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Úrdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um þau áhrif sem yfirtökur hafa á mannauð fyrirtækja. Tekin verða fyrir 

fyrirtæki sem starfa á íslenskum markaði til að athuga áhrifin sem yfirtökurnar hafa. 

Rannsakendur ritgerðarinnar notuðust mest við gögn sem komu frá djúpviðtölum við stjórnendur 

og starfsmenn fyrirtækja sem voru í yfirtökuferli eða voru tiltölulega nýbúin að ganga í gegnum 

það. Fyrirtækin sem tekin voru fyrir voru TSS og yfirtaka þeirra á dk hugbúnaði, Origo og 

yfirtaka þeirra á Strikamerki, Askja og yfirtaka þeirra á Bernhard og N1 og yfirtaka þeirra á 

fjórum starfsstöðvum Ísey Skyr Bar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á mikilvægi 

undirbúnings og upplýsingaflæðis stjórnenda þegar yfirtaka á sér stað. Mikilvægt er að gott 

upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsmanna sé til staðar. Upplýsingaflæði kemur í veg fyrir 

óvissu og hræðslu starfsmanna í yfirtökuferlinu. Út frá niðurstöðum var sýnt fram á það að 

breytingastjórnun eykur líkur á árangursríka yfirtöku og hjálpar til við að miðla framtíðarsýn og 

stefnu fyrirtækisins. 
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1. Kafli – Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ferlið sem felst í yfirtökum og samrunum fyrirtækja út frá 

sjónarmiði stjórnenda, sem og starfsmanna, innan fyrirtækis. Fyrirtækið dk hugbúnaður (hér eftir 

,,dk’’) verður tekið sérstaklega til skoðunar og skýrt ítarlega frá yfirtökuferli þess, sem enn er í 

gangi. Á meðfylgjandi síðum verður fjallað um dk og gerð grein fyrir könnun okkar á hvort eða 

hvernig stjórnunarkenning er innleidd í dk og hvort einhver breyting á því hafi átt sér stað á 

meðan á yfirtökunni stóð og eftir að nýir stjórnendur tóku við. Yfirtökur og samrunar fyrirtækja 

geta verið flókið og langt ferli og hægt er að tækla það á marga vegu. 

Undanfarin ár hefur verið mikil aukning í samruna og yfirtökum fyrirtækja (Payne, 

1987). Í mörgum tilfella hafa yfirtökur ekki skilað tilætluðum árangri og fjárlosun hefur þá aukist 

töluvert í kjölfarið. Ef fyrirtæki notast við markvissari nálgun við yfirtöku geta þau aukið 

líkurnar á að taka góðar ákvarðanir (Payne, 1987). Til eru margar kenningar um stjórnun og er 

þeim yfirleitt beitt til að auka framleiðni fyrirtækja og til að auðvelda ákvarðanatöku og auka 

samstarf innan þeirra. Stjórnendur fara sjaldnast eingöngu eftir einni sérstakri kenningu heldur 

notast þeir oftast við samsetningu fjölda kenninga eftir því hvernig fyrirtæki þeirra virkar, 

tilgangi þess og vinnuafli. 

 Breytingastjórnun (e. Change Management) er hugmyndafræði sem er umfangsmikil og 

því erfitt að skilgreina á einfaldan hátt þar sem breytingastjórnun er jafn fjölbreytt og 

áskoranirnar sem skipulagsheildir og stjórnendur standa frammi fyrir í síbreytilegu 

viðskiptaumhverfi nútímans sem einkennist af hröðum breytingum og óvissu (Metre, 2009). 

Breytingastjórnun er nálgun og beiting þekkingar, tóla og auðlinda til að nýta ávinninginn af 

breytingum á sem bestan máta og inniheldur jafnframt aðferðir sem notaðar eru til þess að 

hámarka árangur og skilvirkni í breytingum og því ferli sem breytingar framkalla. Til að ná 

eftirsóknarverðri gagnsemi verða breytingar að vera skilvirkar, árangursríkar og sjálfbærar 

(Metre, 2009). Breytingastjórnun felur í sér umtalsverða áætlunargerð, nákvæma útfærslu og 

samráð við, sem og, þátttöku starfsmanna sem breytingin hefur áhrif á. Breytingar verða að vera 

raunhæfar, framkvæmanlegar og mælanlegar. Breytingastjórnun er aðferðafræði sem er notuð til 

að bæta framleiðni og hagnað og gera þannig fyrirtækjum kleift að aðlagast breyttum aðstæðum 

og keppa á markaði (Metre, 2009). 
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 Kurt Lewin var pólskur félagssálfræðingur sem fæddist árið 1890 og hefur verið 

viðurkenndur sem faðir kenninga samfélagsbreytinga (e. Father of social change theories) 

(Kaminski, 2011). Lewin er oft nefndur upphafsmaður aðgerðarrannsókna (e. Action research) 

þó að hann sé þekktastur fyrir tvær kenningar sínar um breytingastjórnun, kraftagreiningar 

kenninguna (e. Force field analysis) og þriggja skrefa módelið (e. Lewin's three step change 

model) (Adelman, 1993). Þriggja skrefa módel Lewins um breytingastjórnun er leiðarvísir til 

skipulagðra breytinga sem samanstendur af þremur mismunandi og mikilvægum skrefum 

(Kaminski, 2011). 

 

1. Affrysta (e. Unfreeze): Fyrsta skrefið í módelinu felst í því að finna aðferð til að gera 

fólki kleift að sleppa gömlum vönum sem leiddu til fjandsamlegrar hegðun. Á þessu stigi 

á löngun til breytinga sér stað, eða að minnsta kosti er viðurkennt að þörf sé á breytingum 

(Kaminski, 2011). 

2. Framkvæma (e. Move): Annað skrefið í módelinu felur í sér hugarfarsbreytingu, 

tilfinningu og/eða hegðun og best væri ef breytingin næði yfir öll þrjú sviðin. Í þessu 

skrefi eru þátttkendur sannfærðir um að nýja leiðin sé betri en sú gamla (Kaminski, 

2011). 

3. Endurfrysta (e. Refreeze): Þriðja og síðasta skrefið felst í því að festa breytinguna í 

sessi, svo hún verði stöðluð rekstraraðferð, því án þess er auðvelt að falla aftur í gamla 

farið. Umbun, stuðningur og góð stjórnun skipta sköpum í þessu skrefi til að ná megi 

stöðugleika þar til að næstu stóru breytingarnar eiga sér stað (Kaminski, 2011). 

 

Lewin framlengdi síðan þriggja skrefa módelið sitt um breytingastjórnun með kraftagreiningar 

kenningunni þar sem veittar eru leiðbeiningar um greiningu aðstæðna og stjórnun breytinga 

innan stofnana og samfélaga (Kaminski, 2011). Lewin gerði ráð fyrir að í öllum aðstæðum séu 

bæði drifkraftar (e. Driving forces) og aðhaldsöfl (e. Restraining forces) sem hafi áhrif á allar 

breytingar sem kunna að verða. Drifkraftar í kraftagreiningar kenningu Lewins eru öfl sem hafa 

áhrif á aðstæður og hafa tilhneigingu til að koma af stað breytingum og halda þeim gangandi 

(Kaminski, 2011). Drifkraftar geta verið til að mynda; aukin framleiðni hópa, þrýstingur frá 

stjórnendum, hvatning, vonbrigði yfir núverandi leið sem farin er og samkeppis- eða félagslegar 

kröfur. Aðhaldsöfl eru öfl sem hemja eða minnka drifkraftana og gera erfitt um vik að knýja 
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fram breytingar (Kaminski, 2011). Áhugaleysi, óhóflegur kostnaður, andstaða og lélegt viðhald 

búnaðar eru dæmi um aðhaldsöfl sem geta hamlað breytingum og framleiðni. Samkvæmt 

kenningu Lewins stjórnast hegðun fólks út frá öflun viðhorfa, væntingum, menningarlegum 

viðmiðum o.s.frv. og þessi öfl geta verið jákvæð og hvatt fólk til góðrar hegðunar eða geta verið 

neikvæð og hamlað góðri hegðun (Kaminski, 2011). 

 Síðustu kenninguna sem vert er að nefna, og rannsakendur munu notast við í þessari 

ritgerð, er átta skrefa módel Kotters um breytingastjórnun. John Kotter er Konosuke Matsushita 

prófessor í stjórnun við Harvard Business School og er einnig stofnandi og skólastjóri í Kotter 

Associates í Cambridge, Massachusetts (Kotter, 2012). Hann útskrifaðist frá MIT háskólanum og 

Harvard og hefur verið hluti af deild Harvard Business School síðan árið 1972. Árið 1980 fékk 

Kotter fulla prófessorsstöðu við háskólann þegar hann var einungis 33 ára gamall. Hann var 

yngstur í sögu Harvard háskólans að hljóta þann heiður (Kotter, 2012). John Kotter bjó til átta 

skrefa breytingastjórnunarmódelið þar sem hann skilgreindi helstu ástæður þess að breytingar 

innan fyrirtækja mistakast. Módelið er vegvísir til að skapa og viðhalda þátttöku starfsmanna 

ásamt stöðugum framförum innan fyrirtækisins (Calegari o.fl., 2015). Skrefin átta í módeli 

Kotters (2012) eru: 

1. Gera grein fyrir mikilvægi breytinga. 

2. Byggja leiðbeinendateymi. 

3. Búa til framtíðarsýn og stefnu framkvæmda. 

4. Miðla framtíðarsýninni og stefnunni. 

5. Hvetja til að framkvæma framtíðarsýn og stefnu til að fjarlægja hindranir til 

breytinga. 

6. Skipuleggja og búa til einföld skammtímamarkmið til sigurs. 

7. Fagna litlu sigrunum og nýta meðbyrinn til að halda áfram að gera breytingar. 

8. Festa nýju aðferðirnar inn í skipulagsmenninguna (e. Organizational culture). 
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Rannsakendur settu fram tvær tilgátur til að svara rannsóknarspurningunni sinni: 

 

Hvaða áhrif hefur það á mannauð fyrirtækis þegar yfirtökur eiga sér stað? 

 

Tilgáta 1: Stjórnendur þurfa ekki að eyða miklum tíma í aðlögun mannauðs inn í fyrirtækið í 

yfirtökuferlinu. 

Tilgáta 2: Breytingastjórnun leiðir til vel heppnaðrar yfirtöku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Kafli – Fræðilegt inntak 

Í þessum kafla verður rætt um fræðileg hugtök og kenningar um samruna og yfirtökur fyrirtækja. 

Hefst kaflinn á skilgreiningu á hugtökum samruna og yfirtöku, auk þess sem farið verður yfir 

hvata kaupenda og seljenda og áhrif samruna eða yfirtöku á mannauð fyrirtækja. 

 
2.1. Yfirtökur 

Hugtökin samruni og yfirtaka vísa bæði til þess ferils þegar fyrirtæki eru tekin yfir og þegar þau 

sameinast. Við samruna komast hluthafar tveggja eða fleiri fyrirtækja að samkomulagi um að 

þau verði að einu fyrirtæki og í samrunanum eignast hluthafar fyrirtækjanna hlutdeild í hinu 

sameinaða fyrirtæki (Sherman, 2018; Ingi Pálsson o.fl., 2008). Yfirtaka felur hinsvegar í sér að 

fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki og verður í kjölfarið eigandi þess (Sherman, 2018). Fyrirtæki 

gera yfirtökur af nokkrum ástæðum; þau gætu viljað öðlast stærðarhagkvæmni (e. economics of 

scale), meiri markaðshlutdeild, fjölbreytni eða aukin samlegðaráhrif (e. economics of scope) 

(Kenton, 2020a). Ef fyrirtæki vilja útvíkka starfsemi sína til annarra þjóða, geta kaup á núverandi 

fyrirtæki verið eini raunhæfi kosturinn til að komast á erlendan markað eða að minnsta kosti sá 

auðveldasti. Þá gæti fyrirtækið sem keypt var haft sína eigin starfsmenn (bæði stjórnendur og 

vinnuafl), vörumerkið og aðrar óefnislegar eignir, sem hjálpar til við að tryggja að 

yfirtökufyrirtækið geti farið af stað með traustan viðskiptavinahóp (Kenton, 2020a). 

 

2.1.1. Aðferðir 

Hægt er að taka yfir fyrirtæki á mismunandi vegu, en þær aðferðir sem verða hér til umræðu eru 

listaðar hér að neðan. 

 

‒ Vinsamleg yfirtaka (e. friendly takeover): á sér stað þegar yfirtökufyrirtækið kaupir 

fyrirtæki þar sem stjórnendur beggja fyrirtækjanna samþykkja yfirtökuna (Brigham og 

Daves, 2007). Í sumum tilvikum er það yfirtökubráð (e. target company) sem sækist eftir 

því að yfirtaka eigi sér stað (Damodaran, 2012). Yfirtökubráð er það fyrirtæki sem álitið 

er aðlaðandi fyrir yfirtöku af hugsanlegu yfirtökufyrirtæki. 

‒ Fjandsamleg yfirtaka (e. hostile takeover): er þegar yfirtökufyrirtæki kaupir 

yfirtökubráðina á grundvelli fyrsta eða endurskoðaðs tilboðs, þó að stjórnendur 
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yfirtökubráðarinnar hafi andmælt upphaflegu tilboði yfirtökufyrirtækisins (Franks og 

Mayer, 1996). Ólíkt því sem á sér stað í vinsamlegri yfirtöku, er yfirtökubráðin ekki að 

leitast eftir yfirtöku og því er upphaflega nálgunin frá yfirtökufyrirtækinu óumbeðin 

(DePamphilis, 2010). 

‒ Viðsnúin yfirtaka (e. reverse takeover): á sér stað þegar einkafyrirtæki kaupir fyrirtæki 

sem er skráð á markað í þeim tilgangi að fá almenna skráningu og til að einkaaðilinn 

verði hinn opinberi aðili framvegis (Gleason o.fl., 2005). 

‒ Dótturfélags yfirtaka (e. backflip takeover): er fremur sjaldgæf en hún felur í sér að 

yfirtökufyrirtækið verður að dótturfélagi yfirtökubráðar (Huseynov, 2016). 

 

2.1.2. Tegundir 
 
Lárétt yfirtaka á sér stað þegar eitt fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki sem starfar á svipuðum, eða 

sama, markaði. Yfirleitt þegar lárétt yfirtaka á sér stað er það til þess að ná stærðarhagkvæmni 

eða markaðshlutdeild. Lárétt yfirtaka er algengust þar sem samkeppni er harðari og framtíðar 

tekjumöguleikar eru miklu meiri á mörkuðum með færri heildarfyrirtækjum (Nead, 2016). Við 

lárétta yfirtöku fækkar fyrirtækjum á markaði og getur það leitt til þess að fyrirtæki komist í 

einokun (e. monopoly) og þurfa því stjórnvöld oft að hafa afskipti af láréttum yfirtökum til að 

koma í veg fyrir neikvæð áhrif á samkeppni (Weston o.fl., 2013). 

 Lóðrétt yfirtaka er hugtak notað til að lýsa yfirtöku tveggja fyrirtækja sem framleiða 

aðskildar vörur eða þjónustu sem tengjast hverri fullunninni vöru. Lóðrétt yfirtaka gerist aðallega 

þegar fyrirtæki í aðskildum hlutum aðfangakeðju iðnaðar sameinast. Lóðrétt yfirtaka veitir 

fyrirtækjum marga kosti, þar á meðal meiri styrk í aðfangakeðjunni, möguleikum á minni 

kostnaði og bættri markaðsstjórnun (Kenton, 2019b). Samt sem áður, eftir því hvernig skipulagi 

er háttað, er hægt að skipta lóðréttri yfirtöku á tvo vegu: framvirka samþættingu og afturábak 

samþættingu. Framvirk samþætting á sér stað þegar fyrirtæki stækkar áfram í aðfangakeðjunni, 

til að mynda þegar framleiðandi tekur út söluaðila (Kenton, 2021a). Afturábak samþætting gerist 

þegar fyrirtæki stækkar afturábak til að öðlast eignarhald lengra aftur í aðfangakeðjunni, eins og 

til dæmis þegar dreifingarfyrirtæki tekur út söluaðila eða birgja af vörum sínum (Kenton, 2021b). 

 Samsteypuyfirtaka vísar til þess þegar fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki sem er í ótengdum 

rekstri og er ekki samkeppnisaðili. Hægt er að skipta samsteypuyfirtöku í þrennt: þegar fyrirtæki 

vill auka framboð á vörum og kaupir annað fyrirtæki í þeim tilgangi; þegar fyrirtæki kaupir 
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annað fyrirtæki sem selur svipaðar vörur á öðrum landfræðilegum markaði til að auka 

markaðssvæði og þegar fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki sem er í ótengdri atvinnustarfsemi 

(Weston o.fl., 2013). 

 
Tafla 1: Þrjár tegundir samruna og yfirtöku 

Tegund Skipulag Markmið Útkoma Yfirráð 

Lárétt 
yfirtaka 

Yfirtökufyrirtækið 
starfar á svipuðum, 
eða sama markaði. 

Auka 
markaðshlutdeild 
og 
stærðarhagkvæmni. 

Minnka 
samkeppni. 

Ná stjórn á 
markaðnum. 

Lóðrétt 
yfirtaka 

Yfirtökufyrirtækið 
starfar á 
mismunandi 
stigum 
aðfangakeðjunnar. 

Styrkja 
aðfangakeðjuna og 
auka 
markaðsstjórnun. 

Lækkun á 
kostnaði og bætt 
markaðsstjórnun. 

Ná stjórn á 
atvinnugreininni. 

Samsteypu 
yfirtaka 

Yfirtökufyrirtæki 
starfar í ótengdum 
rekstri. 

Auka fjölbreytni í 
rekstri. 

Aukið 
markaðsvald. 

Ná stjórn á 
markaðnum. 

 
(Weston o.fl., 2013) 

 
2.1.3. Mismunandi yfirtökur 

 
Þrjár aðferðir virðast vera algengastar í yfirtökum, en þær eru; yfirtökur stjórnenda (e. 

Management buyout), yfirtökur utanaðkomandi stjórnenda (e. Management buy-in) og 

skuldsettar yfirtökur (e. Leveraged buyout) (Kenton, 2020). 

 Þegar yfirtökur stjórnenda komu fyrst fram var það kallað “going private” sem á íslensku 

er kallað að fara í einkarekstur (Lowenstein, 1985). Yfirtökur stjórnenda eru þegar stjórnendur 

innan fyrirtækis kaupa eignir og rekstur fyrirtækisins. Með þessu eiga stjórnendur rekstur 

fyrirtækisins og hafa aukið vald í stað þess að vera einungis starfsmenn innan þess (Lowenstein, 

1985). Frábrugðið öðrum yfirtökum þá eru ekki tvö fyrirtæki að sameinast og þar af leiðandi eru 

engin samlegðaráhrif til staðar (Jón Sævarsson, 2011). Yfirtökur stjórnenda hjá einkafyrirtækjum 

eiga það til að byrja á að ofmeta tekjur fyrirtækisins áður en yfirtakan á sér stað, en að henni 

lokinni kemur raunverulega í ljós að frammistaða fyrirtækisins er verri en sett var fram (Tutuncu, 

2019). Þegar kemur að yfirtöku stjórnenda er jákvætt að stjórnendur hafi upplýsingar um 
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fyrirtækið sjálft sem hinn utanaðkomandi fjárfestir hefur ekki og eru þeir þess vegna betur 

undirbúnir til að meta virði þess. Viðhorf stjórnenda breytist eftir yfirtöku, þar sem þeir eru 

orðnir eigendur og leggja þeir þá meira í að hámarka virði fyrirtækisins sem gæti breytt 

ákvarðanatöku um arðgreiðslur, fjármögnun og fjárfestingar í framtíðinni (Jón Sævarsson, 2011). 

 Yfirtökur utanaðkomandi stjórnenda eru í raun svipaðar og yfirtökur stjórnenda nema að 

því leyti að yfirtaka utanaðkomandi stjórnenda á sér stað þegar utanaðkomandi stjórnandi eða 

utanaðkomandi stjórnendateymi kaupir stóran eignarhlut í fyrirtæki og kemur í stað núverandi 

stjórnendateymis. Til að flokkast sem raunveruleg yfirtaka utanaðkomandi stjórnenda er því 

haldið fram að takmarka þurfi hlutabréf af eigin fé hjá núverandi stjórnendateymis og að þeir 

utanaðkomandi stjórnendur ættu að minnsta kosti að eiga um 25 prósent af hlutabréfum með 

atkvæðisrétti fyrirtækisins sem var yfirtekið (Pöschl og Freiling, 2020). 

 Skuldsett yfirtaka er þegar nota þarf umtalsvert magn af lánsfé (skuldabréf eða lán) til að 

mæta kostnaði við yfirtökuna. Í skuldsettum yfirtökum eru fyrirtæki keypt af sjálfstæðum 

fjárfestingafyrirtækjum sem nota lítinn sem engan hluta af eigin fé og notast við mjög stóran 

hluta af utanaðkomandi lánsfjármögnun (Kaplan og Strömberg, 2009). 

 

2.2. Hvatar fyrir samrunum og yfirtökum 

Hér verður farið yfir hvata félaga til þess að fara í samruna við önnur fyrirtæki eða hvata til þess 

að selja eða kaupa fyrirtæki og fá nýja stjórnendur til að taka yfir. Ýmsar ástæður geta legið fyrir 

því að stjórnendur vilji selja fyrirtæki sitt og fá nýja stjórnendur til að taka við eða sameinast 

öðru fyrirtæki, eins og löngun stjórnenda til að láta af störfum, skortur á arftaka félags, vanhæfni 

til að taka þátt í samkeppni markaðarins, skortur á fjármagni til vaxtar, löngun til að útrýma 

persónulegum ábyrgðum eða öðrum persónulegum skuldbindingum, vegna aldurs og/eða 

heilsufarsvandamál og svo mætti lengi telja (Sherman, 2018). 

 

2.2.1. Hvatar seljenda 

Hvatar til samruna og yfirtöku eru ólíkir fyrir seljendur og kaupendur eftir þessum aðferðum af 

sölu fyrirtækja. Í yfirtökum eru hvatar seljenda einna helst þeir að stjórnandi eða stjórnendur séu 

að nálgast eftirlaunaaldur, eða séu að leita að útgönguleið, vanhæfni stjórnenda til að taka þátt í 

samkeppni markaðarins, þörf eða löngun til þess að ná fram sparnaði með stærðarhagkvæmni og 
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einnig aðgengi að auðlindum fyrirtækisins sem tekið er yfir (Sherman, 2018).  

 

2.2.2. Hvatar kaupenda 
 
Hvatar kaupenda í yfirtökum eiga það til að vera eitt eða fleiri af eftirfarandi ástæðum; 

tekjuaukning, lækkaður kostnaður, lóðrétt og/eða lárétt samlegðaráhrif á rekstur eða 

margfeldishagkvæmni, þrýstingur frá fjárfestum að auka rekstur, vannýttar auðlindir, löngun til 

að fækka samkeppnisaðilum á markaði (að auka markaðshlutdeild og draga úr verðsamkeppni), 

þörf á að koma sér inn á nýjan markað á nýjum stað og að lokum getur það verið löngun til að 

auka fjölbreytni með nýjum vörum og þjónustu (Sherman, 2018). 

 Í klassískum samruna er enginn kaupandi né seljandi og því er hvatinn annar en í 

yfirtökum (Sherman, 2018). Helstu hvatar í samruna eru; að endurskipuleggja virðiskeðju 

iðnaðarins, að bregðast við samkeppnislegum kostnaðarþrýstingi með stærðarhagkvæmni og 

breiddarhagkvæmni, að auka framleiðslu á núverandi vöru, aukin hæfni hjá núverandi 

stjórnendum, að endurskipuleggja umframfjármagn í arðbærari og/eða í viðbótarnotkun og að 

lokum að fá skattaívilnanir (Sherman, 2018). 

 

2.2.3. Efnahagsleg áhrif samruna og yfirtöku 
 

Breytingar geta átt sér stað í atvinnugreinum, eins og til dæmis líftími vöru, innan sérstakrar 

atvinnugreinar, og þá aðallega fyrir landbúnaðarafurðir, fatnað, bifreiðar og einhverskonar 

efnafræðileg efni. Þegar þessar vörur verða staðlaðar eða hrávara, myndast mikil samkeppni sem 

veldur umfram afkastagetu og þá fara fyrirtæki oft í samruna til að takast á við það. Þörfin til að 

draga úr umfram afkastagetu innan sérstakra atvinnugreina, knúði marga samruna fyrirtækja í 

Bandaríkjunum á níunda og tíunda áratugnum og allra helst í bifreiðaiðnaðinum, 

bankaiðnaðinum og lyfjaiðnaðinum (Sudarsanam, 2010). 

 Efnahagslegu rökin fyrir fyrirtæki að fara í samruna við önnur fyrirtæki eru að auka 

markaðsstyrk og að draga úr kostnaði fyrirtækisins sem gerir þeim kleift að njóta meiri hagnaðar 

en við samkeppnisaðstæður (Sudarsanam, 2010). Stærðarhagkvæmni er hugtak sem vísar til 

kosta við lækkun kostnaðar vegna aukningar á framleiðslumagni (Nikpour ofl., 2017). 

Breiddarhagkvæmni er hugtak sem þýðir að framleiðsla á einni vöru lækkar kostnað við að 

framleiða aðra svipaða eða skylda vöru (Kindness, 2021). Drifkraftur margra samruna er að ná 
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fram stærðarhagkvæmni frekar en breiddarhagkvæmni. Hins vegar þegar um stærðarhagkvæmni 

er að ræða getur breiddarhagkvæmni verið óhagstæð frá sjónarhorni samfélagsins, að því leyti að 

það stuðlar að of miklum markaðsstyrk (Waterson, 1983). Fyrirtæki geta dregið úr kostnaði með 

stærðarhag- og breiddarhagkvæmni (Sudarsanam, 2010). 

 

2.3. Áhrifaþættir, hvað getur farið úrskeiðis? 

Hér verður fjallað um hina ólíku áhrifaþætti fyrir fyrirtæki í samruna eða yfirtökum. Kaflinn 

skiptist í þrjá hluta og verður farið í mismunandi hindranir á ólíkum sviðum fyrirtækja í þessu 

ferli. 

 

2.3.1. Samkeppniseftirlitið 
 
Ýmiss konar áhrifaþættir koma við sögu fyrir stjórnendur fyrirtækja við samruna og yfirtöku. 

Afdrifaríkur vandi, sem getur komið upp í þessu ferli, eru reglur sem Samkeppniseftirlitið setur 

fyrirtækjum innan sérstakra markaða. 

 Ísland er með smærra hagkerfi en víða annars staðar og er því meiri hætta á röskun í 

samkeppni hér á landi þar sem samkeppni er takmörkuð. Þegar samkeppni er takmörkuð á verð 

til með að hækka umtalsvert umfram kostnað við framleiðslu, dreifingu og sölu á vöru eða 

þjónustu (Samkeppniseftirlitið, 2012a). Mikil samþjöppun á markaði getur haft áhrif við mat á 

samkeppnislegum áhrifum samruna eða yfirtökum fyrirtækja. Því meiri sem samþjöppunin er á 

markaði, því meiri hætta er á samkeppnishömlun, sem fellur undir brot á 11. gr samkeppnislaga 

44/2005 sem bannar misnotkun á markaðsráðandi stöðu (Samkeppniseftirlitið, 2012a). 

Samrunareglur Samkeppniseftirlitsins gegna mikilvægu hlutverki og koma í veg fyrir 

samkeppnislegri gerð markaða, eins og að samkeppni hverfi eða skerðist vegna samruna eða 

yfirtöku (Samkeppniseftirlitið, 2012b). Þegar fyrirtæki fara í samruna eða yfirtökur og eitt 

fyrirtækið nær yfirráðum og kemst í ráðandi stöðu á viðkomandi markaði og raskar í kjölfarið 

jafnvægi á markaði, getur Samkeppniseftirlitið ógilt samruna eða sett skilyrði fyrir framgangandi 

samruna vegna samkeppnislaga á Íslandi nr. 44/2005 þar sem kveðið er á um samruna í 17. gr 

(Samkeppniseftirlitið, 2012b).  

 Rannsókn á samruna Advania Holding hf. og Wise lausna ehf. hófst 6. september 2018 

þar sem Samkeppniseftirlitinu barst bréf um samruna þessara tveggja fyrirtækja 
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(Samkeppniseftirlitið, 2019). Eftir rannsókn Samkeppniseftirlits ákváðu samrunaaðilar að draga 

samrunatilkynninguna til baka þar sem að Samkeppniseftirlitið hafði sett skilmála sem þeirra 

samruni hefði þurft að uppfylla í samræmi við 17. gr. samkeppnislaga (Samkeppniseftirlitið, 

2019). 

 Neikvæðar afleiðingar á íslenskt atvinnulíf og neytendur þess eru bein áhrif frá 

samkeppnishindrunum á fjármálamarkaði. Mikilvægt er að koma í veg fyrir samskonar 

samkeppnisröskun sem getur verið tilkomin vegna sameiginlegra yfirráða keppinauta á 

fjármálamarkaði á mikilvægum þjónustufyrirtækjum (Páll Gunnar Pálsson, 2012). Mikilvægt er 

að hafa virkt samkeppnislegt aðhald hér á landi til þess að styrkja samkeppnishæfni og til að 

bæta lífskjör (Valur Þráinsson, 2020). Einnig er brýnt fyrir stjórnvöld að leita stöðugt leiða til að 

auðvelda nýjum fyrirtækjum og atvinnugreinum, bæði innlendum og erlendum, að fá að vaxa og 

dafna á markaðnum. Eigendur fyrirtækja hérlendis geta þar af leiðandi stuðlað að aukinni 

samkeppnishæfni og geta gert það meðal annars með því að koma með fjárfesta og stjórnendur 

erlendis frá (Valur Þráinsson, 2020). 

 

2.3.2. Mannauður 
 
Starfsmenn fyrirtækja eru mjög mikilvægir og brýnt fyrir stjórnendur að fara vel að þeim þegar 

um samruna og yfirtökur er að ræða. Stjórnendur notast gjarnan við kenninguna um 

breytingastjórnun þar sem hún veitir stjórnendum færni til að leiðbeina teyminu sínu, sem og 

gerir þeim kleift að kenna starfsmönnum sínum hvað þarf að gera til þess að ná árangri (Lauer, 

2020). Áhersla breytingastjórnunar er að hanna bestu leiðina að markmiðinu. Breytingastjórnun 

er góð leið til að undirbúa starfsmennina innan fyrirtækisins fyrir erfiðar aðstæður sem fyrirtækið 

gæti tekist á við í framtíðinni eins og samruna og yfirtökur eða einhverskonar krísur, eins og 

fjármálakreppu (Lauer, 2020). 

 Breytingastjórnun vísar fyrst og fremst til breytingastjórnunar þar sem taka þarf tillit til 

mannlega þáttarins og eru því þrjú mikilvæg atriði sem þarf að hafa til viðmiðunar í því tilliti, 

einstaklingar (e. individuals), fyrirtækjaskipan (e. corporate structure) og fyrirtækjamenning (e. 

corporate culture) (Lauer, 2020). Án virkrar þátttöku einstaklinga verða breytingar innan 

fyrirtækisins ekki mögulegar. Breytingastjórnun gagnvart einstaklingum þýðir ekki aðeins að 

laga þurfi færni að nýjum áskorunum heldur einnig að stuðla að nauðsynlegu jákvæðu viðhorfi til 

markmiða og þátttöku til þess að ná þeim (Lauer, 2020). Fyrirtækjaskipan felur í sér formlegt 
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skipulag, eins og áætlanir fyrirtækisins og úrræði. Fyrirtækjamenning er að mestu óháð 

einstaklingunum, en hún felur í sér hin varanlegu og óformlegu strúktura fyrirtækisins sem hafa 

áhrif á viðhorf, gildi og óformlegar hegðunarreglur þess (Lauer, 2020). Ef eingöngu er ráðist í 

breytingar á einstaklingum og fyrirtækjaskipan, án þess að taka á fyrirtækjamenningu, getur það 

haft töluverð vandamál í för með sér eða jafnvel leitt til misheppnaðra aðstæðna (Lauer, 2020). 

Stjórnendur þurfa að leggja mikla áherslu á það að kynna sér menningu þess fyrirtækis, sem þeir 

ætla að sameinast eða yfirtaka, því fyrirtækjamenning er einn mikilvægasti þáttur 

breytingastjórnunar (Kang o.fl., 2020). Að kynna sér menningu annars fyrirtækis felur í sér 

þriggja ferla þekkingarmiðlunarferli. Fyrst þarf að byrja á að meta menningarleg frávik hjá 

fyrirtækinu og kynnast menningu og starfshætti innan þess (Kang o.fl., 2020). Þegar búið er að 

kynnast menningu fyrirtækis þarf að setja frávikin í samhengi við þennan tiltekna samruna eða 

yfirtöku. Ferlið gerir þeim sem koma að því, eins og starfsmönnum, kleift að byrja að kanna þær 

forsendur sem liggja að baki skoðunum og áliti þeirra (Kang o.fl., 2020). Í þessu ferli þurfa 

stjórnendur að gera sér grein fyrir áhyggjum starfsmanna, finna skýringar á öllum áhyggjuþáttum 

og reyna að bæta úr áhyggjuefnum. Að lokum þarf að endurstilla menningarkerfi til að samræma 

þau við markmið stjórnenda við samruna eða yfirtöku (Kang o.fl., 2020). Útkoman mun ekki 

eingöngu draga úr líkum á andstöðu starfsmanna við breytingum heldur einnig draga úr óvissu 

og kvíða þeirra. Mat á menningarlegu samhæfi hjá fyrirtækjum og hvernig hægt er að samþætta 

þau, er ein lykilaðferðin, bæði fyrir fyrirtækin í samruna eða yfirtöku og verða þau að aðlagast 

menningu hvers annars til að öðlast rétta og alhliða menningarvitund (Kang o.fl., 2020). 

 Það hefur komið í ljós að flestir samrunar og yfirtökur mistakast vegna lélegrar 

meðhöndlunar á breytingastjórnun (Kansal og Chandani, 2014). Samkvæmt rannsókn Herstein 

um orsakir misheppnaðra breytinga eru 30% vegna mótstöðu starfsmanna, 25% vegna lélegrar 

yfirsýnar á breytingaferlinu (e. Process control), 20% vegna breytinga sem gerðar voru of hratt 

og 12% vegna óljósra markmiða (Lauer, 2020). Það má halda því fram að til þess að ná fram 

samruna eða yfirtöku, þurfi fyrirtæki að hafa innleitt góða breytingastjórnun, þar sem aðilar sem 

koma við sögu þurfi að kynna sér fyrirtækjamenningu hins fyrirtækisins og skilja mikilvægi 

breytinga (Kansal og Chandani, 2014). Stjórnendur beggja hliða þurfa jafnframt að gera sér grein 

fyrir og skilja þá erfiðleika sem fylgja samrunum og yfirtökum og ættu að leggja áherslu á það að 

halda starfsmönnum upplýstum um ferlið sem verið er að fara í. Stjórnendur þurfa að vera skýrir 

og heiðarlegir um það sem þeir biðla til starfsmanna sinna til þess að koma í veg fyrir að þeir 
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streitist á móti og hindri að samruni eða yfirtaka gangi upp (Kansal og Chandani, 2014). Með því 

að upplýsa starfsmenn sína með skýrum og heiðarlegum hætti hjálpar það fyrirtækinu að halda 

starfsmönnum sínum og einnig viðskiptavinum og eykur þar af leiðandi líkurnar á heppnuðum 

samruna eða yfirtöku (Kansal og Chandani, 2014). Það mætti því vel halda því fram að vel 

innleidd breytingarstjórnun og samskipti séu mikilvægustu atriðin í að ná fram farsælum 

samruna og yfirtöku. 

 

2.3.3. Undirbúningur stjórnenda 
 

Stjórnendur þurfa að undirbúa sig vel til að ná að framkvæma árangursríka samruna eða 

yfirtökur. Hægt er að skoða hvernig fyrirtækin starfa með tilliti til bættrar skilvirkni yfir allar 

hliðar reksturs þess (Kang o.fl., 2020). Til að ná fram góðum samruna eða yfirtöku er gagnlegt 

að notast við skipulagsþróun (e. Organizational development) sem má skipta niður í nokkur 

skref. Fyrsta skref er undirbúningur með fyrirtækjunum sem eru að fara í samruna eða yfirtöku 

þar sem stjórnendur fyrirtækjanna funda saman til þess að kynnast þörfum hvors annars og safna 

upplýsingum um tilgang samrunans eða yfirtökunnar (Kang o.fl., 2020). Næsta skref væri þá að 

heimsækja bæði fyrirtækin til að safna upplýsingum um skipulag þeirra, fyrirtækjamenningu, 

gildi og starfsmenn. Lokaskrefið og það allra mikilvægasta í þessu ferli, til þess að ná 

árangursríkum samruna eða yfirtöku, er að fyrirtækin setji sér markmið. Algeng markmið sem 

fyrirtæki setja sér eru til dæmis aukin afköst og framleiðni, aukinn starfsandi og síðan arðsemi, 

sem er sameiginlegt markmið skipulagsþróunar (Kang o.fl., 2020). Skipulagsþróun er ein leið til 

þess að fyrirtæki geti stöðugt bætt starfsemi sína og getur hún einnig aukið líkur á árangri á 

langtímahorfur þeirra (Mulili og Wong, 2011). Í skipulagsþróun vinna stjórnendur í 

vinnuteymum og nota atferlisvísindatækni og þekkingu til að breyta fyrirtækjamenningunni. 

Skipulagsþróun er aðallega í tengslum við greiningu í sálfræði, mannlegum 

samskiptum/félagssálfræði og skipulagshegðun (Mulili og Wong, 2011). 

 Mikilvægt er fyrir stjórnendur að leyfa starfsmönnum að taka þátt í samrunanum eða 

yfirtökunni og að vera vel upplýstir. Til þess að breytingastjórnun virki er sérstaklega mikilvægt 

að starfsfólk sé upplýst um skipulagsbreytingar (Kang o.fl., 2020). Ein lykilaðferð er að hafa 

yfirsýn yfir viðhorf starfsmanna gagnvart samruna og yfirtöku og einnig að ganga úr skugga um 

hvort starfsmenn eigi erfitt með aðlögun (Mulili og Wong, 2011). Samskipti þurfa að vera í 

forgangi til þess að koma í veg fyrir misskilning og stjórnendur þurfa að bjóða upp á lausnir á 
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vandamálum starfsmanna með t.d. formlegu fyrirkomulagi, sem stjórnendur og starfsmenn fara 

eftir, verkefnahópi sem sérhæfir sig í hverskonar vandamálum eða einstakling sem er sérlega 

góður í að takast á við áhyggjur starfsmanna. Bæði fyrirtækin í samruna og yfirtöku ættu að veita 

fullnægjandi skýringar og svör við spurningum frá öllum starfsmönnum og útskýra fyrir þeim 

innleiðingu samrunans og yfirtöku yfir í nýtt fyrirtæki, til þess að koma í veg fyrir óvissu og 

áhyggjur sem starfsmenn glíma við (Mulili og Wong, 2011). Mikilvægt er að notast við 

viðeigandi samskiptastefna innan þess fyrirtækis sem er í ferli samruna eða yfirtöku til að 

jákvæðar árangur af samruna eða yfirtöku náist (Angwin o.fl., 2014). Einnig er viðeigandi 

samskiptastefna mikilvæg til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á hegðun og starfsánægju 

starfsmanna. Samskipti eru áhrifaríkari þegar notast er við þau í öllu samruna- og yfirtökuferlinu 

og hjálpa þau jafnframt við að byggja upp heiðarleika starfsmanna gagnvart fyrirtækinu í 

framtíðinni (Angwin o.fl., 2014). 

 Þegar leyst hefur verið úr áhyggjum starfsmanna og þörfum þeirra mætt, ættu bæði 

fyrirtækin að sumruna eða yfirtöku að þjálfa starfsmenn sína og ákvarða hverjir þeirra séu 

tilbúnir í þær breytingar sem framundan eru (Mulili og Wong, 2011). Innleiðingu og þjálfun ætti 

að framkvæma út frá nýjum skipulagsreglum og markmiðum sem rekja má til sameiningar og 

yfirtöku fyrirtækja. Mikilvægt er fyrir starfsmenn beggja fyrirtækja í samruna- og yfirtökuferlinu 

að fá þjálfun og fræðslu um ýmsa þætti, svo sem frammistöðu í starfi, vinnubrögð og 

samskiptaferli innan fyrirtækisins (Mulili og Wong, 2011). Næsta skrefið í þessu ferli væri þróun 

starfsmanna (e. Employee development) og þróun stjórnenda (e. Executive development). 

Markmið sem eru líkleg til að vera sett fram í þróun stjórnenda, eru annarsvegar bætingar í 

ákvarðanatöku, samskiptum og breytingastjórnun fyrirtækisins en hinsvegar markmið sem eru 

líkleg til að vera sett fram í þróun starfsmanna, hljómar fremur, að þurfi að vera bæting í sölu- og 

þjónustudeild, samskiptahæfileikar, tækniþróun og lausn vandamála (Mulili og Wong, 2011). 

 Lokaskrefið hjá fyrirtækjum í samruna eða yfirtöku er endurskipulagning (e. 

Restructuring) (Kang o.fl., 2020). Endurskipulagning er nauðsynleg ef til dæmis fyrirtæki A 

ætlar að yfirtaka fyrirtæki B og fyrirtæki B starfar á allt annan máta en fyrirtæki A. Ef fyrirtæki 

A heldur áfram að reka fyrirtæki B eins og það var rekið áður gæti það leitt til vandamála (Kang 

o.fl., 2020). Endurskipulagning er mikilvægt til að koma í veg fyrir lík vandamál, en meðal 

annars er hægt er að flytja starfsmenn á milli deilda til að nýta hæfileika þeirra sem best og 

jafnvel að mynda ný vinnuteymi út frá færni og reynslu. Slík tilhögun gerir breytingar á 
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viðskiptaferlum mögulegar, sem heldur eignarhaldi og stjórnun frá á meðan breytingar eru 

framkvæmdar á gerlegan hátt og er það kallað endurhögun (e. Reengineering) (Kang o.fl., 2020). 

Endurhögun er grundvallarhugsun og róttæk endurhönnun viðskiptaferla til að ná fram 

stórvægilegum framförum á frammistöðu á sviðum eins og kostnaði, gæðum, þjónustu og hraða 

(Kang o.fl., 2020).  

 Kotter rannsakaði hegðun hjá fleiri en 100 fyrirtækjum og þróaði í kjölfarið átta skrefa 

módelið um breytingastjórnun, en ef skrefunum er fylgt eykur það líkurnar á því að breytingar 

verði innleiddar á farsælan hátt, samkvæmt kenningu hans (Kotter, 2012; Shurrab og Zec, 2013). 

Átta skrefin í módelinu eru sett fram í töflu hér fyrir neðan með öllum skrefum og útskýringum á 

hverju skrefi. 

 
Tafla 2: Átta skrefa módel Kotters 

Skref Þættir Útskýring 

1 Gera grein fyrir 
mikilvægi 
breytinga 

Að gera grein fyrir mikilvægi breytinga er lykilatriði til að öðlast 
nauðsynlega samvinnu í breytingastjórnun. Ef áhersla á mikilvægi 
breytinga er lítil sem engin er erfitt að sameina hóp með 
nægilegum krafti til að sannfæra einstaklinga um að leggja áherslu 
á breytingar og skapa breytingasýn. 

2 Byggja teymi Erfitt er fyrir einstakling að ná fram miklum breytingum og því 
þarf sterkt teymi. Mikilvægt er að mynda teymi sem sýnir eldmóð 
til breytinga, mikla skuldbindingu og hefur vald og áhrif til að 
knýja áfram breytingar. 

3 Búa til 
framtíðarsýn og 
stefnu 

Móta framtíðarsýn og stefnu til að stýra breytingunum og 
skilgreina aðferðir til að ná framtíðarsýninni. 

4 Miðla 
framtíðarsýn og 
stefnu 

Teymið vinnur saman að framtíðarsýninni og knýr fram 
breytinguna. Stjórnendur þurfa að vinna að því sem þarf að breyta. 

5 Hvetja til að 
framkvæma 
framtíðarsýn og 
stefnu 

Fjarlægja hindranir með því að hvetja, stuðla að bjartsýni og 
byggja upp sjálfstraust í kringum breytingarnar og fá fólk til að 
hugsa um hvernig á að ná breytingum. 

6 Skipuleggja og 
búa til 

Að skipuleggja og búa til skammtímamarkmið hjálpar til við að 
sanna að breytingarnar eru að virka og einnig til að auka 
meðbyrinn. Ávinningurinn af skammtímamarkmiðunum virkar 
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skammtíma 
markmið 

sem verðlaun fyrir þá sem leggja sig fram við breytingarnar með 
því að veita jákvæða endurgjöf sem er hvetjandi og hefur jákvæð 
áhrif á vinnuanda. 

7 Fagna litlu 
sigrunum 

Með því að fagna litlu sigrunum og nýta meðbyrinn til að halda 
áfram að gera breytingar verður framtíðarsýn að veruleika með því 
að halda brýnni þörf og gera stöðugar umbætur sem þarf fyrir 
fyrirtækið til að ná breytingum. 

8 Festa nýjar 
aðferðir í sessi 

Tryggja að fyrirtækið hafi rétt kerfi, umhverfi og fólk sem styður 
breytingarsýnina.  

(Kotter, 2012) 
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3. Kafli – Aðferðafræði 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræðina sem stuðst var við í þessari rannsókn. Farið verður 

yfir gögnin sem rannsakendur notuðust við, hverjir þátttakendurnir voru og að lokum fjallað um 

framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

3.1. Gögn 

Gögnin sem notast var við í rannsókninni voru opinber skjöl, könnun sem rannsakendur lögðu 

fyrir starfsmenn dk og viðtöl sem tekin voru við stjórnendur dk, Origo, Öskju og N1. Tvær 

kannanir voru lagðar fyrir starfsmenn dk sem byggðust á því að kanna líðan starfsmanna á 

meðan á yfirtökuferlinu stóð. Rannsakendur tóku viðtöl við stjórnendur fyrirtækja til að fá betri 

yfirsýn yfir yfirtökuferlið og hvernig hvert og eitt fyrirtæki framkvæmdi sitt ferli. Rannsakendur 

öfluðu sér gagna á netinu frá ýmiss konar opinberum gagnagrunnum til að fá betri yfirsýn yfir 

yfirtökuferlið almennt. Rannsakendur gátu aflað sér upplýsinga um þá þætti er snéru að Íslandi á 

síðustu Samkeppniseftirlitsins á Íslandi sem hefur slóðina samkeppni.is. 

 

3.2. Þátttakendur 
 
Rannsóknin er eigindleg, en úrtak er sjaldnast stórt í slíkri rannsókn. Við spurningakönnunina 

var notast við megindlega rannsókn og úrtakið fyrir hana voru allir starfsmenn dk, að 

undanskildum fyrrum eigendum, sem vinna í raun ennþá innan fyrirtækisins. Rannsakendur voru 

búnir að fá samþykki dk til þess að taka fyrirtækið til rannsóknar og var því ekki þörf á að leitast 

eftir öðrum fyrirtækjum. Rannsakendur vildu samt sem áður að lokum fá fleiri fyrirtæki til 

rannsóknar þannig að hægt væri að bera dk saman við yfirtöku þeirra. Þegar að því kom að finna 

úrtak fyrir viðtölin við hin fyrirtækin, notuðust rannsakendur við hentugleikaúrtak. Leitast var 

eftir fyrirtækjum sem hafa nýlega verið í yfirtökum á íslenskum markaði til þess að koma í veg 

fyrir skekkju í gögnum. Fyrirtækin sem urðu fyrir valinu voru Origo, Askja og N1 og fylltu öll 

þessi fyrirtæki þau skilyrði. 

 Rannsakendur þurftu að nýtast við matsúrtak til að ákveða við hvern ætti að ræða 

varðandi yfirtökuferlið innan fyrirtækisins. Viðtöl voru tekin við Emil Gunnar Einarsson 

forstöðumann hjá Origo, Stefán Jóhannsson fyrrum starfsmann Strikamerkis og nú 

verkefnastjóra hjá Origo, Jón Trausta Ólafsson framkvæmdastjóra Öskju og Hinrik Örn 
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Bjarnason framkvæmdastjóra N1, en þeir komu allir að yfirtökuferlinu hjá sínum fyrirtækjum.  

 

3.3. Framkvæmd 
 

Í rannsókninni var notast við bæði eigind- og megindlegar aðferðir. Undir eigindlegar aðferðir 

falla meðal annars viðtöl, en rannsakendur tóku djúp viðtöl til að öðlast betri skilning á ástæðum 

tiltekinnar yfirtöku. Hálf-stöðluð viðtöl voru tekin 1. mars 2021, 30. mars 2021, 1. apríl 2021, 5. 

apríl 2021 og 8. apríl 2021. Hálf-stöðluð viðtöl eru byggð á því að settur er fram viðtalsrammi til 

viðmiðunar og fær þátttakandinn frjálsræði til þess að tjá sig. Viðtölin voru annars vegar á 

vinnustað þátttakenda eða í gegnum fjarfundabúnað og voru tekin upp með samþykki 

þátttakenda. Notast var við viðtalsramma með opnum spurningum (e. open-ended questions) en 

tekin voru viðtöl við þátttakendur sem ýmist voru að kaupa eða selja fyrirtæki. Hægt er að 

nálgast spurningalista fyrir kaupendur í Viðauka A og fyrir seljendur í Viðauka B. Þátttakendur 

höfðu frelsi til að tjá sig út frá spurningunum og einnig spurðu rannsakendur nánar ef þess var 

þörf. Viðtöl þátttakendanna voru því næst borin saman við fræðilegt inntak og einnig voru þau 

borin saman við hvert annað. 

 Megindlegum rannsóknaraðferðum var beitt til að kanna líðan starfsmanna hjá dk eftir 

yfirtökuna. Rannsakendur fengu spurningar og svör úr könnun í tölvupósti frá stjórnendum dk, 

sem var tekin af starfsmönnum dk þann 7. desember 2020. Sú könnun samanstóð af fimm 

lokuðum spurningum og fjórum opnum spurningum sem er hægt að nálgast í Viðauka D. 

Spurningarnar voru á ensku þar sem yfirtökufyrirtækið er af erlendum uppruna. Rannsakendur 

fengu samþykki frá stjórnendum dk að senda út svipaða könnun og gerð var í desember 2020. 

Notast var við QuestionPro til að útbúa könnunina. Spurningalisti var útbúinn sem samanstóð af 

sömu spurningum og úr fyrri könnun til að athuga hvort breyting á líðan starfsmanna hefði átt sér 

stað en einni spurningu til viðbótar var bætt við listann til að fá skýrari mynd af viðhorfum 

starfsmanna á yfirtökuferlið, en spurningarlistann er að finna í Viðauka E. Spurningalistinn 

samanstóð af fimm lokuðum spurningum og fimm opnum spurningum. Spurningalistinn var 

einnig hafður á ensku til að koma í veg fyrir misskilning varðandi einhverjar spurningar þar sem 

rannsakendur vildu hafa könnun alveg eins og þá fyrri svo hægt væri að bera saman svör til að 

greina líðan starfsmanna dk varðandi yfirtöku TSS. Könnunin var send á vinnupóst þátttakenda 

og var opin frá 19. mars 2021 til 26. mars 2021. Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við 
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Microsoft Excel og Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Kannanirnar voru bornar 

saman og hægt er að sjá niðurstöðurnar í kafla 6. 

3.4. Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þau atriði sem geta haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Helst má nefna heimsfaraldurinn Covid-19. Djúpu viðtölin sem tekin voru við þátttakendur voru 

nær öll tekin í fjarfundabúnaði. Tækniörðugleikar geta haft áhrif og skapast ekki sama 

andrúmsloft og ef viðtalið væri augliti til auglitis. Einnig var svarhlutfall seinni könnunarinnar 

aðeins lægra en fyrri könnunin sem var með 88% svarhlutfall en sú seinni með 65%. 
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4. Kafli – Yfirtaka dk hugbúnaðar 

Í þessum kafla verður farið í gegnum yfirtökuferlið hjá dk við Total Specific Solution (hér eftir 

„TSS“) og verður farið yfir ýmsa þætti í því ferli. Skýrt verður frá starfsemi fyrirtækisins fyrir 

yfirtökuna, á meðan yfirtökuferlið átti sér stað og að lokum verður skoðað hvernig yfirtökuferlið 

gekk fyrir sig og áhrifin sem það hafði. Þessi kafli er grunnvinna fyrir greiningu sem verður farið 

betur yfir í kafla 6. 

 

4.1. dk hugbúnaður 

dk sérhæfir sig í viðskiptahugbúnaði fyrir lítil sem stór fyrirtæki. Hugbúnaðarlausnir dk eru 

ætlaðar fyrir íslenskan markað en eru einnig seldar í Englandi og Skandinavíu. Fyrirtækið var 

stofnað þann 1. desember 1998 af þeim Brynjari Hermannssyni, Dagbjarti Pálssyni, Guðmundi 

Breiðdal og Magnúsi Pálssyni. dk er með tvær starfsstöðvar og eru þær staðsettar í Kópavogi og 

á Akureyri. Hjá fyrirtækinu starfa um 67 manns sem skiptast niður á sex deildir sem eru bókhald, 

hýsingarþjónusta (skýjaþjónusta, tæknideild), móttaka, ráðgjöf og þjónusta, sölu- og 

markaðsdeild ásamt þróunardeild. Viðskiptavinir dk eru á sjöunda þúsund og koma úr flestum 

geirum viðskiptalífsins. 

 

4.2. TSS 

TSS er eitt stærsta hugbúnaðarfyrirtæki í Hollandi og starfar á svokölluðum VMS (e. Vertical 

Market Software) markaði. Fyrirtækið var stofnað árið 2007 en árið 2013 var TSS keypt af CSI 

(Constellation Software Inc.) sem er kanadískt hugbúnaðarfyrirtæki. CSI sérhæfir sig í að kaupa, 

stýra og byggja upp fyrirtæki sem starfa á þessum VMS markaði og var stofnað 1995. CSI á um 

300 hugbúnaðarfyrirtæki í Kanada og Bandaríkjunum. TSS sérhæfir sig í að kaupa fyrirtæki í 

Evrópu og er með yfir 90 rekstrareiningar sem eru virk á þessum VMS markaði. Einingarnar eru 

í heilbrigðisþjónustu, fjármálaþjónustu, lögfræðiþjónustu, sveitarfélögum og ríkisstjórnum, 

smásölu, lögbókanda, fasteignasölu, lögfræði- og fjármálaþjónustu. 
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4.3. Fyrir yfirtöku 
 

Í þessum hluta verður farið yfir rekstur dk fyrir yfirtöku TSS. Einnig verður farið yfir hvata 

eigenda og stjórnenda dk til að selja fyrirtækið og síðan hvernig þeir undirbjuggu sig fyrir 

yfirtökuferli. 

 

4.3.1. Hvatar fyrir að selja 
 

„Sala á dk hefur alltaf verið í skoðun hjá stjórnendum fyrirtækisins“, segja Dagbjartur Pálsson og 

Magnús Pálsson framkvæmdastjórar dk í viðtali ,,og hafa stjórnendurnir alltaf haft áhuga og haft 

það á bakvið eyrað að selja fyrirtækið“. Á síðustu árum hefur það oftar komið upp í samræðum 

þeirra á milli (Dagbjartur Pálsson og Magnús Pálsson, framkvæmdastjórar dk hugbúnaðar, 

munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021).  

 dk samanstóð af 11 eigendum sem eru á mismunandi aldri og allir höfðu mismunndi 

hvata þegar kom að sölu fyrirtækisins. Á síðastliðnum árum hafði eldri hluti eigenda sýnt meiri 

vilja til að selja og getað látið af störfum en yngri hluti eigenda voru ekki í eins miklum flýti að 

fara í söluferlið þrátt fyrir að hafa fengið tilboð og átt í viðræðum um sölu.  

 Hvatar yngri hluta eigenda dk var að selja til aðila sem myndu halda áfram að reka 

fyrirtækið með sama hætti, þar sem þeir höfðu áhuga á að halda áfram að vinna hjá fyrirtækinu. 

Eina breytingin sem þeir höfðu í huga var sú að nýir eigendur myndu koma inn og þeir gætu 

ennþá starfað innan fyrirtækisins, lausir undan persónulegum ábyrgðum eða öðrum 

persónulegum skuldbindingum á rekstrinum. Það var samt sem áður sameiginlegur hvati meðal 

allra eigenda dk að fá inn kaupendur sem kæmu með gott tilboð og myndu geta keypt fyrirtækið 

með meira en minna af eigin fé og sem myndi flokkast sem yfirtaka utanaðkomandi stjórnenda í 

stað þess að borga með hlutabréfum og lánum sem fellur undir skuldsett yfirtaka. 

 

4.3.2. Undirbúningur 
 
Yfirtökuferli geta verið tímafrek og því mikilvægt að undirbúa sig vel fyrir ferlið. Fyrirtæki þurfa 

að þekkja sín markmið og hvaða ávinning það vill ná með sölunni. Lykilþátturinn í 

yfirtökuferlinu er undirbúningurinn og því þurfa fyrirtæki að undirbúa sig vel og taka allar 

nauðsynlegar ráðstafanir fyrir sölu (Sherman, 2018).  
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 Undirbúningur fyrir sölu dk má segja að hafi hafist árið 2016 þegar dk fór í viðræður við 

Kviku Eignastýringu hf. Þá fyrst hófst umræðan meðal eigenda að selja dk en Dagbjartur (2021) 

sagði að stefnan hefði alltaf verið að selja. Áætlunin var að Kvika stofnaði sjóð sem myndi kaupa 

40% í dk. Af viðræðunum komst dk að því hvað íslenski markaðurinn var reiðubúinn að greiða 

fyrir fyrirtækið. Viðræðurnar við Kviku gengu ekki upp og ekkert meira varð úr því. Næst var 

það norskt fyrirtæki, Visma Group, sem hafði árið 2017 sýnt áhuga á að kaupa dk og gerðu 

tilboð sem eigendur dk voru sáttir við en á lokametrunum hætti Visma Group við og ekkert varð 

úr þeim kaupum (Magnús Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, munnleg heimild, viðtal, 

1. mars 2021). Tilboðið frá Visma Group var það sem setti verðviðmiðið hjá eigendum dk.  

 Í september 2019 hófst undirbúningurinn fyrir sölu á dk af alvöru en þá fór dk í samstarf 

við Arion banka. Skrifað var undir samning um að Arion banki hefði einkasölurétt á að selja dk, 

sem þýddi að þar með átti dk að beina mögulegum kaupendum til þeirra. Arion banki sá síðan 

um að undirbúa gögn og kynningar fyrir mögulega kaupendur. Söluferlið átti að hefjast í apríl 

2020 en vegna Covid-19 var því seinkað fram á haust. Covid-19 faraldurinn var eina hindrunin 

varðandi samstarfið við Arion banka (Magnús Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, 

munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021). Nokkur fyrirtæki voru áhugasöm en TSS kom með 

óbindandi tilboð (e. non-binding indicative offer) með því skilyrði að stoppa þyrfti söluferli við 

önnur fyrirtæki og var það samþykkt af eigendum dk (Dagbjartur Pálsson, framkvæmdastjóri dk 

hugbúnaðar, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021). Hér er um vinsamlega yfirtöku að ræða þar 

sem stjórnendur beggja fyrirtækjanna samþykktu yfirtökuna. Jafnframt sóttist yfirtökubráðin sjálf 

eftir að yfirtakan átti sér stað. 

 

4.3.3. Rekstur 
 
Rekstur hugbúnaðarfyrirtækja á Íslandi er með öðrum hætti hér en víða úti í heimi vegna stærðar 

markaðarins, en oft geta fyrirtæki einbeitt sér að því að vera á einum afmörkuðum markaði (e. 

vertical market) og verið mjög stór þar. Á Íslandi þurfa fyrirtæki aftur á móti að koma sér inn á 

alla markaði til þess að geta vaxið (Dagbjartur Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, 

munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021). 

 dk lagði áherslu á að starfsmenn væru faglegir og sýndi agaða hugsun og hegðun. 

Ofstjórnun (e. micromanagement) var ekki í verklagi dk heldur var meira lagt upp úr sjálfstæðum 

vinnubrögðum. Upplýsingarflæði var til staðar innan fyrirtækisins, starfsmenn voru upplýstir og 



23 
 

voru vel meðvitaðir um framtíðarsýn og stefnu. Dagbjartur (2021) sagði í viðtali að ofstjórnun sé 

óþarfi þegar góðir og traustir starfsmenn eru til staðar. Í fyrirtækinu var eftirlit haft með 

vandamálum sem tekið var á um leið og þau komu upp. Fjárhagseftirlit fyrirtækisins var í 

höndum kjarnastarfsmanna dk og voru þeir með yfirsýn yfir allan kostnað og tekjur fyrirtækisins 

mánaðarlega og gripu til ráðstafana ef talin var þörf á því (Dagbjartur Pálsson, framkvæmdastjóri 

dk hugbúnaðar, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021). 

 Fyrirtækið var með dreifða stýringu þegar kom að ákvarðanatöku. Eigendur þess skipuðu 

stjórn og gegndu hlutverki framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Hlutverk framkvæmdarstjóra voru 

frekar óhefðbundin þar sem sömu aðilar voru einnig ábyrgir fyrir stýringu allra deilda þess. 

 

4.4. Yfirtakan 

Í þessum hluta verður farið yfir yfirtökuferlið hjá dk og TSS og hvernig það gekk fyrir sig. 

Skoðað er hvort hindranir komu upp í ferlinu, hvernig mannauður brást við yfirtökunni og skýrt 

verður frá könnun sem lögð var fyrir starfsmenn dk í upphafi yfirtökuferlisins. 

 

4.4.1. Yfirtökuferlið 
 
Um miðjan október 2020 fékk dk óbindandi tilboð frá TSS. Tilboðið hljóðaði upp á að fyrirtækið 

myndi halda svipaðri starfsemi áfram og áherslubreytingar væru að bæta hagnað en þyrfti að loka 

á allar viðræður við mögulega kaupendur. Við tóku kynningar, fyrirlestrar og námskeið og þurftu 

eigendur dk að senda mánaðarlega skýrslur tengdar rekstri fyrirtækisins. Á móti var TSS að 

kynna sitt fyrirtæki og önnur fyrirtæki sem þau eiga og hvernig þeir mæla velgengni fyrirtækja 

og bera þau saman.  

 Mesti tíminn sem eigendur dk eyddu í yfirtökuferlinu fór í það að greina fyrirtækið sjálft. 

TSS leggur áherslu á að bæta reksturinn með því að skila auknum hagnaði því þeir horfa á 

kaupin sem fjárfestingu og vilja fá sem mest út úr því til að geta keypt fleiri fyrirtæki (Magnús 

Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021). Öll 

samskipti vegna yfirtökuferlisins fór í gegnum síma, tölvupóst eða tölvusamskipti með 

fjarvinnslubúnaði. Hindranir í ferlinu sjálfu snerist að mestu að Covid-19 þar sem eigendur dk 

gátu ekki ferðast til Hollands og sama með stjórnendur TSS sem gátu ekki gert sér ferð til 

Íslands.  
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 Heilt yfir gekk ferlið fljótt og vel fyrir sig með litlum sem engum hnökrum. Viðræður við 

TSS hófust um miðjan október og þeim lauk 3. desember þegar eigendur dk skrifuðu undir 

samningana. 

 

4.4.2. Stjórnendur 

Undirbúningur stjórnenda fyrir aðlögunina á mannauðnum varðandi yfirtökuna var lítill sem 

enginn. Stjórnendur voru svo djúpt sokknir í að klára samninga við TSS að mannauðurinn varð 

ekki ofarlega í þeirra forgangsröðun. Yfirtökuferlið gekk fljótt fyrir sig og Covid-19 var svo 

allsráðandi í samfélaginu að ekki gafst mikill tími til að undirbúa starfsmenn fyrir söluna. Vegna 

aðstæðna var haldinn fjarfundur með starfsmönnum þar sem þeim var tilkynnt um söluna. 

Magnús Pálsson (2021) vildi meina að ekki hefði náðst að kynna yfirtökuna nógu vel fyrir 

starfsmönnum þar sem ferlið gekk mjög hratt fyrir sig og með miklum látum. Stjórnendurnir 

viðurkenndu að þeir hefðu getað staðið sig betur varðandi upplýsingaflæði gagnvart sínum 

starfsmönnum sérstaklega, en aðal ástæðan fyrir því var að mikil leynd hvíldi yfir samningnum 

af hálfu TSS (Magnús Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, munnleg heimild, viðtal, 

1.mars 2021).  

 
4.4.3. Mannauður 

Starfsmönnum dk var tilkynnt að nýir eigendur hefðu keypt fyrirtækið eftir að allir samningar 

höfðu verið undirritaðir og yfirtökuferlinu í raun lokið. Nokkuð hindrunarlaust var að ráða við 

mannauðinn eftir að sala dk var tilkynnt en flestum var þó brugðið (Magnús Pálsson, 

framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, munnleg heimild, viðtal, 1.mars 2021). Starfsmönnum dk var 

brugðið þar sem þeir áttu ekki von á þessum fréttum. dk hefur verið með sama kjarna af 

eigendum frá stofnun fyrirtækisins og starfsmannavelta lítil og hefur dk náð að byggja upp fágætt 

fjölskylduumhverfi innan fyrirtækisins. Helsta hindrunin gagnvart mannauðnum var að ekki var 

nægilegt upplýsingaflæði til starfsmanna um yfirtökuferlið, hver tilgangurinn væri með 

yfirtökunni og hver framtíðarstefna fyrirtækisins væri. 
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4.4.4. Könnun 

Spurningakönnun var send til starfsmanna af nýjum eigendum frá TSS 7. desember 2020 þremur 

dögum eftir að starfsmönnum var tilkynnt um söluna. TSS langaði til að heyra í starfsmönnum 

dk, hvernig þeim gekk að ná utan um breytinguna og hvernig framhaldið legðist í þá. 

Spurningakönnun sem samanstóð af níu spurningum var lögð fyrir um hugrenningar starfsmanna 

og valkosti til að hjálpa TSS að móta samþættinguna. Þýðið fyrir þessa könnun voru 65 

starfsmenn dk og svöruðu 57 starfsmenn sem gerir 88% svarhlutfall. Verður farið yfir greiningu 

könnunar og niðurstöður í köflum 6.1 og 7.1. 

 

4.5. Eftir yfirtöku 

Í þessum hluta verður litið á dk eftir yfirtöku TSS. Farið verður yfir áhrifin sem yfirtakan hafði á 

starfsmennina og fjallað verður um seinni könnunina sem lögð var fyrir þá. Að lokum verður 

greint hvort rekstur dk hafi breyst eftir yfirtökuna. 

 

4.5.1. Mannauður 

Mikil óvissa og hræðsla ríkti enn meðal starfsmanna dk fjórum og hálfum mánuði eftir 

yfirtökuna en samt sem áður sáu starfsmenn tækifæri með nýjum eigendum. Til að minnka 

óvissuna og hræðsluna var starfsmönnum tilkynnt á fundi að engar breytingar yrðu á 

mannauðnum, en rúmlega tveimur mánuðum síðar var þremur starfsmönnum sagt upp. Rétt eins 

og með fyrri eigendur er hægt að skipta starfsmönnum í tvennt; í yngri og eldri starfsmenn. 

Yngri starfsmennirnir hafa ekki myndað jafnsterk tengsl við fyrrum eigendur og þeir eldri og því 

hafa nýir eigendur minni áhrif á þau (Dagbjartur Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, 

munnleg heimild, viðtal, 1. mars 2021). Margir af eldri starfsmönnunum sem hafa unnið hjá 

fyrirtækinu frá fyrstu árum dk og myndað sterk tengsl óttast frekar að verða reknir og þurfa að 

fara að leita sér að vinnu (Magnús Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, munnleg heimild, 

viðtal, 1.mars 2021).  

 

4.5.2. Könnun 

Send var út svipuð könnun á starfsmenn dk og var send 7. desember 2020. Könnunin var send út 

19. mars 2021 og var opin fyrir starfsmenn að svara fyrir 26. mars 2021. Könnunin hafði að 
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geyma sömu spurningar og úr fyrri könnun með einni viðbótarspurningu, því samtals 10 

spurningar. Tilgangur könnunarinnar var að komast að því hvort líðan fólks varðandi yfirtökuna 

hefði breyst á þessum fjórum mánuðum. Þýðið fyrir könnunina voru 62 starfsmenn dk (þrír 

starfsmenn höfðu verið reknir í lok janúar) og svöruðu 40 starfsmenn sem gerir 65% svarhlutfall. 

Verður farið yfir greiningu könnunar og niðurstöður í köflum 6.1 og 7.1. 

 

4.5.3. Rekstur 

Aðalmarkmið söluferlisins var ávallt að dk yrði rekið með svipuðum hætti og áður og að litlar 

sem engar breytingar ættu sér stað (Magnús Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, munnleg 

heimild, viðtal, 1. Mars 2021). Þær breytingar sem áttu sér stað á rekstrinum fólust aðallega í að 

TSS gerir meiri kröfur á stjórnendur og starfsmenn en áður var, þ.e. hærri ávöxtunarkröfu en 

fyrri eigendur. Meiri kröfur eru gerðar á skráningu gagna, meiri skil eru á milli hópa og deilda og 

stjórnendur sinna meira stjórnunarhlutanum en áður. Áður höfðu eigendur eftirlit með hvor 

öðrum því þeir höfðu allir sömu hagsmuni að leiðarljósi, en í dag er hluti af fyrrum eigendum 

eingöngu starfsmenn, en ekki lengur eigendur. 

 
4.6. Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir yfirtökuferlið hjá dk og eru gögnin sem farið var yfir í þessum kafla 

grunnvinna fyrir greiningu sem verður farið yfir í kafla 6. Farið var yfir yfirtökuferlið frá byrjun 

til enda og sérstaklega skoðuð þau áhrif sem yfirtakan hafði á mannauð og hvaða breytingar áttu 

sér stað á rekstrinum. 
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5. Kafli – Önnur félög og yfirtökur þeirra 

Tekin voru viðtöl við þrjú önnur fyrirtæki til að kanna áhrifin sem yfirtökuferlið hafði á mannauð 

fyrirtækisins. Hér verður rætt um undirbúningsferli fyrirtækja áður en kaupin áttu sér stað, 

yfirtökuferlið sjálft og hindranir þess. Að lokum verður fjallað um hver útkoman varð og hvort 

öllum markmiðum hafi verið náð. Þessi kafli er grunnvinna fyrir greiningu sem verður farið 

betur yfir í kafla 6. 

 

5.1. Origo 

Tekið var viðtal við Emil Gunnar Einarsson, forstöðumann Origo. Farið var yfir yfirtökuferli 

þeirra við Strikamerki og hvernig áhrif það hafði á mannauðinn. Origo keypti Strikamerki og 

gerði starfsmenn þeirra að sér deild innan fyrirtækisins. Tíu starfsmenn komu frá Strikamerki yfir 

til Origo, þar á meðal einn yfirmaður, sem er núna yfir deildinni innan Origo. Fyrrum eigendur 

Strikamerkis hættu störfum eftir söluna og telst þá yfirtakan sjálf sem yfirtaka utanaðkomandi 

stjórnenda þar sem utanaðkomandi eigendur tóku yfir Strikamerki. Greiðlega gekk að fá 

samþykki frá Samkeppniseftirlitinu fyrir yfirtöku Origo á Strikamerki þar sem Strikamerki var 

ekki ráðandi fyrirtæki á markaði og sameining þessara fyrirtækja því ekki talin hafa óeðileg áhrif 

á samkeppnisstöðu á markaði. 

 

5.1.1. Fyrir yfirtöku 
 
Origo er stórt fyrirtæki á markaðnum og hefur á undanförnum árum farið í gegnum nokkrar 

yfirtökur á smærri fyrirtækjum og einnig selt frá sér einingar. Þegar stjórnendur hófu formlegar 

hugleiðingar um að kaupa Strikamerki var yfirtökuferlið kunnuglegt fyrir þeim. Innan Origo eru 

margar einingar og í sumum tilfellum telja stjórnendur að þær henti ekki lengur 

kjarnastarfseminni og er þá skoðað hvort að markaður sé fyrir hendi til yfirtöku. Þá er leitað allra 

leiða til að sjá hvort einhver hafi áhuga á að yfirtaka þær eða kaupa (Emil Gunnar Einarsson, 

forstöðumaður Origo, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 2021). Hugleiðingin um að kaupa 

Strikamerki hófst á borði Origo þar sem fyrirtækin höfðu kynnst og sáu þeir þá styrkleikana í því 

að vinna nánar saman og fóru menn þá að íhuga betur hversu þétt fyritækin vildu í raun vera. 

Fyrirtækin tvö höfðu valmöguleika um hvort þau vildu hefja einhvernskonar samstarf eða að 
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fyrirtækin myndu sameinast og að lokum komust eigendurnir að þeirri niðurstöðu að sameining 

væri besta leiðin og hófst undirbúningur fyrir yfirtökunni af alvöru í kjölfarið. 

 Hvatar Origo til að fara í sameiningu við Strikamerki var að þá vantaði þekkingu sem 

Strikamerkismenn bjuggu yfir. Sameiningin snérist um að fá meiri þekkingu á sérsviði og 

markaðsstyrks Strikamerkis, sem bæði var til staðar, og að verða sterkari með Strikamerki í 

keðjunni. Hvatar Strikamerkis við þessa sameiningu voru nálægt því að vera þeir sömu og hvatar 

Origo. Eigendur Strikamerkis vissu að ef fyrirtæki þeirra ætti að vaxa hratt og meira í framtíðinni 

þyrftu þeir að gera breytingar og þeir sáu að besta niðurstaðan myndi verða með sameiningu við 

Origo. 

 

5.1.2. Yfirtakan 
 
Hindranir eiga það til að myndast í upphafi aðlögunarferlisins, sérstaklega ef ekki er búið að 

undirbúa ferlið nægilega. Origo og Strikamerki voru búin að undirbúa sig vel undir 

aðlögunarferlið. Fyrirtækin voru bæði búin að hugsa rækilega um hvernig best væri að aðlaga 

starfsmenn Strikamerkis að Origo. Það gat ýmislegt farið úrskeiðis vegna mikilla breytinga í 

umhverfi starfsmanna Strikamerkis. Stjórnendur Origo og Strikamerkis lögðu mikið upp úr því 

að funda um hvernig aðlögunarferlið gagnvart starfsmönnunum átti að vera og hvernig þeir ættu 

að bregðast við líðan starfsmannanna. Stjórnendur Origo og Strikamerkis upplýstu starfsmenn 

Strikamerkis um sameininguna með kynningarfundi þar sem stjórnarformaður Strikamerkis 

kynnti fyrst hvað væri í deiglunni og á sama fundi kynnti forstjóri Origo, Emil forstöðumaður og 

fleiri stjórnendur, þeirra markmið með sameiningunni og hvers vegna hún væri fyrirhuguð. Þeir 

lögðu mikla áherslu á að upplýsa starfsmennina eins mikið og þeir gátu. Haldnir voru fleiri 

hópfundir og einnig „one on one“ fundir fyrir starfsmenn sem höfðu fleiri spurningar, þannig að 

starfsmennirnir voru strax farnir að mynda traust gagnvart nýju stjórnendunum. Í 

aðlögunarferlinu var einnig veitt kennsla fyrir nýja starfsmenn Origo á þeirra kerfi 

(nýliðaþjálfun) svo það væri einfalt fyrir starfsmenn að aðlagast og að þeir lærðu réttu handtökin 

fljótt. Fyrstu mánuðina var einingin hjá fyrrum starfsmönnum Strikamerkis mjög þétt. Emil 

Gunnar (2021) nefndi að stjórnendurnir vildu ekki hrófla við einingunni, þar sem starfsmennirnir 

þekktu hvorn annan og vissu hvernig vinna hvers og eins var. Hefði starfsmönnunum verið dreift 

innan fyrirtækisins hefði það líklegast drepið eininguna, að mati Emils, þar sem það þarf alltaf að 

gefa svona einingu tíma til að þróast og kynnast nýju fyrirtæki og eftir það er hægt að gera 
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breytingar (Emil Gunnar Einarsson, forstöðumaður Origo, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 

2021). Stjórnendur Origo voru reiðubúnir að bregðast við ef einhverjir voru ekki alveg til í þessar 

breytingar en sem betur fer var fólk mjög spennt fyrir þeim og sáu fram á meira starfsöryggi hjá 

Origo, sem er töluvert stærra fyrirtæki, og að þar hefðu þau einnig talsvert meiri möguleika á að 

vaxa og þróast og jafnvel sækja í ný störf og fá fleiri tækifæri. Þegar kemur að rekstrinum 

sjálfum sagði Emil Gunnar:  

 

Þetta gekk í sjálfu sér vel fyrir sig vegna þess að við vorum búin að vera með allskonar töflufundi 

og búin að kortleggja annars vegar styrkleika hvors annars og einnig hvernig við værum 

sameiginlega. Hvað við gætum gert, hvernig þetta myndi þýða fyrir okkar viðskiptavini og 

hvernig þetta væri í samkeppninni. Við vorum búin að kortleggja okkur nokkuð vel og hvað við 

vildum fá út úr þessari sameiningu. Mestu máli skiptir að vita hvers vegna við erum að sameinast 

og báðir aðilar séu með það á tæru til hvers sé ætlast (Emil Gunnar Einarsson, forstöðumaður 

Origo, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 2021). 

 

Origo undirbjó vel hvernig þeir ættu að innleiða þessa nýju deild inn í fyrirtækið og komið var á 

góðu skipulagi um hvernig ætti að færa gögnin yfir og gekk það ferli vel fyrir sig. Emil Gunnar 

sagði í viðtali: ,,Það skiptir öllu máli að vera búinn að þaulhugsa þetta, hvernig á að framkvæma 

sameininguna og hvað er það sem skiptir mestu máli. Við erum með verkefnastjóra í þessu ferli 

með okkur og við héldum reglulega fundi’’ (Emil Gunnar Einarsson, forstöðumaður Origo, 

munnleg heimild, viðtal, 30. mars 2021). Markmiðin um ferlið voru skýr hjá Origo og skilaði 

það sér í ánægju nýju starfsmannana og traust þeirra og velgengni í því ferli að færa rekstur 

Strikamerkis yfir í Origo. 

 

5.1.3. Eftir yfirtöku 
 
Þar sem nær tvö ár eru liðin síðan skrifað var undir samninginn um yfirtöku Origo á Strikamerki 

er hægt að líta til baka og skoða þau markmið sem sett voru fram og hvort þau hafi öll náðst í 

yfirtökuferlinu. Frá utanaðkomandi sjónarhorni má segja að yfirtaka Origo á Strikamerki hafi 

verið mjög vel heppnuð vegna mikils undirbúnings beggja fyrirtækja og stjórnenda þeirra. 

Covid-19 ástandið kom upp tæpu ári eftir að yfirtakan átti sér stað og hefur staðið yfir í eitt ár, 

sem enginn sá fyrir, en samt sem áður eru allir starfsmennirnir sem komu frá Strikamerki ennþá 
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starfandi hjá Origo. Emil Gunnar (2021) sagði í viðtali að starfsmennirnir hefðu ekki búist við 

þessu í byrjum en þeir sáu að hugmyndin væri hugsanlega góð fyrir báða aðila og einnig að það 

tryggði starfsmönnum góða framtíð. Einnig sáu starfsmenn að þeir hefðu meiri möguleika til að 

þróast og eflast á nýjum stað. Mikilvægt er að undirbúa hvernig tekið er á móti starfsmönnum og 

að leyfa þeim að finna hversu mikilvægir þeir eru í þessu ferli. Þeir mega ekki fá það á 

tilfinninguna að þeir séu bara færðir yfir og ráði engu og að enginn hlusti á þá. Það skiptir 

gífurlegu máli að raddir starfsmanna haldi áfram að heyrast og að þeir séu mikilvægir innan 

fyrirtækisins. Það má ekki missa eldmóðinn við það að færa sig á milli fyrirtækja. Mjög 

mikilvægt er að virkja fólkið og koma því af stað inn í nýja einingu þannig að þeir finni hvernig 

tannhjólin virka og sjá hvernig hlutirnir gerist, því skipulag í 500 manna fyrirtæki er allt öðruvísi 

en í 10 manna fyrirtæki (Emil Gunnar Einarsson, forstöðumaður Origo, munnleg heimild, viðtal, 

30. mars 2021).  

 Yfirtakan hefur haft jákvæð áhrif á reksturinn hjá Origo. Ákveðnir viðskiptavinir sem 

voru litlir hjá Origo áður eru núna orðnir stærri viðskiptavinir vegna Strikamerkis. Samruni 

þeirra hefur fjölgað viðskiptavinum hjá Origo þar sem þeir fengu viðskiptavini Strikamerkis með 

sér í yfirtökuna og geta núna boðið upp á öflugri þjónustu en áður var, sem hefur leitt til þess að 

viðskiptavinirnir eru ennþá ánægðari með þjónustuna. 

 Origo þekkir yfirtökur og samruna vel þar sem þeir hafa keypt mikið af fyrirtækjum inn 

til sín og einnig selt hlut í sínu fyrirtæki. Reynsla þeirra sýndi sig í yfirtöku þeirra á Strikamerki í 

þeim góða undirbúningi og lokaniðurstöðu sem náðist fram. Emil Gunnar sagði: 

 

Það sem skiptir eiginlega mestu máli er að spyrja sig hvers vegna við erum að gera þetta og að 

báðir aðilar séu með það á tæru að vita hvað eigi í raun og veru að koma út úr þessu dæmi. Það 

styður við stefnu fyrirtækisins að vita hvert markmiðið er frá byrjun. Undirbúningurinn er mjög 

mikilvægur og það að menn tali saman og þeir skilji hvern annan. Þeir viti hvað eigi að koma út 

úr þessu í nýju einingunni og síðan hvernig menn ætla að mæla árangurinn um hvort þetta hafi 

tekist eða ekki (Emil Gunnar Einarsson, forstöðumaður Origo, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 

2021). 

 

 Eftir að hafa skoðað Origo sést að þeir leggja mikla áherslu á að undirbúa yfirtöku 

gríðarlega vel og kynnast fyrirtækinu sem það er að fara að kaupa. Því þarf að fylgja stefna og 

strategía og vita hvaða skref er næst. 
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5.1.4. Frá sjónarhorni starfsmanna Strikamerkis 
 
Hvatar Strikamerkis við að selja fyrirtækið til Origo voru þeir að Strikamerki vildi að fyrirtækið 

myndi vaxa og eflast, og til þess að það væri hægt þurftu þeir að gera breytingar eins og var áður 

skýrt frá. Tekið var viðtal við Stefán Jóhannsson starfsmann Origo og fyrrum starfsmann 

Strikamerkis sem fór yfir yfirtöku Origo á Strikamerki frá sjónarhorni starfsmanna þess. Stefáni 

(2021) skildist að ýmislegt annað hafi komið til greina eins og t.d. að Strikamerki myndi kaupa 

eitthvað annað fyrirtæki til að ná að stækka en það var margt sem var búið að vera í gangi en 

endaði með að Origo keypti Strikamerki. 

 Starfsmenn Strikamerkis fréttu af yfirtöku Origo á Strikamerki vorið 2019 og hófst þá 

yfirtöku- og aðlögunarferlið fyrir starfsmenn þess. Samkvæmt fyrrum starfsmönnum 

Strikamerkis telja þeir ferlið hafa gengið vel fyrir sig en að nokkra hluti hefði þó mátt gera betur. 

Stefán (2021) talaði helst um þrjú atvik í yfirtökuferlinu sem voru þýðingarmest, en þau voru 

samskiptaleysi í byrjun sameiningar vegna áætlanagerðar nýju deildar Strikamerkis innan Origo, 

innleiðing annars fyrirtækis inn í Origo á sama tíma og einnig staðsetningin sem heildin frá 

Strikamerki var staðsett í byrjun.  

 Langstærsti hluti viðskiptavina Strikamerkis eru fyrirtæki svo að þegar sumarið gekk í 

garð nýttu starfsmenn Strikamerkis þann tíma til að undirbúa, þróa og hlaða í pípunar fyrir 

haustið þegar viðskiptavinir þeirra koma úr sumarfríum og geta farið að taka ákvarðanir. 

Sumarið gekk í garð skömmu eftir kaupin en áætlanaferlið hjá Strikamerki datt þá uppfyrir vegna 

þess að starfsmennirnir vissu ekki hvað Origo ætlaðist til af þeim og hverjar áherslur þeirra ættu 

að vera. Þetta mætti benda á sem samskiptaleysi hjá stjórnendum Origo til starfsmanna 

Strikamerkis. Origomenn vissu hvað þeir voru að fá frá Strikamerki, sem var aðallega þekking 

þeirra á handtölvulausnum og prentlausnum. Þær upplýsingar voru skýrar hjá Origo en hinsvegar 

gleymdist að upplýsa starfsmenn Strikamerkis hvað þeir þyrftu að gera. Stefán sagði:  

 

Ef við hefðum strax fengið spjall með stjórnendum Origo og rætt til dæmis hvað svo? Hvað 

viljum við gera? Þá hefðum við mögulega getað notað sumarið eins og áður og undirbúið, þróað 

og gert allt klárt fyrir viðskiptavini okkar (Stefán Jóhannsson, verkefnastjóri Origo, munnleg 

heimild, viðtal, 8. apríl 2021) 
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 Þegar yfirtökuferlið hjá Origo á Strikamerki átti sér stað var Origo að innleiða annað 

fyrirtæki (Tölvutek) á sama tíma sem hafði áhrif á innleiðingu Strikamerkis inn í Origo. Stefán 

Jóhannsson sagði í viðtali að innleiðing á Tölvutek hefði tekið mikið af þeirri orku sem átti að 

fara í innleiðingu Strikamerkis sem leiddi til þess að starfsmenn Strikamerkis urðu munaðarlausir 

um tíma og botninn hafi þá svolítið dottið úr því sem þeir höfðu verið að gera og ætluðu sér að 

halda áfram að gera (Stefán Jóhannsson, verkefnastjóri Origo, munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 

2021). Það leiddi til þess að innleiðingin og aðlögunarferlið hjá Strikamerki inn í Origo dróst á 

langinn. Strikamerki var áður 10-12 manna fyrirtæki og það var gríðarlega stórt stökk að fara frá 

því yfir í 500 manna fyrirtæki hjá Origo. Það hafði líka áhrif á innleiðinguna að 

fyrirtækjamenning og verklag var gjörólíkt. 

 Það síðasta sem rætt var um að hefði haft áhrif á aðlögunarferlið inn í Origo var 

staðsetningin sem einingin frá Strikamerki var sett í í byrjun. Heildin frá Strikamerki var staðsett 

á Köllunarklettsvegi, þar sem verkstæði og lager Origo er, vegna þess að það var í raun og veru 

hvergi annars staðar pláss fyrir þá. Staðsetning Strikamerkis hafði áhrif á innleiðingu og 

aðlögunarferlið vegna þess að hópurinn sem þeir eru að vinna sem mest með er staðsettur í 

höfuðstöðvum Origo í Borgartúni. Erfitt var því fyrir starfsmenn Strikamerkis að kynnast 

starfsmönnum Origo og mynda hið góða samband sem þarf fyrir gott teymi. Einnig hafði þetta 

áhrif á líðan starfsmanna Strikamerkis þar sem þeirra tilfinning var sú að þeir væru látnir mæta 

afgangi þar sem Origo setti meiri orku í innleiðingu Tölvuteks heldur en Strikamerkis. Einnig 

hafði það áhrif á líðan starfsmanna að hópnum var úthlutuð staðsetning sem einungis var hugsuð 

vegna plássleysis fremur en að fundin væri staðsetning sem hentaði hópnum best. 

 Það erfiðasta við innleiðingu og aðlögunarferli Strikamerkis inn í Origo var, samkvæmt 

starfsmönnum Strikamerkis, að læra á öll nýju tölvukerfin og að setja sig inn í verkflæði Origo, 

sem var allt öðruvísi en hjá Strikamerki. Starfsmenn þurftu að byrja að læra á ný og fleiri kerfi 

vegna Origo, sem er miklu stærra fyrirtæki og þarfnast fleiri kerfa. Að aðlagast verkflæði Origo 

var einnig erfitt þar sem í stóru fyrirtæki er allt formlegra heldur hjá litlum fyrirtækjum og þurftu 

þeir að læra á það ferli og skipulag. Þegar starfsmenn Strikamerkis voru fluttir yfir leið þeim eins 

og að þeir væru að stíga inn í stofnun. Áður fyrr var hægt að hrópa yfir skrifstofuna og biðja um 

aðgang inn á eitthvað kerfi fyrir verkefni en hjá Origo þarf að fylla út beiðni og fer hún í biðröð 

og því næst þarf kannski að fjalla um hana og jafnvel ganga enn lengra (Stefán Jóhannsson, 

verkefnastjóri Origo, munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 2021). Verkflæðið er þunglamalegra og 
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stofnanalegra hjá Origo, en fyrrum starfsmenn Strikamerkis höfðu skilning á því hvers vegna það 

var. Það er ómögulegt að vera með 500 manns í vinnu þar sem fólk gerir bara það sem það vill, 

það er ekki hægt að reka tölvudeildina þannig og það tók smá tíma fyrir þá að komast inn í það 

(Stefán Jóhannsson, verkefnastjóri Origo, munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 2021). 

 Að lokum telja starfsmenn Strikamerkis yfirtökuna hafa gengið vel fyrir sig þrátt fyrir 

nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur í ferlinu. Origo hefði getað verið betur til staðar ef þeir 

hefðu haft eðlilegt svigrúm til að sinna verkefninu (Stefán Jóhannsson, verkefnastjóri Origo, 

munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 2021). Engin töluverð breyting varð á rekstri og verklagi 

Strikamerkis eftir yfirtökuna en einna helst var það að þeir fengu fleiri möguleika varðandi 

viðskiptavini og tengsl. Almenn ánægja var með yfirtökuna og allir starfsmenn í heild 

Strikamerkis eru ennþá starfandi hjá Origo. Í byrjun voru tveir í hópnum tvístígandi yfir 

yfirtökunni. Þeir voru ekki vissir hvort að þetta væri skref fram á við fyrir fyrirtækið en það hefur 

ræst úr þessu þannig að lokum lagðist þetta vel í hópinn. Það mikilvægasta sem þarf að hlúa að 

þegar farið er í yfirtökur er upplýsingaflæðið (Stefán Jóhannsson, verkefnastjóri Origo, munnleg 

heimild, viðtal, 8. apríl 2021). Upplýsingaflæði getur verið margþætt, t.d. eins og að svara 

spurningunum um hvers vegna var þetta skref tekið? Hvers vegna vildu eigendur Strikamerkis 

selja? Hvers vegna vildi Origo kaupa? Hvað er okkur ætlað að gera? Hvernig mun vinnuaðstaða 

okkar verða? Hvernig munu kaup og kjör starfsmanna verða? Upplýsingagjöf er mikilvæg fyrir 

alla aðila yfirtökunnar alveg sama hvaða stöðu fólk hefur innan fyrirtækisins.  

 

5.2. Askja 

Bílaumboðið Askja keypti Honda umboðið af Bernhard árið 2019. Askja er umboðsaðili 

Mercedes-Benz og Kia á Íslandi. Bernhard er fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið rekið af sömu 

fjölskyldu í rúm 50 ár. Tekið var viðtal við Jón Trausta Ólafsson, framkvæmdastjóra Öskju. 

Honda umboðið kom sem viðbót við starfsemi Öskju. Þegar kaupin áttu sér stað voru starfsmenn 

Honda umboðsins (bifvélavirkjar og sölumenn) 20 talsins en 14 starfsmenn fluttust yfir til Öskju.  

 

5.2.1. Fyrir yfirtöku 
 
Langur aðdragandi var að kaupum Öskju á Honda umboðinu, sem var í eigu Bernhard. Askja var 

í leit að nýjum framleiðanda og voru eigendur búnir að þreifa á markaðnum í nokkur ár. Ferlið á 
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milli þessara fyrirtækja hófst sumarið 2016 en þá var fyrsti fundur um möguleg kaup. Askja 

hafði haft augastað á Honda umboðinu þar sem fyrirtækið var fjölskyldufyrirtæki og eigendur 

þess komnir á aldur og líklegir til að hætta innan nokkurra ára (Jón Trausti Ólafsson, 

framkvæmdastjóri Öskju, munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2021). Bernhard vildi ekki koma 

fyrirtækinu hvert sem var og því fannst Jóni Trausta (2021) mikilvægt að þeir myndu kynnast 

Öskju og byggja upp traust á milli fyrirtækjanna. Það var ekki fyrr en í október 2018 þar sem 

viðræðurnar hófust fyrir alvöru og unnið var markvisst að yfirtökunni. 

 Helstu hvatar Öskju á að kaupa Honda umboðið voru áhættudreifing, fjölbreytni og að 

nýta fastan kostnað betur. Askja vildi bæta við sig þriðja framleiðandanum til að öðlast meiri 

áhættudreifingu. Fyrir voru Askja með umboð fyrir Mercedes-Benz og Kia. Fjölbreytni í 

vöruframboði var eitt af því sem Askja vildi bjóða upp á fyrir viðskiptavini sína. Með kaupum á 

Honda umboðinu myndu þeir bæta við sig þriðja framleiðandanum. Jón Trausti (2021) sagði að 

Honda hentaði vel inn í vöruframboð Öskju þar sem umboðið væri með sterkan grunn hér á landi 

og skýra sýn varðandi framtíð rafbíla. Einnig með því að bæta Honda inn myndu þeir ná að nýta 

fasta kostnaðinn betur og draga úr honum með auknu umsvifi. 

 Hvatar Bernhard snerust að mestu leyti að því að koma Honda umboðinu til fyrirtækis 

sem þeir treystu og þar sem það gæti haldið áfram að vaxa og dafna, þar sem eigendurnir væru 

komnir á aldur og augljóslega enginn arftaki sem gæti tekið við fyrirtækinu. Með yfirtökunni sáu 

þeir fram á að geta uppfyllt þessa hvata (Jón Trausti Ólafsson, framkvæmdastjóri Öskju, 

munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2021).  

 

5.2.2. Yfirtakan 
 
Yfirtökuáætlun er gríðarlega mikilvæg þegar fyrirtæki eru að íhuga yfirtöku þar sem skilgreind 

eru þau markmið sem fyrirtækið vill fá út frá yfirtökunni (Sherman, 2018). Bæði fyrirtækin nýttu 

sér ráðgjafaaðstoð en Askja var með Advel lögmenn og KPMG og Bernhard var með 

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans.  

 Menning fyrirtækjana var ólík en þar sem Askja er yngra fyrirtæki, og með nýrri 

tölvukerfi, voru stjórnendur Öskju viðbúnir þeim breytingum sem starfsmennirnir myndu upplifa 

og þeim tíma sem það tæki að aðlagast (Jón Trausti Ólafsson, framkvæmdastjóri Öskju, munnleg 

heimild, viðtal, 1. apríl 2021). Stjórnendunum fannst því mikilvægt að koma starfsmönnum 

Bernhard hratt en örugglega inn í þeirra ferla. Starfsmenn Bernhard voru upplýstir um sölu á 
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fyrirtækinu nokkrum mánuðum áður en starfsemin var flutt yfir til Öskju. Starfsmennirnir fengu 

engar kynningar eða fundi heldur buðu stjórnendur Öskju þeim yfir til sín þar sem lagt var upp 

með að taka vel á móti þeim, skoða aðstæður og kynnast fyrirtækinu (Jón Trausti Ólafsson, 

framkvæmdastjóri Öskju, munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2021). Askja tók einungis yfir 

bifvélavirkja og sölumenn en eins og komið hefur fram voru starfsmennirnir um 20 og réð Askja 

14 af þeim. Á meðan á yfirtökuferlinu stóð reyndu önnur bílaumboð að fá fyrrum starfsmenn 

Bernhard yfir til sín en ekki varð af því. Mannauðsdeildin sá um að ganga frá starfssamningum 

og kynna starfsmenn fyrir sögu og gildum Öskju. Til að koma starfsmönnunum inn í ferla Öskju 

sagði Jón Trausti (2021) að þeir hefðu lagt upp með að dreifa þeim innan fyrirtækisins. 

Bifvélavirkjunum frá bæði bifvélavirkjum Honda og Kia var dreift niður á verkstæðinu á 

mismunandi stöðvar og þeir höfðu sameiginlegan verkstjóra til að starfsmenn Bernhard myndu 

falla betur inn í hópinn. Ef nefna ætti hindranir í yfirtökuferlinu minntist Jón Trausti (2021) á að 

ferlið við að koma starfsmönnum inn í þeirra ferla hefði verið hindrum. Annars kvaðst hann ekki 

hafa lent í neinum sérstökum hindrunum. Askja var með nýrra kerfi en starfsmenn Bernhard voru 

vanir, en þar sem stjórnendur Öskju höfðu gert sér grein fyrir þessari hindrun áður en ferlið hófst, 

var viðeigandi kennsla til staðar.  

 Frá því að ferlið hófst fannst stjórnendum Öskju skipta miklu máli að um vinsamlega 

yfirtöku væri að ræða. Allt tengt ferlinu var gert í þágu beggja fyrirtækja. 

 

5.2.3. Eftir yfirtöku 
 
Yfirtökuferlinu lauk í september 2019 en þá samþykkti Honda kaupsamninginn. Fyrir þann tíma 

hafði Samkeppniseftirlitið samþykkt kaup Öskju á Honda. Mikil ánægja ríkti á meðal 

starfsmanna Öskju þar sem nýtt vörumerki bættist við og telur Jón Trausti (2021) að 

starfsmennirnir sem komu yfir hafi vaxið mikið í sínu starfi. Strax var hlúð að starfsmönnunum 

og passað upp á að þeir kæmust í takt við starfsemi Öskju sem fyrst, þar sem hvatarnir sem 

fyrirtækið hafði fyrir kaup voru áhættudreifing og fjölbreytni. Með kaupunum hefur fyrirtækið 

bætt við sig framleiðanda, sem er frá öðru landi en bílaumboðin sem þeir voru með fyrir. Einnig 

hefur fyrirtækið bætt nýju vörumerki við vöruframboð sitt. Þegar litið er yfir yfirtökuferlið 

tveimur árum síðar er hægt að segja að ferlið hafi gengið vel fyrir sig og ekkert óvænt komið 

uppá (Jón Trausti Ólafsson, framkvæmdastjóri Öskju, munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2021).  
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 Vegna áhrifa Covid-19 á efnahagslíf út um allan heim hefur Askja ekki náð heilu 

,,venjulegu“ söluári með Honda bílum. Þrátt fyrir það hefur Askja selt um 50 bíla frá Honda á 

árinu 2021 og er Honda CR-V söluhæsti bíllinn hjá þeim (Jón Trausti Ólafsson, 

framkvæmdastjóri Öskju, munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2021). Því má segja að það að koma 

fyrrum starfsmönnum Bernhard inn í ferla Öskju hafi gengið vel. Þegar skoðuð er frammistaða 

hjá bifvélavirkjunum kemur einnig í ljós að seld vinna janúar 2021 var helmingi meiri í sölu en 

janúar 2020 en vinnan var helmingi minni (Jón Trausti Ólafsson, framkvæmdastjóri Öskju, 

munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2021).  

 Á heildina litið tók yfirtökuferlið rúmlega þrjú ár og á þessum árum var lagt mikið upp úr 

því að traust væri til staðar meðal starfsmanna og stjórnenda. Þar sem undirbúningsferlið tók 

langan tíma, kynntust fyrirtækin betur og menn áttuðu sig á að fyrirtækin voru með sameiginlega 

framtíðarsýn. 

 

5.3. N1 

Þann 17. júlí 2020 tilkynnti N1 kaup sín á rekstri Ísey Skyr Bar (hér eftir ,,Ísey“) á 

þjónustustöðvum sínum. Þær eru staðsettar á Ártúnshöfða, í Borgartúni, við Hringbraut og í 

Fossvogi. N1 veitir þjónustu fyrir fólk og fyrirtæki á sviði eldsneytis, smásöluvörum, 

veitingasölu og afþreyingu. Skyrboozt er með sérleyfissamning ásamt Mjólkursamsölunni við 

Ísey. Ísey býður upp á hollar veitingar og léttar máltíðir. Tekið var viðtal við Hinrik Örn 

Bjarnason, framkvæmdastjóra N1. Eins og fram hefur komið keypti N1 fjórar starfsstöðvar af 

Ísey sem voru staðsettar á N1 þjónustustöðvum og við kaupin héldu starfsmenn sinni stöðu og 

einn af eigendunum fluttist yfir með sem starfsmaður. 

 

5.3.1. Fyrir yfirtöku 
 
Eitt af því sem N1 hefur verið að vinna að í undanfarin ár er að bæta við sig hollari veitingum 

fyrir viðskiptavini á sínum þjónustustöðvum. N1 þekkti til reksturs Íseyjar nokkuð vel þar sem 

þeir voru þegar að leigja út svæði á þjónustustöðvum sínum til Íseyjar. Þar sáu N1 hversu mikil 

viðskiptin voru hjá Ísey og út frá því hver tækifærin gætu orðið (Hinrik Örn Bjarnason, 

framkvæmdastjóra N1, munnleg heimild, viðtal, 5. apríl 2021). Haustið 2019 hófust 

samningaviðræður við Ísey.  
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 Helstu hvatar N1 á að fara í yfirtöku voru vaxtatækifæri. Einnig vildi N1 stækka 

markhópinn sinn og ná til kvenna og yngra fólksins og fá þau inn á þjónustustöðvarnar sínar. 

Stefna N1 er að fylla fólk og farartæki af orku og töldu þeir að stefnur og straumar væru að 

færast úr því að stoppa á eldsneytisstöðvum og panta sér hamborgara í það að velja hollari 

valkost þegar kemur að veitingum (Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóra N1, munnleg 

heimild, viðtal, 5. apríl 2021). Vaxtatækifæri var hvati sem báðir aðilar, kaupandi og seljandi, 

töldu sig geta nýtt til góðs með yfirtökunni og gætu N1 betrumbætt þjónustu sína við 

viðskiptavini og jafnframt gæti Skyrboozt styrkt rekstur sinn enn frekar (Samkeppniseftirlitið, 

2020). 

 

5.3.2. Yfirtakan 
 
Engar sérstakar hindranir komu upp í yfirtökuferlinu en ákveðið var að gera breytingar á 

rekstrinum. N1 sá að þeir gætu keypt hráefnin á mun betra verði og einnig einfölduðu þeir 

matseðillinn (Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóra N1, munnleg heimild, viðtal, 5. apríl 

2021). Starfsmönnum var tilkynnt um kaupin á fundi með fyrrum eigendum rétt áður en gengið 

var frá kaupunum. Allir framlínustarfsmenn Íseyjar héldu vinnunni og einn af fyrrum eigendum 

fluttist yfir með í kaupunum. Framlínustarfsmennirnir fundu ekki fyrir miklum breytingum þar 

sem engar áherslubreytingar voru á fyrirkomulagi þeirra vinnu og allir héldu sínum kjörum. 

Hinrik (2021) fullyrti að það væri gríðarlega mikilvægt að henda ekki út þekkingu sem finnst 

innan fyrirtækisins. Stjórnendur N1 hafa ekki mikla reynslu á að útbúa skyrdrykki eða skyrskálar 

og því fannst þeim mikilvægt að fá inn í þeirra teymi einn af fyrrum eigendum Íseyjar. Einnig 

vildu stjórnendurnir veita starfsmönnum meira starfsöryggi (Hinrik Örn Bjarnason, 

framkvæmdastjóra N1, munnleg heimild, viðtal, 5. apríl 2021). 

 Þar sem N1 bjó yfir þeim munaði að þekkja inn á rekstur Íseyjar kom þeim ekkert 

sérstaklega á óvart í yfirtökuferlinu. N1 menn eru kunnugir samruna og yfirtöku þar sem þeir 

fóru í samruna við Festi árið 2018. Sama ár og þeir keyptu rekstur Íseyjar, keyptu þeir Íslenska 

Orkumiðlun. 
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5.3.3. Eftir yfirtöku 
 
Ári eftir kaupin hefur N1 bætt við eina starfsstöð til viðbótar en þeir opnuðu Ísey á 

Reykjavíkurvegi í mars. Mikil eftirsókn hefur verið á stöðum Íseyjar. Hinrik (2021) telur 

starfsmennina hafa staðið sig vel í ferlinu en mikil starfsmannavelta er á framlínustarfsmönnum 

N1. Oft eru starfsmenn þeirra ungt skólafólk sem vill allra helst fá útborgað og því erfitt að meta 

viðbrögð starfsmanna um tilgang yfirtökunnar og ánægju.  

 Umbylting er að eiga sér stað hjá N1 og hafa þeir verið að breyta ímynd sinni úr því að 

vera olíufélag í það að vera orkufélag sem fyllir bæði fólk og farartæki af orku. Hinrik (2021) 

telur yfirtökuferlið hafa gengið vel og var Ísey púsl sem smellpassaði í stóru myndina. 

Mikilvægast í ferlinu sem kaupandi er að sjá er vaxtatækifæri, þá annað hvort sölu- eða 

hagræðingartækifæri en helst bæði (Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóra N1, munnleg 

heimild, viðtal, 5. apríl 2021). 

 

5.4. Samantekt 

Í kaflanum á undan voru tekin fyrir þrjú fyrirtæki, þar sem yfirtaka átti sér stað, og farið var vel 

yfir yfirtökuferlið frá byrjun til enda. Í einni af þessum yfirtökum voru fengin gögn frá báðum 

aðilum yfirtökunnar þ.e.a.s. frá stjórnendunum hjá kaupendunum og síðan starfsmönnum frá 

seljendunum. Þessi kafli var grunnvinna fyrir greiningu sem verður farið betur yfir í kafla 6. 
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6. Kafli – Greining og samanburður 

Í þessum kafla verða þau gögn sem safnað hefur verið greind og þau borin saman. Fjallað verður 

um þau fyrirtæki sem tekin voru til rannsóknar og samanburður gerður á innleiðingu þeirra á 

breytingu samkvæmt átta skrefa módeli Kotters um breytingastjórnun. Farið verður vel yfir 

yfirtökuferli TSS á dk og byrjað á að bera saman hvernig stjórnendur innleiddu breytingar í 

yfirtökuferlinu út frá átta skrefa módelinu. Síðan verður farið yfir niðurstöður úr báðum 

könnunum sem lagðar voru fyrir starfsmenn dk og skoðað hvort líðan starfsmanna hafi breyst. 

Einnig verður gerð greining og samanburður á öllum fyrirtækjum sem komu fyrir í ritgerðinni. 

 

6.1. Yfirtaka TSS á dk 
 
Um vinsamlega yfirtöku á dk var að ræða, þar sem samþykki beggja aðila, kaupanda og seljanda, 

var til staðar. TSS komu með tilboð sem stjórnendur dk samþykktu og samkvæmt fyrrum 

eigendum dk gekk ferlið vel fyrir sig. 

 Yfirtaka TSS á dk er talin vera lóðrétt yfirtaka samkvæmt TSS en eftir frekari athugun 

gæti yfirtakan frekar verið skilgreind sem samsteypuyfirtaka. TSS er á VMS markaði en 

rekstrarstefna dk er ekki sérsniðin að tiltekinni atvinnugrein á þeim VMS markaði sem TSS 

tilheyrir og getur yfirtakan því ekki verið talin sem lóðrétt yfirtaka. Yfirtaka TSS á dk er 

samsteypuyfirtaka þar sem dk starfar á öðrum landfræðilegum markaði en TSS. Þótt dk sé með 

sambærilegan rekstur og mörg fyrirtæki sem TSS á, er rekstur þeirra ótengdur þar sem dk tengist 

ekki neinni aðfangakeðju frá fyrirtækjum sem tilheyra TSS, auk þess sem dk er ekki 

samkeppnisaðili þeirra. 

 Yfirtaka TSS á dk fellur undir yfirtöku utanaðkomandi stjórnenda, en nýtt teymi af 

stjórnendum frá TSS tóku yfir rekstur dk eftir söluna. 

 Tilgáta 2 í þessari ritgerð hljóðar svo; ,,Breytingastjórnun leiðir til vel heppnaðrar 

yfirtöku“. Til þess að greina þá tilgátu verður yfirtökuferlið hjá TSS og dk tekið til skoðunar og 

verður það borið saman við átta skrefa módel Kotters um breytingastjórnun.  

 

1. Gera grein fyrir mikilvægi breytinga: Þegar yfirtökuferlið hófst voru settar fram 

breytingar sem áttu að eiga sér stað eftir sölu en starfsmenn voru ekki undirbúnir fyrir 

komandi breytingar og því mikilvægi þeirra ekki haft í huga. 
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2. Byggja teymi: Komið var á var teymi úr starfsmönnum frá þjónustudeild dk. Teymið var 

til þess að upplýsa starfsmenn varðandi breytingar sem átti að innleiða eftir sölu. 

3. Búa til framtíðarsýn og stefnu: Engin framtíðarsýn eða stefna var sett fram fyrir 

starfsmenn. Upplýsingar sem starfsmenn innan dk fengu snérust mestmegnis um hverjir 

TSS væru og hvaða breytingar myndu eiga sér stað. 

4. Miðla framtíðarsýn og stefnu: Eins og áður var tekið fram var ekki sett fram nein 

framtíðarsýn né stefna í yfirtökunni. Starfsmenn dk voru þó samt sem áður meðvitaðir um 

breytingar sem settar voru fram af TSS en þeim var miðlað á kynningarfundi og einnig á 

fundi með teymi sem samanstóð af starfsmönnum dk. 

5. Hvetja til að framkvæma framtíðarsýn og stefnu: Þar sem engin framtíðarsýn eða stefna 

var sett fram af nýjum stjórnendum var í staðinn reynt að hvetja starfsmenn út frá 

frammistöðu þeirra. Hvatning kom frá nýjum stjórnendum með að leggja áherslu á og 

mæla afköst starfsmanna eftir að innleiðing breytinga hófst. 

6. Skipuleggja og búa til skammtímamarkmið: Engin skammtímamarkmið voru sett af 

nýjum stjórnendum TSS. Samt sem áður settu stjórnendurnir fram kröfur um árangur 

fyrirtækisins með mælingu afkasta starfsmanna. 

7. Fagna litlu sigrunum: Þar sem engin skammtímamarkmið voru sett af nýju stjórnendum 

TSS voru engir litlir sigrar til að fagna. Samt sem áður reyndu nýju stjórnendurnir að 

hvetja starfsmenn áfram með því að sýna hver aukning í afköstum þeirra var við 

innleiðingu breytinga eins og farið var yfir í skrefi fimm. 

8. Festa nýjar aðferðir í sessi: Nýir stjórnendur eru reglulega að meta stöðuna á 

breytingunum. Þar sem innleiðingarferlið er ennþá í gangi er enn verið að vinna í að meta 

stöðu starfsmanna út frá þessum breytingum. Það er því ekki enn vitað hvort 

breytingarnar muni festast í sessi. 

 

Þegar á heildina er litið er greinilegt að nýir stjórnendur setja fyrir breytingar sem þurfa að eiga 

sér stað eftir sölu en setja breytingaferlið þó ekki fram á skilvirkan hátt eins og til dæmis er 

útlistað í átta skrefa módeli hans Kotters. Breytingar á rekstri dk sem eiga að eiga sér stað eru 

settar fram af nýjum stjórnendum en starfsmönnum dk eru ekki gefnar skýringar á af hverju eða 

hver sé ástæða þessara breytinga og hvort þær séu að vinna að framtíðarsýn eða stefnu 

fyrirtækisins. Þar sem engin framtíðarsýn né stefna hefur verið kynnt fyrir starfsmönnum dk 
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getur það leitt til óvissu og mótstöðu til breytinga. Þar sem innleiðingarferlið er ennþá í gangi 

getur þetta leitt til vandamála í framtíðinni þar sem upplýsingaflæði til starfsmanna er greinilega 

ekki mikið.  

 Mannauðurinn hjá dk fékk fáar upplýsingar frá stjórnendum í þessu yfirtökuferli og hafði 

það áhrif á líðan starfsmanna. Þar sem stjórnendur TSS voru ekki á staðnum var mikil óvisa hjá 

starfsmönnum sem gerði ferlið erfiðara. Eina tólið sem stjórnendur TSS notuðu til að gæta að 

líðan starfsmanna eftir tilkynningu samrunans var könnun sem þeir sendu út á alla starfsmenn dk. 

 

6.1.1. Greining á könnun hjá starfsmönnum dk 
 
Tvær kannanir voru lagðar fyrir starfsmenn dk og verður farið yfir niðurstöður og gögnin greind 

í þessum hluta.  

 Spurt var um líðan starfsmanna við sölu dk til TSS með tveimur könnunum. Markmiðið 

var að geta borið saman hvort það væru einhverjar breytingar á líðan starfsmanna frá því þeim 

var fyrst tilkynnt um yfirtökuna og síðan þremur mánuðum seinna. Tilgáta 1 segir, ,,Stjórnendur 

þurfa ekki að eyða miklum tíma í aðlögun mannauðs inn í fyrirtækið í yfirtökuferlinu“. Til að 

greina þessa tilgátu verður að skoða niðurstöður þessarra kannana. Gögnin eru sett fram í súluriti 

þar sem hægt er að sjá niðurstöður svara frá báðum könnunum bornar saman. 

 
Mynd 1: Niðurstöður frá spurningu 1 úr báðum könnunum bornar saman 
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Hér var spurt hvernig starfsmönnum dk finnist það að vera orðnir hluti af teyminu hjá TSS. Eins 

og sést í fyrri könnun var stærsti hluti starfsmanna spenntir fyrir því að vera komnir inn í teymi 

TSS. 20% starfsmanna voru óvissir með yfirtökuna, sem má búast við svo stuttu eftir að svona 

afgerandi fréttir eru kynntar. Niðurstöður úr seinni könnun framkvæmd var þremur mánuðum 

eftir þá fyrri eru töluvert frábrugðnar niðurstöðum úr fyrri spurningakönnuninni. Niðurstöður eru 

meira dreifðar og starfsmenn dk nær því að vera ósáttari með yfirtöku TSS en áður. 3% af 

starfsmönnum svara núna að þeir séu ósáttir með yfirtöku TSS en áður 0%. Allir mælipunktarnir 

sýnast verri í seinni könnun nema valmöguleikinn “uncertain” og eru það skýr merki um að það 

að verða hluti af teymi TSS sé neikvæð upplifun meðal hlut starfsmanna. 

 
Mynd 2: Niðurstöður frá spurningu 2 úr báðum könnunum bornar saman 

 
 

Í þessari spurningu var innt eftir hvort starfsmönnum þætti stjórnendur hafa sett fram hvetjandi 

framtíðarsýn. Í fyrri könnuninni voru starfsmenn jákvæðir og töldu að stjórnendur hefðu sýnt 

fram á hvetjandi framtíðarsýn. Í seinni könnun sést að svör starfsmanna hafa breyst töluvert og 

svör orðin neikvæðari. 10% starfsmanna svara að stjórnendur hafi staðið sig illa í að hvetja 

framtíðarsýn eða stefnu fyrirtækisins sem er neikvætt þar sem það er stórt stökk að fara frá 0% í 

10% á þremur mánuðum. Eins og farið var yfir áðan í átta skrefa módeli Kotters kom í ljós að 

stjórnendur lögðu ekki fram framtíðarsýn né stefnu fyrir starfsmenn dk í yfirtökuferlinu. 
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Mynd 3: Niðurstöður frá spurningu 3 úr báðum könnunum bornar saman 

 
 

Mynd 4: Niðurstöður frá spurningu 4 úr báðum könnunum bornar saman 

 
 

Í undanförnum tveimur spurningum (mynd 3, mynd 4) er verið að athuga upplýsingaflæði og 

hvort starfsmenn séu ánægðir með það frá nýjum stjórnendum. Á fyrri myndinni (mynd 3) er 

spurt hvort starfsmönnum finnist að nægilegar upplýsingar hafi verið gefnar vegna yfirtökunnar. 

Ekki er mikill munur á svörum frá fyrri og seinni könnun við þessari spurningu, meirihlutinn 

segir góð eða meðal upplýsingarvoru gefnar. Samt sem áður eru niðurstöður verri í seinni 

könnuninni en þeirri fyrri sést greinilega mynstur þegar bornar eru saman þessar tvær kannanir. 

Á seinni myndinni (mynd 4) er verið að spyrja hvort starfsmönnum finnist þeirra spurningum 

varðandi yfirtökuna vera svarað tímanlega. Niðurstöður frá svörum starfsmanna úr fyrri könnun 

er frekar jákvæð og eru langflestir sem segja að stjórnendur svari spurningum þeirra tímanlega 
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og síðan skiptist hinn hlutinn í frábært og í meðal. Í seinni könnuninni breytist niðurstaða svara 

starfsmanna og meiri óánægju gætir. 60% starfsmanna segja góða frammistöðu hjá stjórnendum 

að svara spurningum tímanlega en síðan er meirihluti sem segir meðal en í seinni könnuninni er 

5% starfsmanna sem segja að frammistaða stjórnenda að svara spurningu tímanlega sé léleg. Út 

frá gefnum tölum er eins og upplýsingaflæði frá stjórnendum til starfsmanna hafi minnkað á 

síðastliðnum þremur mánuðum. 

 
Mynd 5: Niðurstöður frá spurningu 5 úr báðum könnunum bornar saman 

 
 

Mynd 5 sýnir svarhlutföll við spurningu 5, þar sem starfsmenn voru spurðir hvort þeim sé ljóst 

hver næstu skref séu í yfirtöku TSS á dk. Í fyrri könnuninni má sjá að meirihluti starfsmanna 

svara meðal og það gefur til kynna að þeir séu ekki alveg viss hver næstu skref eru. Niðurstöður 

frá þessari spurningu úr fyrri könnun sýndu fyrsta lélega svarhlutfallið þar sem 5% starfsmanna 

töldu ekki vita hver næstu skref hjá TSS væru. Í seinni könnuninni eru niðurstöður töluvert verri, 

þar sem hlutfalli starfsmanna sem töldu sig vita nákvæmlega hver næstu skref væri, lækkaði. 

Hlutfall þeirra sem telja sig vita lítið eða ekkert um næstu skref TSS hækkaði. 

 Út frá þessum samanburði af fyrstu spurningum könnunarinnar má sjá að ánægja 

starfsmanna hafi farið minnkandi eftir því sem líður á yfirtökuferli TSS á dk og starfsmenn fá að 

kynnast meira nýja vinnuumhverfi TSS. Svör starfsmanna gefa til kynna að lítið sé um 

upplýsingaflæði til starfsmanna frá nýjum stjórnendum. Þessar niðurstöður má segja að séu í 

samræmi við það sem við sáum áður frá átta skrefa módeli Kotters um breytingastjórnun, þar 

sem einungis eitt af þessum átta skrefum var framkvæmt í þessari yfirtöku. 
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 Í könnunum sem voru settar fyrir starfsmenn dk voru opnar spurningar þar sem allar 

niðurstöður má sjá í Viðauka F. Skoðaðar verða þær niðurstöður sem gefa betri sýn fyrir 

rannsakendur til að greina tilgátuna (tilgáta 1) sem hljóðar ,,Stjórnendur þurfa ekki að eyða 

miklum tíma í aðlögun mannauðs inn í fyrirtækið í yfirtökuferlinu“. Í báðum könnunum var spurt 

,,Hvað ertu mest áhyggjufullur yfir vegna yfirtöku TSS?“ (sjá niðurstöður í Viðauka F).  

‒ Niðurstöður úr fyrstu könnun sýndu að langflest svör starfsmanna snérust um ótta um 

starfsöryggi og óvissu þeirra varðandi stöðu þeirra innan fyrirtækisins. Það voru 42% sem 

svöruðu um starfsöryggi sitt í fyrri könnun og hin algengu svörin við þessari spurningu 

voru ótti við breytingar og að missa fjölskyldumenninguna innan fyrirtækisins. Greinilegt 

er að mikil óvissa ríkir hjá starfsmönnum dk sem skýrist af takmörkuðu upplýsingaflæði 

milli stjórnenda og starfsmanna. 

‒ Í seinni könnun þegar sama spurningin var lögð fyrir voru niðurstöður svipaðar og áður 

nema aðeins dreifðari. 28% sem sögðu að mesta áhyggjuefnið væri mikilvægar breytingar 

sem munu eiga sér stað innan fyrirtækisins, 25% sem svöruðu um vinnuöryggi sitt innan 

fyrirtækisins og 23% sem svöruðu að mestar áhyggjur þeirra væru að missa fjölskyldu-

andann innan fyrirtækisins. Ennþá má greina að lítið upplýsingaflæði frá stjórnendum til 

starfsmanna sinna leiðir til óvissu meðal starfsmanna um framtíð fyrirtækisins og jafnvel 

þeirra framtíð innan þess. 

 

Önnur mikilvæg spurning sem var sett fyrir í könnununum var ,,Hvað geta stjórnendur gert 

meira fyrir starfsmenn?“ (Viðauki F).  

‒ Í fyrri könnun voru niðurstöður í samræmi við fyrrum svör starfsmanna í könnuninni, 

19% starfsmanna sögðu að ekkert sem stjórnendur þurfa að gera meira, 18% sögðust vilja 

meira upplýsingaflæði frá stjórnendum, 9% vildu meira skipulag innan fyrirtækisins og 

einnig að fá meiri upplýsingar um framtíðarsýn stjórnenda jafnframt því að auðveldara er 

fyrir starfsmenn að ná til stjórnenda með spurningar og/eða afla frekari upplýsinga. 

‒ Í seinni könnun lúta svör starfsmanna ennþá helst að upplýsingaflæði, en 28% sögðust 

vilja meira upplýsingaflæði frá stjórnendum, 15% vissu ekki hvað stjórnendur gætu gert 

betur, 13% vildu meira skipulag innan fyrirtækisins og einn starfsmaður ræddi um að 

hann vildi að meira væri lagt í að innvikla starfsmenn við nýjar aðstæður fyrirtækisins. 
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6.2. Yfirtaka Origo á Strikamerki 
 
Út frá grunnvinnu þeirri sem var gerð um yfirtöku Origo á Strikamerki má telja að um 

vinsamlega yfirtöku hafi verið að ræða. Báðir aðilar í yfirtöku samþykktu kaupin og voru 

ánægðir með yfirtökuna.  

 Yfirtaka Origo á Strikamerki var lárétt yfirtaka þar sem fyrirtækin störfuðu á sama 

markaði og var Strikamerki í raun samkeppnisaðili Origo fyrir yfirtöku. Við þessa yfirtöku jókst 

markaðshlutdeild Origo sem er algengur hvati fyrir fyrirtæki þegar þau fara í lárétta yfirtöku. 

Samt sem áður var aukin markaðshlutdeild ekki hvati fyrir Origo við þessa yfirtöku heldur var 

það hin aukna þekking sem Strikamerki hafði upp á að bjóða. 

 Yfirtaka Origo og Strikamerkis var yfirtaka utanaðkomandi stjórnenda eins og yfirtaka 

TSS og dk. Yfirtaka Origo og Strikamerkis er samt sem áður öðruvísi en yfirtaka TSS og dk að 

því leyti að dk starfar ennþá sem dk en einungis með nýja eigendur og stjórnendur en 

Strikamerki sameinaðist inn í Origo og fengu þá fyrrum starfsmenn Strikamerkis nýja 

stjórnendur í kjölfarið.  

 Farið verður yfir yfirtökuferli Origo og Strikamerkis út frá átta skrefa módeli Kotters eins 

og gert var við TSS og dk. 

 

1. Gera grein fyrir mikilvægi breytinga: Eftir að búið var að ganga frá sölu Strikamerkis til 

Origo voru starfsmönnum kynntar fréttirnar. Starfsmenn fengu engar sérstakar 

upplýsingar um breytingar en þeir voru upplýstir um framtíðarsýn Origo við yfirtökuna 

og hvernig hún væri með þá innanborðs. 

2. Byggja teymi: Origo setti saman teymi fyrir aðlögun Strikamerkis inn í Origo fremur en 

teymi sem sá um að hvetja áfram breytingarnar. 

3. Búa til framtíðarsýn og stefnu: Stjórnendur Origo voru með marga töflufundi til þess að 

kortleggja styrkleika hvors fyrirtækis um sig og einnig styrkleikana við að sameinast og 

út frá því var síðan búin til framtíðarsýn og stefna fyrir sameiningu. Framtíðarsýn og 

stefna var mjög skýr fyrir Origo í gegnum allt yfirtökuferlið. 

4. Miðla framtíðarsýn og stefnu: Á upplýsingafundi voru starfsmenn Strikamerkis upplýstir 

um söluna til Origo og framtíðarsýn og stefna Origo með Strikamerki innanborðs kynnt. 

Mikið var lagt uppúr því að miðla framtíðarsýn og stefnu til starfsmanna til að hvetja og 

vinna upp traust starfsmanna Strikamerkis. 
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5. Hvetja til að framkvæma framtíðarsýn og stefnu: Hvatning til að framkvæma 

framtíðarsýn og stefnu frá stjórnendum Origo var í formi samskipta. Eftir upplýsingafund 

þar sem framtíðarsýn og stefna var tilkynnt buðu stjórnendur svo einnig upp á einkafundi 

fyrir starfsmenn til að hvetja áfram framtíðarsýn og stefnu Origo með Strikamerki. 

6. Skipuleggja og búa til skammtímamarkmið: Origomenn voru með markmið fyrir 

yfirtökuna en bjuggu samt sem áður ekki til skammtímamarkmið fyrir starfsmenn til þess 

að ná aðalmarkmiðinu. 

7. Fagna litlu sigrunum: Engin skammtímamarkmið voru sett fyrir fyrrum starfsmenn 

Strikamerkis og þess vegna á þetta skref ekki við. Ekki var fagnað litlu sigrunum. 

8. Festa nýjar aðferðir í sessi: Origo náði öllum markmiðum sínum við kaup á Strikamerki. 

Innleiðingu á nýjum verkferlum fyrir fyrrum starfsmenn Strikamerkis er búið að festa í 

sessi og er farið eftir nýjum aðferðum og breytingum innan Origo og allt komið í fast 

form. 

 

Út frá átta skrefa módeli Kotters um breytingastjórnun framkvæmdi Origo flest öll 

skrefin í módelinu í yfirtökunni á Strikamerki. Það var mikil lagt upp úr upplýsingaflæði og allir 

voru sammála um hver framtíðarsýn og stefna fyrirtækisins var. Verklag stjórnenda Origo við 

innleiðingu starfsmanna Strikamerkis inn í fyrirtækið var gott og mikil áhersla lögð á 

upplýsingaflæði til starfsmanna. Samt sem áður fannst starfsmönnum Strikamerkis 

upplýsingaflæði mátt vera meira. 

 

6.3. Yfirtaka Öskju á Bernhard 
 
Eftir grunnvinnuna á yfirtöku Öskju á Bernhard er hægt að greina að vinsamleg yfirtaka átti sér 

stað eins og áður kom fram. Framkvæmdastjóri Öskju tók einnig skýrt fram að þeir vildu 

sérstaklega passa upp á það og tók yfirtökuferlið um þrjú ár og á þessum árum var byggt upp 

mikið traust á milli fyrirtækjanna. 

Þar sem fyrirtækin starfa á sama markaði og voru samkeppnisaðilar er því um lárétta 

yfirtöku að ræða. Við yfirtökuna jókst markaðshlutdeild Öskju og talaði Jón Trausti um að nýta 

betur fastan kostnað fyrirtækisins og því er hægt að segja að stærðarhagkvæmni sé náð. Þar sem 

fyrrum eigendur Bernhard létu af störfum við söluna og Askja tók alfarið yfir er um 

utanaðkomandi stjórnendayfirtöku að ræða sem er hægt að líkja við yfirtöku Origo á Strikamerki. 
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Farið verður yfir yfirtökuferli Öskju og Bernhard út frá átta skrefa módeli Kotters til þess 

að fá enn skýrari mynd af ferlinu. 

 

1. Gera grein fyrir mikilvægi breytinga: Starfsmönnum var tilkynnt um söluna nokkrum 

mánuðum áður en þeir áttu að flytjast yfir til Öskju. Stjórnendur Öskju fengu 

starfsmennina til að mæta til þeirra til að kynnast fyrirtækinu og láta þá vita hver stefnan 

væri og hvaða breytingar myndu eiga sér stað. 

2. Byggja teymi: Ekkert teymi var stofnað til að halda utan um breytingarnar en 

mannauðsdeildin hjá Öskju sá um að halda utan um starfsmennina.  

3. Búa til framtíðarsýn og stefnu: Þegar Askja bauð starfsmönnunum yfir til sín var farið 

yfir stefnu og framtíðarsýn. 

4. Miðla framtíðarsýn og stefnu: Starfsmönnum Bernhard var dreift innan Öskju til að 

starfsmenn myndu komast inn í ferlana eins og fljótt og hægt var. Yfirmenn í hverri deild 

sáu um að halda áfram að miðla framtíðarsýninni og stefnu. 

5. Hvetja til að framkvæma framtíðarsýn og stefnu: Starfsmenn fengu hvatningu í formi 

samanburðar. Tekin voru afköst í janúar 2020 og janúar 2021 og borin saman til að sýna 

að breytingarnar væru að hafa áhrif. 

6. Skipuleggja og búa til skammtímamarkmið: Engin skammtímamarkmið voru sett hjá 

starfsmönnum. 

7. Fagna litlu sigrunum: Engin skammtímamarkmið voru sett fyrir fyrrum starfsmenn 

Bernhard og þess vegna á þetta skref ekki við. Ekki var fagnað litlu sigrunum. 

8. Festa nýjar aðferðir í sessi: Breytingarnar sem áttu sér stað innan Öskju eftir kaupin hafa 

náð fótfestu. Fyrrum starfsmönnum Bernhard var blandað inn í hóp starfsmanna Öskju og 

náðu þeir að tileinka sér nýjar aðferðir og breytingar. 

 

Út frá átta skrefa módeli Kotters um breytingastjórnun þá framkvæmdi Askja fimm af 

átta skrefum módelsins. Askja lagði upp með að fyrrum starfsmenn Bernhard myndu aðlagast 

fljótt þeirra fyrirkomulagi og kerfum. 
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6.4. Yfirtaka N1 á Ísey Skyr Bar 
 
Eftir grunnvinnuna á yfirtöku N1 á Ísey er hægt að greina að yfirtakan var vinsamleg líkt og 

hinar yfirtökurnar. Engin ósætti voru meðal stjórnenda beggja fyrirtækja og báðir samþykkir því 

frá byrjun yfirtökuferlisins.  

Starfsemi N1 er aðallega á olíu- og smásölumarkaði og starfsemi Íseyjar er á 

skyndibitamarkaði og því hægt að greina að um vöruaukandi samsteypuyfirtöku sé að ræða. 

Algengasti hvatinn í þeirri yfirtöku er að auka fjölbreytni í rekstri og með kaupum á Ísey er N1 

að ná að bæta við vöruúrval sitt þegar kemur að veitingum. 

 Einn stjórnandi fluttist yfir til N1 en hann fékk ekki stjórnunarstöðu heldur varð hann að 

starfsmanni. Því er um að ræða yfirtöku utanaðkomandi stjórnenda og hægt að líkja því við 

yfirtöku Origo og Öskju. 

Farið verður yfir yfirtökuferli N1 og Íseyjar út frá átta skrefa módeli Kotters til þess að fá 

enn skýrari mynd af ferlinu. 

 

1. Gera grein fyrir mikilvægi breytinga: Kynningarfundur var haldinn fyrir starfsmenn 

Íseyjar með stjórnendum N1 og fyrrum eigendum Íseyjar þar sem var tekið fyrir hverjar 

breytingarnar myndu verða á rekstrinum. Engar áherslubreytingar voru á vinnu 

framlínustarfsmanna Íseyjar og því engin þörf á því að gera grein fyrir mikilvægi 

breytinganna. Breytingar urðu á rekstrinum þar sem stjórnendur vildu auka 

markaðshlutdeild og þar var gerð grein fyrir mikilvægi breytinga. 

2. Byggja teymi: Ekki var myndað sérstakt teymi til að halda utan um breytingarnar heldur 

var teymið á meðal stjórnenda N1. 

3. Búa til framtíðarsýn og stefnu: Á kynningarfundi sem haldinn var fyrir starfsmenn Íseyjar 

var farið yfir framtíðarsýn og stefnur fyrirtækisins. 

4. Miðla framtíðarsýn og stefnu: Skýrt var fyrir starfsmönnum hver framtíðarsýnin og 

stefnan var en ekki haldið áfram að miðla þeim til starfsmanna þar sem stjórnendur héldu 

eingöngu áfram að vinna að þeim. 

5. Hvetja til að framkvæma framtíðarsýn og stefnu: Þar sem framlínustarfsmennirnir urðu 

ekki fyrir miklum breytingum fundu þeir helst fyrir hvatningu í formi samskipta fyrir vel 

unnin störf. 
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6. Skipuleggja og búa til skammtímamarkmið: Skammtímamarkmið voru ekki sett en 

aðalmarkmiðið var að stækka reksturinn á Ísey. 

7. Fagna litlu sigrunum: N1 vill halda áfram að stækka reksturinn og var ný starfsstöð á 

Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði opnuð og var því skammtímamarkmiði að hinu stærra 

markmiði fagnað. 

8. Festa nýjar aðferðir í sessi: Breytingar hafa náð rótfestu innan starfsemi N1. Fyrrum 

eigandi Íseyjar fluttist yfir til þeirra og hefur það hjálpað mikið með að festa 

breytingarnar í sessi. 

 

Út frá átta skrefa módeli Kotters um breytingastjórnun þá framkvæmdi N1 fimm af átta 

skrefum módelsins. Þar sem engar áherslubreytingar voru hjá framlínustarfsmönnum væri hægt 

að færa rök fyrir því að breytingastjórnun var ekki nauðsynleg en aftur á móti voru gerðar 

breytingar á rekstrinum og því mikilvægt að fara í gegnum ferlið þar sem litlar breytingar geta 

orðið vandamál ef þeim er ekki stýrt á réttan hátt. 

 

6.5. Samanburður á yfirtökuferlum fyrirtækjanna 
 

Skoðaðir voru yfirtökuferlar fyrirtækjanna út frá átta skrefa módeli Kotters um 

breytingastjórnun og greint verður frá því hvað var gert vel og hvað fór úrskeiðis. 

Fyrsta skrefið í módelinu er gríðarlega mikilvægt í nútíma samkeppnisumhverfi, ef 

starfsmenn skilja ekki mikilvægi breytinganna þá er líklegra að breytingarnar gangi hægar eða 

jafnvel illa. Þetta getur í verstu tilfellum haft áhrif á samkeppnisstöðu fyrirtækja þ.e. ef þau eru 

lengi að aðlagast breyttum aðstæðum og/eða lengi að koma á stefnumarkandi áherslum í 

starfseminni (Pétur Arason, leiðbeinandi, munnleg heimild, tölvupóstur, 30. apríl 2021). 

Fyrirtækin sem voru tekin fyrir fóru eftir fyrsta skrefi Kotters fyrir utan dk. Greinilegt er að 

fyrirtækin voru vel undirbúin þegar kom að yfirtökunni og upplýstu starfsmenn um komandi 

breytingar, framtíðarsýn og stefnu. Út frá greiningu gagna á dk er hægt að segja að 

undirbúningurinn fyrir yfirtökuna hafi ekki verið mikill og getur einn áhrifavaldur þess verið að 

yfirtakan gekk fljótt fyrir sig. Því var ekki nægilega góður grunnur byggður fyrir breytingum, 

framtíðarsýn og stefnu og þar af leiðandi voru starfsmenn ekki nægilega upplýstir sem leiddi til 

óánægju starfsmanna sem getur jafnvel leitt til misheppnaðar yfirtöku að lokum.  
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Í skrefi tvö mynduðu dk og Origo einhverskonar teymi við yfirtökuna en Askja og N1 

gerðu það ekki. Tilgangur þess að mynda teymi er að búa til teymi sem að leiðir breytinguna og 

tekur ábyrgðina á þeim á breytingunum sem eru fyrirhugaðar (Pétur Arason, leiðbeinandi, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 30. apríl 2021). Teymið sem var myndað hjá dk gegndi þeim 

tilgangi að leiða áfram breytingar sem voru fyrirhugaðar. Eftir aðeins einn fund með 

starfsmönnum var teymið lagt niður. Teymið hafði jákvæð áhrif á starfsmenn en hefði verið 

æskilegra að nýta það betur til að halda utan um aðlögun og hvatningu til breytinga. Origo setti 

saman teymi í yfirtökuferlinu en það þjónaði öðrum tilgangi en hjá t.d. dk. Þeirra tilgangur 

snérist einna helst um aðlögun starfsmanna heldur en að hvetja áfram breytingar sem voru settar 

fram. Askja og N1 mynduðu ekki teymi til að knýja áfram breytingar. Það hefði haft jákvæð 

áhrif á yfirtökuferli Öskju að mynda teymi þar sem þörf var á því í þeirra yfirtöku. Hjá N1 var 

engin þörf fyrir teymi þar sem einu breytingarnar voru gagnvart stjórnendum N1, en 

framlínustarfsmennirnir fundu lítið sem ekkert fyrir breytingum. Í litlum fyirtækjum er eðlilegast 

að stjórnendur séu í breytingateyminu en á meðan stærri fyrirtæki setja oft saman sérstök teymi 

þar sem toppstjórnendur eru eigendur verkefnisins (Pétur Arason, leiðbeinandi, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 6. maí 2021). Það sem hægt er að draga út frá þessu skrefi er að fyrirtækin vilja 

heldur að stjórnendur sjái mestmegnis um innleiðingu breytinganna og vilja ekki leggja mikla 

ábyrgð á starfsmenn varðandi þær.  

Þegar kom að því að búa til framtíðarsýn og stefnu í skrefi þrjú framkvæmdu Origo, 

Askja og N1 það á meðan dk gerði það ekki. Út frá gögnum Origo er hægt að álykta að þeir hafi 

staðið sig vel og undirbúið framtíðarsýn og stefnu fyrirtækisins með Strikamerki sér við hlið. 

Stjórnendur Origo lögðu áherslu á að mynda framtíðarsýn og stefnu og gerðu þeir það með því 

að bera saman fyrirtækin, finna styrkleika og veikleika og hvað þeir gætu gert til þess styrkja 

fyrirtækið. Askja og N1 bjuggu til framtíðarsýn og stefnu fyrir sitt fyrirtæki við yfirtökuna en 

ekki var lögð eins mikil áherslu á það og hjá Origo. Engin framtíðarsýn eða stefna var sett fram 

hjá dk og leiddi það til óvissu starfsmanna. 

Í skrefi fjögur þar sem fyrirtækin voru að miðla framtíðarsýninni og stefnunni til 

starfsmanna framkvæmdu Origo og Askja þetta skref. Þar sem framtíðarsýnin og stefnan hjá 

Origo var mjög skýr var auðvelt fyrir stjórnendur að miðla henni til starfsmanna. Þeir héldu 

upplýsingafundi og voru aðgengilegir fyrir starfsmenn ef einhver óvissa var til staðar. Askja 

miðlaði framtíðarsýninni og stefnunni í gegnum yfirmenn hverra deildar. N1 miðluðu ekki 
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framtíðarsýninni og stefnunni áfram til starfsmanna heldur unnu stjórnendur markvisst að þeim. 

Ekki var talin þörf á að miðla framtíðarsýninni og stefnunni til framlínustarfsmanna þar sem þeir 

þurfa ekki að vinna að þeim. dk setti ekki fram neina framtíðarsýn og þess vegna þurftu 

stjórnendur ekki að miðla henni til starfsmanna. Út frá greiningu á skrefi fjögur er hægt að álykta 

að starfsmenn voru betur upplýstir vegna miðlunar á framtíðarsýn og stefnu hjá Origo og Öskju. 

dk hafði hvorki sett fram framtíðarsýn né stefnu og ekki miðlað þeim og hefur það sýnt sig í 

óvissu starfsmanna samanborið við Origo og Öskju. Erfitt er að bera saman N1 þar sem aðstæður 

eru ólíkar hvað varðar starfsmenn.  

Í skrefi fimm er hvatning á framtíðarsýn og stefnu fyrirtækisins. Út frá greiningu á 

gögnunum skiptast aðferðirnar til hvatningar í tvennt, annars vegar í formi afkasta og hinsvegar í 

formi samskipta. dk og Askja notuðust við hvatningu í formi afkasta starfsmanna sinna þar sem 

samanburður var gerður á afköstum starfsmanna á milli ára. Origo og N1 notuðust við hvatningu 

í formi samskipta þar sem t.d. Origo hélt oft upplýsingafundi og starfsmenn gátu leitað til 

stjórnenda ef þörf var á. Sama má segja með N1, þar sem stjórnendur hvöttu starfsmenn með því 

að fara í vettvangsferðir og eiga jákvæð og hvetjandi samskipti við starfsmenn sína. 

Í skrefi sex skipuleggja og búa fyrirtæki til skammtímamarkmið. Greining gagnanna 

sýndi fram á það að ekkert af fyrirtækjunum settu fram skammtímamarkmið. Þar sem 

yfirtökuferlinu er lokið hjá Origo, Öskju og N1 er hægt að álykta að það hafði engin áhrif á 

velgengni yfirtökunnar að ekki voru sett fram skammtímamarkmið. Samt sem áður hefði það 

einungis haft jákvæð áhrif á yfirtökuferlið ef skammtímamarkmið hefðu verið sett fram þar sem 

ávinningur skammtímamarkmiða er mikill og hjálpar það starfsmönnum að sjá tilgang 

breytinganna. Yfirtökuferli dk er enn í gangi en út frá gögnunum settu þeir engin 

skammtímamarkmið fram. Rannsakendur telja að það hefði verið mikilvægt til þess að hjálpa 

starfsmönnunum að sjá tilganginn á breytingunum.  

Í skrefi sjö er verið að fagna litlu sigrunum út frá skammtímamarkmiðum sem voru sett 

fram. Þar sem ekkert af fyrirtækjunum setti þau fram er þetta skref gagnlaust. Samt sem áður er 

hægt að meta það að N1, sem er með aðalmarkmið að stækka Ísey, hefur opnað nýja starfsstöð 

og því er hægt að telja það sem skammtímamarkmið sem hægt er að fagna. 

Síðasta skrefið má telja vera mjög mikilvægt þar sem tryggt er að breytingar hafi verið 

árangursríkar og að nýjar aðferðir séu festar í sessi. Yfirtakan hjá Origo, Öskju og N1 er lokið og 

út frá gögnum er hægt að sjá að þeirra markmiðum fyrir yfirtökuna hefur verið náð og nýjar 
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aðferðir hafa náð fótfestu innan fyrirtækisins. Eins og komið hefur fram er yfirtökuferlið enn í 

gangi hjá dk og ekki vitað hvort markmiðum verður náð og hvort nýjar aðferðir ná fótfestu.  

 

6.6. Samantekt 
 

Út frá átta skrefa módeli Kotters er hægt að álykta að því fleiri skrefum sem farið var eftir 

því árangursríkari var yfirtakan. 

Yfirtaka TSS á dk var greind út frá átta skrefa módeli Kotters. Eftir að athugað var hvort 

yfirtökuferlið hafi verið í samræmi við módelið kom það í ljós að stjórnendur TSS fara eftir 

einungis tveimur af átta skrefum í yfirtökuferlinu. Skrefin sem stjórnendur TSS fóru eftir í átta 

skrefa módeli Kotters voru þau að teymi af starfsmönnum dk var myndað til að aðstoða við að 

innleiða breytingarnar sem voru fyrirhugaðar í rekstrinum og að starfsmenn fengu hvatningu í 

formi afkastagetu. Samanburður kannana sýna það að meiri óánægja er á meðan starfsmanna 

gagnvart yfirtöku eftir því sem líður á yfirtökuna. Niðurstöður benda einnig til þess að orsök 

óánægju meðal starfsmanna sé vegna takmarkaðs upplýsingaflæðis frá stjórnendum til 

starfsmanna. 

Origo fór eftir flestum skrefum eða sex af átta skrefum og voru þeir með árangurríkustu 

yfirtökuna meðal þeirra fyrirtækja sem tekin voru fyrir. Stjórnendur Origo voru vel undirbúnir 

fyrir yfirtökuferlið og lögðu mikla áherslu á að upplýsa starfsmenn Strikamerkis um hver 

framtíðarsýn og stefna fyrirtækisins væri. Þrátt fyrir að stjórnendur Origo þurftu óvænt að 

innleiða annað fyrirtæki inn í heildina á sama tíma og innleiðingin á Strikamerki var í gangi þá 

náðu þeir að fylgja plönum sínum eftir nema að ferlið tók þar af leiðandi lengri tíma. Í viðtali við 

fyrrum starfsmann Strikamerkis fengu rannsakendur gögn varðandi líðan á mannauðnum í 

yfirtökuferli Origo. Í yfirtöku Origo töldu starfsmenn Strikamerkis lítið upplýsingaflæði vera í 

upphafi yfirtökunnar og orsökin var vegna innleiðingar á Tölvutek inn í Origo sem átti sér stað á 

sama tíma og innleiðing á Strikamerki var. Litla upplýsingaflæðið frá stjórnendum Origo til 

starfsmanna Strikamerkis var ekki varðandi framtíðarsýn og stefnu, heldur voru starfsmenn 

Strikamerkis ekki upplýstir um hver verkefnaáætlun þeirra var og því er hægt að tengja það við 

skort á skrefi sex frá módeli Kotters. Ef Origo hefði sett fram skammtímamarkmið fyrir fyrrum 

starfsmenn Strikamerkis væri líklegra að þeir hefðu vitað hvað var ætlast til af þeim og hver 

verkefnaáætlun þeirra væri og hvað þeir þurftu að gera til að festa rætur inni í fyrirtækinu. 

Stjórnendur Origo gleymdu algjörlega að upplýsa nýju deildina sína um hverjir verkferlar þeirra 
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áttu að vera og hvenær þeir ættu í raun að hefjast. Það gleymdist að upplýsa starfsmenn 

Strikamerkis um það vegna mikils álags á stjórnendum Origo. Yfirtaka Origo gekk vel þrátt fyrir 

hindranir á leiðinni og eru fyrrum starfsmenn Strikamerkis komnir vel inn hjá Origo og virðist 

sameining þeirra hafa gengið vel. Útfrá fræðilegum hugtökum var yfirtaka Origo skilvirk og vel 

heppnuð. 

Askja fór eftir fimm af átta skrefum eftir greiningu á átta skrefa módeli Kotters. Þar sem 

ferlið hjá Öskju tók langan tíma, eða um þrjú ár, er hægt að segja að þeir voru vel undirbúnir til 

að taka á móti rekstrinum og mannauðnum. Stjórnendur Öskju gerðu ráðstafanir og voru 

viðbúnir því að starfsmenn Bernhard myndu finna fyrir breytingum hvað varðar að koma sér inn 

í vinnuferla þeirra og gáfu þeim svigrúm til þess að læra inn á þeirra kerfi. Á heildina litið er 

hægt að greina að yfirtaka Öskju gekk vel, og að breytingarnar hafi náð fótfestu. 

Í tilfelli yfirtöku N1 er um ólíka yfirtöku að ræða samanborið við hinar yfirtökurnar sem 

teknar voru fyrir, er snýr að mannauðnum. Starfsmenn Íseyjar fundu litlar sem engar breytingar 

þar sem þær snérust aðallega að stjórnendum N1. N1 gerðu fimm af átta skrefum Kotters en eins 

og hefur komið fram bjuggu stjórnendur N1 yfir þeim munaði að geta séð hvernig starfsemin 

væri hjá Ísey og kortlögðu hvað gæti farið betur. Því kom ekkert á óvart í ferlinu og 

breytingarnar náðu fljótt fótfestu. 

 
Tafla 3: Framkvæmd fyrirtækja á átta skrefa módeli Kotters 

  Skref framkvæmd 

Skref Þættir TSS og dk 
hugbúnaður 

Origo og 
Strikamerki 

Askja og 
Bernhard 

N1 og ísey 
Skyr Bar 

1 Gera grein fyrir 
mikilvægi breytinga 

Nei Já Já Já 

2 Byggja teymi Já Já Nei Nei 

3 Búa til framtíðarsýn og 
stefnu 

Nei Já Já Já 

4 Miðla framtíðarsýn og 
stefnu 

Nei Já Já Já 



55 
 

5 Hvetja til að 
framkvæma 
framtíðarsýn og stefnu 

Já Já Já Já 

6 Skipuleggja og búa til 
skammtíma markmið 

Nei Nei Nei Nei 

7 Fagna litlu sigrunum Nei Nei Nei Nei 

8 Festa nýjar aðferðir í 
sessi 

Nei Já Já Já 

 
 Niðurstöður og greining úr þessum kafla verður kynnt betur í kafla 7 og svarað verður 

rannsóknarspurningunni og tilgátunum sem voru settar fram. 
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7. Kafli – Niðurstöður og umræða 
7.1. Niðurstaða 

 
Tilgangur ritgerðarinnar var að svara rannsóknarspurningunni: „Hvaða áhrif hefur það á 

mannauð fyrirtækis þegar yfirtökur eiga sér stað?“. Megináhersla rannsóknarinnar var að fara 

yfir yfirtökuferlið hjá TSS á dk en einnig að safna gögnum frá þremur öðrum yfirtökum sem áttu 

sér stað á íslenska fjarskiptamarkaðnum til þess að geta borið saman við öll yfirtökuferlin þeirra. 

Yfirtökurnar voru allar mismunandi en hægt er að notast við gögnin til að bera saman 

yfirtökuferlin þeirra við átta skrefa módel Kotters um breytingastjórnun og hvernig áhrif 

yfirtakan hafði á mannauð fyrirtækjanna.  

 Rannsakendur greindu gögnin sem voru til staðar til að athuga tilgáturnar sem settar voru 

fram í upphafi. Fyrsta tilgáta hljóðar: „Stjórnendur þurfa ekki að eyða miklum tíma í aðlögun 

mannauðs inn í fyrirtækið í yfirtökuferlinu“. Til að byrja með skal líta á niðurstöður úr 

könnunum sem settar voru fyrir starfsmenn dk um líðan þeirra gagnvart yfirtöku TSS. Þegar 

bornar eru saman niðurstöður frá fyrri og seinni könnun kemur í ljós að líðan hjá starfsmönnum 

dk fer versnandi þegar líður á yfirtökuferlið. Skýrt er út frá niðurstöðum könnunar að mikil 

óvissa var á meðal starfsmanna dk sem má leiða til lítils upplýsingaflæðis og undirbúnings 

yfirtöku frá nýju stjórnendunum. Má draga þá ályktun að orsökin sé vegna tveggja þátta varðandi 

nýju stjórnendurna. Fyrst má álykta að lítið upplýsingaflæði sé vegna þess að nýir stjórnendur 

eru ekki á staðnum eða eru staðsettir erlendis og geta þess vegna ekki veitt nýjum starfsmönnum 

sínum nægilegar upplýsingar varðandi framtíðarsýn eða stefnu. Hefði þetta átt að falla undir 

verkahring framkvæmdastjóra dk sem eru staðsettir á Íslandi en greinilegt að því var ekki sinnt. 

Undir venjulegum kringumstæðum hefði aðili frá TSS komið til Íslands og leitt framkvæmda-

stjórana í gegnum yfirtökuferlið og veitt upplýsingar til starfsmanna en það var ekki mögulegt 

vegna Covid-19 faraldursins. Í öðru lagi gæti slæm líðan starfsmannanna orsakast af því að ekki 

var nægur undirbúningur af stjórnendum í upphafi varðandi breytingar og hvernig ætti að 

innleiða þær gagnvart mannauðnum. Yfirtökuferlið fór gríðarlega hratt af stað og getur það 

vissulega verið ein af ástæðum þess að undirbúningur varðandi innleiðingu og aðlögun 

mannauðs var ekki nægilega góður frá nýju stjórnendunum. Algengur þráður sem sást í gegnum 

allar yfirtökurnar sem litið var til í þessari ritgerð er upplýsingaflæði milli stjórnenda og 

mannauðs. Sama hvort upplýsingaflæði var lélegt eða gríðalega gott kom í ljós að það er í raun 
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mikilvægasti hlutinn fyrir vel heppnaða yfirtöku. Þessi athugun gaf þá niðurstöðu að stjórnendur 

þurfa að eyða gríðarlega miklum tíma í aðlögun mannauðs inn í fyrirtækið í yfirtökuferlinu. Til 

þess svo að ná að aðlaga mannauðinn inn í fyrirtækið á skilvirkan og vel heppnaðan máta þarf 

undirbúningur að vera mikill hjá stjórnendum fyrirtækis. Það gæti verið hjálplegt að styðjast við 

einhverskonar fræðilega aðferð eins og átta skrefa módel Kotters sem rannsakendur studdust við 

í þessari rannsókn. 

 Seinni tilgáta sem sett var fram í þessari ritgerð hljóðar: „Breytingastjórnun leiðir til vel 

heppnaðrar yfirtöku“. Eins og áður var nefnt getur það verið gríðarlega gagnlegt fyrir 

stjórnendur í yfirtökum að styðjast við einhverskonar fræðilega aðferð til að hjálpa sér í gegnum 

yfirtökuferlið. Út frá rannsókninni er hægt að álykta að breytingastjórnun getur verið gríðarlega 

hjálpleg hugmyndafræði fyrir stjórnendur sem eru að fara í yfirtökur þar sem hún hjálpar til við 

að tækla stórar breytingar. Notast var við fræðimódelið hans Kotters um breytingastjórnun í 

þessari ritgerð sem kallast átta skrefa módel Kotters. Allar yfirtökur sem teknar voru fyrir í 

þessari ritgerð voru athugaðar út frá því módeli og séð hvort stjórnunarhættir þessara fyrirtækja 

voru í samræmi við átta skrefa módel Kotters um breytingastjórnun. Stjórnunarhættir stjórnenda í 

yfirtöku TSS á dk voru ekki í samræmi við átta skrefa módelið í yfirtökuferlinu sínu og má 

álykta sem svo að það hafi haft áhrif á yfirtökuferlið sjálft og líðan starfsmanna innan dk. Aðeins 

tvö af átta skrefunum voru í samræmi við módelið hjá stjórnendum TSS þegar kom að því 

innleiða breytingu við yfirtökuna og það voru skref 2: „Byggja teymi“ og skref 5: „Hvetja til að 

framkvæma framtíðarsýn og stefnu“. Stjórnendur TSS og fyrrum stjórnendur dk mynduðu teymi 

af starfsmönnum dk til að hjálpa til við að innleiða breytingar sem áttu að eiga sér stað varðandi 

rekstur. Hægt er að álykta að það skref í módelinu sé áhrifalítið þegar hinum sjö skrefunum er 

ekki fylgt eftir og ekki er unnið útfrá módelinu í heildina. Stjórnendur TSS og fyrrum stjórnendur 

dk notuðu frammistöðu starfsmanna sem hvatningu. Þar sem engin framtíðarsýn né stefna var 

sett fram var óljóst hver tilgangur hvatningarinnar var annar en einungis til að sjá aukningu í 

afköstum þeirra. Í yfirtöku Origo á Strikamerki var yfirtökuferli þeirra í miklu samræmi við átta 

skrefa módelið hans Kotters. Greinilegt var að mikill undirbúningur fór í yfirtökuferlið. 

Stjórnendur Origo undirbjuggu sig vel og settu fram skýra framtíðarsýn og stefnu og lögðu mikið 

upp úr því að miðla henni til starfsmanna Strikamerkis í upphafi yfirtökuferlisins. Skrefin í 

módeli Kotters sem Origo framkvæmdu ekki í yfirtöku sinni á Strikamerki voru skammtíma-

markmiðin. Stjórnendur Origo settu ekki fram skammtímamarkmið fyrir fyrrum starfsmenn 
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Strikamerkis við innleiðingu þeirra. Hægt er að álykta að orsök þess að engin skammtíma-

markmið voru sett fram væru að fyrrum starfsmenn Strikamerkis vissu ekki hver næstu skref 

væru og varð þeirra áætlunarferli óljóst. Ef stjórnendur Origo hefðu sett fram skammtíma-

markmið fyrir nýju starfsmennina sína hefði verið hægt að forðast þessa óvissu. Markmið 

skammtímamarkmiða er að hafa lítil verkefni til að sigrast á svo hægt sé að byggja upp drifkraft 

heildarinnar þar til að lokum að framtíðarsýn og stefna fyrirtækisins sé náð. Sex af átta skrefum í 

módeli Kotters voru sambærileg í yfirtöku Origo á Strikamerki og niðurstöður sýna að vel 

heppnuð yfirtaka hafi átt sér stað. Í yfirtöku Öskju á Bernhard var fimm af átta skrefum fylgt 

eftir. Það helsta sem stjórnendur Öskju hafa nýtt sér frá átta skrefa módeli Kotters var að 

undirbúa sig og setja fram framtíðarsýn og stefnu. Stjórnendur settu fram skýra framtíðarsýn og 

stefnu til nýju starfsmannanna sinna og voru þeir að miðla og hvetja hana áfram. Að lokum í 

yfirtöku N1 á Ísey voru fimm af átta skrefum módelsins fylgt eftir. Yfirtaka N1 á Ísey var aðeins 

öðruvísi varðandi mannauðinn þar sem yfirtakan hafði ekki mikil áhrif á hann ólíkt yfirtöku 

hinna fyrirtækjana sem tekin voru fyrir. Litlar breytingar voru gerðar varðandi rekstur Íseyjar 

eftir yfirtöku og litlar sem engar breytingar voru gerðar á fyrirkomulagi framlínustarfsmanna en 

samt voru breytingarnar innleiddar að mörgu leyti eins og átta skrefa módel Kotters segir til um. 

Það má álykta út frá gögnum og niðurstöðum úr samanburði fyrirtækjanna útfrá yfirtökuferlum 

þeirra og átta skrefa módeli Kotters að breytingastjórnun er mikilvæg ef vel heppnuð yfirtaka 

eigi að takast. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að álykta að yfirtökur þar sem 

markviss breytingastjórnun er innleidd verði yfirtakan mun vel heppnaðri. Átta skrefa módel 

Kotters um breytingastjórnun snýst ekki hvað síst um undirbúning og upplýsingaflæði og 

niðurstöður rannsóknar sýna það að þau atriði eru mikilvægust þegar kemur að yfirtökum. Til 

stuðnings má sjá úr niðurstöðum að því fleiri skrefum sem fylgt var eftir frá átta skrefa módeli 

Kotters því árangursríkari var yfirtakan. 

 Í lok verða dregnar saman niðurstöður sem búið er að safna saman og athuga hvort svar 

hefur fundist við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar: „Hvaða áhrif hefur það á mannauð 

fyrirtækis þegar yfirtökur eiga sér stað?“. Út frá niðurstöðum gagna varðandi áhrif á mannauð í 

yfirtöku má draga þá ályktun að yfirtökur hafa mest áhrif á mannauð fyrirtækjanna sem eru að 

fara í yfirtökur og út frá fyrirtækjum sem tekin voru fyrir hér hafði það mest áhrif á mannauð 

þess fyrirtækis sem tekið var yfir. Mikinn undirbúning og kraft verður að leggja í mannauð í 

yfirtökuferlum af stjórnendum. Mannauður sem er á móti yfirtöku vegna lélegs undirbúnings og 
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innleiðingar af hálfu stjórnenda endar líklegast í misheppnaðri yfirtöku. Má draga þá ályktun að 

mikilvægasta atriði innleiðingar mannauðs í yfirtökuferli er undirbúningur stjórnenda og 

upplýsingaflæði frá stjórnendum til mannauðs. 

 

7.2. Umræða 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við rannsóknarspurningar og tilgátur rannsakenda. 

Hins vegar reyndist tilgáta 1: „Stjórnendur þurfa ekki að eyða miklum tíma í aðlögun mannauðs 

inn í fyrirtækið í yfirtökuferlinu“, ekki vera sönn út frá niðurstöðum rannsóknar. Áhugavert var 

að sjá að þau fyrirtæki þar sem stjórnendur innleiddu þá stjórnarhætti sem voru sambærileg við 

átta skrefa módel Kotters sýndu fram á meiri árangur í yfirtökunni og einnig varðandi ánægju 

starfsmanna sinna. Yfirtaka TSS á dk er ekki enn lokið og ekki er vitað hvort hún endi í vel 

heppnaðri eða misheppnaðri yfirtöku en út frá niðurstöðum og lítils undirbúnings stjórnenda gæti 

þetta reynst erfiðara en ella. Aldrei er of seint fyrir fyrirtæki að reyna að undirbúa sig og bæta 

frammistöðu sína og myndu rannsakendur mæla með því fyrir stjórnendur TSS í yfirtökuferli 

þeirra með dk. 

 Það má segja að þessi ritgerð gefi lesendum meiri þekkingu á yfirtökuferlum fyrirtækja 

og áhrifin sem þau hafa á mannauð þess. Markmið þessarar ritgerðar er að lesendur sjái 

mikilvægi þess að stjórnendur undirbúi vel innleiðingu mannauðs og hafi framtíðarsýn og stefnu 

skýra svo allir aðilar sem koma að yfirtökunni viti hvað þarf að gera saman sem heild til að ná 

markmiðinu.  

 Mikilvægasta atriðið sem rannsóknin sýndi okkur var hve upplýsingaflæði milli 

stjórnenda og mannauðs í yfirtökuferli er mikilvægt. Gott upplýsingaflæði kemur í veg fyrir 

óvissu og hræðslu mannauðs og hjálpar einnig við að miðla framtíðarsýn og stefnu vel og getur 

heildin þá unnið enn betur saman. Það sem kom á óvart í þessari rannsókn var hversu mikilvægt 

upplýsingaflæði er í raun og veru í yfirtökuferli fyrirtækja. Rannsakendur gerðu sér grein fyrir 

því að mannauðurinn þarf að vera upplýstur en ekki hversu ítarlegt það þarf í raun að vera.  

 Rannsóknin einblínir á mannauð við yfirtöku og einnig breytingar í rekstri við yfirtökur 

og gefa niðurstöður góða mynd á viðfangsefnið. Hægt er að halda áfram með þessa rannsókn enn 

lengra og kafa dýpra í fleiri breytingastjórnunarmódel eða annarskonar fræðilega stjórnunarhætti 

sem hægt væri að innleiða í yfirtökuferlum. Þetta viðfangsefni er gríðarlega umfangsmikið og 

hægt er að líta á það frá mörgum sjónarhornum.  
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 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna áhrifin sem yfirtökuferlið getur haft á mannauð 

fyrirtækja þegar til skamms tíma er litið. Niðurstöðurnar sýna hvort yfirtökuferlið sjálft geti verið 

vel heppnað eða misheppnað með mismunandi aðgerðum. Ekki er hægt að vera fullviss um að 

fyrirtækin verði farsæl í framtíðinni með því að horfa á niðurstöður rannsóknarinnar um vel 

heppnaða yfirtöku. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi fyrir kaupendur 

1. Hverskonar yfirtaka var þetta? 

2. Hvað kom til að þið ákváðuð að fara í kauphugleiðingar? 

1. Hafði þessi hugmynd komið upp áður að kaupa fyrirtæki? 

2. Var þetta ykkar hugmynd eða höfðu fyrirtæki samband við ykkur? 

3. Hver var ástæðan fyrir því að þið völduð þetta fyrirtæki? 

4. Hvernig var reksturinn fyrir kaupin? 

5. Hverjir voru hvatar fyrir því að kaupa fyrirtækið? 

6. Komu upp hindranir í yfirtökuferlinu? 

a. Hindranir varðandi mannauðinn 
b. Hindranir varðandi rekstur 

7. Hvernig gekk að meðhöndla mannauðinn í gegnum yfirtökuferlið? 

a. Hvernig upplýstu þið starfsfólkið? 
b. Hvernig var brugðist við þeim sem voru á móti breytingum? 

8. Hvernig framkvæmduð þið yfirtökuferlið? 

9. Hvaða þátt höfðu seljendurnir í yfirtökuferlinu? 

10. Hvernig gekk yfirtökuferlið fyrir sig? 

11. Urðu einhverjar breytingar á rekstrinum? 

12. Hvernig tók starfsfólk við breytingum? 

a. Var almenn ánægja eða óánægja meðal starfsfólks? 
b. Skyldu allir starfsmenn tilganginn? 

13. Náðist að uppskera alla ávinninga sem ætlaðir voru með yfirtökunni? 

14. Er eitthvað sem þið hefðuð viljað undirbúa eða kynna ykkur betur? 

15. Hvað telur þú mikilvægast við ferlið þegar farið er í yfirtöku? 
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Viðauki B 

Viðtalsrammi fyrir seljendur 

1. Hverskonar yfirtaka var þetta? 

2. Hvað kom til að þið ákváðuð að fara í söluhugleiðingar? 

a. Hafði þessi hugmynd komið upp áður að selja fyrirtækið? 

b. Var þetta ykkar hugmynd eða höfðu fyrirtæki samband við ykkur? 

3. Hver var ástæðan fyrir því að þið völduð þetta fyrirtæki? 

4. Hvernig var reksturinn fyrir söluna? 

5. Hverjir voru hvatar fyrir því að selja fyrirtækið? 

6. Komu upp hindranir í yfirtökuferlinu? 

a. Hindranir varðandi mannauðinn 
 

b. Hindranir varðandi rekstur 
 

7. Hvernig gekk að meðhöndla mannauðinn í gegnum yfirtökuferlið? 
 

a. Hvernig upplýstu þið starfsfólkið? 
 

b. Hvernig var brugðist við þeim sem voru á móti breytingum? 

8. Hvernig var yfirtökuferlið framkvæmd? 

9. Hvaða þátt höfðuð þið í yfirtökuferlinu? 

10. Hvernig gekk yfirtökuferlið fyrir sig? 

11. Urðu einhverjar breytingar á rekstrinum? 

12. Hvernig tók starfsfólk við breytingum? 

a. Var almenn ánægja eða óánægja meðal starfsfólks? 
 

b. Skyldu allir starfsmenn tilganginn? 

13. Náðist að uppskera alla ávinninga sem ætlaðir voru með yfirtökunni? 

14. Er eitthvað sem þið hefðuð viljað undirbúa eða kynna ykkur betur? 

15. Hvað telur þú mikilvægast við ferlið þegar farið er í yfirtöku? 
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Viðauki C 
 
Kynning fyrir starfsmannakönnun dk 
 
Kæri þátttakandi 
 
Við erum tveir nemendur í BSc námi við Háskólann í Reykjavík. Könnun þessi er hluti af BSc 
ritgerð okkar og tekur örfáar mínútur að svara. 
 
Mikilvægt er að þátttakendur svari heiðarlega. Fullum trúnaði er heitið og ekki er hægt að rekja 
svör til einstaklinga. Takk fyrir að taka þátt í könnuninni okkar. 
 
Ef eitthvað er óljóst varðandi könnunina eða ef einhverjar spurningar vakna, þá er velkomið að 
hafa samband í tölvupósti á eftirfarandi netfang: ernam16@ru.is 
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Viðauki D 

Spurningalisti frá fyrri könnun 

1. How do you feel about joining TSS? 

• Excellent 
• Good 
• Average 
• Uncertain 
• Poor 

2. I’m most excited about… 

3. I’m most concerned about… 

4. Has leadership shared an inspiring vision? 

• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

5. What could leadership do more? 

6. Did you receive relevant information? 

• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

7. Were your questions answered in a timely manner? 

• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

8. How clear is it to you what the next steps are? 

• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

 
9. What additional information would you like to receive? 
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Viðauki E 

Spurningalisti frá seinni könnun 
 

1. How do you feel about joining TSS? 
• Excellent 
• Good 
• Average 
• Uncertain 
• Poor 

2. I’m most excited about… 

3. I’m most concerned about… 

4. Has leadership shared an inspiring vision? 
• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

5. What could leadership do more? 

6. Do you know the purpose of the merger? 

7. Did you receive relevant information? 
• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

8. Were your questions answered in a timely manner? 
• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

9. How clear is it to you what the next steps are? 
• Excellent 
• Good 
• Average 
• Poor 

 
10. What additional information would you like to receive? 
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Viðauki F 
 
Niðurstöður úr opnum spurningum frá fyrri könnun 
 
I’m most excited about… 
Opportunities (13x) 
Best Practices and combine knowledge to become even stronger (9x) 
Global Network (9x) 
Project Management (6x) 
Future company growth and development (4x) 
Fresh Perspective on the company (3x) 
Expansion of the company in retail/outside borders (3x) 
Learning opportunities by attending trainings, seminars and conferences (2x) 
Customer focus (1x) 
Practice Dutch skills (1x) 
 
I’m most concerned about…  
Job Security (24x) 

- I like my job and want to stay  
- Early experiences with job layoff after acquisition  
- Time will tell  

Nothing (5x) 
Culture (2x) 
Important changes (5x) 
Losing the family/local/unique culture (4x)  
Bonus, remuneration and benefits (3x) 
Become an Excel company (1x) 
Merger with other companies (1x) 
 
What could Leadership do more? 
Nothing good transition until now (11x)  
Keep us informed on the next steps and plans (10x) 
Organize the company with more structure, on tasks, focus and processes between individuals 
and groups (5x) 
Future Strategy (4x) 
Give people the opportunity to talk and ask questions (3x) 
Best Practices (1x) 
Detail Plan (1x) 
Streamline development (1x) 
Trust staff (1x) 
 
What additional information would you like to receive? 
Nothing now – I’m excited / all information has been shared (10x) 
Detail Plan for the coming period (9X) 
Future Strategy know that we are part of TSS (8X) 
Impact on employees and workforce (2x) 
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Get to know TSS companies and software (3x) 
Niðurstöður úr opnum spurningum frá seinni könnun 
 
I’m most excited about… 
Project management (12x) 
Opportunities (7x) 
Future company growth and development (4x) 
Global Network (4x) 
Learning opportunities by attending trainings, seminars and conferences (4x) 
Nothing special (4x) 
Fresh Perspective on the company (2x) 
Best Practices and combine knowledge to become even stronger (1x) 
 
I’m most concerned about…  
Important changes (11x) 
Job Security (10x) 

- I like my job and want to stay  
- Early experiences with job layoff after acquisition  
- Time will tell  

Losing the family/local/unique culture (9x)  
Become an Excel company (2x) 
Company failure/loss of customers (2x) 
Nothing (2x) 
Culture (1x) 
Flow of information(1x) 
Future(1x) 
 
What could Leadership do more? 
Keep us informed on the next steps and plans (11x) 
Don’t know (6x) 
Nothing good transition until now (5x)  
Organize the company with more structure, on tasks, focus and processes between individuals 
and groups (4x) 
More power placed in employee integration (1x) 
 
Do you know the purpose of the merger? 
No (12x) 
Profit for former owners(8x) 
Former owners wanted to retire (7x) 
TSS growth (6x) 
Yes (5x) 
DK growth (1x) 
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What additional information would you like to receive? 
Nothing now (22x) 
Future Strategy know that we are part of TSS (7X) 
Detail Plan for the coming period (3X) 
Get to know TSS companies and software (3x) 
Impact on employees and workforce (1x) 
Flow of information to employees (1x) 
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Viðauki G 
 

Frequency tables frá fyrri könnun 
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Frequency tables frá seinni könnun 
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