods var upprunalega stofnað árið 1910 undir nafninu Washington Fish 

& Oyster company (Ocean Beauty Seafoods LLC, 2020b). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, 

fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess lax, 

kyrrahafslýsingur (e. Pacific whiting), svartþorskur (e. sablefish), alaskaufsi, þorskur, 

krabbi og lúða. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Washington í Bandaríkjunum 

(Smith o.fl., 2019) en það er jafnframt með söluskrifstofu í Tókýó þar sem Japan er aðal 

útflutningsmarkaður þeirra (Ocean Beauty Seafoods LLC, 2020a). Heildarvelta Ocean 

Beauty Seafoods nam 515 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). 

Fyrirtækið er ekki fjölskyldufyrirtæki. Það hefur gengið kaupum og sölum í gegnum árin 

og er nú annar helmingur hluta þess í eigu Bristol Bay Economic Development Corporation 

og hinn helmingurinn í eigu reynslumikilla einstaklinga í sjávarútvegi (Ocean Beauty 

Seafoods LLC, 2020b), en Mark Palmer er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 

2019). 

4.1.32 Guangdong Evergreen Group 

Guangdong Evergreen Group var stofnað árið 1998 (Evergreen Conglomerate, 2015) af 

Dan Chen (Seaman, 2017). Fyrirtækið stundar fiskeldi, fiskvinnslu, útflutning og 

fóðurframleiðslu og eru helstu afurðir þess rækja, beitarfiskur og fóður (e. feed). 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Guangdong í Kína en það er einnig með 

starfsstöðvar í Indlandi, Suðaustur-Asíu og í Miðausturlöndum (Smith o.fl., 2019). Um 

5.200 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Food Sources, 2015) og nam heildarvelta þess 499 

milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Guangdong Evergreen Group er fjölskyldufyrirtæki 

og er bæði í eigu og rekið af Chen fjölskyldunni, en Dan Chen er framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.33 Marusui Sapporo Chuo Suisan 

Marusui Sapporo Chuo Suisan var stofnað við samruna fyrirtækjanna Maruichi, Taisho, 

Ichiuroko og Marukin Sato Suisan árið 1960 (Marusui Sapporo Chuousuisan, e.d. c). 

Fyrirtækið stundar innflutning og heildsölu og eru helstu afurðir þess túnfiskur, rækja, 
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kraki, alaskaufsi, lax, hokinhali, smokkfiskur og hörpudiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins 

eru staðsettar í Sapporo í Japan en það flytur inn vörur úr ýmsum áttum, til dæmis frá 

Suðaustur-Asíu, Rússlandi, Ástralíu, Kína, Kóreu, Evrópu og Norður-Ameríku (Smith o.fl., 

2019). Um 154 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Marusui Sapporo Chuousuisan, e.d. a) og 

nam heildarvelta þess 498 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). 

Núverandi framkvæmdastjóri Marusui Sapporo Chuo Suisan er Osamu Muto (Marusui 

Sapporo Chuousuisan, e.d. b) en ekki fengust upplýsingar um skipan eignarhluta 

fyrirtækisins. Það er þó ekkert sem bendir til þess að það sé fjölskyldufyrirtæki. 

4.1.34 Santa Priscila 

Santa Priscila var stofnað árið 1976 (Industrial Pesquera Santa Priscila, 2014). Fyrirtækið 

stundar fiskeldi, fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu sjávarafurðir 

þess rækja og beitarfiskur en það er auk þess einn stærsti framleiðandi mangós í sínu 

landi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Guayaquil í Ekvador (Smith o.fl., 2019) 

en það flytur mikið magn vara til Kína, Bandaríkjanna, Spánar, Frakklands, Ítalíu, Suður-

Kóreu, Japan, Víetnam og Singapúr (Industrial Pesquera Santa Priscila, 2014). Um 9.000 

starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (eco.business Fund, 2020) og nam heildarvelta þess 489 

milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Santa Priscila er fjölskyldufyrirtæki 

og er bæði í eigu og rekið af Santiago Salem og börnum hans fimm (eco.business Fund, 

2020). 

4.1.35 True World Foods 

True World Foods var stofnað árið 1975 (True World Foods, LLC., 2019) af séra Sun Myung 

Moon undir nafninu New York Fish House, (Real, 2012). Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, 

heildsölu, dreifingu, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess túnfiskur, súrímí og 

japanskur gullinrafi (e. Japanese amberjack). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í 

New Jersey í Bandaríkjunum (Smith o.fl., 2019) en það er einnig með 30 starfsstöðvar 

víðsvegar um heiminn (True World Foods, LLC., 2019). Um 1.460 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (Zippia, Inc., 2020) og nam heildarvelta þess 480 milljónum Bandaríkjadala 

árið 2018. True World Foods er fjölskyldufyrirtæki. Það er í meirihlutaeigu Unification 

Church International (Smith o.fl., 2019), sem er sértrúarsöfnuður sem séra Moon stofnaði 

(Real, 2012). Framkvæmdastjóri True World Foods er Robert Bleu (Smith o.fl., 2019) en 
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fyrirtækið er rekið eftir gildum og hugsjón safnaðarins undir leiðsögn sona Moon (Kirk, 

2010; Real, 2012; White, 2020c). 

4.1.36 Tecnologica de Alimentos  

Tecnologica de Alimentos, betur þekkt sem TASA, var sett á fót árið 2002 í þeirri mynd 

sem það er í dag en það á sér þó yfir hundrað ára sögu. Fyrirtækið stundar fiskveiðar, 

fiskvinnslu og útflutning og eru helstu afurðir þess perúsk ansjósa, brynstirtla, 

risasmokkur (e. giant squid), fiskimjöl og lýsi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í 

Líma í Perú en það er með 10 starfsstöðvar víðsvegar um landið (Smith o.fl., 2019). Yfir 

2.800 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (TASA, 2020b) og nam heildarvelta þess 479 

milljónum Bandaríkjadala árið 2018. TASA er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu Brescia 

fjölskyldunnar (Smith o.fl., 2019), en Gonzalo de Romaña er núverandi framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins (TASA, 2020a). 

4.1.37 Kibun Foods 

Kibun Foods var stofnað árið 1938 af Kunihito Hoashi (Kibun Foods Inc., e.d. b). Fyrirtækið 

stundar fiskvinnslu, heildsölu, dreifingu, vöruviðskipti, inn- og útflutning. Helstu afurðir 

Kibun Foods eru súrímí og áll, en fyrirtækið er einn stærsti framleiðandi af súrímí í heimi. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Tókýó í Japan en það er með tvær 

framleiðslustöðvar í Japan og eina í Tælandi og nam heildarvelta þess 478 milljónum 

Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Kibun Foods er fjölskyldufyrirtæki og er í eigu 

Kibun Group, en Masahito Hoashi er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Kibun Foods Inc., 

e.d. a; Smith o.fl., 2019). 

4.1.38 Santa Monica Seafood 

Santa Monica Seafood var stofnað árið 1939 (Santa Monica Seafood Company, e.d.). 

Fyrirtækið stundar fiskvinnslu, heildsölu, dreifingu, inn- og útflutning og eru helstu afurðir 

þess lax, rækja, túnfiskur, þorskur og beitarfiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 

staðsettar í Kaliforníu í Bandaríkjunum en það er einnig með starfsstöðvar í Illinois (Smith 

o.fl., 2019). Um 430 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Dun & Bradstreet, Inc., 2020e) og 

nam heildarvelta þess 470 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Santa 

Monica Seafood er fjölskyldufyrirtæki í eigu Cigliano fjölskyldunnar en Michael Cigliano 
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er stjórnarformaður fyrirtækisins og Roger O‘Brien framkvæmdastjórinn (Santa Monica 

Seafood Company, e.d.). 

4.1.39 Sirena Group 

Sirena Group var stofnað árið 1985 af Peter Buhl og Steen Riber (Smith o.fl., 2019). 

Fyrirtækið stundar fiskvinnslu en sérhæfir sig í alþjóðlegri sölu og markaðssetningu á 

sjávarafurðum úr Norður-Atlantshafi (Sirena Group A/S, 2020a). Helstu afurðir þess eru 

rækja, grálúða, þorskur, ýsa og ufsi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Nærum í 

Danmörku (Smith o.fl., 2019) en þar að auki er það með starfsstöðvar í Englandi, Kanada, 

Kína, Hollandi og Bandaríkjunum (Sirena Group A/S, 2020b). Heildarvelta Sirena Group 

nam 451 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Fyrirtækið er fjölskyldufyrirtæki og er enn í 

eigu Peter Buhl og Steen Riber en Boé Spurre er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith 

o.fl., 2019). 

4.1.40 Grupo Pinsa 

Grupo Pinsa var stofnað árið 1980 (PINSA, 2013a) af José Eduvigildo Carranza (Jimenez, 

2016). Fyrirtækið teygir anga sína inn í allar greinar sjávarútvegsins en sérhæfir sig í 

túnfiski og sardínum. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Mazatlán í Mexíkó en 

það er með 12 starfsstöðvar í heildina (Smith o.fl., 2019). Um 3.700 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (PINSA, 2013b) og nam heildarvelta þess 435 milljónum Bandaríkjadala árið 

2018 (Smith o.fl., 2019). Grupo Pinsa er fjölskyldufyrirtæki og er bæði í eigu og rekið af 

José Eduvigildo Carranza (Jimenez, 2016; Saphiere, 2019). 

4.1.41 A. Espersen 

A. Espersen var stofnað árið 1937 af J.P.A. Espersen (A. Espersen A/S, e.d. b). Megin 

starfsemi fyrirtækisins er fiskvinnsla en það stundar einnig inn- og útflutning, 

vöruviðskipti og heildsölu. Helstu afurðir þess eru þorskur, ýsa, hokinhali og ufsi. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Bornholm í Danmörku, en það er einnig með 

starfsstöðvar í Frakklandi, Litháen, Póllandi, Rússlandi, Spáni og Víetnam (Smith o.fl., 

2019). Heildarvelta A. Espersen nam 434 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Fyrirtækið 

er fjölskyldufyrirtæki í meirihlutaeigu fjárfestingafélagsins Insepa, sem J.P.A. Espersen og 

kona hans eiga (A. Espersen A/S, e.d. a). Núverandi framkvæmdastjóri A. Espersen er 
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Klaus B. Nielsen, en áður en hann tók við árið 2001 höfðu einungis menn úr Espersen 

fjölskyldunni gengt því starfi (A. Espersen A/S, e.d. b). 

4.1.42 Marusen Chiyoda Suisan 

Marusen Chiyoda Suisan var stofnað árið 1947 (H. Ishibashi munnleg heimild, 2. 

nóvember 2020). Fyrirtækið stundar heildsölu, dreifingu, vöruviðskipti, inn- og útflutning 

og eru helstu afurðir þess túnfiskur, rækja, kolkrabbi, alaskaufsi, lax, hokinhali o.fl. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru nú á Toyosu fiskmarkaðinum í Tókýó í Japan en þær voru 

í yfir 50 ár á Tsukiji fiskmarkaðinum (Smith o.fl., 2019). Um 140 starfsmenn eru hjá 

fyrirtækinu (H. Ishibashi munnleg heimild, 2. nóvember 2020) og nam heildarvelta þess 

424 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Marusen Chiyoda Suisan er 

fjölskyldufyrirtæki og er bæði rekið og í eigu Ishibashi fjölskyldunnar (H. Ishibashi munnleg 

heimild, 2. nóvember 2020), en Toshiko Ishibashi er núverandi framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 

4.1.43 Conservas Garavilla 

Conservas Garavilla var stofnað árið 1887 af Don José de Garavilla y Quintana (Conservas 

Isabel, 2020). Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning 

en er þekktast fyrir vörumerki sitt Isabel. Helstu afurðir þess eru gulugga- og 

randatúnfiskur, ansjósa, sardína og makríll. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í 

Vizcaya á Spáni, en það er jafnframt með starfsstöðvar í Ekvador, Marokkó, Frakklandi, 

Bandaríkjunum Panama, Perú og Kólumbíu. Heildarvelta Conservas Garavilla og nam 

heildarvelta þess 412 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Fyrirtækið er 

fjölskyldufyrirtæki og eru 45% hluta fyrirtækisins í eigu Garavilla fjölskyldunnar en hin 55% 

í eigu Bolton Alimentari, en Juan Corrales Garavilla er framkvæmdastjóri fyrirtækisins 

(Smith o.fl., 2019). 

4.1.44 Daiichi Suisan 

Daiichi Suisan var stofnað árið 1948 (Dai-ichi Suisan Co., Ltd., e.d.). Fyrirtækið stundar 

heildsölu, dreifingu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess túnfiskur, 

rækja, kraki, alaskaufsi, lax, hokinhali, smokkfiskur og hörpudiskur (Smith o.fl., 2019). 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar á Toyosu fiskmarkaðinum í Tókýó í Japan. Um 

179 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Dai-ichi Suisan Co., Ltd., e.d.) og nam heildarvelta 
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þess 411 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Núverandi 

framkvæmdastjóri Daiichi Suisan er Hiroyuki Taguchi (Dai-ichi Suisan Co., Ltd., e.d.) en 

ekki fengust upplýsingar um skipan eignarhluta. Það er því óljóst hvort það er 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki. 

4.1.45 East Coast Seafood Group 

East Coast Seafood Group var stofnað árið 1981 (East Coast Seafood Group, e.d.). 

Fyrirtækið stundar fiskveiðar, fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu 

afurðir þess ameríkuhumar (e. American lobster) og hörpudiskur. Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru staðsettar í Massachusetts í Bandaríkjunum en það er auk þess með 

starfsstöðvar í Maine og New Brunswick í Kanada (Smith o.fl., 2019). Á bilinu 500 til 1.000 

starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (East Coast Seafood Group, e.d.) og nam heildarvelta þess 

410 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. East Coast Seafood Group er ekki 

fjölskyldufyrirtæki. Það er í eigu fjárfestingarfélagsins Forum Capital Group (Smith o.fl., 

2019) og er Brad Hudson núverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins (White, 2020a) 

4.1.46 Seachill UK 

Seachill UK, eins og það var kallað á tímabili, var stofnað árið 1998 (Smith o.fl., 2019). 

Hilton Food Group tók yfir fyrirtækið af Icelandic Group árið 2017 og var það endurnefnt 

í takt við það vorið 2020 og gengur nú undir nafninu Hilton Seafood UK (Seaman, 2020). 

Fyrirtækið stundar fiskvinnslu og eru helstu afurðir þess lax, þorskur, ýsa og ufsi. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Grimsby í Englandi en þar í bæ eru jafnframt 

hinar tvær stóru fiskvinnslustöðvar og hið 100 ára reykhús sem það rekur. Heildarvelta 

Hilton Seafood UK nam 408 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). 

Fyrirtækið er ekki fjölskyldufyrirtæki og er eins og áður sagði nú í eigu Hilton Food Group, 

en Richard Robinson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Seaman, 2020). 

4.1.47 Southwind Food 

Southwind Food var stofnað árið 1999 (Smith o.fl., 2019) af Buddy Galletti og sonum hans 

tveimur (Southwind Foods / Great American Seafood Imports Co., 2018). Fyrirtækið er 

einnig þekkt undir nafninu Great American Seafood út frá dótturfyrirtæki sínu sem það 

stofnaði árið 2003. Fyrirtækið stundar fiskvinnslu og innflutning og eru afurðir þeirra mjög 

fjölbreyttar, til dæmis risaborri (e. barramundi), ýsa, túnfiskur, kolkrabbi, gullmakríll (e. 
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mahi mahi), lax, humar, rækja o.fl. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Kaliforníu í 

Bandaríkjunum en það er einnig með starfsstöðvar í Nevada og Utah. Um 350 starfsmenn 

eru hjá fyrirtækinu og nam heildarvelta þess 408 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. 

Southwind Food er fjölskyldufyrirtæki og er bæði í eigu og rekið af Galletti fjölskyldunni 

en Sam Galletti, sonur Buddy, er núverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 

2019). 

4.1.48 Grupo Iberica de Congelados  

Grupo Iberica de Congelados, betur þekkt sem Iberconsa, var stofnað árið 1981 

(IBERCONSA, e.d. a) af David Ramos (Clearwater International, 2020). Fyrirtækið stundar 

fiskveiðar, fiskvinnslu, heildsölu og dreifingu og eru helstu afurðir þess lýsingur, 

argentínurækja (e. Argentine red shrimp), smokkfiskur og argentínusmokkur (e. 

Argentine shortfin squid). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Vigo á Spáni en þar 

að auki er það með starfsstöðvar í Afríku, Evrópu og Suður-Ameríku (Smith o.fl., 2019). 

Um 3.600 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (IBERCONSA, e.d. b) og nam heildarvelta þess 

406 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Iberconsa er 

fjölskyldufyrirtæki og er í meirihluta eigu Platinum Equity, en Portobello Capital og 

stjórnarmeðlimir Iberconsa eiga einnig hluta (White, 2019a). David Ramos er 

stjórnarformaður fyrirtækisins og Albert Freire er núverandi framkvæmdastjóri þess 

(Clearwater International, 2020). 

4.1.49 Negocios Industriales Real  

Negocios Industriales Real, eða NIRSA eins og það er oftast kallað, var stofnað árið 1957 

af Julio Aguirre Iglesias (Negocios Industriales Real NIRSA S.A., 2018b). Fyrirtækið stundar 

fiskveiðar, fiskvinnslu og útflutning og eru helstu afurðir þess túnfiskur, sardína og rækja. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Guayaquil í Ekvador (Smith o.fl., 2019). Um 

5.000 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Negocios Industriales Real NIRSA S.A., 2018a) og 

nam heildarvelta þess 402 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. NIRSA er 

fjölskyldufyrirtæki og er bæði í eigu og rekið af Aguirre fjölskyldunni en Roberto Aguirre 

er núverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins (Smith o.fl., 2019). 
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4.1.50 American Seafoods Group 

American Seafoods Group var stofnað af Norðmanninum Kjell Inge Rokke árið 1988 

(American Seafoods Company LLC., 2020). Fyrirtækið stundar bæði fiskveiðar og 

fiskvinnslu og eru helstu afurðir þess alaskaufsi, þorskur, lýsingur og súrímí. Höfuðstöðvar 

fyrirtækisins eru staðsettar í Washington í Bandaríkjunum en það er einnig með 

starfsstöðvar í Kanada, Danmörku, Kína og Japan (Smith o.fl., 2019). Um 1.000 starfsmenn 

eru hjá fyrirtækinu (Dun & Bradstreet, Inc., 2020a) og nam heildarvelta þess 400 

milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). American Seafoods Group er ekki 

fjölskyldufyrirtæki. Í kjölfar bandarísku fiskveiðilaganna sem voru sett árið 1998 var 

American Seafoods Group selt til bandarísks fjárfestingarfélags (Fish Info & Services 

Co.Ltd, 2020) en í dag er það í meirihluta eigu Bregal (Smith o.fl., 2019).  

4.1.51 Sendai Suisan 

Sendai Suisan var stofnað árið 1960 (Sendai-Suisan, e.d.). Fyrirtækið stundar heildsölu, 

dreifingu og innflutning og eru helstu afurðir þess túnfiskur, rækja, kraki, alaskaufsi, lax, 

hokinhali, smokkfiskur og hörpudiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Sendai 

í Japan (Smith o.fl., 2019) og eru um 100 starfsmenn hjá fyrirtækinu (Sendai-Suisan, e.d.) 

en heildarvelta þess nam 379 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Núverandi 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Fumiyoshi Shimanuki (Smith o.fl., 2019), en ekki 

fengust upplýsingar um skipan eignarhluta. Það er því óljóst hvort Sendai Suisan er 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki. 

4.1.52 Expalsa 

Expalsa var stofnað árið 1984 (H. T. Illingworth munnleg heimild, 10. nóvember 2020). 

Fyrirtækið stundar fiskeldi, fiskvinnslu og útflutning og eru helstu afurðir þess þursarækja 

(e. white shrimp) og beitarfiskur (Expalsa Exportadora de Alimentos S.A., 2020; Smith 

o.fl., 2019). Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Guayaquil í Ekvador (Smith o.fl., 

2019). Um 3.200 starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (H. T. Illingworth munnleg heimild, 10. 

nóvember 2020) og nam heildarvelta þess 375 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith 

o.fl., 2019). Expalsa er fjölskyldufyrirtæki og er í meirihlutaeigu Ecuadorian fjölskyldunnar, 

en núverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Humberto Trujillo Illingworth (H. T. 

Illingworth munnleg heimild, 10. nóvember 2020). 
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4.1.53 Sekkingstad 

Sekkingstad var stofnað árið 1923 af Konrad Sekkingstad (Sekkingstad AS, e.d.). Fyrirtækið 

stundar fiskvinnslu, vöruviðskipti, inn- og útflutning og eru helstu afurðir þess lax og 

silungur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Skogsvåg í Noregi og nam 

heildarvelta þess 371 milljónum Bandaríkjadala árið 2018. Sekkingstad er 

fjölskyldufyrirtæki og er bæði í eigu og rekið af Sekkingstad fjölskyldunni (Smith o.fl., 

2019). 

4.1.54 Fiorital 

Fiorital var stofnað árið 1979 (Dun & Bradstreet, Inc., 2020b). Fyrirtækið stundar 

fiskvinnslu, heildsölu og dreifingu og eru helstu afurðir þess hörpudiskur, kraki, 

smokkfiskur, humar og túnfiskur. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Feneyjum á 

Ítalíu en það flytur út vörur til Frakklands, Sviss og Þýskalands (Smith o.fl., 2019). Um 322 

starfsmenn eru hjá fyrirtækinu (Dun & Bradstreet, Inc., 2020b) og nam heildarvelta þess 

340 milljónum Bandaríkjadala árið 2018 (Smith o.fl., 2019). Fiorital er fjölskyldufyrirtæki 

og er bæði í eigu og rekið af Fiorotto fjölskyldunni (Bonomi, 2015; Smith o.fl., 2019; Dun 

& Bradstreet, Inc., 2020b) en Emanuele Fiorotto er fortjóri fyrirtækisins og Alessia 

Fiorotto er framkvæmdastjóri þess (Dun & Bradstreet, Inc., 2020b). 

4.2 Hlutfall fjölskyldufyrirtækja  

Af 54 stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjum í heimi má flokka að minnsta kosti 39 

þeirra sem fjölskyldufyrirtæki eða um 72%. Í töflu 4 má sjá nánari útlistun á hver 

fyrirtækjanna voru flokkuð sem fjölskyldufyrirtæki og hver ekki. 

Tafla 4: Hlutfall fjölskyldufyrirtækja af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjum í heimi 

  Fyrirtæki Land Fjölskyldufyrirtæki 

9 Trident Seafoods Bandaríkin Já 

12 Red Chamber Group Bandaríkin Já 

14 Cooke Kanada Já 

16 Pacific Seafood Group Bandaríkin Já 

18 FCF Co Tævan Óljóst 

19 Parlevliet & Van der Plas Holland Já 

22 Nueva Pescanova Spánn Nei 

26 Tri Marine International Bandaríkin Já 

28 Bolton Alimentari Ítalía Já 

31 Bumble Bee Foods Bandaríkin Nei 

33 Labeyrie Fine Foods Frakkland Nei 



 

57 

35 Wales Group Tæland Já 

36 Samherji Ísland Já 

37 Andrew Marr International Bretland Já 

38 Norebo Rússland Já 

41 Insula Noregur Nei 

42 Young's Seafood Bretland Nei 

44 Atunes y Lomos  Spánn Nei 

46 Calvo Group Spánn Já 

49 Jealsa Rianxeira Spánn Já 

55 Joyvio Group Kína Nei 

56 Frinsa del Noroeste Spánn Já 

57 Viciunai Group Litháen Já 

58 Beaver Street Fisheries Bandaríkin Já 

59 Pacific Andes International Holdings Kína Já 

61 Coast Seafood Noregur Já 

62 Seaborn Noregur Já 

63 Mazzetta Bandaríkin Já 

64 Polar Seafood Grænland Já 

65 Albacora Group Spánn Já 

66 Ocean Beauty Seafoods Bandaríkin Nei 

69 Guangdong Evergreen Group Kína Já 

70 Marusui Sapporo Chuo Suisan Japan Óljóst 

71 Santa Priscila Ekvador Já 

72 True World Foods Bandaríkin Já 

73 Tecnologica de Alimentos  Perú Já 

74 Kibun Foods Japan Já 

75 Santa Monica Seafood Bandaríkin Já 

77 Sirena Group Danmörk Já 

79 Grupo Pinsa Mexíkó Já 

80 A. Espersen Danmörk Já 

81 Marusen Chiyoda Suisan Japan Já 

84 Conservas Garavilla Spánn Já 

85 Daiichi Suisan Japan Óljóst 

87 East Coast Seafood Group Bandaríkin Nei 

89 Seachill UK Bretland Nei 

90 Southwind Food Bandaríkin Já 

91 Grupo Iberica de Congelados  Spánn Já 

92 Negocios Industriales Real  Ekvador Já 

93 American Seafoods Group Bandaríkin Nei 

95 Sendai Suisan Japan Óljóst 

96 Expalsa Ekvador Já 

97 Sekkingstad Noregur Já 

100 Fiorital Ítalía Já 

  Samtals   72%  
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Ekki fundust nægar upplýsingar um fjögur fyrirtækjanna til að skera úr um hvort þau 

væru fjölskyldufyrirtæki eða ekki, en það voru japönsku fyrirtækin Marusui Sapporo Chuo 

Suisan, Daiichi Suisan og Sendai Suisan og tævanska fyrirtækið FCF Co. 

4.3 Hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis 

Af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum eru flest þeirra sem stunda fiskveiðar, 

eða þrefalt fleiri heldur en eru í fiskeldi. Einungis lítill hluti fyrirtækjanna stundar bæði en 

rúmur þriðjungur þeirra stundar hvorki fiskveiðar né fiskeldi heldur vinnur eingöngu með 

sjávarafurðir frá öðrum fyrirtækjum. Á mynd 4 má sjá nánar hvernig þetta skiptist.  

 

Niðurstöður sýndu jafnframt fram á að fjölskyldufyrirtækin stunda frekar fiskveiðar og 

fiskeldi heldur en þau fyrirtæki sem eru ekki fjölskyldufyrirtæki.  

En tæplega helmingur þeirra fyrirtækja sem ekki eru fjölskyldufyrirtæki stunda hvorki 

fiskveiðar né fiskeldi eins og sjá má á mynd 5. 

39%

13%
11%

37%

Fiskveiðar Fiskeldi Bæði fiskveiðar og fiskeldi Hvorki fiskveiðar né fiskeldi

Mynd 4: Hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis hjá einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum 
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Mynd 5: Samanburður á skiptingu fiskveiða og fiskeldis eftir því hvort fyrirtækin eru fjölskyldufyrirtæki 
eða ekki 

4.4 Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtæki í heimi eftir heimsálfum 

Um 80% af veiddum sjávarafurðum í heiminum má rekja til 25 aflamestu landanna. Þar af 

eru einungis átta lönd sem eiga heiðurinn af rúmlega helmingnum, þ.e. Kína (15%), Perú 

(8%), Indónesía (8%), Rússland (6%), Bandaríkin (6%), Indland (4%), Víetnam (4%) og 

Japan (4%). Þess má geta að Ísland vermir 17. sætið á listanum yfir aflamestu löndin með 

1% af heildaraflanum. Heildarafli heimsins taldi 178.5 milljón tonn árið 2018, en 54% 

þeirra afurða voru veiddar og 46% komu frá eldi. Í flestum heimsálfum er hlutfall fiskeldis 

af heildarframleiðslu í kringum 15% en Asía er þar algjör undantekning þar sem tæp 60% 

af allri fiskeldisframleiðslu í heiminum er í Kína (FAO, 2020). 

Miðað við skýrslu Undercurrent News frá árinu 2019 koma stærstu einkareknu 

sjávarútvegsfyrirtæki í heimi frá fjórum heimsálfum, þ.e. Asíu, Evrópu, Norður-Ameríku 

og Suður-Ameríku. Í þeim tilgangi að athuga hvort greina megi einhvern sérstakan mun 

þeirra á milli var hver heimsálfa tekin til nánari skoðunar. 

4.4.1 Asía 

Um 19% af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í heimi eru í Asíu, en flest 

þeirra eru frá Japan. Lista yfir fyrirtækin má sjá í töflu 5. 
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Tafla 5: Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í Asíu 

  Fyrirtæki Land Fjölskyldufyrirtæki 

18 FCF Co Tævan Óljóst 

35 Wales Group Tæland Já 

55 Joyvio Group Kína Nei 

59 Pacific Andes International Holdings Kína Já 

69 Guangdong Evergreen Group Kína Já 

70 Marusui Sapporo Chuo Suisan Japan Óljóst 

74 Kibun Foods Japan Já 

81 Marusen Chiyoda Suisan Japan Já 

85 Daiichi Suisan Japan Óljóst 

95 Sendai Suisan Japan Óljóst 

  Samtals   a.m.k. 50% 

 

Af þeim 10 eru að minnsta kosti fimm þeirra fjölskyldufyrirtæki, eða 50%, en líkt og áður 

hefur komið fram er ekki hægt að segja með fullri vissu hvort fjögur þeirra eru 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki.  

Helmingur af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Asíu stunda hvorki 

fiskveiðar né fiskeldi. Á mynd 6 má sjá hlutfallslega skiptingu fiskveiða og fiskeldis nánar. 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis hjá einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Asíu 

4.4.2 Evrópa 

Rúm 44% af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í heimi eru í Evrópu, en flest 

þeirra eru frá Spáni. Í töflu 6 má sjá lista yfir þau. 
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Tafla 6: Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í Evrópu 

  Fyrirtæki Land Fjölskyldufyrirtæki 

19 Parlevliet & Van der Plas Holland Já 

22 Nueva Pescanova Spánn Nei 

28 Bolton Alimentari Ítalía Já 

33 Labeyrie Fine Foods Frakkland Nei 

36 Samherji Ísland Já 

37 Andrew Marr International Bretland Já 

38 Norebo Rússland Já 

41 Insula Noregur Nei 

42 Young's Seafood Bretland Nei 

44 Atunes y Lomos  Spánn Nei 

46 Calvo Group Spánn Já 

49 Jealsa Rianxeira Spánn Já 

56 Frinsa del Noroeste Spánn Já 

57 Viciunai Group Litháen Já 

61 Coast Seafood Noregur Já 

62 Seaborn Noregur Já 

65 Albacora Group Spánn Já 

77 Sirena Group Danmörk Já 

80 A. Espersen Danmörk Já 

84 Conservas Garavilla Spánn Já 

89 Seachill UK  Bretland Nei 

91 Grupo Iberica de Congelados Spánn Já 

97 Sekkingstad Noregur Já 

100 Fiorital Ítalía Já 

  Samtals   75% 

 

Af þeim 24 eru 18 þeirra fjölskyldufyrirtæki, eða 75%. 

Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í Evrópu stunda mikið meira af fiskveiðum 

heldur en fiskeldi. Á mynd 7 má sjá hlutfallslega skiptingu fiskveiða og fiskeldis nánar. 
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Mynd 7: Hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis hjá einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Evrópu 

4.4.3 Norður-Ameríka 

Tæp 30% af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í heimi eru í Norður-Ameríku, 

en flest þeirra eru frá Bandaríkjunum. Lista yfir þau má sjá í töflu 7. 

Tafla 7: Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í Norður-Ameríku 

  Fyrirtæki Land Fjölskyldufyrirtæki 

9 Trident Seafoods Bandaríkin Já 

12 Red Chamber Group Bandaríkin Já 

14 Cooke Kanada Já 

16 Pacific Seafood Group Bandaríkin Já 

26 Tri Marine International Bandaríkin Já 

31 Bumble Bee Foods Bandaríkin Nei 

58 Beaver Street Fisheries Bandaríkin Já 

63 Mazzetta Bandaríkin Já 

64 Polar Seafood Grænland Já 

66 Ocean Beauty Seafoods Bandaríkin Nei 

72 True World Foods Bandaríkin Já 

75 Santa Monica Seafood Bandaríkin Já 

79 Grupo Pinsa Mexíkó Já 

87 East Coast Seafood Group Bandaríkin Nei 

90 Southwind Food Bandaríkin Já 

93 American Seafoods Group Bandaríkin Nei 

  Samtals   75% 

 

Af þeim 16 eru 12 þeirra fjölskyldufyrirtæki, eða 75%. 

42%

8%8%

42%

Fiskveiðar Fiskeldi Bæði fiskveiðar og fiskeldi Hvorki fiskveiðar né fiskeldi



 

63 

Meirihluti stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjanna í Norður-Ameríku stundar 

ýmist fiskveiðar, fiskeldi eða bæði, en þriðjungur stundar hvorki fiskveiðar né fiskeldi. Á 

mynd 8 má sjá hlutfallslega skiptingu fiskveiða og fiskeldis nánar. 

 

Mynd 8: Hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis hjá einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Norður-
Ameríku 

4.4.4 Suður-Ameríka 

Um 7% af stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í heimi eru í Suður-Ameríku, en 

flest þeirra eru frá Ekvador. Í töflu 8 má sjá lista yfir þau. 

Tafla 8: Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í Suður-Ameríku 

  Fyrirtæki Land Fjölskyldufyrirtæki 

71 Santa Priscila Ekvador Já 

73 Tecnologica de Alimentos  Perú Já 

92 Negocios Industriales Real  Ekvador Já 

96 Expalsa Ekvador Já 

  Samtals   100% 

 

Af þeim fjórum eru öll þeirra fjölskyldufyrirtæki. 

Stærstu einkareknu sjávarútvegsfyrirtækin í Suður-Ameríku stunda ýmist fiskveiðar 

eða fiskeldi. Engin þeirra stunda þó bæði í senn eins og sjá má á mynd 9. 
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Mynd 9: Hlutfallsleg skipting fiskveiða og fiskeldis hjá einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Suður-
Ameríku 
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5 Umræður og lokaorð 

Í þessari rannsókn var fyrst og fremst verið að kanna hversu hátt hlutfall af stærstu 

einkareknu sjávarútvegsfyrirtækjum í heimi eru fjölskyldufyrirtæki. Af 

einkafyrirtækjunum 54 sem tekin voru til skoðunar mátti flokka að minnsta kosti 39 þeirra 

sem fjölskyldufyrirtæki, eða rúm 72%. Þær niðurstöður haldast nokkuð vel í hendur við 

þá rannsókn sem gerð var á Íslandi, en samkvæmt henni eru 39 af 50 stærstu íslensku 

sjávarútvegsfyrirtækjunum fjölskyldufyrirtæki, eða 78%. Þá leiddu niðurstöður jafnframt 

í ljós að öll fyrirtækin frá Suður-Ameríku voru fjölskyldufyrirtæki. 75% fyrirtækjanna sem 

eru frá bæði Evrópu og Norður-Ameríku eru fjölskyldufyrirtæki og að minnsta kosti 50% 

þeirra sem eru frá Asíu. Af þessum tölum má draga þá ályktun að meirihluti allra 

sjávarútvegsfyrirtækja séu fjölskyldufyrirtæki, eða í það minnsta meirihluti einkarekinna. 

Fjölskyldufyrirtæki eru ekki alltaf fjölskyldufyrirtæki alla sína tíð eins og sjá má á 

mismunandi lífsferlum þeirra. Young‘s Seafood er til að mynda dæmi um fyrirtæki sem 

var áður fjölskyldufyrirtæki en er það ekki lengur. Eins er Tri Marine International dæmi 

um fyrirtæki sem varð ekki fjölskyldufyrirtæki fyrr en það var orðið fullvaxta. 

Samkvæmt þeirri rannsókn sem gerð var á aðkomu kvenna að sjávarútvegi á Íslandi 

var líklegra að konur ættu hlut í fyrirtæki eða sætu í stjórn þess ef fyrirtækið var 

fjölskyldufyrirtæki. Þegar litið er yfir einkareknu fyrirtækin 54 má sjá sömu leitni. Til 

dæmis eru framkvæmdastjórar Bolton Alimentari og Pacific Andes International Holdings 

og varaforseti Marusa Chiyoda Suisan konur. Einnig eru það konur sem eiga stóran 

eignarhlut í Samherja og Fiorital. Öll þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera 

fjölskyldufyrirtæki. Hins vegar stunda þau ekki fiskeldi, að Samherja undanteknum, og ber 

það því ekki saman við rannsókn Pettersen sem gaf til kynna að líklegra væri að konur 

væru eigendur, stjórnendur eða stjórnarmenn ef fyrirtækin stunduðu fiskeldi. Þess ber þó 

að geta að kynjaskipting var ekki könnuð sérstaklega í þessari rannsókn svo það kann vel 

að vera að konur gegni stjórnunarstörfum eða eigi hluta í fleiri fyrirtækjum en þeim sem 

nefnd voru hér sem dæmi.  

Í þessari rannsókn var ennfremur skoðað hvernig starfsemi einkareknu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna skiptist á milli fiskveiða og fiskeldis. Það var ljóst að flest þeirra 
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stunda fiskveiðar eða um þrefalt fleiri heldur en í fiskeldi. Þá var aðeins lítill hluti 

fyrirtækjanna sem stundar bæði fiskeldi og fiskveiðar en rúmlega þriðjungur þeirra 

stundar hvorugt og vinnur því einungis með sjávarafurðir frá öðrum fyrirtækjum. Þegar 

horft var til þess hvort greina mætti mun á starfsemi fyrirtækjanna eftir því hvort þau voru 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki kom í ljós að fjölskyldufyrirtæki stunda frekar fiskveiðar heldur 

en þau fyrirtæki sem ekki eru fjölskyldufyrirtæki. Þegar starfsemi fyrirtækjanna var 

skoðuð út frá hverri heimsálfu fyrir sig var ljóst að stundað er mun meira fiskeldi í Asíu og 

Suður-Ameríku heldur en í hinum heimsálfunum. Að hinu leytinu til er mest um fiskveiðar 

í Evrópu. Þegar listinn yfir einkareknu fyrirtækin er skoðaður í heild sinni má sjá að mesta 

veltan er í Norður-Ameríku, en flest fyrirtækjanna eru í Evrópu. 

Mikill skortur er á rannsóknum um muninn á milli fjölskyldufyrirtækja. Í kjölfarið af 

þessari rannsókn væri hægt að bera fjölskyldufyrirtækin 39 saman. Til dæmis í þeim 

tilgangi að greina hvað þau eiga sameiginlegt og hvað ekki. Það væri jafnframt forvitnilegt 

að athuga með hlutfall fjölskyldufyrirtækja meðal opinberu fyrirtækjanna sem umfang 

þessarar rannsóknar náði ekki yfir. Eins væri fróðlegt að gera sambærilega rannsókn en 

út frá öðru stærðarviðmiði heldur en veltu. Fjölskyldufyrirtæki í sjávarútvegi er einkar 

áhugavert rannsóknarefni með marga enn óskoðaða vinkla og því af nógu að taka.
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