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Abstract 
The focus of this research is to observe management, organizational structure 

and fiscal performance of family firms in Akureyri. The aim is to find out 

whether there is a difference between the fiscal performance of family firms 

and other companies and which factors might influence performance. 

 

The research method is qualitative, based on interviews with six managers in 

Akureyri, supported with secondary data such as, information from Lánstraust 

and the subject companies’ websites. Five ratios will be calculated for analysis 

of the companies’ fiscal returns and a comparison done between family-run 

firms and companies with managers hired on a professional basis. 

 

Basic findings show that family firms in Akureyri show a better fiscal return 

than other companies. Their organizations charts equal those of other 

companies but are less likely to be accepted by the companies’ board of 

trustees. Hardly any difference can be detected in the size of the two business 

forms. The managers of family firms are careful when it comes to investment, 

they are risk aversive and not prepared to accept more shareholders in the 

business. Whether the fiscal return decreases with the advent of next-

generation managers, or if the manager is family, can not be determined. 

Managers with little academic background returned a higher fiscal return and 

there is a detectable difference in fiscal return based on the form of 

management. 

 

Based on the low number of businesses in question and the period of research it 

is prudent not to draw too many conclusions from the results and to view them 

with some scrutiny. Outside demands on businesses and industry can influence 

research results along with the different “age” of companies and varying levels 

in their investments. The Icelandic bank recession in 2008 also influences 

fiscal reports and distorts them somewhat. 

Key words: Family firm, Performance, Akureyri, Management style, 

Organizational structure 
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Útdráttur 
Í þessu verkefni er gerð grein fyrir stjórnun, skipulagi og rekstrarárangri 

fjölskyldufyrirtækja á Akureyri. Markmið þess er að skoða hvort munur er á 

rekstrarárangri fjölskyldufyrirtækja og annarra fyrirtækja og hvað þættir hafi 

áhrif á rekstrarárangur.  

 

Rannsóknaraðferð er eigindleg og byggist á viðtölum við sex stjórnendur á 

Akureyri. Einnig er stuðst við fyrirliggjandi gögn meðal annars ritrýndar 

fræðigreinar, upplýsingar frá Lánstrausti og af heimasíðum fyrirtækjanna sem 

eru rannsökuð. Reiknaðar voru fimm kennitölur til að greina rekstrarárangur 

fyrirtækjanna og gerður var samanburður á milli fjölskyldufyrirtækja og 

fyrirtækja með framkvæmdastjóra valinn á faglegum grundvelli. 

 

Helstu niðurstöður benda til þess að fjölskyldufyrirtæki á Akureyri sýni betri 

rekstrarárangur en önnur fyrirtæki. Þau hafa stjórnskipurit til jafns við önnur 

fyrirtæki en það er síður samþykkt af stjórn fyrirtækisins. Ekki er hægt að 

greina mun á stærð milli eignaformanna tveggja. Stjórnendur 

fjölskyldufyrirtækja eru varkárir í fjárfestingum, áhættufælnir og eru ekki 

tilbúnir að fá fleiri hlutfhafa inn í fyrirtækið. Ekki er hægt að segja til um hvort 

rekstrarárangur fjölskyldufyrirtækja versni þegar næsta kynslóð tekur við eða 

þegar framkvæmdastjórinn er í fjölskyldunni. Stjórnendur með minni menntun 

skiluðu betri rekstrarárangri og hægt er að greina mun á rekstrarárangri eftir 

stjórnunaraðferð. 

 

Þar sem um fá fyrirtæki er að ræða og tímabil sem er til skoðunar er stutt ber að 

varast að draga of miklar ályktanir út frá niðurstöðunum og gæta þess að taka 

þær með fyrirvara. Utan að komandi kröfur í atvinnugreinum geta haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknar ásamt mismunandi aldri fyrirtækjanna og mismiklum 

fjárfestingum þeirra. Hrun íslenska bankakerfisins árið 2008 hefur einnig áhrif 

á rekstrarniðurstöður og skekkir þær að einhverju leyti. 

 

Lykilorð: Fjölskyldufyrirtæki, árangur, Akureyri, stjórnunaraðferðir og 

skipulag 
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1. Inngangur 
Fjölskyldufyrirtæki eru stór hluti af heildarfjölda fyrirtækja í rekstri. 

Rannsóknir sýna að 80% allra fyrirtækja í Bretlandi eru fjölskyldufyrirtæki og 

þau skapa helming af þjóðarframleiðslunni. Ef litið er til Bandaríkjanna þá 

vinna 60% af heildarstarfsmannafjölda í fjölskyldufyrirtækjum, þau skapa 78% 

af nýjum störfum á hverju ári ásamt því að framleiða helming af 

landsframleiðslunni (Sonfield og Lussier, 2008, bls. 47; Carlson, Upton og 

Seaman, 2006, bls. 531-532). Á þessum tölum sést að fjölskyldufyrirtæki leika 

mikilvægt hlutverk í efnahagslífi hverrar þjóðar. Erlendis hafa rannsóknir á 

fjölskyldufyrirtækjum aukist mikið upp á síðkastið því að kröfur hafa verið 

gerðar um dýpri innsýn í einkenni þeirra og starfsemi (Nordqvist, Hall og 

Melin, 2009, bls. 294). Mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum ef marka má leit í Gegni. Íslenskt efnahagslíf hefur átt 

erfitt uppdráttar eftir hrun íslenska bankakerfisins og áhugavert væri að fá 

dýpri skilning á íslenskum fjölskyldufyrirtækjum og kanna á hvern hátt væri 

hægt að efla þau til að styðja við íslenskt efnahagslíf. 

 

Það er ekki til nein ein opinber skilgreining á fjölskyldufyrirtæki en sú 

skilgreining verður notuð í þessu verkefni að fjölskyldufyrirtæki sé fyrirtæki 

sem er í meirihlutaeign ákveðinnar fjölskyldu og yfirstjórnendur í fyrirtækinu 

eru úr fjölskyldunni (Nordqvist, 2005, bls. 47). 

 

Í þessu verkefni verður kynnt niðurstaða rannsóknar á rekstrarárangri 

fjölskyldufyrirtækja á Akureyri. Skýrsluhöfundur hefur áhuga á að rannsaka 

hvort fjölskyldufyrirtæki skili betri rekstrarárangri en fyrirtæki sem hafa 

stjórnanda ráðinn á faglegum grundvelli. Er tilgangur með rekstri 

fjölskyldufyrirtækis að sjá fjölskyldunni farborða eða er fyrirtækið skipulagt 

með það að markmiði að gera það sem árangursríkast og vinna að markmiðum 

þess? Eins verður kannað hvaða aðferðir eru notaðar við stjórnun í 

fjölskyldufyrirtækjum. Skoðuð verða lítil, meðalstór og stór fjölskyldufyrirtæki 

og þau borin saman við fyrirtæki sem lúta stjórn framkvæmdastjóra sem ráðinn 

er á faglegum forsendum.  
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Markmið verkefnisins er að skoða hvort munur er á rekstrarárangri 

fjölskyldufyrirtækja samanborið við önnur fyrirtæki og hvaða þættir hafi áhrif á 

rekstrarárangur. 

 

Við vinnslu á verkefninu er gengið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

• Hvaða munur er á stjórnskipulagi fjölskyldufyrirtækja og annarra 

fyrirtækja? 

• Hvaða munur er á stærð fjölskyldufyrirtækja og fyrirtækja sem hafa 

stjórnanda ráðinn á faglegum ástæðum? 

• Hvaða munur er á áhættu í fjölskyldufyrirtækja og fyrirtækja sem hafa 

stjórnanda ráðinn af faglegum ástæðum? 

• Hvaða munur er á rekstrarárangri fyrirtækja eftir menntun og 

stjórnunaraðferð stjórnandans? 

• Hvaða mun má greina á árangri fjölskyldufyrirtækja þegar næsta 

kynslóð tekur við og er munur eftir því hvort framkvæmdastjórinn er í 

fjölskyldunni? 

 

Uppbygging verkefnisins er með þeim hætti að fyrst er fjallað um einkenni 

fjölskyldufyrirtækja og því næst er farið yfir þætti sem geta haft áhrif á 

rekstrarárangur þeirra. Þar á eftir er greint frá niðurstöðu erlendrar rannsóknar á 

stjórnunaraðferðum í fjölskyldufyrirtækjum og sagt frá fjórum mismunandi 

aðferðum sem stjórnendur tileinka sér.  

 

Í þriðja kafla er sagt frá rannsóknaraðferðum. Gerð er grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknar og þeim fyrirtækjum sem taka þátt í rannsókninni í fjórða kafla . Í 

fimmta kafla er rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður rannsóknar 

bornar saman við fræðilega umfjöllun. Í sjötta kafla er samantekt á helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2. Fræðilegur hluti 

2.1. Fjölskyldufyrirtæki 
Ekki er til formlega viðurkennd skilgreining á fjölskyldufyrirtæki. Flestar 

skilgreiningarnar snúast um eignarhald fjölskyldunnar en einnig um þátttöku 

fjölskyldunnar í rekstri og stjórnun eða um að fyrirtækið erfist til næstu 

kynslóðar. Ef stjórnendur fyrirtækisins eru úr fjölskyldu sem á það þá er 

fyrirtækið fjölskyldufyrirtæki samkvæmt Daily og Dollinger (Sindhuja, 2009, 

bls. 67). Churchill og Hatten (Sindhuja, 2009, bls. 67) telja að fyrirtæki sé 

fjölskyldufyrirtæki þegar það erfist frá einni kynslóð til annarar í sömu 

fjölskyldu. Þegar eignarhald er notað til að greina fjölskyldufyrirtæki frá öðrum 

fyrirtækjum þá sést að eignarhaldið er sýnilegt og virkt í daglegum rekstri 

fyrirtækisins sem gerir það að verkum að fjölskyldufyrirtæki er líklegt til að 

standa frammi fyrir annars konar stjórnunar- og skipulagsáskorunum en 

fyrirtæki sem hefur dreifðara eignarhald. Í mörgum fjölskyldufyrirtækjum 

skarast eignarhald, stjórn og yfirstjórn sem gerir fjölskyldufyrirtæki mun 

flóknara en önnur fyrirtæki hvað varðar hefðbundna sýn á eignarhald og 

stjórnun þar sem skilið er á milli verka stjórnar, eigenda og yfirstjórnanda 

(Nordqvist, 2005, bls. 9 og 45).  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 Skarandi hringalíkan 

Heimild: Habbershon, Williams og MacMillan (2003, bls. 453). 

 

 

Tengslin milli þessara þriggja þátta sjást á mynd 1 þar sem hringirnir skarast og 

eru mest í miðjunni þar sem þeir skarast allir þrír (Habbershon, Williams, 

MacMillan, 2003, bls. 453). Svæði númer eitt er þegar einstaklingur úr 

fjölskyldunni er eigandi og vinnur í fyrirtækinu, númer tvö er eigandi sem er í 

Fjölskylda 
 

Stjórnandi 

Eigandi 
 

1 
2 3 

4 
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fjölskyldunni en vinnur ekki í fyrirtækinu, númer þrjú er eigandi sem vinnur í 

fyrirtækinu en er ekki í fjölskyldunni og að lokum er svæði númer fjögur sem 

er einstaklingur úr fjölskyldunni sem vinnur í fyrirtækinu (Gersick, Davis, 

Hampton og Lansberg, bls. 10, 1997).  

 

Þetta líkan er gagnlegt til að lýsa því hversu flókin skipulagsheild verður með 

skarandi undirkerfum. Líkanið sýnir einnig að þegar tvö flókin félagsleg kerfi 

sameinast, sem eru fjölskylda og fyrirtæki, verður til mismunandi fjölskyldu-

fyrirtæki eftir því hversu mikið hringirnir skarast. Þegar fjölskyldufyrirtæki er 

rannsakað þarf að skoða og skilja sambandið milli fjölskyldu, fyrirtækis og 

einstaklinga og hvaða áhrif það hefur á fyrirtækið. Undirkerfið fjölskylda er 

byggt á tilfinningum en undirkerfið fyrirtæki er byggt á verkefnum eða störfum 

(Habbershon, Williams, MacMillan, 2003, bls. 453).  

 

Fjölskyldufyrirtæki geta verið eins mismunandi og þau eru mörg (Brynja S. 

Blomsterberg, Halldór Friðrik Þorsteinsson, Andri Þór Guðmundsson, Anna K. 

Halldórsdóttir, 1994 bls. 86). En það eru sameiginleg einkenni þessara 

fyrirtækja, það er að segja tengslin við fjölskyldu, sem gera það að verkum að 

hægt er að skoða þau sem ákveðinn hóp (Nordqvist, 2005, bls. 46). 

 

Margir þættir geta haft áhrif á rekstrarárangur fjölskyldufyrirtækja og verður nú 

fjallað um þá helstu. 

 

 

2.1.1. Fjölskyldubönd 
Eitt einkenni fjölskyldufyrirtækis er þörfin fyrir að halda sterkum 

fjölskyldutengslum þar sem einstaklingarnir skuldbinda sig fyrirtækinu og 

samsama sig því. Fjölskyldan veitir efnahagslegt öryggi ásamt því að uppfylla 

félags- og tilfinningaþörf fyrir að tilheyra einhverjum og fá væntumþykju og 

hlýju (Kepner, 1983, bls. 60). 

 

Þegar taka þarf ákvörðun í fjölskyldufyrirtæki getur framkvæmdastjórinn verið 

klemmdur milli þess að taka ákvörðun sem er fyrirtækinu í hag en skemmir 
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fjölskylduböndin og þess að bera hag fjölskyldunnar fyrir brjósti á kostnað 

fyrirtækisins (Kepner, 1983, bls. 57). Þegar fjölskyldubönd eru sterk á 

stjórnandinn erfiðara með að aðskilja fjölskylduna frá fyrirtækinu þrátt fyrir 

kostnað sem það getur haft í för með sér fyrir fyrirtækið. Hann er tilbúinn að 

fórna arðsemi af virðingu við fjölskyldugildin (Bertrand og Schoar, 2006, bls. 

78). 

 

Til að skilja fjölbreytileikann í fjölskyldufyrirtækjum þarf að átta sig á að 

ákvarðanir og aðgerðir lykilmanna í fyrirtækinu eru á sama tíma ákvarðanir og 

aðgerðir einstaklinga í ákveðinni fjölskyldu. Hægt er að skilgreina fjölskyldu 

sem félagslega heild sem er tengd langvarandi tilfinningaböndum sem 

einkennast af trausti og trúnaði. Fjölskyldutengsl eru nánari og flókarnari en 

samband milli tveggja ótengdra aðila. Langtímasamband og sameiginleg fortíð 

eykur á tilfinningar og einnig mörg samskiptahlutverk sem einstaklingar í 

fjölskyldunni eiga sín á milli í fyrirtækinu (Nordqvist, Hall og Melin, 2009, 

bls. 297). 

 

 

2.1.2. Stofnandinn og afkomendur 
Rannsóknir sýna að fjölskyldufyrirtæki skilar helst arðsemi á meðan 

stofnandinn er framkvæmdastjóri eða stjórnarformaður. Þegar fyrirtækið er sett 

í hendur afkomenda lækkar gjarnan arðsemin. Niðurstöður rannsóknar 

Bennedsen, Meisner, Pérez-Gonzáles og Wolfenzon sýna að tengslin milli 

kynslóðaskipta og árangurs eru mjög sterk og fjárhagslega dýr. Þegar 

framkvæmdastjóri úr fjölskyldunni tekur við af stofnanda þá verður lækkun á 

arðsemi eigna upp á fjögur prósentustig að meðaltali (Bennedsen, Perez-

Gonzalez og Wolfenzon, 2007, bls. 647 og 688).  

 

Í fjölskyldufyrirtæki þar sem margar kynslóðir koma saman getur stofnandinn 

haft áhrif á fyrirtækið þó hann sé hættur störfum. Í slíkum aðstæðum er sagt að 

færsla á eignarhaldi til næstu kynslóðar sé ekki lokið og getur sett erfingjunum 

skorður og haft truflandi áhrif á starfsemina og þar af leiðandi á árangur 

fyrirtækisins. Áhrifin eru þó ekki alltaf neikvæð því stundum eru þau 
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fyrirtækinu í hag þar sem stofnandinn hefur skýr gildi, stefnu og staðal fyrir 

stjórnendur sem taka við fyrirtækinu (Sonfield og Lussier, 2008, bls. 50). 

 

Afkomendur koma til með að stjórna arfinum og það er undir þeim komið að 

auka við fjölskyldufyrirtækið án þess að gera miklar breytingar á formi þess 

(Gomez-Meija, Makri, og Kintana, 2010, bls. 228). Fjölskyldufyrirtæki eru 

ólíklegri til að gera stefnubreytingar en önnur fyrirtæki jafnvel þótt þrýstingur 

sé á breytingar frá markaðnum. Akomendum finnst erfitt að breyta 

ákvörðunum í fyrirtækinu vegna virðingar við eldri kynslóðir fjölskyldunnar 

(Bertrand og Schoar, 2006, bls. 94). 

 

 

2.1.3. Skipulag 
Niðurstöður rannsókna Navarro og Ansón sýna að það er munur á 

stjórnskipulagi í fjölskyldufyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum. Það sem 

einkennir stjórnskipulag í fjölskyldufyrirtækjum er stjórnun af hálfu 

fjölskyldunnar. Þessi munur á fjölskyldufyrirtæki og öðrum þarf ekki að hafa 

neikvæð áhrif á árangur fyrirtækisins. Markmið stjórnenda og eigenda eru þau 

sömu í fjölskyldufyrirtækjum og því getur stjórnskipulag sem hannað er fyrir 

fyrirtæki með dreifðara eignarhald minnkað árangur þess. Ef framkvæmda-

stjórinn og stjórnarformaður eru í fjölskyldunni eða ef sami einstaklingur úr 

fjölskyldunni gegnir báðum stöðum þá verða árekstrar vegna hagsmuna mun 

minni og stjórnskipulag auðveldara en ella (Navarro og Ansón, 2009, bls. 328-

330). 

 

Tilgangur fjölskyldufyrirtækis er að afla peninga. Þroski einstaklingsins er eitt 

af lykilgildunum en fyrirtækið verður af framleiða vörur eða þjónustu með 

hagnaði til þess að geta lifað af. Markmiðið er skýrt og á allra vitorði og 

stjórnskipulag er þróað til að styðja við það. Stjórnskipulagið er óformlegt og 

byggir á skynsemi og reynslu, valdi og ábyrgð er dreift niður valdastigann. Í 

fyrirtækinu er skýr verkaskipting milli starfsfólks og starfsemi og aðgerðir eru 

samræmdar á fyrirfram ákveðinn hátt (Kepner, 1983, bls. 59). 

Fjölskyldufyrirtæki hugar einnig að umhyggju og þroska einstaklingsins sem 
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markast af persónulegum samskiptum fjölskyldunnar. Hvernig hver fjölskylda 

túlkar markmið sín og kemur þeim í framkvæmd er mismunandi og byggist á 

menningu, félagslegri stöðu, gildum og persónubundnum einkennum. Í 

fjölskyldufyrirtæki eru markmið hvorki sett með skýrum hætti né skilgreint 

hvaða aðferðir eigi að nota til að ná þeim og því þarf að draga ályktun um 

venjur, starfsaðferðir, hlutverk og aðferðir við ákvarðanatöku af hegðun 

fjölskyldunnar og samskiptamynstri (Kepner, 1983, bls. 59).  

 

Dyer komst að þeirri niðurstöðu að ákvarðanataka er meira miðstýrð í 

fjölskyldufyrirtækjum þegar fyrsta kynslóð er við stjórn en þegar síðari 

kynslóðir stjórna. Craig E. Arnsoff komst að þeirri niðurstöðu að síðari  

kynslóðir í fjölskyldufyrirtækjum væru líklegri til að mynda teymisstjórnun 

með foreldrum, börnum og systkinum í fyrirtækinu þar sem allir væru jafnir og 

tæku þátt í mikilvægum ákvörðunum. Einn úr fjölskyldunni er þó að nafninu til 

stjórnandi fyrirtækisins(Sonfield og Lussier, 2008, bls. 49). 

 

Rannsókn Densions, Lief og Ward (2004, bls. 69) leiddi í ljós að 

fjölskyldufyrirtæki eru með lífrænna skipulag en fyrirtæki sem hafa stjórnanda 

sem ráðinn er á faglegum forsendum. Lífrænt skipulag hentar betur síbreytilegu 

umhverfi því þá er innra skipulag lausara í reipum og aðlögunarhæft. Reglur 

eru ekki skriflegar og ef þær eru skriflegar þá er ekki endilega farið eftir þeim. 

Starfsmenn finna sínar eigin leiðir í verkum sínum. Stigveldi valds er ekki 

skýrt og ákvarðanataka er dreifstýrð (Daft, 2007, bls. 63). 

 

 

2.1.4. Stærð 
Mikil áhersla á fjölskylduna í eignarhaldi og vali í stjórnunarstöður er talin eiga 

drjúgan þátt í að fjölskyldufyrirtæki eru að meðaltali minni en önnur fyrirtæki. 

Fjölskyldan setur í forgang að tryggja rekstur fyrirtækisins fyrir næstu kynslóð 

og getur í staðinn fórnað mögulegum vexti fyrirtækisins. Eins hefur það áhrif á 

stærð þegar treyst er á einstaklinga úr fjölskyldunni í stjórnunarstöður frekar en 

faglega menntaða stjórnendur því það getur leitt til rangrar ákvarðana sem 

hægja á vexti fyrirtækisins. Eftir því sem fjölskyldufyrirtæki stækkar eru færri 
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úr fjölskyldunni sem hafa getu til að gegna stjórnunarstöðum eða þekkingu til 

að mæta þörfum fyrirtækisins. Þess vegna má ætla að þrýstingur vaxi á að utan 

að komandi stjórnendur verði ráðnir sem yfirstjórnendur (Sonfield og Lussier, 

2008, bls. 52). Meira er um árekstra milli einstaklinga innan fjölskyldu í litlum 

fjölskyldufyrirtækjum því að þegar þau stækka koma inn fleiri stjórnendur sem 

eru ekki í fjölskyldunni og þeir minnka fjölskyldumenninguna í fyrirtækinu og 

gera það að verkum að ákvarðanataka verður markvissari (Sonfield og Lussier, 

2008, bls. 52).  

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Sonfield og Lussier (2008, bls. 51) eru 

stór fjölskyldufyrirtæki líklegri til að vera með yfirstjórnendur sem eru ekki í 

fjölskyldunni og nota faglega þjónustu frá ráðgjöfum og öðrum sem eru ekki í 

fjölskyldunni. Þau eru einnig líklegri til að vinna að stefnumótun og nota 

vandaðar aðferðir við fjármálastjórnun. 

 

 

2.1.5. Framkvæmdastjóri 
Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvort framkvæmdastjórar úr röðum 

fjölskyldu skili betri árangri en framkvæmdastjórar sambærrilegra fyrirtækja 

sem eru ekki í fjölskyldueign.  

 

Anderson og Reeb (2003, bls. 1324) komust að þeirri niðurstöðu að 

framkvæmdastjóri sem kemur úr fjölskyldunni stendur sig betur en utan að 

komandi framkvæmdastjóri. Ein ástæða fyrir því er að fjölskyldan skilur 

rekstur fyrirtækisins vel og einstaklingar úr fjölskyldunni sem vinna í 

fyrirtækinu sjá frekar sjálfa sig sem forsvarsmenn fyrirtækisins. 

Framkvæmdastjórar úr fjölskyldunni minnka umboðsvandann og auka þar af 

leiðandi árangur fjölskyldufyrirtækisins. Umboðsvandi er þegar markmið 

stjórnanda samræmast ekki markmiðum eiganda fyrirtækisins en í 

fjölskyldufyrirtækjum er þetta oft einn og sami maðurinn eða þá að 

stjórnandinn er einstaklingur úr fjölskyldunni sem hefur markmið sem 

samræmast fjölskyldunni og því minnkar þetta eignarform umboðsvandann 

(Dyer, 2006, bls. 259). Einnig kemur fram að óeigingjörn hegðun 
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framkvæmdastjóra sem kemur úr fjölskyldunni leiðir til aukins hagnaðar 

(Anderson og Reeb, 2003, bls. 1324). 

Framkvæmdastjóri úr fjölskyldunni er styrkur fyrir fjölskyldufyrirtæki og 

skilar betri árangri en aðrir stjórnendur af því að hann á kost á meiri umbun 

tengdri árangri fyrirtækisins (Bennedsen, Meisner, Pérez-Gonzáles og 

Wolfenzon, 2007, bls. 689). Samræming innan sömu fjölskyldu gerir það að 

verkum að einstaklingar í fjölskyldunni búa yfir mikilli þekkingu á fyrirtækinu 

þar sem þeir hafa þekkt reksturinn síðan í barnæsku (Bertrand og Schoar, 2006, 

bls. 77). Þeir hafa sérstaka þekkingu á fyrirtækinu sem erfitt er að öðlast, lykil-

hagsmunaaðilar bera meira traust til þeirra og þeir geta haft meiri yfirsýn en 

óskyldir aðilar (Navarro og Ansón, 2009, bls. 330). 

 

Pérez-Gozcález (2006, bls. 1585) komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að 

framkvæmdastjórar sem ráðnir eru vegna skyldleika skila yfirleitt verri árangri 

heldur en þeir sem tilheyra ekki fjölskyldunni. Niðurstöður rannsóknar Navarro 

og Ansón er að framkvæmdastjórar úr fjölskyldunni auka hugsanlega ekki virði 

fyrirtækisins vegna hagsmunaárekstra milli markmiða fjölskyldunnar og 

fyrirtækisins. Önnur ástæða er að hugsanlega er framkvæmdastjórinn valinn úr 

þröngum fjölskylduhópi þar sem hæfileikar til stjórnunar eru litlir (Navarro og 

Ansón, 2009, bls. 330). 

 

 

2.1.6. Fjárfestingar og áhætta 
Anderson og Reeb (2003, bls. 1303) bentu á að stjórnendur í 

fjölskyldufyrirtækjum eru hollari eigendum og vinna frekar að því að auka 

verðmæti fyrirtækisins fyrir hluthafa af því að auður fjölskyldunnar er kominn 

undir árangri fyrirtækisins. DeAngelo og DeAngelo (Pinado og Torre, 2008, 

bls. 869) leiða rök að því að fjármagn sem fjölskyldan hefur yfirráð yfir stuðli 

gjarnan að því að stjórnendur þjóni hagsmunum fjölskyldunnar á kostnað 

frammistöðu fyrirtækisins.  

 

Fjölskyldufyritækjum er mikið í mun að halda í félags- og tilfinningaauð sem 

það býr yfir. Ef fjölskyldufyrirtæki stendur frammi fyrir því að þurfa að taka 
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stefnubundna ákvörðun um að auka fjölbreytni til að minnka áhættu þá mun 

það ekki gera það ef það er á kostnað félags- og tilfinningaauðsins. Því er 

einnig haldið fram að fjölskyldufyrirtæki auki síður fjölbreytni en önnur 

fyrirtæki því að það kallar á aukna sérfræðiþekkingu sem gæti leitt til þess að 

fjölskyldan þurfi að ráða óskyldan stjórnanda til að stjórna fyrirtækinu vegna 

þess að starfsemin er orðið mun flóknari. Eins hefur meiri fjölbreytni aukna 

fjárfestingu í för með sér sem þarf að fjármagna með lánum og við það eykst 

hættan á að lenda í fjárhagsörðugleikum sem gæti leitt til þess að fjölskyldan 

þurfi að láta stjórn fyrirtækisins í hendur utanaðkomandi aðila. 

Fjölskyldufyrirtæki vilja vaxa innan frá með því að nota fjármagn sem er til í 

fyrirtækinu og nota óefnisleg viðmið til að taka ákvarðanir sem gætu leitt til 

meiri áhættu fyrir fyrirtækið (Gomez-Meija, Makri, og Kintana, 2010, bls. 223-

227). 

 

Í fjölskyldufyrirtækjum er eignarhaldi sjaldnast dreift á marga fjárfesta og svo 

virðist sem meira eigið fé sé notað þar til fjármögnunar en lán. Þetta þýðir að 

fjölskyldufyrirtæki eru minna skuldsett en önnur fyrirtæki (Setia-Atmaja, 

Tanewski og Skully, 2009, bls. 869). Undir þetta taka Bork, Dashew og Heisler 

(Sonfield og Lussier, 2008, bls. 50) sem segja að fjölskyldufyrirtæki, 

sérstaklega þau sem hafa fyrstu kynslóð við stjórn, séu treg til að nota lán til að 

fjármagna fyrirtækið. Þetta á sérstaklega við um eldri og stærri 

fjölskyldufyrirtæki sem fjármagna sig meira með eigin fé og minna með lánum 

en yngri fjölskyldufyrirtæki (Cole og Wolken, 1995, bls. 633).  

 

Pinado og Torres (2008, bls. 869) komust að þeirri niðurstöðu að fjölskyldur 

eru ekki tilbúnar að minnka hlut sinn í fyrirtækinu þrátt fyrir auknar skuldir því 

að þá eiga þær á hættu að missa stjórn á fyrirtækinu. Niðurstöður sýndu einnig 

að utanaðkomandi fjárfestar eiga meira í fyrirtækinu þegar fjárfestingar eru 

miklar sem þýðir að fjölskyldur minnka áhættu sína þegar ráðist er í nýjar og 

dýrar fjárfestingar. Stjórnendur fjölskyldufyrirtækja eru áhættufælnir enda eiga 

þeir oftast stóran hlut í fyrirtækinu (Pinado og Torres, 2008, bls. 869).  

 

Þar sem fjölskyldan er ekki tilbúin að taka mikla áhættu í fjármálum til þess að 

missa ekki stjórnina í fyrirtækinu þá hefur hún umbun ótengdra stjórnenda ekki 
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með þeim hætti að þeim bjóðist að kaupa hlut í fyrirtækinu. Fjölskyldufyrirtæki 

nota ekki eigið fé til að ráða, halda í eða hvetja starfsfólk því fjölskyldan vill 

halda hlutabréfum í eigu fjölskyldunnar (Gomez-Meija, Makri, og Kintana, 

2010, bls. 224; Carlson, Upton og Seaman, 2006, bls. 534). Fjölskyldan setur í 

forgang að tryggja rekstur fjölskyldufyrirtækisins fyrir næstu kynslóð 

(Bertrand og Schoar, 2006, bls. 86).  

 

Líklegt er að fjárfestingarákvarðanir séu undir áhrifum af langtíma 

hugsunarhætti sem einkennir fjölskyldufyrirtæki. Þar af leiðandi fjárfesta 

fjölskyldufyrirtæki á árangursríkari hátt en önnur fyrirtæki (Pinado og Torre, 

2008, bls. 869). Fjölskyldufyrirtæki hafa tilhneigingu til að hafa lengri 

tímaramma því að fjölskyldan hefur lengri yfirsýn yfir fjárfestingar en aðrir 

hluthafar (Mertínez, Stöhr og Quiroga, 2007, bls. 84). 

 

Eldri rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldufyrirtæki hafa meira lánstraust og geta 

fengið betri lánakjör en önnur fyrirtæki. Sumir fræðimenn segja að orðspor og 

það hvað fjölskyldan er búin að eiga fyrirtækið lengi geri það að verkum að 

fjölskyldufyrirtæki fái hagstæðari kjör á lántökukostnaði en önnur fyrirtæki 

(Martínez, Stöhr og Quiroga, 2007, bls. 84). 

 

Útborganir úr fyrirtækinu til fjölskyldunnar gætu haft áhrif á afkomu 

fjölskyldufyrirtækja (Bertrand og Schoar, 2006, bls. 81). Á upphafsárum 

fyrirtækisins gætir stofnandinn að sér og tekur ekki peninga út úr fyrirtækinu 

en þegar fyrirtækið fer að skila hagnaði þá er ekki óvenjulegt að úttektir verði 

gerðar. Eigandinn fer að láta fyrirtækið greiða fyrir ýmsa neyslu. Stundum eru 

þessar greiðslur skattalegs eðlis og bæði fyrirtækið og eigandinn njóta 

hagræðis af því. Þetta skaðar ekki fyrirtækið á meðan laun sem eigandinn fær 

greidd með þessu eru ekki of há (Benedikt Jóhannesson, 2000, bls. 7). 

 

Sífellt fleiri rannsóknir sýna að fjölskyldan hefur jákvæð áhrif á árangur 

fyrirtækisins og sum einkenni fjölskyldufyrirtækja gefa þeim ákveðið 

samkeppnisforskot. Þessi einkenni eru til dæmis tengsl eignarhalds og 

stjórnunar, kostir við upplýsingaflæði innan fjölskyldunnar, árangursríkar 

fjárfestingar og að fjölskyldan er hluthafi til lengri tíma (Chu, 2009, bls. 356). 
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2.2. Stjórnunaraðferðir 
Stjórnunaraðferðir lýsa hegðun stjórnanda gagnvart undirmönnum og á hvaða 

hátt verkefnum og starfsemi er stjórnað. Ein aðferð við að greina stjórnunarstíl 

er að meta þá á kvarða frá stjórnunarmiðaðri nálgun til undirmannamiðaðrar 

nálgunar. Þar kemur fram vísbending um að hægt sé að staðsetja stjórnunarstíl 

á línu milli tveggja andstæðra póla (sjá mynd 2) sem eru lýðræðislegur stíll og 

einræðisstíll (Brooks, 2003, bls. 154-155). 

 

 

 

Einræðisstíll               Lýðræðisstíll 

 

 

Segir   Selur    Ráðleggur       Tengir 

 

Mynd 2 Samfelld heild stjórnunarstíla   

Heimild: Brooks (2003, bls. 154-155). 

 

 

Þegar valinn er viðeigandi stjórnunarstíll hugsa stjórnendur um sitt eigið 

gildismat og tilhneigingu til að stjórna og hversu mikið traust þeir hafa til 

undirmanna og getu þeirra til að eiga við óvissu í vissum aðstæðum. Þeir vega 

og meta hve mikla reynslu undirmenn hafa, hversu tilbúnir undirmenn eru til 

að axla ábyrgð, hver kunnátta þeirra er og hvar áhuginn liggur (Brooks, 2003, 

bls. 154-155). 

 

Einföld útgáfa af fyrrnefndu líkani (sjá töflu 1) bendir á að hægt sé að aðgreina 

fjóra ólíka stjórnunarstíla (Brooks, 2003, bls. 154-155). 
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Tafla 1. Tegundir stjórnunarstíla 

Segir  

(e. tells) 

Stjórnandi kemur 

auga á vandamál 

og ákveður lausn 

og ætlast líka til 

að starfsfólk 

framkvæmi slíkar 

ákvarðanir án 

nokkurra 

spurninga. 

Selur  

(e. sells) 

Stjórnandi 

ákveður hvernig 

leysa eigi 

vandamál sem 

upp kemur og 

sannfærir 

starfsfólk um að 

þetta sé besta 

lausnin. 

 

Ráðleggur  

(e.consults) 

Stjórnandi kemur 

auga á vandamálið 

og kemur með 

lausn á því eftir að 

hafa hlutstað og 

hugsanlega 

aðlagað lausn að 

tillögum sem 

komu fram. 

 

Tengir  

(e. joins) 

Stjórnandi útskýrir 

vandamálið en 

leysir það ekki til 

að halda því opnu 

og til að fá 

útskýringar í víðara 

samhengi. 

Stjórnandinn 

verður svo einn af 

hópnum sem leysir 

vandamálið og 

deilir valdi til 

ákvörðunar til 

annarra í hópnum. 

 

Heimild: Brooks (2003, bls. 154-155). 

 

Nokkrir rannsakendur fjölskyldufyrirtækja hafa komist að því að eftir því sem 

fjölskyldufyrirtæki verða eldri og eignarhald og stjórnun færist til síðari 

kynslóða þá breytist stjórnunarstíllinn. Óformlegur, einstaklingsbundinn og 

landsföðurlegur stjórnunarstíll verður formlegri, markvissari og faglegri 

(Sonfield og Lussier, 2008, bls. 50). 

 

Dyer (Sonfield og Lussier, 2008, bls. 50) rannsakaði stjórnunaraðferð í 

fjölskyldufyrirtækjum og komst að því að flest fjölskyldufyrirtæki sem hafa 

stjórnanda úr fyrstu kynslóð fjölskyldunnar stjórna með landsföðurlegum stíl 

en kynslóðirnar sem koma á eftir taka upp mun faglegri stjórnunaraðferð. 

Landsföðurlegur stjórnunarstíll einkennist af stigveldi og valdi. Yfirstjórnendur 

hafa valdið og fylgjast náið með starfsmönnum og treysta aðeins þeim sem eru 

í fjölskyldunni. McConaughy og Phillips (Sonfield og Lussier, 2008, bls. 50) 
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komust að því að afkomendur í stórum fjölskyldufyrirtækjum sem eru á 

markaði stjórnuðu fjölskyldufyrirtækinu á mun faglegri nótum en stofnandinn 

hafði gert. Stofnandinn er oft frumkvöðull með sérþekkingu á tækni eða 

atvinnugreininni sem setur á stofn fyrirtæki og stendur frammi fyrir annars 

konar áskorun en afkomendurnir gera en þeirra verkefni er að halda fyrirtækinu 

gangandi og efla það. 

 

Af ofangreindum upplýsingum um fjölskyldufyrirtæki má draga saman helstu 

einkenni þeirra og áhrifaþætti á rekstrarárangur í töflu 2. 

 

 

Tafla 2. Einkenni fjölskyldufyrirtækja 

Skipulag Fjölskyldufyrirtæki eru óformlegri og sveigjanlegri en önnur 

fyrirtæki 

Stjórnun Stofnandi notar stýrandi stjórnun en afkomendur faglega stjórnun 

Stærð Fjölskyldufyrirtæki eru að meðaltali minni en önnur fyrirtæki 

Áhætta Stjórnendur fjölskyldufyrirtækja eru áhættufælnari og notar frekar 

eigið fé til fjárfestinga 

Árangur Fjölskyldufyrirtæki skila betri árangri í arðsemi eigna en verri í 

öðrum kennitölum 

Fjölskyldufyrirtæki skilar mestum árangri þegar stofnandinn er við 

stjórn 

Framkvæmdastjóri úr fjölskyldunni hefur jákvæð áhrif á árangur 

fyrirtækisins 
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3. Aðferðafræði 
Eigindleg aðferð var notuð í rannsókninni til að geta framkvæmt ítarlegri 

greiningu á fyrirtækjunum (Collis og Hussey, 2003, bls. 163). Tekin voru 

viðtöl við stjórnendur fjölskyldufyrirtækja og stjórnendur fyrirtækja með 

framkvæmdastjóra valinn á faglegum grundvelli. Einnig var stuðst við 

fyrirliggjandi gögn, meðal annars ársreikninga frá Lánstrausti ásamt 

upplýsingum af heimasíðum fyrirtækjanna sem voru rannsökuð. Helsta ástæða 

fyrir að viðtöl voru valin var að sú aðferð gefur meiri upplýsingar og hægt var 

að fylgja eftir spurningum þegar tilefni gafst til. Eins þurfti að fá trúnaðargögn 

frá fyrirtækjunum og þá er betra að vera í persónulegum samskiptum til að 

öðlast traust viðkomandi stjórnanda.  

 

Rætt var við sex stjórnendur sem skiptast í tvo hópa, þrír úr 

fjölskyldufyrirtækjum og þrír úr fyrirtækjum sem ekki teljast 

fjölskyldufyrirtæki. Í hvorum helmingi eru stjórnendur fyrirtækja sem eru lítil, 

miðlungsstór og stór. Stærð miðast við fjölda starfsmanna sem vinnur hjá 

viðkomandi fyrirtæki. Lítil fyrirtæki hafa einn til tuttugu og fimm starfsmenn, 

miðlungs stór hafa tuttugu og sex til fimmtíu starfsmenn og stór fyrirtæki hafa 

fimmtíu og einn til sjötíu og fimm starfsmenn. Ekki var notuð alþjóðleg 

skilgreining á stærð fyrirtækja heldur var miðað við aðstæður á Akureyri. 

 

Kostir viðtala eru meðal annars að hægt er að spyrja flóknari spurninga og fá 

ítarlegri upplýsingar frá viðmælendum. Viðtal býður upp á meiri trúnað við 

svarendur og hægt er að taka tillit til tjáningar eins og viðhorfs og hegðunar 

þess sem talað er við. Ókostir viðtala eru að þau taka tíma, spyrjandi getur haft 

áhrif á aðferðina og viðmælendur geta haft miklar væntingar til viðtalsins og 

svarað því sem þeir telja að sé rétta svarið (Collis og Hussey, 2003, bls. 169-

170).  

 

Þýðið er öll fyrirtæki sem eru starfandi á Akureyri. Úrtakið var valið eftir 

hentugleika en þurfti að uppfylla skilyrði um eignarhald og stærð. 

Hentugleikaúrtak er ekki valið af tilviljun heldur eru valin þau stök sem henta í 

rannsóknina sem þýðir að þau endurspegla ekki endilega þýðið (Research 
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Methods Knowledge Base, 2010). Úrtakinu var skipt jafnt í fjölskyldufyrirtæki 

og fyrirtæki sem hafa stjórnanda sem ráðinn er á faglegum grundvelli. Fá 

fyrirtæki voru rannsökuð og tímabilið sem skoðað var er stutt og því er ekki 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær gefa vísbendingu 

um mun milli þessara tveggja eignarforma. 

 

Viðtölin fóru fram 22.–26. mars 2010. Tekin voru viðtöl við framkvæmdastjóra 

fjölskyldufyrirtækjanna Brynju og Rafmanna og gæðastjóra Kjarnafæði annars 

vegar og framkvæmdastjóra Striksins, Ásprents-Stíls og Höldurs hins vegar. 

Brynja og Strikið eru flokkuð sem lítil fyrirtæki, Rafmenn og Ásprent-Stíll sem 

miðlungsstór og Kjarnafæði og Höldur eru stór fyrirtæki. Samdir voru tveir 

spurningarlistar þar sem stjórnendur fjölskyldufyrirtækja voru spurðir fleiri 

spurninga en stjórnendur hinna fyrirtækjanna. Ástæðan er sú að spyrja þurfti 

um nokkur atriði sem lúta að sérkennum fjölskyldufyrirtækja. Þess var gætt að 

stjórnendur leggðu sama skilning í spurningarnar. Upptökutæki var notað til að 

taka upp öll viðtölin sex. Viðtölin voru síðan skrifuð upp og greind í forritinu 

Excel.  

 

Kennitölur eru gagnlegir mælikvarðar á rekstrarárangur fyrirtækja. Til að meta 

rekstrarárangur fyrirtækjanna voru ársreikningar greindir og reiknaðar sex 

kennitölur. Notuð eru árin 2006, 2007 og 2008 við útreikningana og meðaltal 

áranna þriggja er notað við samanburð. Kennitölur eru hlutfall milli tveggja eða 

fleiri stærða. Þær segja lítið einar og sér en eru gagnlegar þegar þær eru 

skoðaðar í samhengi við aðrar stærðir. Hlutverk kennitalna er að auðvelda 

samanburð milli ára hjá fyrirtæki eða milli fyrirtækja (Kaupþing, 2010). 

Kennitölur fjölskyldufyrirtækja voru bornar saman við fyrirtækin sem höfðu 

stjórnenda sem var valinn af faglegum ástæðum og greint hvort munur væri á 

rekstrarárangri. 

 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldufyrirtæki sýna verri rekstrarárangur 

en önnur fyrirtæki (Bertrand og Schoar, 2006, bls. 80). Fjölskyldufyrirtæki 

hafa sýnt betri afkomu í arðsemi eigna en verri niðurstöðu í öðrum kennitölum 

þegar samanburður við önnur fyrirtæki hefur verið gerður. Fjölskyldumeðlimir 
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hegða sér eftir eigin hentugleika og það getur minnkað árangur fyrirtækisins 

(Sindhuja, 2009, bls. 69 og 79). 

 

Til að meta rekstrarárangur fyrirtækjanna voru eftirfarandi kennitölur notaðar: 

• Arðsemi eiginfjár 

• Arðsemi eigna 

• Veltufjárhlutfall 

• Eiginfjárhlutfall 

• Skuldahlutfall 

 

 

Arðsemi eiginfjár  

Kennitalan sýnir hve mikið eigendur hagnast á rekstri fyrirtækisins miðað við 

það eigið fé sem er bundið í því (Kaupþing, 2010). 

 

Hagnaður eftir skatta
Eigið fé  

 

Með samanburði sýnir arðsemi eiginfjár á einfaldan hátt hvort afkoma 

fyrirtækis sé sambærileg við aðra fjárfestingakosti til dæmis útlánsvexti banka 

(Kaupþing, 2010) 

 

 

Arðsemi eigna  

Kennitalan mælir heildarskilvirkni fyrirtækisins, það er hvernig eignum 

fyrirtækis er breytt í hagnað (Kaupþing, 2010). 

 

Hagnaður eftir skatta
Heildar eignir  
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Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall lýsir getu fyrirtækis til að standa skil á skammtímaskuldum 

sínum. Ef skammtímaskuldir fyrirtækis hækka þá lækkar veltufjárhlutfallið 

nema veltufé aukist á móti. Ef veltufjárhlutfall lækkar getur það bent til þess að 

greiðsluvandamál séu á næsta leiti (Margrét Geirsdóttir, 2009, bls. 14).  

 

     Veltufjármunir      
Skammtímaskuldir  

 

 

Eiginfjárhlutfall 

Kennitalan mælir fjárhagslegan styrk fyrirtækisins og sýnir hversu stórt hlutfall 

eigið fé er af heildarfjármagni fyrirtækisins (Margrét Geirsdóttir, 2009, bls. 

17). 

       Eigið fé       
Heildareignir  

 

Einnig er hægt að nota skuldir plús eigið fé í nefnarann. Þessi kennitala sýnir 

hversu stór hluti af heildareignum tapast við rekstrartap áður en það kemur 

niður á lánadrottnum. Lánadrottnar vilja því sjá eiginfjárhlutfallið sem hæst 

(Margrét Geirsdóttir, 2009, bls. 17). 

 

 

Skuldahlutfall 

Kennitalan mælir hversu stórt hlutfall af heildareignum eru fjármagnaðar af 

lánadrottnum. Hún gefur til kynna hvort að fyrirtækið getur þolað rekstrartap 

án þess að skaða áhuga lánadrottna. 

 

     Heildarskuldir     
Heildarfjármagn  

 

Með heildarskuldum er átt við bæði skammtíma- og langtímaskuldbindingar. 

Því hærra sem skuldahlutfallið er því meiri líkur eru á að fyrirtækið geti ekki 

staðið við skuldbindingar sínar (Margrét Geirsdóttir, 2009, bls. 16). 
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4. Niðurstöður rannsóknar 

4.1. Fyrirtækin 
Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni eru fjölskyldufyrirtækin Brynja, 

Rafmenn og Kjarnafæði og til samanburðar eru fyrirtækin Strikið, Ásprent–

Stíll og Höldur. Fyrirtækin eru mismunandi að stærð en Brynja og Strikið eru 

lítil, Rafmenn og Ásprent-Stíll eru miðlungsstór og Kjarnafæði og Höldur eru 

stór. Aldursbilið er breitt eða frá fimm til tuttugu og fimm ára og 

starfsmannafjöldi er frá átta starfsmönnum til hundrað og þrjátíu. Fyrirtækin 

eru öll einkahlutafélög fyrir utan Höld sem er hlutafélag og fjöldi eiganda er frá 

tveimur upp í sautján í hverju fyrirtæki. 

 

 

4.1.1. Brynja 
Brynja ehf er fjölskyldufyrirtæki í eigu Fríðar Leósdóttur og Júlíusar Fossberg 

Arasonar. Fyrirtækið er stofnað árið 1939 en þau kaupa reksturinn árið 1985. 

Brynja er þekktust fyrir heimalagaðan ís sem þau hjónin búa til á staðnum eftir 

leynilegri uppskrift en einnig eru seldar í versluninni nauðsynjavörur ásamt 

gosi, sælgæti og tóbaki. Eigendur líta báðir á sig sem stjórnendur 

verslunarinnar og horfa ekki í starfstitla þó þeir hafi verið skráðir hjá 

ríkisskattstjóra (Fríður Leósdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2010). 

 

Eigendur Brynju hafa ekki sett upp skipurit fyrir fyrirtækið en starfsemin 

flokkast sem einfalt skipulag. Það er einkennandi fyrir þessa tegund skipulags 

að fyrirtækið er óformlegt, miðstýrt og fá störf eru stöðluð. Valdstiginn er 

flatur þar sem allir starfsmenn heyra undir sama stjórnandann. Starfsmenn í 

einföldu skipulagi hafa lítið sjálfstæði og taka lítinn þátt í ákvörðunum og því 

þarf umhverfið að vera nógu einfalt til að stjórnandinn geti skilið það og haft 

skipulagsheildina miðstýrða. Sum fyrirtæki með einfalt skipulag deila valdi og 

ákvarðanatöku en starfsmenn eru samt mjög háðir stjórnandanum (Bowditch 

og Buono, 2005, bls. 282-283; Mintzberg, 1981, bls. 105 og 108).   
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Stjórnunarþrep í Brynju eru tvö, það er framkvæmdastjóri og vaktstjórar, hvor 

á sinni vaktinni. Vaktstjórar eru yfir á sinni vakt og koma upplýsingum frá 

framkvæmdastjóra áleiðis til starfsmanna. Vaktstjórar taka ákvarðanir um 

innkaup á afurðum sem þarf til að sinna daglegum rekstri en aðrar ákvarðanir 

eru teknar í samráði við framkvæmdastjóra eða eingöngu af framkvæmdastjóra. 

Hver vaktstjóri hefur einn til tvo undirmenn (Fríður Leósdóttir, munnleg 

heimild, 23. mars 2010). 

 

Í Brynju starfa fjórir starfsmenn í fullu starfi og átta í hlutastarfi. Nokkrir úr 

fjölskyldunni starfa í fyrirtækinu á álagstímum og við afleysingar en ásamt 

Fríði og Júlíusi vinna í Brynju dóttir þeirra og tengdasonur og þrjú elstu 

barnabörnin. Kynslóðir í fyrirtækinu eru því þrjár í (Fríður Leósdóttir, munnleg 

heimild, 23. mars 2010). 

 

 

4.1.2. Rafmenn 
Rafmenn ehf er fjölskyldufyrirtæki í eigu feðganna Jóhanns Kristjáns 

Einarssonar og Árna Páls Jóhannssonar. Fyrirtækið sérhæfir sig í raflögnum, 

viðgerðum á rafmagnstækjum, fjarskiptatengingum og uppsetningu bruna- og 

öryggiskerfa. Jóhann er rafvirkjameistari og stofnaði fyrirtækið ásamt öðrum 

rafvirkja árið 1997 en árið 2007 seldi meðeigandinn hlut sinn í félaginu. Við 

það verða áherslubreytingar á rekstrinum og horft er til aukinnar fjölbreytni í 

verkefnum. Jóhann Kristján verður verkefnastjóri fyrirtækisins og sinnir 

tilboðsgerð, innkaupum og samskiptum við byggingastjóra og birgja en Árni 

Páll kemur inn sem framkvæmdastjóri og eigandi (Árni Páll Jóhannsson, 

munnleg heimild, 22. mars 2010). 

 

Stjórnunarþrep hjá Rafmönnum eru þrjú, það er framkvæmdastjóri, 

verkefnastjóri og þrír deildarstjórar. Deildir fyrirtækisins eru þjónustudeild, 

nýlagnadeild og fjarskiptadeild. Stjórnunarspönnin er misjöfn eftir deildum, 

mest í nýlagnadeildinni með sextán undirmenn, sjö í fjarskiptadeild og fjóra í 

þjónustudeild. Deildarstjórar taka ákvarðanir um allt sem viðkemur verkum 

sem þeir sinna en leita álits hjá verkefnastjóra ef þess þarf. Þeir skipuleggja 
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einnig hvaða starfsmaður sinnir hvaða verki en allir starfsmenn hafa leyfi til að 

kaupa þau aðföng sem þarf til að sinna viðkomandi verki. Framkvæmdastjóri 

tekur ákvarðanir um innkaup á dýrari hlutum og tækjum. Rafmenn nota 

hópavinnu til að samræma starfsemi sína og koma upplýsingum á milli deilda. 

Einu sinni í viku er haldinn fundur þar sem deildarstjórar, framkvæmdastjóri, 

verkefnastjóri og skrifstofustjóri fara yfir verkefni vikunnar og verkefni sem 

eru framundan (Árni Páll Jóhannsson, munnleg heimild, 22. mars 2010). 

  

Árið 2004 fóru starfsmenn Rafmanna að vinna samkvæmt gæðakerfinu Prince 

II (e. Projects IN Controlled Environments) (Árni Páll Jóhannsson, munnleg 

heimild, 22. mars 2010) en það er verkefnastjórnunarkerfi sem hefur staðlaða 

aðferð og gefur stjórnendum tækifæri á að stjórna verkefnum og áhættu á 

árangursríkari hátt (Prince2, 2010). Í kjölfarið var fenginn utan að komandi 

aðili til að greina fyrirtækið og skilgreina starfsemina. Hann setti upp 

stjórnskipurit (sjá mynd 3) sem fyrirtækið notar enn í dag. Sú breyting að 

Jóhann Kristján varð verkefnastjóri hefur ekki verið sett inn í stjórnskipurit 

fyrirtækisins. Stjórnskipulagið er í grunninn deildaskipulag með stoðdeildirnar 

sem ganga þvert á hinar deildirnar (Árni Páll Jóhannsson, munnleg heimild, 22. 

mars 2010). Deildir eru skipulagðar eftir þjónustu og starfsmenn eru 

skipulagðir eftir úttaki fyrirtækisins. Deildaskipting býður upp á meiri 

sveigjanleika af því að hver eining er minni en fyrirtækið sjálft og getur 

brugðist hraðar við breytingum frá umhverfinu og ákvarðanataka verður 

dreifstýrð (Daft, 2007, bls. 204). 
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Mynd 3. Skipurit Rafmanna 

Heimild: Rafmenn (2010). 

 

 

Hjá Rafmönnum starfa þrjátíu og fjórir starfsmenn og þar af eru þrír 

fjölskyldumeðlimir en ásamt Jóhanni Kristjáni og Árna Páli vinnur dóttir 

Jóhanns Kristjáns á skrifstofu fyrirtækisins. Kynslóðir í fyrirtækinu eru því 

tvær (Árni Páll Jóhannsson, munnleg heimild, 22. mars 2010). 1 

 

 

 

 
1 Skýrsluhöfundur vinnur hjá Rafmönnum og þekkir fyrirtækið vel 
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4.1.3. Kjarnafæði 
Kjarnafæði ehf er fjölskyldufyrirtæki í eigu bræðranna Eiðs og Hreins 

Gunnlaugssona. Félagið var stofnað árið 1985. Eiður er framkvæmdastjóri og 

sonur hans Gunnlaugur er aðstoðarframkvæmdastjóri. Hreinn er 

framleiðslustjóri fyrirtækisins á Svalbarðseyri. Á upphafsárunum framleiddi 

Kjarnafæði pizzur og hrásalat en starfsemin hefur vaxið mikið síðan þá og 

fyrirtækið er nú eitt stærsta og öflugasta kjötvinnslufyrirtæki landsins. 

Kjarnafæði framleiðir flestar þær íslensku kjötafurðartegundir sem eru í boði á 

markaðinum en sérhæfir sig í afurðum úr reyktu og söltuðu kjöti (Kjarnafæði, 

2010). 

 

Í Kjarnafæði eru þrjú stjórnunarþrep, framkvæmdastjóri, millistjórnendur og 

deildarstjórar. Fyrirtækinu er skipt í mismunandi svið og hvert svið hefur 

millistjórnanda. Hverju sviði er svo skipt niður í nokkrar deildir með 

deildarstjóra yfir hverri þeirra. Stjórnunarspönnin er mjög misjöfn, allt frá 

einum til tveggja og upp í tuttugu manns þegar neðar dregur í stigveldinu. 

Ákvarðanataka er á efri þrepum. Gæðastjóri tekur ákvarðanir um innkaup á 

öllu öðru en kjöti en tveir millistjórnendur sjá um að kaupa inn kjöt sem þarf í 

framleiðsluna. Fyrirtækið hefur nýlega tekið upp hópavinnu því sett var á 

laggirnar gæðaráð sem tekur út þætti í framleiðslunni og vinnur svo áfram með 

þá. Stjórnendur fundu þörf fyrir þess konar samhæfingu eftir að fyrirtækið 

stækkaði. 

 

Kjarnafæði vinnur samkvæmt gæðakerfinu Gámes (e. HACCP) en það er 

eftirlitskerfi sem hefur þann tilgang að draga úr og koma í veg fyrir hættur sem 

framleiðsla og dreifing á matvælum getur haft í för með sér og stuðlar því að 

öryggi matvæla (Umhverfisstofnun, 2010). Kjarnafæði er skipulagt samkvæmt 

starfaskipulagi (sjá mynd 4) en þá er starfsfólki skipt í deildir eftir því hvaða 

störf það vinnur, oft er svo hverri deilt skipt eftir sérhæfingu starfsfólks 

(Bowditch og Buono, 2005, bls. 284; Eðvald Sveinn Valgarðsson, munnleg 

heimild, 26. mars 2010). 

 

 

 



  Fjölskyldufyrirtæki á Akureyri 

AK 24 

 

 
Mynd 4. Skipurit Kjarnafæði 

Heimild: Kjarnafæði (í prentun). 

 

Stjórn 

Framkvæmdastjóri 
Eiður Gunnlaugsson 

Aðstoðar 
framkvæmdastjóri 

Gunnlaugur Eiðsson 

Framleiðslustjóri 
Svalbarðseyri 

Hreinn Gunnlaugsson 

Skrifstofu og 
fjármálastjóri 

Leifur Jónsson 

Yfirverkstjóri á Akureyri 
Helgi Rúnar Pálsson 

Yfirmaður markaðs- og 
söludeildar 

Auðjón Guðmundsson 

Innkaupastjóri 
Eðvald Valgarðsson 

Verkstjóri úrbeining 
Birgir Hauksson 

Verkstjóri vinnsla 
Helgi Jóhannsson 

Verkstjóri lögun 
Eiður Guðni Eiðsson 

Verkstjóri 
Móttaka/afgreiðsla 

Baldvin Eiðsson 

Verkstjóri reykhús 
Sigurvin Jóhannesson 

Laun 
Eiður Eiðsson 

Bókhald 
Birgir Karlsson 

Innheimtustjóri 
Karl Gunnlaugsson 

Preepack 
Sigþrúður Tobíasdóttir 

Tiltekt alm. pantanir 
Friðrik Magnússon 

Yfirsölustjóri 
Ólafur R Ólafsson 

Endurskoðandi  
Arnar Árnason 

Gæðastjóri 
Eðvald Valgarðsson 

Sölumenn 
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Kjarnafæði á nokkur dótturfélög sem tengjast matvælaiðnaðinum á einn eða 

annan hátt. Árið 2002 stofnaði það Norðanfisk ásamt HB Granda og Brimi en 

Norðanfiskur býður upp á breiða línu af fiskafurðum. Árið 2004 stofnaði 

Kjarnafæði í samstarfi við Júmbó samlokugerðina Nonna litla en það fyrirtæki 

framleiðir matar- og brauðsalöt, kaldar sósur og forsteiktar kjöt- og fiskibollur. 

Eignarhaldfélag Kjarnafæði er nú eini eigandi af Nonna litla. Árið 2004 

eignaðist Kjarnafæði hlut í Sláturfélagi Vopnfirðinga sem var einn af birgjum 

félagsins og árið 2005 eignaðist Kjarnafæði einn þriðja í Sölufélagi Austur-

Húnvetninga á Blönduósi (Kjarnafæði, 2010). 

 

Hjá Kjarnafæði starfa 130 manns og margir einstaklingar úr fjölskyldunni 

vinna hjá fyrirtækinu en kynslóðirnar eru tvær (Eðvald Sveinn Valgarðsson, 

munnleg heimild, 26. mars 2010). 

 

4.1.4. Strikið 
Strikið ehf var stofnað árið 2005 þegar þegar Sigurður Karl Jóhannsson ásamt 

þáverandi meðeiganda tóku yfir rekstur Fiðlarans. Nú eru eigendur Striksins 

Sigurður Karl, Steinunn Heba Finnsdóttir og Natten ehf. Strikið á eitt 

dótturfélag sem rekur pizzustaðinn Bryggjuna og Pósthúsbarinn. Steinunn 

Heba er framkvæmdastjóri Striksins en Sigurður Karl sér um rekstur 

dótturfyrirtækisins. Starfsemi Striksins er veitingarekstur og veisluþjónusta 

(Steinunn Heba Finnsdóttir, munnleg heimild, 24. mars 2010).  

 

Eigendur Striksins eru að vinna í uppsetningu á stjórnskipuriti því að fyrirtækið 

hefur verið í örum vexti undanfarin ár og stjórnendur finna að þörf er á að 

skilgreina starfsemina betur. Þó að formlegt stjórnskipurit sé ekki til staðar enn 

þá má greina af samtalinu við Steinunni Hebu að Strikið notar starfaskipulag. 

Deildirnar eru tvær, það er að segja matreiðslumenn og framreiðslumenn 

(Steinunn Heba Finnsdóttir, munnleg heimild, 24. mars 2010). Starfsfólk sem 

vinnur svipaða vinnu, hefur svipaða þekkingu eða vinnur svipuð störf er sett 

saman í deild. Hvor deild, matreiðslumenn og framleiðslumenn, hefur yfirmann 

sem er yfirmaður allra í viðkomandi deild. Starfsmenn bera sameiginlega 

ábyrgð á frammistöðu deildarinnar og nota sömu aðföng (Daft, 2007, bls. 200).  
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Stjórnunarþrep á Strikinu eru þrjú, það er framkvæmdastjóri, tveir 

deildarstjórar og vaktstjórar. Deildarstjórarnir taka ákvarðanir um innkaup á 

aðföngum til daglegra nota og skipuleggja hvaða starfsmenn vinna viðkomandi 

vaktir. Vaktstjóri er yfir á sinni vakt og tekur ákvarðanir sem lúta að 

viðskiptavininum og hvernig hægt er að tryggja ánægju hans en leitar til 

deildarstjóra ef stór vandamál koma upp. Framkvæmdastjóri sér um ráðningar 

og innkaup á stærri tækjum. 

 

Strikið hefur verið í örum vexti síðan það hóf rekstur árið 2005. Í byrjun árs 

2010 hóf dótturfélag Striksins rekstur á Pósthúsbarnum sem er bar og 

veislusalur. Fyrir vikið mun Strikið geta sett aukinn kraft í veisluþjónustu sína 

en mikil eftirspurn hefur verið eftir slíkri þjónustu hjá fyrirtækinu. 

Framkvæmdastjóri Striksins sagði að heildarstarfsmannafjöldi fyrirtækisins 

muni aukast um næstum helming á þessu ári, bæði vegna aukinnar 

veisluþjónustu og einnig vegna þess að ferðamannastraumur til Akureyrar 

hefur aukist mikið síðastliðin ár og aðsókn á Strikið hefur aukist umtalsvert. 

Nú starfa átján manns hjá Strikinu (Steinunn Heba Finnsdóttir, munnleg 

heimild, 24. mars 2010). 

 

4.1.5. Ásprent–Stíll 
Ásprent-Stíll ehf er stofnað árið 2003 þegar Stíll og fjölskyldufyrirtækið 

Ásprent sameinast. Fyrstu árin eftir sameiningu er fjölskyldan áfram við stjórn 

ásamt eiganda Stíls en svo kaupir KEA fjölskylduna út. Nú er Ásprent-Stíll í 

60% eigu KEA en aðrir eigendur eru Guðmundur Ómar Pétursson, Einar 

Árnason og Hallur Jónas Stefánsson. Guðmundur Ómar er framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins og Einar og Hallur eru einnig í stjórnunarstöðum í fyrirtækinu. 

KEA á tvo fulltrúa í stjórn félagsins en Einar og Hallur sitja einnig í stjórn 

(Guðmundur Ómar Pétursson, munnleg heimild, 24. mars 2010).  

 

Frá því að Ásprent og Stíll sameinuðust hefur fyrirtækið keypt þrjú fyrirtækið í 

prentiðnaði með það að markmiði að efla prenthluta fyrirtækisins en þetta eru 
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fyrirtækin Alprent, Stell og Límmiðar Norðurlands (Guðmundur Ómar 

Pétursson, munnleg heimild, 24. mars 2010). 

 

Ásprent-Stíll er skipulagt samkvæmt starfaskipulagi (sjá mynd 5) og hefur þrjú 

stjórnunarþrep, framkvæmdastjóra, framleiðslustjóra og verkstjóra. Deildir 

fyrirtækisins eru þrjár það er Stell, Ásprent og Stíll. Framleiðslustjóri er yfir 

hverri deild. Stjórnunarspönn er misjöfn en er frá tveimur upp í tíu starfsmenn. 

Framleiðslustjórar taka ákvarðanir sem lúta að sinni deild og starfsmenn hafa 

almennt leyfi til að taka ákvarðanir um afslátt á þjónustu til viðskiptavina. 

Framkvæmdastjóri tekur annars allar helstu ákvarðanir í fyrirtækinu 

(Guðmundur Ómar Pétursson, munnleg heimild, 24. mars 2010). 

 

 

 
Mynd 5. Skipurit Ásprents-Stíls. 

Heimild: Ásprent-Stíll (í prentun).  

 

 

Starfsemi Ásprents-Stíls er auglýsinga- og skiltagerð ásamt því að starfrækja 

stærstu prentsmiðju utan höfuðborgarsvæðisins. Fyrirtækið þjónustar 

viðskiptavini alls staðar að af landinu. Hjá Ásprenti-Stíl starfa fjörutíu manns 

(Guðmundur Ómar Pétursson, munnleg heimild, 24. mars 2010). 
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4.1.6. Höldur 
Höldur hf er formlega stofnað árið 1974 en hóf rekstur árið 1966. Í upphafi var 

Höldur fjölskyldufyrirtæki í eigu þriggja bræðra en árið 2003 kaupa 

lykilstjórnendur og tólf aðrir starfsmenn fyrirtækið. Stærstu eigendur Hölds eru 

Steingrímur Birgisson, Bergþór Karlsson, Kristinn Tómasson, Baldvin 

Birgisson og Þorsteinn Hjartarson en þeir eiga 90% hlut í fyrirtækinu. 

Steingrímur Birgisson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og hinir fjórir af 

stærstu eigendum eru líka í stjórnunarstöðum. Í stjórn félagsins sitja stærstu 

eigendur ásamt einum af fyrrverandi eigendum Hölds en hann er 

stjórnarformaður félagsins (Steingrímur Birgisson, munnleg heimild, 25. mars 

2010). 

 

Starfsmenn Hölds vinna samkvæmt gæðakerfunum ISO 9001 og 14001 

gæðastöðlunum. Gæðakerfi eins og ISO 9001 er stjórnkerfi sem auðveldar 

stjórnun með því að gera hana kerfisbundna (Staðlaráð Íslands, 2010a). ISO 

14001 er umhverfisstaðall en markmið hans er að lækka kostnað með stjórnun 

umhverfismála og einnig að draga úr skaðlegum áhrifum sem fyrirtæki geta 

haft á umhverfið. Staðallinn tryggir einnig að farið sé eftir lögum um 

umhverfismál (Staðlaráð Íslands, 2010b). 

 

Höldur er skipulagt samkvæmt blönduðu skipulagi (sjá mynd 6) þar sem 

megindeildirnar eru bílaleiga og bílaþjónusta en svo koma stoðdeildirnar þvert 

á þær (Steingrímur Birgisson, munnleg heimild, 25. mars 2010). Einkenni 

blandaðs skipulags er að starfsmenn eru skipulagðir í kringum aðalstarfsemi 

fyrirtækisins. Starfsmenn í fyrirtækinu hafa betri aðgang hvor að öðrum svo 

þeir geta haft samskipti og samhæft sig. Blandað skipulag minnkar miðstýringu 

(Daft, 2007, bls. 213-214). Stjórnunarþrep hjá Höldi eru þrjú, það er 

framkvæmdastjóri, millistjórnandi og deildarstjóri. Ákvarðantaka í deildunum 

er samstarf milli deildarstjóra og framkvæmdastjóra. Almennir starfsmenn hafa 

leyfi til að taka ákvarðanir um afsátt ef þess þarf til að tryggja ánægju 

viðskiptavina en þeir þurfa að meta það hverju sinni hve mikinn aflátt þeir 

bjóða. Í bílaleigunni er sex til sjö manna framkvæmdaráð sem taka ákvarðanir 

um stefnu deildarinnar og verðuppbyggingu en deildarstjórar taka ákvörðun um 

einstaka verð. Deildarstjórar sjá um innkaup í sínar deildir og ákveðnir aðilar í 
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deildunum hafa leyfi til að panta inn aðföng sem þarf til að sinna daglegum 

rekstri fyrirtækisins (Steingrímur Birgisson, munnleg heimild, 25. mars 2010). 

 

 

 
Mynd 6. Skipurit Hölds 

Heimild: Höldur (2010a). 

 

 

Höldur rekur Bílaleigu Akureyrar sem er stærsta bílaleiga landsins og er með  

14 afgreiðslustaði víðsvegar um landið. Fyrirtækið rekur einnig 

dekkjaverkstæði, bílaþvottastöð, bílasölu og bíla-, réttinga- og 

sprautuverkstæði. Hjá Höldi starfa um 120 manns að meðaltali (Höldur 2010b; 

Steingrímur Birgisson, munnleg heimild, 25. mars 2010).  

 

 

4.2. Stjórnskipulag 
Fjölskyldufyrirtækin höfðu formlegt stjórnskipulag til jafns við hin fyrirtækin 

en greina mátti mun á því hvort stjórnskipulagið væri samþykkt af stjórn 

félagsins. Þau fyrirtæki sem voru með formlegt stjórnskipulag eru Rafmenn, 

Kjarnafæði, Ásprent-Stíll og Höldur og stjórnir félaganna höfðu samþykkt 
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stjórnskipulagið hjá öllum nema Kjarnafæði sem segir okkur að 

fjölskyldufyrirtæki hafi síður samþykkt stjórnskipurit en önnur fyrirtæki. 

Algengasta stjórnskipulag fyrirtækjanna var starfaskipulag. 

 

Munur var á hversu formleg fyrirtækin voru því að fjölskyldufyrirtækin 

reyndust formlegri. Brynja, Rafmenn og Kjarnafæði voru formleg að því leyti 

að skráðar höfðu verið reglur fyrir starfsmenn til að fara eftir við störf sín. 

Eigendur Brynju hafa skráð niður verk sem starfsfólk á að vinna og hvernig á 

að vinna þau. Þessi blöð hanga uppi á vegg í starfsmannaaðstöðunni í 

versluninni. Rafmenn vinna samkvæmt verkefnastjórnunarkerfinu Prince II. Í 

kjölfarið varð fyrirtækið mun formlegra því skrá þurfti verklýsingar, 

tímaáætlanir, hlutverkaskiptingu ákveðinna verka og lista upp hver bæri ábyrð 

á hvaða verki. Kjarnafæði fer eftir HACCP gæðakerfinu og er því með skráðar 

vinnuleiðbeiningar, verklagsreglur, þrifaáætlanir ásamt fleiri reglum og skráir 

frávik. Höldur var eina formlega fyrirtækið í samanburðarhópnum. Höldur fær 

á næstu dögum ISO vottun, bæði 9001 og 14001 staðalinn og unnið hefur verið 

að því undanfarin tvö ár að skrásetja vinnuleiðbeiningar, verklagsreglur og 

aðrar reglur sem því viðkemur. 

 

Aðrir þættir sem lúta að stjórnskipulagi eða hafa áhrif á stjórnskipulag 

fyrirtækja eins og til dæmis sérhæfing, menntunarhlutfall, hlutfall 

skrifstofumanna, stjórnunarspönn, stjórnunarþrep, ákvarðanataka og umhverfi 

voru mjög svipuð hjá báðum eignaformunum. Munur er á 

fjölskyldufyrirtækjum og hinum hvað stefnumótun varðar því ekkert 

fjölskyldufyrirtæki sagðist vinna að stefnumótun að minnsta kosti ekki 

reglulega, og ef sú vinna færi fram þá væri hún mjög óformleg. Ásprent-Stíll 

og Höldur vinna hins vegar bæði reglulega að stefnumótun og með formlegum 

hætti. Stjórn Ásprent-Stíls setur stefnu fyrir fyrirtækið en hjá Höldi koma bæði 

starfsmenn og stjórnendur að stefnumótun. 

 

Þegar skoðaður er munur á fyrirtækjum sem hafa formlegt skipulag og hinum 

þá sést að þau fyrrnefndu eru stærri, hafa hærra hlutfall af háskólamenntuðu 

starfsfólki, ákvarðanavaldi er dreift og framkvæmdastjórinn er með meiri 

menntun. Þau eru ekkert frekar með formlega stefnu en óformlegu fyrirtækin 



  Fjölskyldufyrirtæki á Akureyri 

AK 31 

og ekki var hægt að sjá mun á stjórnunaraðferðum. Rafmenn, Kjarnafæði, 

Ásprent-Stíll og Höldur höfðu öll formlegt stjórnskipulag. 

 

Fyrirtækin sem höfðu formlegt stjórnskipulag, Rafmenn, Kjarnafæði, Ásprent-

Stíll og Höldur, sýna að meðaltali betri kennitölur heldur en óformlegu 

fyrirtækin, Brynja og Strikið. Þau sýndu öll hærra veltufjárhlutfall, 

eiginfjárhlutfall og arðsemi eigna. Arðsemi eiginfjár var að meðaltali hærra hjá 

óformlegu skipulagsheildunum Brynju og Strikinu. 

 

 

4.3. Stærð 
Hjá fjölskyldufyrirtækjunum störfuðu að meðaltali 57 starfsmenn en 59 

starfsmenn hjá hinum. Þessi meðaltalsmunur er of lítill til að hægt sé að segja 

að munur sé á stærð þessara tveggja eignarforma. 

 

Við greiningu á viðtölum við stjórnendur allra fyrirtækjanna mátti sjá mun á 

þeim er varðar skipulag og stærð. Stóru fyrirtækin Höldur og Kjarnafæði voru 

frekar með skriflegar reglur og sérhæfing starfsmanna var meiri. 

Ákvörðunarvaldi var dreift niður á lægri stjórnunarþrep eftir því sem fyrirtækin 

stækkuðu og stjórnunarþrep urðu fleiri. Höldur, Kjarnafæði og miðlungsstóru 

fyrirtækin Ásprent–Stíll og Rafmenn voru með formlegt skipulag og notuðu 

frekar hópavinnu. Menntunarstigið var einnig hærra því enginn 

háskólamenntaður starfsmaður var við störf í fyrirtækjunum Brynju og 

Strikinu. Enginn munur var á milli stærða hvort fyrirtækið skilaði hagnaði eða 

ekki. 

 

Þegar stjórnunaraðferð er skoðuð (sjá mynd 7) sést að stjórnendur nota meira 

leiðbeinandi aðferð og gefa starfsfólki meira sjálfræði í sínum störfum eftir því 

sem fyrirtækin stækka. Stjórnandi Brynju sagðist sjálfur ákveða lausn á 

vandamálum sem þyrfti að takast á við og vildi að starfsfólk sitt færi eftir þeim 

ákvörðunum sem hann tæki (Fríður Leósdóttir, munnleg heimild, 23. mars 

2010). Stjórnandi Kjarnafæðis staðsetti sig á andstæðum pól og sagði að 

starfsfólk sitt hefði nokkuð frjálsar hendur til að leysa vandamál sem upp 
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kæmu en hann væri með í ráðum (Eðvald Sveinn Valgarðsson, munnleg 

heimild, 26. mars 2010). Stjórnendur Striksins, Rafmanna, Ásprents–Stíls og 

Hölds sögðust allir takast á við vandamál í samráði við starfsmenn sína og að 

þeir hlustuðu á þeirra sjónarhorn en oft væru það svo þeir sem stjórnendur sem 

tæku endanlega ákvörðun. Þeir staðsettu sig allir á milli aðferðanna 

„ráðleggur” og „tengir” (Steinunn Heba Finnsdóttir, munnleg heimild, 24. mars 

2010; Árni Páll Jóhannsson, munnleg heimild, 22. mars 2010; Guðmundur 

Ómar Pétursson, munnleg heimild, 24. mars 2010; Steingrímur Birgisson, 

munnleg heimild, 25. mars 2010). Framkvæmdastjóri Hölds sagðist nota 

aðferðirnar „selur”, „ráðleggur” og „tengir” en það færi eftir aðstæðum hverju 

sinni hvaða aðferð væru notuð. En ef hann ætti að velja eina aðferð þá myndi 

hann staðsetja sig á milli „ráðleggur” og „tengir” (Steingrímur Birgisson, 

munnleg heimild, 25. mars 2010). 

 

 

Einræðisstíll               Lýðræðisstíll 

        Strikið 

Brynja      Rafmenn 

        Ásprent–Stíll 

             Höldur 

         Kjarnafæði 

  

Segir   Selur    Ráðleggur       Tengir 

 

Mynd 7. Stjórnunaraðferð stjórnanda fyrirtækjanna   

Heimild: Byggt á líkani Brooks (2003, bls. 154-155). 

 

 

4.4. Lán og fjárfestingar 
Munur er á því hvernig fyrirtækin fjármagna sig því samkvæmt kennitölunni 

skuldahlutfall (sjá töflu 3) fjármagna fjölskyldufyrirtækin sig síður með lánum 

en hin fyrirtækin. Þetta er hægt að greina af því að kennitalan er mun lægri hjá 

fjölskyldufyrirtækjunum. Þessar niðurstöður sýna að fjölskyldufyrirtæki eru 

varkárari í fjármálum og áhættufælnari. Fram kom í viðtölunum við 
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stjórnendur fjölskyldufyrirtækjanna að þeir kjósa sem fyrsta kost að fjármagna 

ný verkefni með eigin fé (Fríður Leósdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2010; 

Árni Páll Jóhannsson, munnleg heimild, 22. mars 2010; Eðvald Sveinn 

Valgarðsson, munnleg heimild, 26. mars 2010). Framkvæmdastjóri Brynju 

sagði að hann kysi að safna sér fyrir öllum minni fjárfestingum (Fríður 

Leósdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2010). 

 

 

Tafla 3. Skuldahlutfall 

Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent Höldur
2006 69,28 84,95 76,53 130,04 77,1 106,98
2007 56,31 55,68 71,09 157,94 77,31 94,48
2008 101,12 109,15 99,92 189,4 118,01 162,1  

Heimild: Lánstraust (2010) 

 

 

Stjórnendur fjölskyldufyrirtækjanna voru spurðir hvort þeir teldu að 

fjölskyldufyrirtæki fengu betri lánakjör en önnur fyrirtæki og svöruðu þeir allir 

að ef fyrirtækið fengi betri kjör þá væri það ekki vegna þess að fyrirtækið væri 

fjölskyldufyrirtæki heldur hefði rekstrarárangur meira með það að gera (Fríður 

Leósdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2010; Árni Páll Jóhannsson, munnleg 

heimild, 22. mars 2010; Eðvald Sveinn Valgarðsson, munnleg heimild, 26. 

mars 2010). 

 

Stjórnendur allra fyrirtækjanna voru spurðir að því hvort til greina kæmi að fá 

fleiri hluthafa inn í fyrirtækið ef ráðist yrði í fjármagnsfrekt verkefni. 

Stjórnendur Striksins, Ásprent–Stíls og Hölds svörðuðu allir játandi og voru á 

því máli að sjálfsagt væri að fá fleiri hluthafa ef þessi þyrfti (Steinunn Heba 

Finnsdóttir, munnleg heimild, 24. mars 2010; Árni Páll Jóhannsson, munnleg 

heimild, 22.mars 2010; Guðmundur Ómar Pétursson, munnleg heimild, 24. 

mars 2010; Steingrímur Birgisson, munnleg heimild, 25. mars 2010). 

Stjórnendur Brynju og Kjarnafæðis sögðu að það kæmi ekki til greina að fjölga 

hluthöfum en stjórnandi Rafmanna sagði að ekkert væri því til fyrirstöðu að fá 

fleiri hluthafa að félaginu ef það væri til framdráttar fyrir fyrirtækið (Fríður 
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Leósdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2010; Árni Páll Jóhannsson, munnleg 

heimild, 22. mars 2010; Eðvald Sveinn Valgarðsson, munnleg heimild, 26. 

mars 2010). 

 

 

4.5. Stjórnunaraðferð og menntun framkvæmdastjóra 
Framkvæmdastjórar fjölskyldufyrirtækjanna hafa minni menntun en 

framkvæmdastjórar hinna fyrirtækjanna (sjá töflu 4). Ef reiknað er meðaltal ára 

sem framkvæmdastjóri er í skóla eftir að grunnskóla lýkur þá eru 

fjölskyldufyrirtækin með tvö ár en hin fyrirtækin með tæplega fjögur ár. 

 

 

Tafla 4. Menntun framkvæmdastjóra 

Fjölskyldufyrirtæki Önnur fyrirtæki 

Brynja Grunnskólapróf Strikið 

Meistarapróf í 

iðnmenntun og 

kennsluréttindi 

Rafmenn Háskólapróf Ásprent-Stíll Framhaldsskólapróf 

Kjarnafæði 
Meistarapróf í 

iðnmenntun 
Höldur Háskólapróf 

Heimild: Viðtöl við framkvæmdastjóra fyrirtækja  

 

 

Samkvæmt greiningu á viðtölunum er ekki hægt að finna samband á milli 

aukinnar menntunar stjórnanda og aukins rekstrarárangurs fyrirtækis. 

Stjórnandi með framhaldsskólamenntun stýrir fyrirtæki sem sýnir hæsta 

veltufjárhlutfall miðað við menntun og stjórnandi með grunnskólamenntun 

sýnir í heildina árangursríkastan rekstrarárangur. Hann stjórnar fyrirtæki með 

hæsta meðaltalshlutfall eiginfjár ásamt mestu arðsemi eiginfjár og eigna.  
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Menntunarstig eykst eftir því sem menntun stjórnanda verður meiri. Þegar 

stjórnandi hefur grunnskólapróf er menntunarstigið núll prósent, eykst í fimm 

prósent hjá stjórnanda með iðnmenntun og framhaldsskólamenntun og er hæst 

hjá stjórnanda með háskólamenntun eða tólf prósent. 

 

Ekki var hægt að greina mun á áhættusækni eða stjórnunaraðferð eftir menntun 

stjórnenda. 

 
 

4.6. Kynslóðaskipti og stjórnandi í fjölskyldunni 
Fjölskyldufyrirtækin sem voru rannsökuð eru ung að árum og kynslóðaskipti 

hafa átt sér stað í einu þeirra. Hjá Rafmönnum er sonur stofnandans tekinn við 

sem framkvæmdastjóri en stofnandinn er verkefnastjóri í fyrirtækinu og er með 

í ráðum í stærri ákvörðunum. Ekki er hægt að segja hvort rekstrarárangur 

fyrirtækisins hafi breyst eftir að næsta kynslóð tók við því skiptin áttu sér stað í 

lok árs 2007 og hrun íslenska bankakerfisins hefur mikil áhrif á rekstrarárangur 

árið 2008. Þar sem kynslóðaskipti hafa almennt ekki átt sér stað í 

fyrirtækjunum þá var ekki hægt að segja til um hvort fjölskyldufyrirtæki séu 

meira miðstýrð þegar fyrsta kynslóð er við stjórn en þegar önnur kynslóð er við 

stjórn. 

 

 

4.7. Rekstrarárangur 
Þegar ársreikningar fyrirtækjanna sex voru greindir sýndu fjölskyldufyrirtækin 

í heildina betri rekstrarárangur. Öll fjölskyldufyrirtækin skiluðu hagnaði fyrstu 

tvö árin sem voru skoðuð, það er að segja árin 2006 og 2007 en einungis 

Höldur skilaði hagnaði af hinum fyrirtækjunum og það var árið 2007. Hrun 

íslenska bankakerfisins í október 2008 hefur haft mikil áhrif á fyrirtækin því 

árið 2008 eru þau öll nema eitt rekin með tapi. Strikið er eina fyrirtækið sem 

sýnir hagnað árið 2008 og segir framkvæmdastjóri félagsins að gífurleg 

aukning ferðamanna sé ástæðan fyrir bættri afkomu (Steinunn Heba 

Finnsdóttir, munnleg heimild, 24. mars 2010). 
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Fjölskyldufyrirtækin sýndu betra veltufjárhlutfall árin 2006 og 2007 ( sjá töflu 

5) sem þýðir að þau eru betur í stakk búin til að borga af skammtímaskuldum 

sínum. Eftir hrun íslenska bankakerfisins er ekki hægt að greina mun á 

veltufjárhlutfalli milli fjölskyldufyrirtækjanna og hinna fyrirtækjanna. Það 

vekur athygli hversu lágt veltufjárhlutfall flestra fyrirtækjanna var. Æskilegt er 

að hlutfallið sé á bilinu 1,2 til 2 og alls ekki undir einum (Hólmgrímur 

Bjarnason, munnleg heimild, 29. mars 2010). Öll fyrirtækin nema Ásprent–

Stíll höfðu á einhverjum tímapunkti sýnt hlutfall undir einum og það sem var 

enn athyglisverðara var að fjögur þeirra höfðu hlutfall lægra en einn fyrir hrun 

íslenska bankakerfisins sem bendir til þess að geta þeirra til að standa við 

skammtímaskuldir sínar var ekki nógu góð. Árið 2008 sýndu Kjarnafæði og 

Ásprent-Stíll hlutfall sem er hærra en einn. 

 

 

Tafla 5. Veltufjárhlutfall 

Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent Höldur
2006 0,88 1,12 0,98 0,13 1,19 0,47
2007 1,3 2,03 1,46 0,2 1,55 0,75
2008 0,32 0,67 1,21 0,15 1,18 0,49

 
Heimild: Lánstraust (2010) 

 

 

Munur er á fjölskyldufyrirtækjunum og hinum fyrirtækjunum þegar 

eiginfjárhlutfall er skoðað (sjá töflu 6) en fjölskyldufyrirtækin sýna að 

meðaltali hærra hlutfall. Þetta sýnir að þessi fjölskyldufyrirtæki búa yfir meiri 

fjárhagslegum styrk heldur en hin fyrirtækin og einnig að fjölskyldufyrirtækin 

nota hærra hlutfall eiginfjár við fjármögnun. Þessi niðurstaða gefur til kynna að 

fjölskyldufyrirtækin eru áhættufælnari heldur en önnur fyrirtæki. Niðurstaða 

eiginfjárhlutfalls sýnir einnig að Strikið, Ásprent-Stíll og Höldur fjármagna sig 

mun meira með lánsfé því eiginfjárhlutfall og skuldahlutfall haldast í hendur og 

ef þessar tvær kennitölur eru lagðar saman þá verður hlutfallið einn 

(Hólmgrímur Bjarnason, munnleg heimild, 29. mars 2010). Skuldahlutfall er 

reiknað með þeim hætti að deilt er með heildarskuldum í heildarfjármagn 

(Margrét Geirsdóttir, 2009, bls. 16). 



  Fjölskyldufyrirtæki á Akureyri 

AK 37 

 

Tafla 6. Eiginfjárhlutfall 

Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent Höldur
2006 30,72 15,05 23,47 -30,04 22,9 -6,98
2007 43,69 44,32 28,91 -57,94 22,69 5,52
2008 -1,12 -9,15 0,07 -89,4 -18,01 -62,1  

Heimild: Lánstraust (2010) 

 

 

Þegar niðurstöður úr kennitölunni arðsemi eiginfjár eru skoðaðar ( sjá töflu 7) 

sést að fyrirtæki sem hafa stjórnanda ráðinn á faglegum grundvelli skila að 

meðaltali betri árangri en fjölskyldufyrirtækin. Brynja og Rafmenn auka 

arðsemi sína eftir hrun íslenska bankakerfisins og árið 2008 sýnir Brynja hæstu 

arðsemi á eigið fé. Þessi kennitala lækkar stórlega árið 2008 hjá Kjarnafæði 

sem gerir það að verkum að meðaltal arðsemi á eigið fé hjá 

fjölskyldufyrirtækjunum er lægra en hjá hinum fyrirtækjunum. Ásprent-Stíll 

sýnir einnig hærra hlutfall árið 2008 en Strikið og Höldur hafa lækkað talsvert. 

 

 

Tafla 7. Arðsemi eigin fjár 

Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent Höldur
2006 46,15 66,99 36,86 77,62 -31,38 153,47
2007 39,9 95,21 36,59 49,24 -4,2 205,15
2008 3612,9 265,13 -32917,59 -12,49 246,33 104,54  

Heimild: Lánstraust (2010) 

 

 

Við greiningu á kennitölunni arðsemi eigna (sjá töflu 8) kemur í ljós að 

fjölskyldufyrirtæki skila hærri arðsemi en önnur fyrirtæki sem þýðir að þau 

nýta eignir sínar betur til að búa til hagnað. Munurinn er umtalsverður fyrir 

hrun íslenska bankakerfisins en árið 2008 er ekki hægt að segja að munur sé að 

milli þessara tveggja eignarforma. Árin 2006 og 2007 skila 

fjölskyldufyrirtækin arðsemi frá 9% upp í 42% á meðan arðsemi hinna 

fyrirtækjanna er neikvæð um 7% til 29% fyrir utan eitt ár hjá Höldi en Höldur 

skilar jákvæðri arðsemi 2007 upp á 11%. 
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Tafla 8. Arðsemi eigna 

 

Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent Höldur
2006 14,18 10,08 8,65 -23,32 -7,19 -10,71
2007 17,43 42,2 10,58 -28,53 -0,95 11,33
2008 -40,6 -24,25 -25,29 11,17 -44,73 -64,92  

Heimild: Lánstraust (2010) 

 

 

 

Af því sem fram kemur hér að framan má ráða eftirfarandi: 

 

Tafla 9. Samantekt á niðurstöðum. 

Skipulag Fjölskyldufyrirtæki eru formlegri en ekki er hægt að greina mun á 

sveigjanleika á þeim og öðrum fyrirtækjum.  

Stjórnun Ekki er hægt að segja hvort munur er á stjórnunaraðferð eftir því 

hvort stofnandi er stjórnandi eða næstu kynslóðir. 

Stærð Fjölskyldufyrirtæki eru svipuð að stærð og önnur fyrirtæki. 

Áhætta Stjórnendur fjölskyldufyrirtækja eru áhættufælnari og kjósa frekar 

að nota eigið fé til fjárfestinga en önnur fyrirtæki. 

Árangur Fjölskyldufyrirtæki skila betri árangri í veltufjárhlutfalli, 

eiginfjárhlutfalli og arðsemi eigna. Þau sýndu einnig betra 

skuldahlutfall en önnur fyrirtæki. 

Ekki er hægt að segja til um hvort fjölskyldufyrirtæki skili mestum 

árangri þegar stofnandi er við stjórn eða hvort framkvæmdastjóri 

úr fjölskyldunni hafi jákvæð áhrif á rekstrarárangur. 
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5. Umræður 
 

Markmið verkefnisins var að skoða hvort munur væri á rekstrarárangri 

fjölskyldufyrirtækja og annarra fyrirtækja ásamt því að skoða hvaða þættir 

hefðu áhrif á rekstrarárangur. Við rannsóknina var gengið út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

• Hvaða munur er á stjórnskipulagi fjölskyldufyrirtækja og annarra 

fyrirtækja? 

• Hvaða munur er á stærð fjölskyldufyrirtækja og fyrirtækja sem hafa 

stjórnanda ráðinn af faglegum ástæðum? 

• Hvaða munur er á áhættu fjölskyldufyrirtækja og fyrirtækja sem hafa 

stjórnanda ráðinn af faglegum ástæðum? 

• Hvaða munur er á rekstrarárangri fyrirtækja eftir menntun og 

stjórnunaraðferð stjórnandans? 

• Hvaða mun má greina á árangri fjölskyldufyrirtækja þegar næsta 

kynslóð tekur við og er munur eftir því hvort framkvæmdastjórinn er í 

fjölskyldunni? 

 

 

5.1. Stjórnskipulag 
Enginn munur var á fjölskyldufyrirtækjum og öðrum hvort formlegt 

stjórnskipulag var fyrir hendi en stjórnir fjölskyldufyrirtækjanna höfðu síður 

samþykkt viðkomandi stjórnskipulag. Það sem vakti athygli var að 

fjölskyldufyrirtæki voru formlegri en samanburðarfyrirtækin sem er frábrugðið 

niðurstöðu erlendrar rannsóknar sem sýndi að fjölskyldufyrirtæki væru 

óformlegri og byggðu á reynslu og skynsemi (Kepner, 1983, bls. 59).  

 

Þessar niðurstöður sýna einnig að þessi fjölskyldufyrirtæki á Akureyri eru ekki 

með eins lífrænt skipulag og erlend fjölskyldufyrirtæki því niðurstöður 

rannsóknar Densions, Lief og Ward (2004, bls. 69) sýndi að fjölskyldufyrirtæki 

eru með lífrænna skipulag en fyrirtæki sem hafa stjórnanda sem ráðinn er á 
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faglegum forsendum. Utanaðkomandi kröfur frá atvinnugreinum gætu haft 

áhrif á þessar niðurstöður. Kjarnafæði er til dæmis í matvælaiðnaðinum og þar 

er gerð krafa um að fyrirtæki fylgi Gámes gæðakerfinu til að tryggja öryggi 

matvæla sem það selur. Fyrir vikið er til gæðahandbók í fyrirtækinu sem hefur 

að geyma mikinn fjölda af skriflegum reglum. Rafmenn höfðu tekið upp 

verkefnisstjórnunarkerfið Prince 2 til að vera samkeppnishæfir í greininni. 

Strikið vinnur einnig samkvæmt Gámes en samkvæmt viðtali við stjórnanda 

þess virðist fyrirtækið ekki hafa mikið af skriflegum skjölum en hugsanlega 

hefur stærð fyrirtækisins þar einhver áhrif. 

 

 

5.2. Stærð 
Fjölskyldufyrirtækin voru að meðaltali minni en hin fyrirtækin en munurinn er 

svo lítill að ekki er hægt draga þá ályktun að fjölskyldufyrirtæki séu minni. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldufyrirtæki eru að meðaltali minni en 

önnur fyrirtæki vegna þess hve mikla áherslu fjölskyldan leggur á eignarhald 

og einnig vegna ráðninga skyldmenna. Þegar treyst er á einstaklinga úr 

fjölskyldunni frekar en faglega ráðna stjórnendur geta ákvarðanir í fyrirtækinu 

hamlað vexti þess (Sonfield og Lussier, 2008, bls. 52). Þegar spurt var um 

stærð var miðað við árið 2009 en ef spurt yrði nú yrði munurinn á milli 

fjölskyldufyrirtækja og hinna mun meiri því að Strikið hefur verið í örum vexti 

og samkvæmt framkvæmdastjóra fyrirtækisins þá munu starfsmenn verða 

næstum helmingi fleiri á þessu ári (Steinunn Heba Finnsdóttir, munnleg 

heimild, 24.mars 2010). 

 

Það sem vekur mesta athygli varðandi stærð fyrirtækjanna sex er hvað 

miðlungsstóru fyrirtækin, Ásprent–Stíll og Rafmenn, eru að meðaltali með 

besta hlutfallið fyrir öll þrjú árin í öllum kennitölunum nema arðsemi eigin fjár 

en þar skila litlu fyrirtækin besta hlutfalli fyrir öll þrjú árin. Ef skoðuð er hver 

kennitala fyrir sig þá eru meðalstóru fyrirtækin með mun betra veltufjárhlutfall 

að meðaltali og var eina stærðin sem sýndi veltufjárhlutfall yfir einn en það er 

viðmiðið um æskilegt hlutfall. Þetta sýnir að miðlungsstóru fyrirtækin er betur 

í stakk búin til að standa við skammtímaskuldbindingar sínar. Þau sýndu einnig 
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mikla yfirburði í eiginfjárhlutfalli að meðaltali sem sýnir að þau eru 

fjárhagslega sterkust miðað við stærð. Ásprent–Stíll og Rafmenn nýttu einnig 

eignir sínar betur til að mynda hagnað því talsverðu munaði á arðsemi eigna. 

Litlu fyrirtækin sýndu að meðaltali bestu arðsemi á eigin fé sem sýnir að 

eigendur þeirra fá mesta arðsemi á fjármagn sem þeir leggja í fyrirtækið. Þau 

sýndu jafnframt hæsta meðaltal á skuldahlutfall sem þýðir að þau eru 

skuldsettari en hinar stærðirnar. Stóru fyrirtækin sýndu næst hæsta 

skuldahlutfall en miðlungsstærðirnar það lægsta sem styður það sem að ofan 

segir um fjárhagslegan styrk þeirra. 

 

 

5.3. Lán og fjárfestingar 
Fjölskyldufyrirtækin sem rannsökuð voru fjármagna sig síður með lánum en 

önnur fyrirtæki. Þau eru varkárari í fjármálum og áhættufælnari. Þessar 

niðurstöður koma ekki á óvart því fjölskyldan vill ekki missa stjórnina á 

fyrirtækinu í hendur á ótengdum aðila og er því ekki tilbúin að taka mikla 

áhættu í fjármálum. Eins eiga stjórnendur fjölskyldufyrirtækja oft stóran hlut í 

fyrirtækinu og eru því ekki tilbúnir til að taka áhættu í fjárfestingum (Gomez-

Meija, Makri og Kintana, 2010, bls. 224; Carlson, Upton og Seaman, 2006, bls. 

534; Pinado og Torres, 2008, bls. 869). Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að 

fjölskyldufyrirtæki noti meira eigið fé til fjármögnunar og séu því minna 

skuldsett en önnur fyrirtæki (Setia-Atmaja, Tanewski og Skully, 2009, bls. 

869).  

 

Fjölskyldufyrirtæki voru síður tilbúin að fjölga hluthöfum í fyrirtækinu ef 

ráðast þyrfti í fjármagnsfrekt verkefni. Athyglisvert var að stjórnandi eins 

fjölskyldufyrirtækisins sagði það vel koma til greina að fjölga hluthöfum ef það 

væri til framdráttar fyrir fyrirtækið. Þetta gengur þvert á rannsóknir um 

fjölskyldufyrirtæki erlendis. 
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5.4. Kynslóð og framkvæmdastjóri 
Ekki er hægt að segja til um hvort munur sé á rekstrarárangri þegar næsta 

kynslóð tekur við þar sem of stutt var síðan skiptin áttu sér stað og hrun 

íslenska bankakerfisins hefur mikil áhrif á rekstrarárangur þess árs. Við 

eðlilegar kringumstæður þá má vænta allt að fjögurra prósenta lækkunar á 

arðsemi fyrirtækisins þegar næsta kynslóð tekur við (Bennedsen, Meisner, 

Pérez-Gonzáles og Wolfenzon, 2007, bls. 647).  

 

Ekki var hægt að sjá mun eftir því hvort framkvæmdastjóri sé í fjölskyldunni 

eða ekki því að í öllum fjölskyldufyrirtækjunum var framkvæmdastjórinn úr 

fjölskyldunni.  

 

 

5.5. Menntun og stjórnunaraðferð 
Menntun og stjórnunaraðferð hefur áhrif á rekstrarárangur fyrirtækja. 

Stjórnandi með grunnskólamenntun skilar hæsta hlutfalli í þremur af fjórum 

kennitölum og hefur einnig lægsta skuldahlutfallið. Samkvæmt erlendri 

rannsókn skila stjórnendur fyrirtækja sem hafa minni en þriggja ára 

framhaldsskólamenntun betri rekstrarárangri en þeir sem höfðu meira en 

þriggja ára menntun. Í annarri rannsókn sýndu niðurstöður að stofnandi sem 

hefur enga framahaldsskólamenntun eigi frekar á hættu að gera mistök í rekstri 

fyrirtækisins en stjórnendur sem hafa verið í framhaldsskóla í eitt ár eða fleiri 

(Rutherford, Muse og Oswald, 2006, bls. 320). 

 

Stjórnendur sem notuðu aðferðirnar „tengir” og „segir” sýndu hæsta hlutfall í 

kennitölunum en líklegt er að aldur fyrirtækjanna hafi einhver áhrif en bæði 

fyrirtækin hafa verið í eigu sömu aðila síðastliðin tuttugu og fimm ár. 

Niðurstöður rannsóknar Inga Rúnars Eðvarðsson (2006, bls 20) um 

stjórnunaðferðir og skipulag íslenskra fyrirtækja sýndi að enginn munur væri á 

milli stjórnunaraðferða íslenskra stjórnanda og rekstrarárangurs. 
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5.6. Rekstrarárangur 
Fjölskyldufyrirtækin á Akureyri sem rannsökuð voru skiluðu almennt betri 

rekstrarárangri en önnur fyrirtæki á svæðinu. Á þessum þremur árum sem 

skoðuð voru sýndu öll fjölskyldufyrirtækin rekstrarhagnað fyrir hrun íslenska 

bankakerfisins en einungis eitt af samanburðarfyrirtækjunum. 

Fjölskyldufyrirtækin sýndu einnig betri niðurstöðu í fjórum af fimm 

kennitölum sem reiknaðar voru en þær voru veltufjárhlutfall, eiginfjárhlutfall 

og arðsemi eigna og þau sýndu einnig lægra skuldahlutfall. Samkvæmt 

niðurstöðum úr kennitölum eru fjölskyldufyrirtækin betur í stakk búin til að 

takast á við skammtímaskuldbindingar, þau eru fjárhagslega sterkari en önnur 

fyrirtæki, nýta eignir sínar betur til að búa til hagnað fyrir fyrirtækið og nota 

minna lánsfé. Fyrirtæki með faglega ráðinn stjórnanda eru með hærri arðsemi á 

eiginfé sem sýnir að eigendur þeirra fyrirtækja eru að fá meiri arðsemi af 

fjárfestingu sinni í fyrirtækinu. Kennitalan arðsemi eigin fjár er sú kennitala 

sem fjárfestar í fyrirtækjum horfa mikið á og hugsanlega leggja því faglega 

ráðnir stjórnendur áherslu á að sýna háa arðsemi eigin fjár til að laða að 

fjárfesta. Fjárfestar vilja fá sem mesta arðsemi á sína fjárfestingu og velja þau 

fyrirtæki sem skila mestri arðsemi. Þetta gæti hugsanlega stýrt atferli 

stjórnanda.  

 

Þessar niðurstöður eru merkilegar í ljósi þess að erlendar rannsóknir hafa leitt í 

ljós að fjölskyldufyrirtæki sýna almennt verri rekstrarárangur en önnur 

fyrirtæki. Þau hafa sýnt meiri arðsemi af eignum en verri niðurstöðu í öðrum 

kennitölum (Bertrand og Schoar, 2006, bls. 80; Sindhuja, 2009, bls. 69 og 79).  

Kennitalan arðsemi eigna er mikið notuð í rannsóknum til að mæla hvaða áhrif 

yfirstjórnendur hafa á frammistöðu fyrirtækis en einnig til að meta hvaða áhrif 

fjölskyldan hefur á frammistöðu fyrirtækisins. Athugasemd sem gerð hefur 

verið við notkun á arðsemi eigna er að fjölskyldufyrirtækjum hættir til að vera 

sparsöm sem gerir það að verkum að arðsemi eigna hækkar (Minichilli, 

Corbetta og MacMillan, 2010, bls. 213). 

 

Margar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að fjölskyldan hefur jákvæð áhrif á 

árangur fyrirtækisins og að ákveðnir þættir sem einkenna fjölskyldufyrirtæki 

veita þeim samkeppnisforskot. (Chu, 2009, bls. 356). Auður fjölskyldunnar er 
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kominn undir árangri fyrirtækisins og því vinna stjórnendur 

fjölskyldufyrirtækja að því að auka verðmæti fyrirtækisins (Anderson og Reeb, 

2003, bls. 1303).  

 

Athygli vakti að veltufjárhlutfall sumra fyrirtækjanna var lágt og tvö 

fyrirtækjanna höfðu veltufjárhlutfall undir einum öllu þrjú árin. Samkvæmt 

viðtali við sérfræðing í kennitölum á lágt veltufjárhlutfall sér oft skýringu í 

ársreikningi sem skoða þarf sérstaklega. Fyrirtæki sem sýnir veltufjárhlutfall 

undir einum hefur ekki getu til að greiða næsta árs afborgun af skuldbindingum 

sínum og ef fyrirtæki sýnir svona lágt hlutfall ár eftir ár en er enn í rekstri þá á 

það sér skýringu (Rúnar Þór Sigursteinsson, munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

 

Áhrif hruns íslenska bankakerfisins sést í eiginfjárhlutfalli fyrirtækjanna sem 

lækkar um tugi prósenta milli áranna 2007 til 2008. Það bendir til þess að 

fyrirtækin hafi fjármagnað fjárfestingar með erlendum lánum sem hækkuðu 

gríðarlega eftir hrun þegar íslenska krónan féll í verði gagnvart erlendum 

gjaldmiðlum (Rúnar Þór Sigursteinsson, munnleg heimild, 9. apríl 2010).  

 

 

5.7. Tillögur til úrbóta 
Óvissa er mikil í rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi eftir hrun íslenska 

bankakerfisins. Stjórnendur fyrirtækja verða að fylgjast vel með breytingum í 

rekstrarumhverfinu og gera sér grein fyrir hvaða áhrif þær geti haft á fyrirtækið 

(Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson, 

1995, bls. 9-10).  

 

Lagt er til að stjórnendur noti aðgerðir sem hjálpa fyrirtækjunum að bregðast 

hraðar við breytingum í umhverfinu. Mælt er með að Höldur og Ásprent-Stíll 

vinni áfram að stefnumótun og að Brynja, Strikið, Rafmenn og Kjarnafæði taki 

upp stefnumótunarvinnu og að stjórnendur hvers fyrirtækis móti framtíðarsýn. Í 

sumum viðtölunum við stjórnendur kom fram að þeir sem ekki nota 

stefnumótun finnst sú vinna tilgangslaus vegna þeirra miklu breytinga sem eiga 

sér stað í rekstrarumhverfinu. Í óvissu ástandi er stefnumótun mikilvæg til að 
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samhæfa fyrirtækið svo það geti brugðist hraðar við breytingum úr umhverfinu. 

Lífrænt skipulag hentar best við þess aðstæður, ákvörðunarvaldi og ábyrgð er 

dreift niður á lægri þrep í valdstiganum og starfsmenn eru hvattir til hópavinnu 

(Daft, 2007, bls. 63-64).  

 

Einnig er mælt með að fyrirtækin vinni að áætlanagerð því hún er mikilvæg á 

tímum óvissu og getur mildað áhrif utanaðkomandi þátta. Í áætlunum þarf að 

spá fyrir um hvað getur gerst og hvernig fyrirtækið ætlar að bregðast við og 

hvernig samkeppnisaðilar geti brugðist við (Daft, 2007, bls. 66).  

 

Stjórnendur eru hvattir til að reikna kennitölur fyrirtækisins og gera samanburð 

milli ára. Með þessu móti geta stjórnendur fylgst með því hvort að breyting sé 

á greiðslugetu eða fjárhagslegum styrk fyrirtækisins. Einnig er gagnlegt að bera 

kennitölur fyrirtækisins saman við kennitölur annarra fyrirtækja til að sjá 

hvernig fyrirtækið stendur í atvinnugreininni. 

 

 

5.8. Takmarkanir og ítarlegri rannsókn 
Þessi rannsókn er eigindleg og byggist á viðtölum við sex stjórnendur á 

Akureyri sem valdir voru eftir hentugleika. Tímabilið sem rannsakað var er 

stutt og fyrirtækin fá og þar af leiðandi ber að varast að draga of miklar 

ályktanir af niðurstöðunum og gæta þess að taka þær með fyrirvara. Utan að 

komandi kröfur frá atvinnugreininni geta sett mark sitt á niðurstöðurnar, kröfur 

eins og til dæmis Gámes sem öll fyrirtæki sem höndla með matvæli eiga að 

uppfylla og gerir það að verkum að fyrirtækið verður formlegra. Einnig getur 

ólíkur aldur fyrirtækjanna haft áhrif á niðurstöður því ung fyrirtæki eru oft 

skuldsettari og eru að koma sér fyrir á markaði. Atvinnugreinin sem fyrirtækin 

stunda sína starfsemi í hefur áhrif og það sem telst eðlilegt hlutfall kennitölu í 

einni grein á ef til vill ekki við um þá næstu.  

 

Öll fyrirtækin fyrir utan Brynju hafa verið að fjárfesta mikið undanfarin ár og 

það hefur áhrif á kennitölurnar. Höldur endurnýjar einn þriðja af bílaflota 

sínum árlega sem er mjög fjármagnsfrekt, Kjarnafæði hefur verið í örum vexti 
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undanfarin ár ásamt Ásprent-Stíl sem hefur verið að kaupa fyrirtæki í 

prentiðnaði til að styrkja fyrirtækið. Annar stofnanda Rafmanna keypti 

meðeiganda sinn út árið 2007 og Strikið hefur sett á fót tvö ný fyrirtæki á 

skömmum tíma. Allt kostar þetta mikla fjármuni fyrir fyrirtækin sem 

fjármagnaðir eru með eigin fé eða lánsfé. Brynja er eina fyrirtækið sem hefur 

ekki verið að vaxa eða fjárfesta í dýrum verkefnum sem skýrir að hluta til 

rekstrarárangur fyrirtækisins. Hafa verður í huga þegar árangur 

fjölskyldufyrirtækja er metinn að úttektir eiganda hafa áhrif á rekstrarárangur 

þeirra. 

 

Taka verður tillit til þess að hrun íslenska bankakerfisins hefur mikil áhrif á 

rekstur fyrirtækjanna og sést það greinilega í kennitölunum því að fyrirtæki 

sem skiluðu góðum rekstrarárangri árið 2007 sýna mun verri kennitölur árið 

2008. Vegna þessara áhrifa gefa ársreikningar fyrirtækjanna ekki eðlilega 

mynd af rekstrarárangri þeirra. 

 

Eftir viðtal við framkvæmdastjóra Striksins kom í ljós að fyrirtækið er hægt að 

túlka sem fjölskyldufyrirtæki samkvæmt sumum skilgreiningum á 

fjölskyldufyrirtæki. Strikið er á margan hátt mjög líkt fjölskyldufyrirtæki en 

ákveðið var að hafa það með í rannsókninni þar sem skilgreining sem notuð var 

við rannsóknina er að fyrirtækið þurfi að vera í meirihlutaeign fjölskyldu. 

Strikið er í eigu tveggja einstaklinga og eins fyrirtækis og þessir þrír aðilar eiga 

allir jafn stóran hlut í félaginu. 

 

Frekari rannsókn þarf að gera til að segja til um hvort hægt sé að yfirfæra 

þessar niðurstöður á fjölskyldufyrirtæki almennt. Mælt er með að gerð verði 

megindleg rannsókn þar sem spurningarlisti er sendur á tilviljanakennt úrtak 

stjórnanda fjölskyldufyrirtækja og rannsakaður munur milli atvinnugreina og 

borin saman ólík landssvæði. Lagt er til að tímabil sem yrði til skoðunar yrði 

lengra en þrjú ár þar sem árið 2008 gefur bjagaða mynd af rekstri fyrirtækja þar 

sem erlendar skuldir hafa aukist mikið. Lengra tímabil gefur einnig tækifæri til 

að greina þróun í rekstri fyrirtækja. 
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6. Lokaorð 
Í þessu verkefni var fjallað um stjórnun, skipulag og rekstrarárangur 

fjölskyldufyrirtækja á Akureyri. Markmið þess var að skoða hvort munur væri 

á rekstrarárangri fjölskyldufyrirtækja samanborið við önnur fyrirtæki og hvaða 

þættir hefðu áhrif á rekstrarárangur. Rannsóknarspurningar sem reynt var að 

svara voru meðal annars í hverju munur á rekstrarárangri fælist og hvort munur 

væri milli fjölskyldufyrirtækja og annarra fyrirtækja á stjórnskipulagi, stærð 

eða áhættu. Einnig var leitast við að svara rannsóknarspurninum um það hvort 

menntun stjórnanda eða stjórnunaraðferð hefði áhrif á rekstrarárangur 

fyrirtækja og hvaða áhrif það hefði á rekstrarárangur fjölskyldufyrirtækja þegar 

næsta kynslóð tekur við. 

 

Niðurstöður benda til að fjölskyldufyrirtæki á Akureyri sýni betri 

rekstrarárangur og hafi stjórnskipurit til jafns við en önnur fyrirtæki en það er 

síður samþykkt af stjórn fyrirtækisins. Fjölskyldufyrirtæki eru svipuð öðrum 

fyrirtækjum að stærð og stjórnendur þeirra eru varkárir í fjárfestingum og 

áhættufælnir. Stjórnendur fjölskyldufyrirtækja voru ekki tilbúnir að fá fleiri 

hlutfhafa inn í fyrirtækið. Ekki var hægt að segja til um hvort rekstrarárangur 

fjölskyldufyrirtækjanna versnaði þegar næsta kynslóð tekur við eða þegar 

framkvæmdastjórinn er í fjölskyldunni. Stjórnendur með minni menntun 

skiluðu betri rekstrarárangri og stjórnunaraðferðir sem skiluðu besta 

rekstrarárangri voru „tengir” og „segir”. 

 

Þessi rannsókn var eigindleg og byggðist á viðtölum við sex stjórnendur á 

Akureyri og greiningu á kennitölum fyrirtækjanna. Tímabil sem var til 

rannsóknar er stutt og þar af leiðandi þarf að varast að draga of miklar ályktanir 

út frá niðurstöðunum og gæta þess að taka þær með fyrirvara. Þar sem 

fyrirtækin voru fá er líklegt að utanaðkomandi kröfur sem gerðar eru á 

atvinnugreinar setji mark sitt á niðurstöðurnar. Einnig getur ólíkur aldur 

fyrirtækjanna haft áhrif á niðurstöður því ung fyrirtæki eru oft skuldsettari og 

eru að koma sér fyrir á markaði. Mismiklar fjárfestingar og hrun íslenska 

bankakerfisins geta haft áhrif á niðurstöður. Frekari rannsókn þarf að gera til að 

segja til um hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður á fjölskyldufyrirtæki á 
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Akureyri almennt. Mælt er með að gerð verði megindleg rannsókn þar sem 

spurningarlisti er sendur á tilviljanakennt úrtak stjórnanda fjölskyldufyrirtækja. 

Hægt væri að byggja þá rannsókn á niðurstöðum úr þessari rannsókn.  

 

Fjölskyldufyrirtæki eru stór hluti af heildarfjölda fyrirtækja erlendis og leiða 

má að því líkur að svo sé einnig hér á Íslandi. Þessi fyrirtæki spila stórt 

hlutverk í efnahagslífi hvers lands og skapa stóran hluta af þjóðarframleiðslu. 

Fjölskyldufyrirtæki hafa lítið verið rannsökuð á Íslandi en mjög mikilvægt er 

að það verði gert, sérstaklega í ljósi aðstæðna sem landið er í eftir hrun íslenska 

bankakerfisins. Styrkja þarf íslensk fjölskyldufyrirtækja enn frekar og sjá til 

þess að þau geti haldið starfsemi sinni áfram þrátt fyrir erfitt rekstrarumhverfi. 

Efling þeirra getur verið rétta skrefið í átt að öflugara efnahagslífi.   
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Viðauki 1 – Spurningarlisti (Fjölskyldufyrirtæki) 
Um fyrirtækið: 

1. Hverjir eru eigendur fyrirtækisins?  

2. Hvaða ár er fyrirtækið stofnað?  

3.  Hver er saga fyrirtækisins í stuttu máli? Hver stofnaði það, hver er starfsemin, 

hver er tilgangur félagsins,  

4. Sitja eigendur í stjórn? Eru eigendur í stjórnunarstöðu í fyrirtækinu? 

5. Er stofnandinn við stjórn í fyrirtækinu? Ef kynslóðaskipti hafa orðið – hefur 

það breytt miklu í rekstri fyrirtækisins? 

6. Hvaða kynslóð er við völd núna? 

7. Hvað eru margar kynslóður við vinnu í fyrirtækinu í dag? 

8. Er framkvæmdastjórinn í fjölskyldunni? 

9. Er stjórnarformaðurinn í fjölskyldunni? 

10. Eru aðrir en fjölskyldumeðlimir við stjórn í fyrirtækinu? 

 

11. Hvers konar félagaform? 

12. Hefur orðir breyting á félagaformi síðastliðin ár? Ef breyting hefur orðið þá 

hvers vegna var hún gerð? 

13. Hve margir starfsmenn störfuðu að meðaltali í fyrirtækinu árið 2009? 

14. Hve margir fjölskyldumeðlimir vinna í fyrirtækinu? Hver eru tengslin? 

15. Er fyrirtækið með stjórnskipurit? Hefur það verið samþykkt af sjórn félagsins?  

16. Hefur þetta skipulag alltaf verið eða hafa verið gerðar breytingar á skipulagi? 

Hvers vegna? 

17. Hafa stjórnendur mótað stefnu fyrir fyrirtækið? 

18. Er fyrirtækið rekið með hagnaði? 

19. Hvaða áhrif hefur hrun íslenska bankakerfisins haft á rekstur fyrirtækisins? 

 

Skipulag  

1. Eru skriflegar reglur í fyrirtækinu? T.d. starfslýsingar, vinnuleiðbeiningar, 

fundargerðir, reglur um kynferðislegt áreiti, einelti?  

2. Eru starfslýsingar eða vinnuleiðbeiningar notaðar? Er farið eftir þeim? 

3. Vinnur starfsfólk öll störf í fyrirtækinu eða er störfum skipt niður í sérhæfð 

störf?  
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4. Eru margir samkeppnisaðilar?  

5. Hverjir mega taka ákvarðanir í fyrirtækinu? Um t.d. innkaup, verð, 

6. Hvað eru mörg stjórnunarþrep? Hversu marga undirmenn hefur stjórnandi? 

7. Hvað unnu margir að meðaltali á skrifstofu fyrirtækisins árið 2009? 

8. Hversu margir háskólamenntaðir starfsmenn störfuðu í fyrirtækinu árið 2009?  

9. Er rekstrarumhverfi fyrirtækisins stöðugt eða breytilegt? Notar fyrirtækið 

hópavinnu? 

10. Hvernig er upplýsingum komið á framfæri á milli deilda? 

11. Er bónuskerfi fyrir frammistöðu hjá stjórnendum/starfsmönnum sem eru ekki í 

fjölskyldunni? Með hvaða hætti er umbunað fyrir góðan árangur? 

 

Menntun og fjárfestingar 

12. Hver er menntun stjórnanda?  

13. Hvernig eru ákvarðanir um fjárfestingar teknar? Hver tekur þær? Fjárfestir 

fyrirtækið mikið? 

14. Eru fjárfestingar fjármagnaðar með lánsfé eða eigin fé, fjölgun hluthafa? 

15. Telur þú að fyrirtækið geti fengið betri kjör á lánum af því að það er 

fjölskyldufyrirtæki? 

16. Ef stjórnendur ákveða að fjárfesta í fjármagnsfreku verkefni, kæmi til greina að 

fá fleiri hluthafa inn í fyrirtækið?  

 

Stjórnun 

17. Hvernig stjórnunaraðferð er við líði í fyrirtækinu? 
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Segir  

(e. tells) 

Stjórnandi kemur 

auga á vandamál 

og ákveður lausn 

og ætlast líka til 

að starfsfólk 

framkvæmi slíkar 

ákvarðanir án 

nokkurra 

spurninga. 

Selur  

(e. sells) 

Stjórnandi 

ákveður hvernig 

leysa eigi 

vandamál sem 

upp kemur og 

sannfærir 

starfsfólk um að 

þetta sé besta 

lausnin. 

 

Ráðleggur  

(e.consults) 

Stjórnandi kemur 

auga á vandamálið 

og kemur með 

lausn á því eftir að 

hafa hlutstað og 

hugsanlega 

aðlagað lausn að 

tillögum sem 

komu fram. 

 

Tengir  

(e. joins) 

Stjórnandi útskýrir 

vandamálið en 

leysir það ekki til 

að halda því opnu 

og til að fá 

útskýringar í víðara 

samhengi. 

Stjórnandinn 

verður svo einn af 

hópnum sem leysir 

vandamálið og 

deilir valdi til 

ákvörðunar til 

annarra í hópnum. 
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Viðauki 2 – Spurningarlisti (Önnur fyrirtæki) 
Um fyrirtækið: 

20. Hverjir eru eigendur fyrirtækisins?  

21. Sitja eigendur í stjórn? Eru eigendur í stjórnunarstöðu í fyrirtækinu? 

22. Hvaða ár er fyrirtækið stofnað?  

23. Hver er saga fyrirtækisins í stuttu máli? Hver stofnaði það, hver er starfsemin, 

hver er tilgangur félagsins,  

 

24. Hvers konar félagaform? 

25. Hefur orðir breyting á félagaformi síðastliðin ár? 

26. Hve margir starfsmenn störfuðu að meðaltali í fyrirtækinu árið 2009? 

27. Er fyrirtækið með stjórnskipurit? Hefur það verið samþykkt af stjórn félagsins? 

28. Hefur þetta skipulag alltaf verið eða hafa verið gerðar breytingar á skipulagi?  

Hvers vegna? 

29. Hafa stjórnendur mótað stefnu fyrir fyrirtækið? 

30. Er fyrirtækið rekið með hagnaði? 

31. Hvaða áhrif hefur hrun íslenska bankakerfisins haft á rekstur fyrirtækisins? 

 

Skipulag  

18. Eru skriflegum reglur í fyrirtækinu? T.d. starfslýsingar, vinnuleiðbeiningar, 

fundargerðir, reglur um kynferðislegt áreiti, einelti?  

19. Vinnur starfsfólk öll störf í fyrirtækinu eða er störfum skipt niður í sérhæfð 

störf?  

20. Eru starfslýsingar eða vinnuleiðbeiningar notaðar?  

21. Eru margir samkeppnisaðilar?  

22. Hverjir mega taka ákvarðanir í fyrirtækinu? Um t.d. innkaup, verð, 

23. Hvað eru mörg stjórnþrep? Hversu marga undirmenn hefur stjórnandi? 

24. Hvað unnu margir að meðaltali á skrifstofu fyrirtækisins árið 2009? 

25. Hversu margir háskólamenntaðir starfsmenn störfuðu í fyrirtækinu árið 2009?  

26. Er rekstrarumhverfi fyrirtækisins stöðugt eða breytilegt?  

27. Notar fyrirtækið hópavinnu? 

28. Er bónuskerfi fyrir frammistöðu hjá stjórnendum/starfsmönnum? Með hvaða 

hætti er umbunað fyrir góðan árangur. 
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29. Hver er menntun stjórnanda?  

30. Hvernig eru ákvarðanir um fjárfestingar teknar? Hver tekur þær? Fjárfestir 

fyrirtækið mikið? 

31. Eru fjárfestingar fjármagnaðar með lánsfé eða eigin fé, fjölgun hluthafa? 

32. Ef stjórnendur ákveða að fjárfesta í fjármagnsfreku verkefni, kæmi til greina að 

fá fleiri hluthafa inn í fyrirtækið? 

 

Stjórnun 

33. Hvernig stjórnunaraðferð er við líði í fyrirtækinu? 

Segir  

(e. tells) 

Stjórnandi kemur 

auga á vandamál 

og ákveður lausn 

og ætlast líka til 

að starfsfólk 

framkvæmi slíkar 

ákvarðanir án 

nokkurra 

spurninga. 

Selur  

(e. sells) 

Stjórnandi 

ákveður hvernig 

leysa eigi 

vandamál sem 

upp kemur og 

sannfærir 

starfsfólk um að 

þetta sé besta 

lausnin. 

 

Ráðleggur  

(e.consults) 

Stjórnandi kemur 

auga á vandamálið 

og kemur með 

lausn á því eftir að 

hafa hlutstað og 

hugsanlega 

aðlagað lausn að 

tillögum sem 

komu fram. 

 

Tengir  

(e. joins) 

Stjórnandi útskýrir 

vandamálið en 

leysir það ekki til 

að halda því opnu 

og til að fá 

útskýringar í víðara 

samhengi. 

Stjórnandinn 

verður svo einn af 

hópnum sem leysir 

vandamálið og 

deilir valdi til 

ákvörðunar til 

annarra í hópnum. 

 

 



  Fjölskyldufyrirtæki á Akureyri 

AK 61 

Viðauki 3 – Greining á kennitölum 
 

Árangur eftir skipulagi

Veltufjárhlutfall Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur óformleg Formleg Fjölsk.ft Ekki fjölsk.ft
2006 0,88 1,12 0,98 0,13 1,19 0,47 0,51 0,94 0,99 0,60
2007 1,3 2,03 1,46 0,2 1,55 0,75 0,75 1,45 1,60 0,83
2008 0,32 0,67 1,21 0,15 1,18 0,49 0,24 0,89 0,73 0,61

0,50 1,09 1,11 0,68

Eiginfjárhlutfall % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 30,72 15,05 23,47 -30,04 22,9 -6,98 0,34 13,61 23,08 -4,71
2007 43,69 44,32 28,91 -57,94 22,69 5,52 -7,13 25,36 38,97 -9,91
2008 -1,12 -9,15 0,07 -89,4 -18,01 -62,1 -45,26 -22,30 -3,40 -56,50

-17,35 5,56 19,55 -23,71
Arðsemi eigin fjár % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur

2006 46,15 66,99 36,86 77,62 -31,38 153,47 61,89 56,49 50,00 66,57
2007 39,9 95,21 36,59 49,24 -4,2 205,15 44,57 83,19 57,23 83,40
2008 3612,9 265,13 -32917,59 -12,49 246,33 104,54 1.800,21 -8.075,40 -9.679,85 112,79

635,55 -2.645,24 -3.190,87 87,59
Arðsemi heildar eigna % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur

2006 14,18 10,08 8,65 -23,32 -7,19 -10,71 -4,57 0,21 10,97 -13,74
2007 17,43 42,2 10,58 -28,53 -0,95 11,33 -5,55 15,79 23,40 -6,05
2008 -40,6 -24,25 -25,29 11,17 -44,73 -64,92 -14,72 -39,80 -30,05 -32,83

-8,28 -7,93 1,44 -17,54
Skuldahlutfall % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur

2006 69,28 84,95 76,53 130,04 77,1 106,98 76,92 104,71
2007 56,31 55,68 71,09 157,94 77,31 94,48 61,03 109,91
2008 101,12 109,15 99,92 189,4 118,01 162,1 103,40 156,50

80,45 123,71
Hagnaður

2006 já já já nei nei nei
2007 já já já nei nei já
2008 nei nei nei já nei nei

Formleg: Rafmenn, Kjarnafæði, Ásprent-Stíll og Höldur
Óformleg: Brynja og Strikið  

 

 

Árangur eftir stærð
Brynja Strikið Rafmenn Ásprent-Stíll Kjarnafæði Höldur

Veltufjárhlutfall
2006 0,88 0,13 1,12 1,19 0,47 0,98
2007 1,30 0,20 2,03 1,55 0,75 1,46
2008 0,32 0,15 0,67 1,18 0,49 1,21

Eiginfjárhlutfall % Brynja Strikið Rafmenn Ásprent-Stíll Kjarnafæði Höldur
2006 30,72 -30,04 15,05 22,90 -6,98 23,47
2007 43,69 -57,94 44,32 22,69 5,52 28,91
2008 -1,12 -89,40 -9,15 -18,01 -62,10 0,07

Arðsemi eigin fjár % Brynja Strikið Rafmenn Ásprent-Stíll Kjarnafæði Höldur
2006 46,15 77,62 66,99 -31,38 153,47 36,86
2007 39,90 49,24 95,21 -4,20 205,15 36,59
2008 3.612,90 -12,49 265,13 246,33 104,54 -32.917,59

Arðsemi heildar eigna % Brynja Strikið Rafmenn Ásprent-Stíll Kjarnafæði Höldur
2006 14,18 -23,32 10,08 -7,19 -10,71 8,65
2007 17,43 -28,53 42,20 -0,95 11,33 10,58
2008 -40,60 11,17 -24,25 -44,73 -64,92 -25,29

Skuldahlutfall % Brynja Strikið Rafmenn Ásprent-Stíll Kjarnafæði Höldur
2006 69,28 130,04 84,95 77,10 106,98 76,53
2007 56,31 157,94 55,68 77,31 94,48 71,09
2008 101,12 189,40 109,15 118,01 162,10 99,92

Hagnaður Brynja Strikið Rafmenn Ásprent-Stíll Kjarnafæði Höldur
2006 já nei já nei nei já
2007 já nei já nei já já
2008 nei já nei nei nei nei

0,91 1,93 1,18

17,56

1.252,05 -5.319,64141,47

-5,13 -12,45

155,13 162,44132,44

-9,78 -22,44-12,95
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Árangur eftir stjórnunaraðferð

Veltufjárhlutfall Brynja Rafmenn Strikið Ásprent-Stíl Höldur Kjarnafæði
2006 0,88 1,12 0,13 1,19 0,47 0,98
2007 1,30 2,03 0,20 1,55 0,75 1,46
2008 0,32 0,67 0,15 1,18 0,49 1,21

0,83 3,65

Eiginfjárhlutfall % Brynja Rafmenn Strikið Ásprent-Stíl Höldur Kjarnafæði
2006 30,72 15,05 -30,04 22,90 -6,98 23,47
2007 43,69 44,32 -57,94 22,69 5,52 28,91
2008 -1,12 -9,15 -89,40 -18,01 -62,10 0,07

24,43 17,48
Arðsemi eigin fjár % Brynja Rafmenn Strikið Ásprent-Stíl Höldur Kjarnafæði

2006 46,15 66,99 77,62 -31,38 153,47 36,86
2007 39,90 95,21 49,24 -4,20 205,15 36,59
2008 3.612,90 265,13 -12,49 246,33 104,54 -32.917,59

1.232,98 -10.948,05

Arðsemi heildar eigna % Brynja Rafmenn Strikið Ásprent-Stíl Höldur Kjarnafæði
2006 14,18 10,08 -23,32 -7,19 -10,71 8,65
2007 17,43 42,20 -28,53 -0,95 11,33 10,58
2008 -40,60 -24,25 11,17 -44,73 -64,92 -25,29

-3,00 -2,02

Skuldahlutfall % Brynja Rafmenn Strikið Ásprent-Stíl Höldur Kjarnafæði
2006 69,28 84,95 130,04 77,10 106,98 76,53
2007 56,31 55,68 157,94 77,31 94,48 71,09
2008 101,12 109,15 189,40 118,01 162,10 99,92

75,57 82,51

Hagnaður Brynja Rafmenn Strikið Ásprent-Stíl Höldur Kjarnafæði
2006 já já nei nei nei já
2007 já já nei nei já já
2008 nei nei já nei nei nei

113,60

0,83

-13,60

101,30

-10,82

 
 
 
Árangur eftir fjármögnun

Veltufjárhlutfall Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 0,88 1,12 0,98 0,13 1,19 0,47
2007 1,3 2,03 1,46 0,2 1,55 0,75
2008 0,32 0,67 1,21 0,15 1,18 0,49

Eiginfjárhlutfall % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 30,72 15,05 23,47 -30,04 22,9 -6,98
2007 43,69 44,32 28,91 -57,94 22,69 5,52
2008 -1,12 -9,15 0,07 -89,4 -18,01 -62,1

Arðsemi eigin fjár % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 46,15 66,99 36,86 77,62 -31,38 153,47
2007 39,9 95,21 36,59 49,24 -4,2 205,15
2008 3612,9 265,13 -32917,59 -12,49 246,33 104,54

Arðsemi heildar eigna % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 14,18 10,08 8,65 -23,32 -7,19 -10,71
2007 17,43 42,2 10,58 -28,53 -0,95 11,33
2008 -40,6 -24,25 -25,29 11,17 -44,73 -64,92

Skuldahlutfall % Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 69,28 84,95 76,53 130,04 77,1 106,98
2007 56,31 55,68 71,09 157,94 77,31 94,48
2008 101,12 109,15 99,92 189,4 118,01 162,1

Hagnaður Brynja Rafmenn Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur
2006 já já já nei nei nei
2007 já já já nei nei já
2008 nei nei nei já nei nei

1,107777778 0,678888889

19,55111111 -23,70666667

-3190,873333 87,58666667

1,442222222 -17,53888889

80,45 123,71

 
 



  Fjölskyldufyrirtæki á Akureyri 

AK 64 

Árangur eftir menntun
Brynja Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur Rafmenn

Veltufjárhlutfall
2006 0,88 0,98 0,13 1,19 0,47 1,12
2007 1,30 1,46 0,20 1,55 0,75 2,03
2008 0,32 1,21 0,15 1,18 0,49 0,67

0,83 1,31

Eiginfjárhlutfall % Brynja Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur Rafmenn
2006 30,72 23,47 -30,04 22,90 -6,98 15,05
2007 43,69 28,91 -57,94 22,69 5,52 44,32
2008 -1,12 0,07 -89,40 -18,01 -62,10 -9,15

24,43 9,19

Arðsemi eigin fjár % Brynja Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur Rafmenn
2006 46,15 36,86 77,62 -31,38 153,47 66,99
2007 39,90 36,59 49,24 -4,20 205,15 95,21
2008 3.612,90 -32.917,59 -12,49 246,33 104,54 265,13

1.232,98 70,25

Arðsemi heildar eigna % Brynja Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur Rafmenn
2006 14,18 8,65 -23,32 -7,19 -10,71 10,08
2007 17,43 10,58 -28,53 -0,95 11,33 42,20
2008 -40,60 -25,29 11,17 -44,73 -64,92 -24,25

-3,00 -17,62

Skuldahlutfall % Brynja Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur Rafmenn
2006 69,28 76,53 130,04 77,10 106,98 84,95
2007 56,31 71,09 157,94 77,31 94,48 55,68
2008 101,12 99,92 189,40 118,01 162,10 109,15

75,57 90,81

Hagnaður Brynja Kjarnafæði Strikið Ásprent-Stíll Höldur Rafmenn
2006 já já nei nei nei já
2007 já já nei nei já já
2008 nei nei já nei nei nei

162,08 162,82

-10.928,99 225,61

-8,80 -16,76

0,69 0,92

-12,08 -12,82

 


