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próförk fær Harpa Hlín Haraldsdóttir og Ingu Dröfn Wessman þakka ég góð ráð. Að 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru gildi tekin til skoðunar og umfjöllunar. Í ritgerðinni er að finna helstu 

skilgreiningar á gildum og umfjöllun fræðimanna um efnið. Fjallað er um þýðingu gilda 

fyrir stjórnendur fyrirtækja og hve mikilvægt er að þau séu vel skilgreind og sett fram á 

skýran og glöggan hátt. Þannig er unnt að tryggja að starfsfólk nái að vinna á grunni 

þeirra gilda sem stjórnendur fyrirtækis vilja að séu ríkjandi í fyrirtækinu. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að kanna hvort stjórnendur og starfsfólk Te & Kaffi starfi samkvæmt 

gildum fyrirtækisins. Einnig verður kannað hvort greining á gildum Te & Kaffi hafi verið í 

samræmi við það sem fræðimenn leggja til. Til að svara því voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram:  

- Telur starfsfólk Te & Kaffi útgefin gildi fyrirtækisins eiga vel við um starfsemi 

þess? 

- Eru aðferðir stjórnenda við greiningu á gildum fyrirtækisins í samræmi við það 

sem fræðimenn leggja til? 

Til að svara fyrri rannsóknarspurningunni var lögð spurningakönnun fyrir starfsfólk Te & 

Kaffi, með könnuninni var einnig athugað hver vitund starfsfólks er á gildum 

fyrirtækisins. Til að svara seinni rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við helstu 

stjórnendur fyrirtækisins og þeir spurðir út í þá aðferð sem notast var við þegar gildi 

fyrirtækisins voru greind. Niðurstöður spurningakönnunar benda til þess að 

þátttakendur telja stjórnendur og starfsfólk starfa samkvæmt útgefnum gildum 

fyrirtækisins. Þrátt fyrir það er vitund um gildin ekki mikil og vinna má betur í að koma 

þeim á framfæri til starfsfólks Te & Kaffi. Niðurstöður úr viðtölum benda til þess að 

unnið hafi verið að miklu leyti í samræmi við það sem fræðimenn leggja til við greiningu 

á gildum fyrirtækisins.  
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1  Inngangur 

Margir fræðimenn telja að gildi stjórni hegðun og ákvörðunum starfsfólks (Deal og 

Kennedy, 2000; Desphande og Webster, 1989; Kouzes og Posner, 2003). Gildi og 

fyrirtækjamenning eru talin vera nátengd en menning hefur verið skilgreind sem:  

„Samansafn sameiginlegra gilda og skoðana sem eru leiðbeinandi fyrir starfsfólk og 

aðstoðar það við að skilja af hverju hlutirnir eru framkvæmdir á ákveðinn hátt en ekki 

annan og þannig er þeim kennt hverjar venjurnar eru innan þess fyrirtækis“ (Desphande 

og Webster, 1989, bls. 4). Ef gildi eru skýr og skilmerkileg í augum starfsfólks hefur það 

jákvæð áhrif á störf þess og velgengni fyrirtækja verður meiri (Posner, Kouzes og 

Schmidt, 1985). Gildi þjóna þeim tilgangi að vera sameiginlegur grundvöllur sem 

starfsfólk fyrirtækja vinnur eftir. Þau nýtast einnig við stefnumótun, markmiðasetningu 

og framtíðarsýn fyrirtækja (Williams, 2002). Með þeim er myndað sameiningartákn sem 

gerir starfsfólki kleift að vinna að sameiginlegum markmiðum (Parsons, 1997). Því miður 

eru stundum góð og vel skilgreind gildi vanmetin sem og jákvæð áhrif þeirra á 

starfsemina. Óskýr gildi eða gildi sem ekki eru innleidd á réttan hátt hafa oft á tíðum 

neikvæð áhrif bæði á starfsemi fyrirtækja og starfsfólk. Það á því að leggja áherslu á 

sönn og þýðingarmikil gildi (Ferguson og Milliman, 2008). 

Eftir að hafa fengið að kynnast starfsemi Te & Kaffi við tímabundin störf þar vaknaði 

áhugi rannsakanda á að fá að skoða nánar gildi þess fyrirtækis svo og þá vinnu sem 

hefur átt sér stað og tengist þeim. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort 

starfsfólk og stjórnendur Te & Kaffi starfi samkvæmt útgefnum gildum fyrirtækisins en 

þau eru; fagmennska, þekking og upplifun. Hér verður einnig kannað hvort aðferðir sem 

notaðar voru af stjórnendum Te & Kaffi við að skilgreina gildi fyrirtækisins samsvari því 

sem fræðimenn leggja til. Leitast er eftir svari við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

- Telur starfsfólk Te & Kaffi útgefin gildi fyrirtækisins eiga vel við um starfsemi 

þess? 

- Eru aðferðir stjórnenda við greiningu á gildum fyrirtækisins í samræmi við það 

sem fræðimenn leggja til? 
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Fyrst er farið stuttlega yfir heildarmynd starfsemi fyrirtækja og hvernig gildin eru hluti 

af henni. Því næst er fjallað ítarlega um gildi og farið yfir mismunandi skilgreiningar og 

flokkanir fræðimanna. Fjallað er um hlutverk gilda innan fyrirtækja. Einnig er leitast við 

að skoða helstu leiðir sem er að finna í fræðunum um aðferðir sem eru til þess fallnar að 

aðstoða stjórnendur við að greina gildi fyrirtækja. Því næst er fjallað um aðferðir við að 

koma gildum á framfæri til starfsfólks. Fyrirtækið Te & Kaffi er kynnt í stuttu máli og í 

kjölfarið er greint frá aðferðafræðinni sem var beitt í þessari rannsókn og hvernig hún 

fór fram. Greint er frá niðurstöðum spurningakönnunar og viðtölum við stjórnendur 

fyrirtækisins. Að lokum eru umræður og ályktanir rannsakanda þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru skoðaðar í samhengi við fræðin og fyrri rannsóknir. 
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2 Hugað að heildarmyndinni 

Heildarmyndina, þ.e. starfsemi fyrirtækja í heild sinni, þarf að hafa í huga áður en 

einstök atriði innan hennar eru tekin til nánari skoðunar, líkt og gildi sem eru til 

umfjöllunar í þessari ritgerð. Það þarf að vera samspil á milli innri og ytri aðgerða og 

samræmi þarf að vera í aðgerðum sem tengjast menningu, sýn og stefnu fyrirtækja 

(Cornelissen, 2008). 

Menning tilheyrir öllu starfsfólki fyrirtækisins og snýst um þau gildi sem eru til staðar 

og farið er eftir (Cornelissen, 2008). Það auðveldar fyrirtækjum að móta framtíðarsýn ef 

menning þeirra og gildi hafa verið greind (de Chernatony, 1999). 

Sýn snýr að þeirri mynd sem stjórnendur fyrirtækis hafa gagnvart framtíð þess 

(Cornelissen, 2008). Framtíðarsýn, líkt og orðið gefur til kynna, snýr að 

framtíðaráformum og markmiðum fyrirtækja. Framtíðarsýn snýst um það sem 

stjórnendur fyrirtækja sækjast eftir og það sem þarf til að þeir nái þeim markmiðum 

(Collins og Porras, 2004).  

Stefna og framtíðarsýn eiga að vera í samræmi við gildin, þ.e.a.s. gildin eiga að ýta 

undir að markmiðum verði náð. Þannig verður að ræða um gildin við allt starfsfólk og 

meta með þeim hver gildin þurfa að vera svo framtíðarmarkmiðum verði náð 

(Argandona, 2003). Lykilþáttur til að tryggja góða og öfluga framkvæmd við 

markaðssetningu er góð markaðsstefna og virk innleiðing á stefnunni (Badovick og 

Beatty, 1987). Sameiginlegur hugsunarháttur (e. shared mindset) getur aukið 

samkeppnisforskot fyrirtækja. Sameiginlegur hugsunarháttur á rætur sínar að rekja til 

fyrirtækjamenningar og getur ýmist verið til staðar í öllu fyrirtækinu, einstaka deildum 

eða innan ákveðins hóps. Með sameiginlegum hugsunarhætti er átt við að aðgerðir eru 

svipaðar í öllum hópnum og innbyrðis metur hópurinn með svipuðum hætti leiðir sem 

þarf að fara til að ná markmiðum. Þegar hugsunarháttur er sameiginlegur upplifir 

starfsfólk og viðskiptavinir samheldna stefnu (e. strategic unity) í fyrirtækinu (Ulrich og 

Lake, 1990).   

Með gildum er mótuð sameiginleg stefna sem leiðbeinir starfsfólki í daglegum 

störfum þess (Deal og Kennedy, 2000; Shiu og Yu, 2010). Til að ná framúrskarandi 

árangri þurfa gildin að snerta jafnt alla hagsmunahópa, þ.e.a.s. starfsfólk, viðskiptavini 
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og hluthafa. Gildin þurfa að styðja við sýn og stefnu fyrirtækisins og eiga því ekki að 

standa ein og sér (Humble og Thomson, 1994). 

Sýn, markmið og gildi fyrirtækja eru að mörgu leyti tengd og því er oftast samhljómur 

í þeim. Meginmarkmið stjórnenda fyrirtækja eiga að vera að einhverju leyti byggð á 

gildum fyrirtækisins. Ef engin tengsl eru á milli gilda og markmiða verður mun erfiðara 

að fylgja markmiðunum. Með því að fella gildin inn í markmiðin verða gildin jafnframt 

meira áberandi (Urde, 2003).  

Framkvæmd og innleiðing af hálfu stjórnenda skiptir miklu máli. Ávallt þarf að vera 

samræmi í skilaboðum sem stjórnendur fyrirtækja miðla til starfsfólks og þeim sem það 

miðlar til viðskiptavina (Bouchikhi og Kimberly, 2003; Greene, Walls og Schrest, 1994; 

Wasmer og Bruner, 1991). Trúverðugleiki starfsfólks gagnvart þeim skilaboðum sem 

miðlað er til viðskiptavina getur minnkað ef skilaboðin eru misvísandi. Að auglýsa út á 

við að viðskiptavinir og þjónusta skipti stjórnendur fyrirtækisins mestu máli en starfsfólk 

fær aftur á móti skilaboð um að einblínt skuli á að hámarka hagnað fyrirtækisins er 

dæmi um misvísandi skilaboð ( Deal og Kennedy, 2000; Ulrich og Lake, 1990).  

Unnt er að lýsa þessu samspili á myndrænan hátt, sbr. mynd 1. Sjá má hvernig gildin 

eiga að hafa áhrif á öll þrep innan fyrirtækisins og því eru þau ekki sýnd sem eitt þrep í 

ferlinu heldur umlykja þau öll þrepin.  

 

Mynd 1. Heildarmynd og gildin (Humble og Thomson, 1994, bls. 34). 
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3 Fyrirtækjamenning 

Flestir fræðimenn telja mikil tengsl milli gilda og menningar (Agle og Caldwell, 1999). 

Jafnframt telja margir gildi vera undirstöðu eða kjarna fyrirtækjamenningar (Deal og 

Kennedy, 2000; Plant og Ryan, 1988; Schein, 1984, 1992; Ulrich og Lake, 1990).  

Margir fræðimenn skipta fyrirtækjamenningu í mismunandi hluta eða stig. Davis 

(1984) skiptir fyrirtækjamenningu í tvo hluta og Kotter og Heskett (1992) gera slíkt hið 

sama. Annars vegar er talað um „skoðanir sem hafðar eru að leiðarljósi“ (e. guiding 

beliefs) sem eru ósýnilegar. Hins vegar er talað um „daglegar skoðanir“ (e. daily beliefs) 

sem eru sýnilegar. Á mynd 2 má sjá hvað felst í hvorum hluta.   

 

Mynd 2. Fyrirtækjamenningu skipt í tvo hluta 

 

Kotter og Heskett (1992) telja fyrirtækjamenningu oftast vera stöðuga frá ári til árs. 

Þó getur hvers konar kreppa eða tímamót neytt hópa til að endurskoða gildi sín, ef ekki 

öll þá einhver þeirra. Nýjar áskoranir geta leitt til þess að finna þarf nýjar leiðir. Þeir tala 

um sterka og veika menningu í þessu samhengi en menning getur orðið mjög sterk m.a. 

þegar þar er að finna mörg sameiginleg gildi á meðal fólks. Menning getur haft mjög 
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mikil og jákvæð áhrif og afleiðingar sér í lagi þegar hún er sterk. Oft á tíðum getur sterk 

menning leitt til aukins árangurs en það skiptir að sjálfsögðu máli hversu viðeigandi 

viðkomandi gildi eru fyrir það fyrirtæki sem á í hlut. Það er ekki nóg að allir séu samstíga 

því þeir gætu allir verið að stefna í ranga átt.  

Samkvæmt Davis (1984) eru gildi einskonar undirstaða sem segir til um hver 

markmiðin eiga að vera. Reglur um daglega hegðun og venjur eiga að vera leiðbeinandi 

fyrir starfsfólk þegar það vinnur að því að ná markmiðum stjórnenda. Það þarf að vera 

samræmi á milli gilda og þeirra aðferða sem er beitt því annars verður stefnan óskýr. 

Schein (1984) vill meina að gildi stjórni oft hegðun og að komast megi að undirstöðu 

menningar með því að kanna hver gildin eru. Hann skilgreinir fyrirtækjamenningu sem:  

 

Mynstur undirliggjandi hugmynda sem ákveðinn hópur hefur skapað, komist 
að eða þróað þegar upp hafa komið vandamál í tengslum við að aðlagast 
innri og ytri aðstæðum. Smám saman kemst hópurinn að því að aðferðir sem 
hann notast við eru góðar og því mun nýjum meðlimum síðar verða kennt 
hvernig þeir eigi að haga sér ef álíka vandamál koma upp.“ (Schein, 1990, 
bls. 111). 

        

Schein (1984; 1990; 1992) skiptir menningu í þrjú stig og telur mikilvægt að gerður sé 

greinarmunur á þessum stigum þegar menning er skoðuð. Þessi þrjú stig eru misjafnlega 

mikið rótgróin í starfsemi fyrirtækja. Sýnileg tákn (e. visible artifacts) eru mest áberandi 

fyrir utanaðkomandi aðila. Yfirlýst gildi (e. espoused values) eru að einhverju leyti 

sýnileg utanaðkomandi aðilum en þó ekki að öllu leyti. Undirliggjandi grunnhugmyndir 

(e. basic underlying assumptions) getur aftur á móti verið erfitt að bera kennsl á þegar 

fyrirtækjamenning er skoðuð og stundum er talað um þetta stig sem rætur 

fyrirtækjamenningar. Rétt er að skoða nánar framangreind þrjú stig en á mynd 3 má sjá 

myndræna framsetningu á þessum stigum og hvað felst í þeim.  
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Mynd 3. Þrjú stig menningar (Schein, 1992, bls. 17). 

 

Sýnileg tákn eru þau tákn sem við heyrum, sjáum og skynjum þegar við komumst í 

kynni við menningu sem við erum ekki kunnug. Það er mjög einfalt að skoða sýnileg tákn 

því þau eru mjög áberandi en það er erfitt að leggja mat á menningu út frá þeim. 

Rannsakandi getur lýst því sem hann sér á þessu stigi en hann getur ekki túlkað það með 

neinum hætti því hann veit ekki hvað býr að baki þeirra. Af stigunum þremur er 

auðveldast að breyta sýnilegum táknum. Stjórnendur þurfa að fylgjast grannt með 

þessum táknum. Það þarf að kanna reglulega hvort samræmi er í öllum skilaboðum sem 

miðlað er til viðskiptavina. Ef ósamræmi er á sýnilegum táknum gefur það vísbendingu 

um að það þurfi að skerpa á yfirlýstum gildum. Yfirlýst gildi eru undirstaða sýnilegra 

tákna. Þar má finna stefnu, markmið og hugmyndafræði fyrirtækja. Þegar nýmyndaður 

hópur lendir í því að þurfa að takast á við verkefni eða vandamál munu skoðanir 

einstaka einstaklinga hafa áhrif á hvernig það verður leyst. Ef aðferðin virkar 

síendurtekið mun hún smám saman verða að viðtekinni venju og hópurinn mun halda 

áfram að leysa vandamál og verkefni með þeim hætti. Á þessu stigi er þó ekki alltaf 
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samræmi í því sem er sagt og gert. Ómeðvitað hegðar fólk sér frábrugðið því sem það 

segist gera í tilteknum aðstæðum og þar stýra undirliggjandi grunnhugmyndir gjörðum 

þeirra. Yfirlýst gildi er hægt að telja til undirliggjandi grunnhugmynda þegar þau eru 

orðin sjálfsögð og ómeðvituð í hegðun fólks. Undirliggjandi grunnhugmyndir eru 

undirstaða sýnilegra tákna og yfirlýstra gilda, þar má finna hegðun, tilfinningar, trú og 

hugsanir sem eru ómeðvitaðar. Á þessu stigi eru allir meðlimir hópsins sammála um 

viðeigandi hegðun og þeim þykir óásættanlegt ef einhver hegðar sér á skjön við það. Á 

þessu stigi er kjarni fyrirtækjamenningarinnar og þegar við áttum okkur á því hvað felst í 

því ætti að vera auðveldara að skilja framangreind stig (Schein, 1992).  
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4 Gildi 

Fjölmargir fræðimenn hafa rannsakað og skrifað um það mikilvæga hlutverk sem gildi 

gegna bæði í persónulegu lífi fólks og innan veggja fyrirtækja (Agle og Caldwell, 1999). 

Þeir fjalla margir hverjir á ólíkan hátt um efnið en flestir eru sammála um að ákvarðanir 

sem við tökum daglega byggja að miklu leyti á gildum okkar (Argandona, 2003; Groejan, 

Resick, Dickson og Smith, 2004; Posner, 2010; Wilkins og Ouchi, 1983). 

Innan fyrirtækja veita gildin starfsfólki leiðbeiningar um hvernig það á að hegða sér 

við störf sín (Desphande og Webster, 1989). Með því að leggja áherslu á ákveðin gildi 

innan fyrirtækja má því hafa áhrif á hvernig starfsfólk hagar sér við störf sín þannig að 

þau samræmast betur stefnu fyrirtækisins (Lencioni, 2002; Schein, 1992). Hér verður 

fjallað ítarlega um gildi, hugtakið skilgreint og gerð skil á því helsta sem fræðimenn hafa 

að segja um það. 

4.1  Gildi og uppruni þeirra 

Gildi eru eðlislæg hjá einstaklingum og myndast hjá flestum snemma á lífsleiðinni og 

það getur reynst erfitt að breyta þeim á fullorðinsárum. Gildin mótast af því sem okkur 

er kennt af foreldrum, kennurum og öðrum einstaklingum sem skipa mikilvægan sess í 

lífi okkar. Með því að refsa og umbuna fyrir misjafna hegðun kenna foreldrar börnum 

sínum hvaða gildum þau eigi að fylgja án þess þó að útskýra þau nákvæmlega með 

ákveðnum orðum (Guth og Taguiri, 1965).  

Gildi eru undirstaða þess sem við erum. Þau hafa áhrif á hvaða fólki við treystum og 

hvernig við nýtum tíma okkar og orku. Gildi geta verið leiðbeinandi við ákvarðanatöku, 

sér í lagi þegar um mikilvægar ákvarðanir er að ræða (Groejan o.fl., 2004; Posner, 2010).  

Skoðanir okkar byggja á gildum og hegðun okkar er í samræmi við þau (Wilkins og 

Ouchi, 1983). Við styðjumst oft við gildin þegar við þurfum að meta hvað er rétt og rangt 

(Groejan o.fl., 2004), gott og slæmt (Hofstede, 1985). Við sjáum gildin ekki með berum 

augum en við sjáum hvernig þau koma fram í skoðunum okkar, hegðun, vali, óskum 

okkar og hræðslu svo dæmi séu tekin (Posner, 2010). Um er að ræða „afgerandi vilja til 

að framkvæma eða gera eitthvað ákveðið fram yfir eitthvað annað“ (Hofstede, 1985, 

bls. 347). 
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Hér að framan var fjallað um uppruna gilda og hlutverk þeirra í daglegu lífi fólks. 

Innan veggja fyrirtækja gegna gildi einnig ákveðnu hlutverki. Framangreind atriði geta 

einnig átt við þegar horft er til gilda í fyrirtækjum þrátt fyrir að flestir fræðimenn tilgreini 

sérstaklega þegar fjallað er um gildi innan fyrirtækja. 

4.2 Gildi fyrirtækja 

Skýr og einföld framsetning á gildum fyrirtækja getur skipt miklu máli við að útskýra fyrir 

starfsfólki og viðskiptavinum hver gildin eru og hvers megi vænta af fyrirtækinu. Í 

skrifum fræðimanna hefur á undanförnum árum verið talsvert fjallað um gildi innan 

fyrirtækja. Líkt og gera má ráð fyrir þegar margir aðilar skrifa um sama efnið má sjá 

nokkurn mun á skilgreiningum þeirra á hugtakinu „gildi“. Þannig er ýmist talað um 

grunngildi (e. core values), yfirlýst gildi (e. espoused values) og fyrirtækjagildi (e. 

corporate values) svo eitthvað sé nefnt. Áhugavert er því að skoða nánar helstu 

skilgreiningar fræðimanna og bera kennsl á það sem flestir eru sammála um.  

Gildi eru lýsandi orð eða orðasambönd yfir það sem skiptir stjórnendur hvað mestu 

máli að unnið sé samkvæmt innan fyrirtækja (Deal og Kennedy, 2000; Desphande og 

Webster, 1989; Kouzes og Posner, 2003). Gildi eiga hvorki að vera sköpuð né ákveðið 

hver þau eru  heldur eigum við að komast að því hver þau eru. Þau eiga að leiðbeina og 

veita innblástur til þeirra sem starfa í fyrirtækinu. Gildin eru fundin með því að líta inn á 

við en ekki með því að skoða ytra umhverfi fyrirtækja. Þetta á ekki að snúast um þau 

gildi sem við ættum að hafa heldur þau gildi sem eru til staðar. Væntingar og langanir 

tengjast meira framtíðarsýn og stefnu (e. strategy) og mikilvægt er að gera greinarmun á 

því sem er nú þegar til staðar og því sem stjórnendur vilja ná fram (Collins og Porras, 

1996).  

Megintilgangur með gildum í fyrirtækjum er að hjálpa starfsfólki að skilja hver „við 

erum“, af hverju við gerum það sem við gerum og hver útkoman á að vera. Þau eiga að 

vera leiðbeinandi fyrir starfsfólk þegar það tekur ákvarðanir. Gildin eru ekki samansafn 

reglna sem veita nákvæm svör við hinum ýmsu spurningum. Þau eiga heldur ekki að 

vera fín orð á blaði sem eru römmuð inn og síðan ekkert farið eftir (Lebow og Simon, 

1997). Gildin eiga að vera skýr í hugum starfsfólks og stjórnendur eiga að einblína á að 

koma þeim á framfæri til þeirra með einföldum hætti og útskýra fyrir þeim hvernig eigi 

að vinna samkvæmt gildunum (Hogg, Carter og Dunne, 1998).  
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Collins og Porras (1996) fjalla um grunngildi fyrirtækja (e. corporate core values) og 

segja þau vera ómissandi og varanlegan grundvöll fyrirtækja, ákveðið samansafn af 

leiðbeinandi meginatriðum sem standast tímans tönn og þarfnast ekki utanaðkomandi 

útskýringar og þau hafa innri meiningu fyrir þá sem starfa innan skipulagsheildarinnar. 

Þau eru því „límið“ sem heldur skipulagsheildinni eða fyrirtækinu saman. Grunngildin 

breytast ekki þó að viðskiptastefna fyrirtækis taki breytingum og sé aðlöguð að 

breyttum aðstæðum á markaði. Collins og Porras (1996) ræða nánar um grunngildi og 

segja þau vera eðlislæg og friðhelg, og að aldrei megi slaka á kröfum gagnvart þeim eða 

fórna þeim, jafnvel þótt það geti verið hentugt eða skili fyrirtækinu skammtímahagnaði.   

Skilgreining Lencioni (2002) er heldur einfaldari og hljómar svo: „Grunngildi eru 

rótgróin lögmál sem höfð eru til hliðsjónar og stýra öllum aðgerðum í fyrirtækjum, 

einskonar menningarlegur hornsteinn“ (Lencioni, 2002, bls. 6). Auk þess leggur hann til 

að stjórnendur skilgreini og aðgreini mismunandi gildi innan fyrirtækja til að auðvelda 

starfsfólki að átta sig á eftir hverju það vinnur og hverju það á að fá áorkað. Lencioni 

telur eftirfarandi fjögur gildi geta verið til staðar innan fyrirtækja: 

(a) Grunngildi (e. core values),  

(b) vonargildi (e. aspirational),  

(c) gildi um daglegar venjur (e. permission-to-play) og  

(d) gildi sem verða óvart til (e. accidental).  

Grunngildi eru gildi sem endurspegla það sem er raunverulega til staðar í fyrirtækjum 

og hegðun og ákvarðanir eru ávallt í samræmi við þau. Þau eru ekki búin til eða skálduð 

upp til að líta vel út. Lykilatriði er að forstjórar og yfirstjórnendur fari eftir grunngildum 

sínum. Það verður að vera samræmi í því sem er sagt og því sem er framkvæmt.  

Vonargildi eru gildi sem ekki eru enn til staðar en starfsfólk fyrirtækisins þarf að 

temja sér til að ná árangri í framtíðinni, þau nýtast því vel við stefnumörkun.  

Gildi um daglegar venjur endurspegla lágmarkskröfur sem gerðar eru gagnvart 

hegðun starfsfólks. Þessi gildi eru oftast þau sömu á meðal fyrirtækja sem starfa í sama 

landi sér í lagi á meðal fyrirtækja sem starfa í sama geira.  
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Gildi sem verða óvart til myndast á meðal starfsfólks og það er ekki ætlun stjórnenda 

að þau myndist. Þau endurspeglast oft í persónuleika starfsfólksins eða sameiginlegum 

áhugamálum þess.  

Að mati Lencioni (2002) er þessi greinarmunur afar mikilvægur á mismunandi gildum 

sér í lagi grunngildum og vonargildum. Að hans mati eiga stjórnendur fyrirtækja eiga að 

spyrja sig hvort fyrirtækið hafi yfirburði gagnvart keppinautum þegar kemur að gildum. 

Það er ekki nóg að gera vel, það þarf að gera betur en keppinautarnir.  

Urde (2003) talar um þrenns konar gildi: 

(a) Grunngildi (e. core values),  

(b) fyrirtækjagildi (e. organisational values) og  

(c) viðbætt gildi (e. added values).  

Grunngildi eru undirstaða fyrirtækja- og viðbættra gilda. Grunngildin eiga að vera 

eins konar leiðarljós við uppbyggingu vörumerkja. Þau eiga að vera innbyggð í vörunni 

og stjórna hegðun og samskiptum starfsfólks. Grunngildin eiga að hafa áhrif á allar 

deildir fyrirtækisins, á öllum tímum. Urde (2009) greinir nánar grunngildi og segir þau 

geta verið sönn (e. true), með löngun (e. aspirational), möguleg (e. potential) eða 

innantóm (e. hollow). Hann leggur til að stjórnendur fyrirtækja einblíni á að byggja upp 

sönn grunngildi og forðist það sem hann kallar innantóm grunngildi.  

Fyrirtækjagildi segja til um það sem fyrirtækið stendur fyrir og þau atriði sem 

einkenna það.  

Með viðbættum gildum á hann við þá kosti og yfirburði sem viðskiptavinir tengja við 

fyrirtækið. Þau þjóna í senn hagnýtum, tilfinningalegum og táknrænum tilgangi. Viðbætt 

gildi eru nátengd fyrirtækjagildum og grunngildum, en þau þjóna m.a. þeim tilgangi að 

tengja innra og ytra ferlið.  

Að mati Urde þarf að gera greinarmun á þessum ólíku gildum og þau þurfa að vera 

vel skilgreind hvert fyrir sig. Gagnvirkni á milli þessara þrenns konar gilda er einnig 

mikilvæg.  

Líkt og sjá má hér að framan fjalla mismunandi fræðimenn um ýmis konar gildi. 

Margir hverjir fjalla á víxl um gildi annars vegar og grunngildi hins vegar en gera lítinn 

greinarmun á þeim. Pant og Lachman (1998) gera þó greinarmun á gildum og 



 

22 

grunngildum. Þeir vísa í grunngildi þegar áhrifin sem þau hafa á gjörðir fólks eru meiri en 

þau áhrif sem önnur gildi hafa á gjörðir þess. Þeir aðgreina gildi frá grunngildum með því 

að kanna hversu mikil eða lítil áhrif þau hafa á gjörðir fólks. Þannig telja þeir að aðeins 

sé hægt að tala um grunngildi þegar þau ganga framar öllum öðrum gildum. Þeir segja 

grunngildi vera gildi sem algjört samkomulag (e. consensus) er um, þ.e.a.s allir 

starfsmenn fyrirtækisins eru sammála og enginn er því mótfallinn þeim. Grunngildi rista 

því dýpra en gildi samkvæmt kenningu þeirra.  

Argandona (2003) greinir tvenns konar gildi í fyrirtækjum. Annars vegar formleg 

yfirlýst gildi sem eru sögð vera til staðar og hins vegar óformleg gildi sem eru þau gildi 

sem er í raun farið eftir við ákvarðanatökur.  

Af umfjöllun hér að framan má sjá að hinir ýmsu fræðimenn flokka gildi með 

misjöfnun hætti og oft getur verið erfitt að átta sig á mismunandi skilgreiningum þeirra. 

Þannig telja einhverjir fræðimenn nauðsynlegt að skipta gildum í ákveðna flokka og 

segja sum gildi vera mikilvægari en önnur. Framangreindir fræðimenn hafa allir eitthvað 

til síns máls varðandi hinar mismunandi flokkanir á gildum. Það gæti þó verið nær lagi að 

tala eingöngu um gildi og forðast að gefa þeim hin fjölmörgu misjöfnu heiti. Þannig 

endurspegla vonargildi Lencioni þá stefnu og markmið sem fyrirtækið hefur en gildi um 

daglegar venjur mætti kalla einfaldlega daglegar venjur því óþarfi þykir að lýsa því með 

hugtakinu „gildi“. Jafnframt er talið að almennt notist stjórnendur og starfsfólk 

fyrirtækja við hugtakið gildi og geri þar ekki greinarmun á þeim líkt og sumir fræðimenn 

vilja gera. Það er því bæði til einföldunar og eins þykir það eiga betur við að fjalla um 

gildi eingöngu. Fræðileg sundurgreining er þó mikilvæg og skiptir máli að þekkja til 

hennar þegar gildi eru skilgreind hjá fyrirtækjum. Þó ber að hafa í huga að stundum eru 

gefin út gildi af stjórnendum fyrirtækja sem síðar kemur í ljós að ekki er farið eftir.  

Miklu máli skiptir því að vel sé hugað að því hvort samræmi er að finna á þeim gildum 

sem eru sögð vera til staðar og þeim sem eru raunverulega til staðar.  

4.3 Útgefin gildi eða raunveruleg og sönn gildi? 

Í öllum fyrirtækjum eru ákveðin gildi til staðar, hvort sem stjórnendur eru meðvitaðir 

um hver þau eru eður ei. Stundum eru hin raunverulegu gildi hundsuð og þess í stað eru 

sett fram gildi sem stjórnendur hafa ósk um að geti orðið. Um er að ræða gildi sem 

hljóma og líta vel út á við en endurspegla ekki það sem á sér stað innan fyrirtækisins. 



 

23 

Líklegt er að starfsfólk muni sjá í gegnum það. Það er því mikilvægt að starfsfólk trúi og 

viti að raunverulega sé unnið samkvæmt þeim gildum sem stjórnendur fyrirtækja gefa 

út að starfað sé eftir (Humble, Jackson og Thomson, 1994). Þessi gildi eru gjarnan kölluð 

útgefin gildi (e. published values) en það eru gildi sem fólk vill gjarnan vinna eftir og telur 

sig í raun gera en þegar nánar er athugað kemur stundum í ljós að svo er ekki (Schein, 

1984). Það á að ganga úr skugga um að samræmi sé að finna á útgefnum gildum og því 

sem raunverulega er unnið samkvæmt. Með því er leitast eftir því að skapa sem mestan 

trúverðugleika bæði gagnvart starfsfólki og viðskiptavinum (Hatch og Schultz, 2003). 

Í grein Lencioni (2002) er sagt frá stjórnanda stórfyrirtækis sem er beðinn um að 

nefna eitt af gildum fyrirtækisins. Hann segir hraða vera eitt af gildunum. Í framhaldinu 

er hann spurður hvort starfsfólk sé fljótt að bregðast við fyrirspurnum og hvort 

tímaáætlun þeirra standist alltaf. Hann svarar því neitandi, segir þau vera frekar hæg 

eða jafnvel löt og því þurfi hraði að vera eitt af gildunum. Þetta er gott dæmi um þann 

misskilning sem er til staðar í mörgum fyrirtækjum. Þarna nefndi stjórnandinn gildi sem 

var í raun og veru ekki til staðar í fyrirtækinu, þetta var einungis framtíðarþrá hans. 

Þarna má sjá að útgefin gildi voru ekki í samræmi við það sem var raunverulega unnið 

samkvæmt. Slíkan misskilning má finna víðar, þar sem gildum er ruglað saman við 

væntingar um það hvernig starfsfólk á að haga sér, og það getur verið mjög ruglingslegt 

ekki síst fyrir starfsfólk. Annað dæmi um útgefin gildi fyrirtækis sem ekki voru í samræmi 

við raunveruleg gildi þess má sjá hjá fyrirtækinu Enron en fyrir u.þ.b. áratug síðan var 

gjaldþrot þess umtalað. Virðing, heiðarleiki og yfirburðir voru þau gildi sem stjórnendur 

Enron sögðu vera grundvöll starfsemi fyrirtækisins. Í ljós kom síðar að þetta voru 

einungis innantóm orð og vinnubrögð voru algjörlega á skjön við gildin. Það er því 

lykilatriði að stjórnendur fyrirtækja leggi áherslu á að gildin þurfi að vera raunhæf og 

viðeigandi. Það þjónar litlum tilgangi að setja fram gildi sem enginn tengir við. Þau eiga 

að endurspegla það sem viðgengst nú þegar innan fyrirtækja og geta talist til yfirburða 

gagnvart samkeppnisaðilum ef þau eru í raun og veru sönn (Lencioni, 2002). 

Af umfjöllun fræðimanna um gildi og hvernig þeir flokka og greina mismunandi gildi 

má sjá að miklu máli skiptir að stjórnendur greini vel þau gildi sem starfað er samkvæmt. 

Samræmi á útgefnum gildum og þeim sem raunverulega er farið eftir verður að vera til 

staðar. Þetta má ekki stangast á og þar verður að vera samhljómur. Hér er ekki átt við að 
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útgefin gildi og raunveruleg gildi geti ekki verið þau sömu. Sjálfsagt eru þau það í 

mörgum tilfellum. Hér er heldur ekki verið að segja að gildin þurfi að endurspegla upp á 

hár það sem er í raun farið eftir. Það sem þarf að hafa í huga er að útgefin gildi eiga ekki 

að vera andstæð við þá starfshætti sem eru til staðar. Í þessari rannsókn er einmitt 

ætlunin að kanna hversu vel eða illa útgefin gildi Te & Kaffi samræmast þeim gildum 

sem starfsfólkið fylgir í starfi. Það er ekki ætlast til að starfsfólk geti þulið upp 

nákvæmlega sömu orð og stjórnendur hafa sett fram. Það skiptir meira máli að 

starfsfólk skynji þau með svipuðum hætti og stjórnendur. Líkt og komið hefur fram eiga 

gildin að vera leiðbeinandi fyrir starfsfólk þegar það tekur ákvarðanir og því er það talið 

vera allra hagur að kanna hvort og þá hversu mikið samræmi er að finna.     

4.4 Áhrif stjórnenda og starfsfólks á gildi fyrirtækja 

Eigendur og stjórnendur fyrirtækja hafa í mörgum tilfellum mikil áhrif á þau gildi sem 

endurspeglast í starfsemi þeirra (Forte, 2004; Grojean o.fl, 2004; Guth og Taguiri, 1965; 

Hemingway og Maclagan, 2004). Þeir hafa einnig mikið að segja um það hvernig gildin 

ná til starfsfólks (Davis, 1984). Starfsfólk lítur gjarnan á stjórnendur sem fyrirmyndir 

varðandi hvernig það hagar sér innan fyrirtækisins (Ulrich og Lake, 1990). Hafa ber í 

huga að gildi geta jafnvel haft neikvæð áhrif á starfsemi fyrirtækis ef starfsfólki þykir 

stjórnandinn ekki fylgja þeim (Edmondson og Cha, 2002). Ef gildin eru skýr í huga 

forstjórans og hann vinnur sjálfur samkvæmt þeim eru mun meiri líkur á að þau skili sér 

til starfsfólks (Davis, 1984). Eins ef gildin koma frá hjarta þess sem stjórnar og hann nær 

að snerta starfsfólk sitt á tilfinningalegan hátt ættu þau að verða sönn og þýðingarmikil í 

huga þeirra (Ferguson og Milliman, 2008). Mörgum árum eftir stofnun fyrirtækisins og 

jafnvel þótt stofnandinn starfi ekki lengur hjá fyrirtækinu geta sömu gildi áfram verið til 

staðar (Humble, Jackson og Thomson, 1994).  

Það er talið skila meiri árangri ef persónuleg gildi starfsfólks samræmast gildum 

fyrirtækisins (McDonald og Grandz, 1991). Það er  þó ekki alltaf sem slíkt samræmi er að 

finna. Persónuleg gildi þeirra sem eru hærra settir eiga það frekar til að hafa áhrif á gildi 

innan fyrirtækja en þeirra sem eru lægra settir. Þar af leiðandi þurfa almennir 

starfsmenn oft á tíðum að samþykkja og fara eftir gildum fyrirtækja þrátt fyrir að þau 

stangist á við persónuleg gildi þeirra (Agle og Cadewell, 1999; Hemingway og Maclagan, 

2004; Humble, Jackson og Thomson, 1994). Það er ólíklegt að gildi fyrirtækis höfði til 
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allra sem þar starfa, sér í lagi ef um stærri fyrirtæki er að ræða (Lencioni, 2002). En 

komið hefur í ljós að þegar gildi innan fyrirtækja eru í samræmi við persónuleg gildi 

starfsfólks eykst skilvirkni þeirra, starfsánægja og skuldbinding við fyrirtæki (Fitzgerald 

og Desjardins, 2004). Velgengni fyrirtækja má meðal annars rekja til þess hversu vel 

starfsfólk samsvarar sér við fyrirtæki og hvort það framkvæmi í takt við þau gildi sem 

eru til staðar. Ef starfsfólk er meðvitað um gildi fyrirtækisins sem það starfar fyrir er það 

mun líklegra til að taka ákvarðanir sem eru í takt við gildi og stefnu þess (Deal og 

Kennedy, 2000). Stjórnendur ættu því að leitast við að ráða starfsfólk sem er sammála 

gildum fyrirtækisins og getur hugsað sér að vinna samkvæmt þeim.  

Af þessu má sjá að stjórnendur og eigendur eru fyrirmyndin sem aðrir starfsmenn líta 

upp til og fylgja. Það þykir augljóst að þeir hafa áhrif á gildi fyrirtækisins, og meiri áhrif 

en almennt starfsfólk. Lykilatriði er að stjórnendur og eigendur fari ávallt sjálfir eftir 

gildunum. Einnig þykir eðlilegt við ráðningu starfsfólks að stjórnendur velji aðila sem 

virðast hafa svipuð gildi að leiðarljósi. Þannig má líkja ráðningu starfsfólks við makaleit 

en flestir velja sér maka sem hefur samskonar hugmyndir um það sem skiptir mestu máli 

og skuli leggja áherslu á í lífinu. Ef ekki er samræmi að finna má gera ráð fyrir að 

sambandið verði erfitt og skammvinnt. Talið er líklegt að svipað geti átt við um starfsfólk 

í fyrirtækjum, sumir henta betur og eiga meiri samleið með heildinni, það er því 

ákjósanlegt að reyna eftir bestu getu að velja vel þegar nýtt starfsfólk er ráðið til 

fyrirtækisins.  

4.5 Notkun gilda 

Ekki eru allir á sama máli um hvernig eigi að haga aðgerðum tengdum gildum. Urde 

(2003) telur að það eigi ekki að nota gildi beint þegar verið er að tala um þau út á við 

þ.e. gagnvart viðskiptavinum heldur eigi þau að vera tjáð óbeint eftir að hafa verið 

túlkuð innan fyrirtækisins. Það á því ekki að líta á gildi sem slagorð. Ef gildin eru 

síendurtekin gætu þau misst marks og orðið á endanum merkingarlaus. Þau þurfa ekki 

að vera einstök en túlkun þeirra og framsetning þarf að vera það. Grunngildi þurfa að 

eiga fastar rætur í fyrirtækinu, þau mega ekki eingöngu vera falleg orð um væntingar því 

þá eru þau í raun innantóm orð sem skila sér ekki áleiðis (Tápeis og Ceja, 2011; Urde, 

2003).  
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Það á ekki að þvinga starfsfólkið til að fylgja gildum. Það getur aukið samstarfsvilja 

starfsfólks ef leitað er til þess varðandi hugmyndir og álit á því hvernig á að innleiða 

gildin. Þannig má til dæmis halda vinnustofur (e. workshops) þar sem gildin eru útskýrð 

og gefin dæmi um hvernig þau eiga að nýtast í starfi (de Chernatony, 1999). Oft getur 

verið vandasamt að koma gildum rétt til skila til starfsfólks því það eru alltaf líkur á því 

að mismunandi aðilar túlki sömu orð á ólíkan hátt og ekki hægt að gera ráð fyrir því að 

hver og einn skynji þau á þann hátt sem til er ætlast. Stuttar útskýringar til hliðar við 

hvert gildi geta því hjálpað (Deal og Kennedy, 2000; Edmondson og Cha, 2002; Urde, 

2003). Að segja sögur af árangri sem fyrirtækið hefur náð, þar sem gildin hafa komið við 

sögu, getur verið árangursrík leið við að koma gildum á framfæri til starfsfólks. Þetta 

eykur jákvætt viðhorf starfsmanna gagnvart því fyrirtæki sem það vinnur fyrir og sýnir 

hvernig gildin geta endurspeglað gjörðir þeirra og eru því ekki lengur einungis orð á 

blaði (de Chernatony, 1999; Lencioni, 2002).  

Mikilvægt er að koma gildum reglulega á framfæri í öllu því sem tengist starfsfólki, 

allt frá fyrsta starfsmannaviðtalinu til starfsloka. Aðgerðir tengdar gildum eiga að vera 

viðvarandi og stöðugt þarf að vinna að því að halda þeim við (Lencioni, 2002). Flestir 

stjórnendur gera sér grein fyrir mikilvægi gilda en í mörgum tilfellum telja þeir vinnunni 

vera lokið þegar tilkynnt hefur verið hver gildin eru, t.d. þegar þau hafa verið birt á 

heimasíðu fyrirtækisins. Það er þó langt í frá að vera rétt og það þarf að leggja mun 

meiri áherslu og vinnu í að innleiða gildin þannig að þau hafi áhrif á hegðun starfsfólks 

og leiðbeini því (Lebow og Simon, 1997).  

4.5.1 Gildi fyrirtækja – nokkur dæmi 

Í hverju fyrirtæki fyrir sig þarf að einblína á gildi sem eiga við um starfsemi þess. Við 

nánari athugun á gildum fyrirtækja er athugavert að sjá að mörg þeirra hafa svipuð gildi 

að leiðarljósi. Í rannsókn Humble, Jackson og Thomson (1994) á meðal breskra 

stórfyrirtækja kom fram að gildin; fólk, viðskiptavinir, gæði, samfélagsleg ábyrgð og 

keppnisskap voru sameiginleg með flestum þeirra. Nokkrum árum síðar rannsakaði 

Webley (1999) útgefin gildi fimmtán breskra stórfyrirtækja og þar komu gildin heilindi, 

gott siðferði, ábyrgð, orðspor og heiðarleiki hvað oftast fram.   

Á Íslandi líkt og víða annars staðar má oft finna greinargóðar upplýsingar um 

starfsemi fyrirtækja á heimasíðum þeirra. Á mörgum þeirra eru upplýsingar um gildi 
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fyrirtækjanna og eru gildin þar með orðin sýnileg almenningi. Líkast til virkar það sem 

einskonar hvatning fyrir starfsfólk og meira lagt í að standa við það sem hefur verið gefið 

út opinberlega en ef gildin væru einungis kunnug þeim sem starfa í fyrirtækinu. Í töflu 1, 

2, 3 og 4 er yfirlit um gildi nokkurra fyrirtækja og nánari lýsing og skýring á þeim.   

 

Tafla 1. Gildi Mjólkursamsölunnar 

Gæði 

Við framleiðum mjólkurvörur í sérflokki. 

Traust 

Við ætlum að hlúa að því trausti sem við njótum. 

Þjónusta 

Við leggjum áherslu á framsækni, fjölbreytni og framúrskarandi þjónustu. 

Uppruni 

Rætur okkar eru í hinni íslensku sveit, í hreinleikanum og náttúrunni. 

Fagmennska 

Fagleg og metnaðarfull vinnubrögð – við viljum gera neytendum til hæfis. 

Heiðarleiki 

Við erum heiðarleg og traust og viljum að það endurspeglist úti á markaðnum. 

Samhugur 

Við erum eitt fyrirtæki og samtaka í öllum okkar verkefnum. 

Ferskleiki 

Ferskleiki á öllum sviðum – í afurðunum, í frumkvæði og frjórri hugsun og í samskiptum við 

neytendur. 

(Mjólkursamsalan ehf., e.d.). 
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Tafla 2. Gildi Rio Tinto Alcan 

 Ábyrgð 

 Virðing 

 Samvinna 

 Heilindi 

„Þannig vinnum við kallast alþjóðlegar siðareglur Rio Tinto. Þær gilda um öll fyrirtæki innan 

samstæðunnar og er ætlað að efla grunngildi fyrirtækisins; ábyrgð, virðing, samvinna og 

heilindi. Innan fyrirtækisins er viðtekin sú skoðun að hegðun starfsmanna endurspegli árangur 

þess og orðspor. Árangur og heilindi verða að fara saman. Verðmætasköpun á öruggan og 

ábyrgan hátt helst í hendur við persónuleg gildi starfsmanna. ...“  

(Rio Tinto Alcan, e.d.). 

 

Tafla 3. Gildi Össurar 

Fyrirtækisbragur Össurar einkennist af frumkvæði, metnaði, drifkrafti og samvinnu. Til að 

viðhalda þeim starfsanda sem ríkir hjá Össuri höfum við þrjú megingildi að leiðarljósi í daglegu 

starfi okkar:  

Heiðarleiki 

Við auðsýnum virðingu með því að halda okkur við staðreyndir, standa við gefin loforð, uppfylla 

kröfur og viðurkenna mistök. Við hlúum að heiðarlegum samskiptum innan fyrirtækisins með 

því að deila upplýsingum og taka tillit til vinnuálags hvers annars.  

Hagsýni 

Við notum fjármuni fyrirtækisins af skynsemi. Við höfum það að markmiði að halda kostnaði í 

lágmarki á öllum sviðum viðskipta með árangursríkum samskiptum, undirbúningi og 

skipulagningu og kappkostum að bæta vinnuferla.  

Hugrekki 

Við notum frelsi okkar til athafna. Við erum opin fyrir breytingum og keppum stöðugt að 

framförum. Við bjóðum óskrifuðum reglum byrginn, sýnum frumkvæði og tökum meðvitaða 

áhættu, en tökum jafnframt ábyrgð á hugmyndum okkar, ákvörðunum og athöfnum.  

(Össur, e.d.). 
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Tafla 4. Gildi Vífilfells 

Fyrirtækjabragur Vífilfells einkennist af Trausti, Virðingu, Frumkvæði og Aga. Vífilfell telur að 

hægt sé að ná því besta fram með því að hafa gildi fyrirtækisins í heiðri. Að lifa eftir gildum 

Vífilfells krefst þess að hver og einn standist hæstu staðla á öllum sviðum viðskipta.  

Traust 

Þeir sem eiga í samskiptum við okkur eiga að geta treyst okkur hvort sem er samstarfsfólk, 

viðskiptavinir eða neytendur 

Virðing 

Við verðum að bera virðingu fyrir samstarfsfólki, eigum fyrirtækisins og annarra, 

viðskiptavinum og neytendum 

Frumkvæði 

Til að Vífilfell geti þróast og orðið betra verðum við að geta sýnt frumkvæði í því að bæta okkur 

og koma því á framfæri sem betur má fara 

Agi 

Agi er kjarninn í því að við getum innt verkefni okkar af hendi og staðið undir þeim kröfum sem 

gerðar eru til okkar af eigendum fyrirtækisins, viðskiptavinum, neytendum og 

samstarfsfélögum 

(Vífilfell hf., 2007). 

 

Líkt og sést á framangreindum dæmum, eru gildi þessara fyrirtækja heldur ólík, 

mismörg og sett fram með misjöfnum hætti. Flestir kjósa að útskýra nánar hvað er átt 

við með hverju gildi en t.d. hjá Alcan er ekki greint nánar frá hverju gildi fyrir sig. Hér má 

einnig sjá að fjöldi gilda er frá því að vera þrjú talsins líkt og hjá Össuri í að vera átta hjá 

Mjólkursamsölunni. Ekki er ein rétt leið í þessum málum og hver þarf að finna það sem 

hentar því fyrirtæki sem á í hlut. Hér er ekki ætlunin að leiða í ljós hvaða framsetning er í 

sem mestu samræmi við fræðin heldur að gefa hugmynd um hvernig gildum er komið í 

orð hjá íslenskum fyrirtækjum og hvernig þau eru sett fram og útskýrð.   
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5 Greining gilda  

Um leið og fyrirtæki er stofnað og starfsemi hefst verða til gildi en þau endurspeglast í 

því hvernig starfseminni er háttað. Í litlum fyrirtækjum er jafnan mikil nálægð 

stjórnenda og eigenda við annað starfsfólk og þar komast upplýsingar oft á tíðum betur 

til skila en í stærri fyrirtækjum. Þannig geta stjórnendur lítilla fyrirtækja gefið starfsfólki 

fordæmi með hegðun sinni og þar skynjar starfsfólk hverjar áherslurnar eru. Í stærri 

fyrirtækjum er líklegt að meiri þörf sé fyrir vel skilgreind og útskýrð gildi þar sem 

eigendur og stjórnendur eiga sennilega erfitt með að halda nánum tengslum við mikinn 

fjölda fólks. Flest fyrirtæki eru lítil til að byrja með en stækka ört ef vel gengur. Á 

einhverjum tímapunkti er ljóst að gildin sem stjórnendur náðu að koma óbeint á 

framfæri til starfsfólks þurfa að vera skýrari. Þar þarf að koma orðum að gildunum og til 

eru ýmsar aðferðir sem notast má við þegar það þarf að gera.  

5.1 Gildin fundin út og greind – Nokkrar aðferðir við að greina grunngildi 
fyrirtækja 

Þeir van Rekom, van Riel og Wierenga (2006) hafa þróað aðferð sem stjórnendur 

fyrirtækja geta stuðst við ef ekki er vitað hver gildin eru. Þeir sýna hvernig megi komast 

að því hver hin raunverulegu gildi eru. Rannsókn þeirra skiptist í tvennt þar sem notast 

er við eigindlega aðferðafræði í fyrri hlutanum og í síðari hlutanum er notast við 

megindlega aðferðafræði. Til að byrja með eru tekin viðtöl við að minnsta kosti tuttugu 

starfsmenn, þ.e. ef um stórt fyrirtæki er að ræða og fer fjöldi viðmælenda eftir stærð 

fyrirtækisins. Þátttakendur eru valdir með handahófskenndri aðferð og gengið úr skugga 

um að þeir komi frá mismunandi deildum og komi frá öllum stigum skipuritsins. Í 

viðtölum er ávallt byrjað á því að spyrja viðkomandi út í starf hans og hann beðinn um 

að lýsa venjulegum vinnudegi. Við ákveðin atriði sem þátttakandi nefnir þarf að spyrja af 

hverju hann framkvæmir á þann hátt sem hann gerir. Einnig er spurt af hverju ákveðin 

atriði eru honum mikilvæg, þegar það á við. Viðtölin eru hljóðrituð og afrituð og síðar 

eru þau kóðuð, að lokum eru borin kennsl á sameiginlega kóða í viðtölum við alla 

starfsmenn. Þau atriði sem koma fram oftast og hjá flestum eru tekin saman og þau 

síðar sett upp í spurningakönnun og allir starfsmenn beðnir um að merkja við á 7 þrepa 

skala hversu mikilvægt viðkomandi atriði er.  
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Í bókinni „Building a core values-driven organization“ leggur Richard Barrett (2006) til 

aðferð við að komast að því hver núverandi gildi eru í fyrirtækjum. Hann leggur áherslu 

á að bæði stjórnendur og starfsfólk taki þátt þegar rannsakað er hver gildi fyrirtækja eru. 

Hann leggur þó til að byrjað sé á að kortleggja álit yfirstjórnenda á gildum fyrirtækisins. 

Ástæðan er sú að yfirstjórnendur þurfa og eiga að hafa yfirsýn yfir þá menningu sem er 

til staðar og gildin eru undirstaða menningar líkt og áður hefur verið nefnt. Einnig þurfa 

þeir að vera viljugir til aðgerða og yfirstjórnin þarf að vera samstillt áður en annað 

starfsfólk er sett inn í ferlið. Barrett skiptir gildum í þrjá flokka eða, persónuleg gildi, 

núverandi gildi og möguleg framtíðargildi. Persónuleg gildi lýsa því sem einstaklingurinn 

hefur að leiðarljósi í daglegu lífi sínu, núverandi gildi lýsa því sem á sér stað í fyrirtækinu 

á þeirri stund sem könnunin er lögð fyrir og möguleg framtíðargildi segja til um álit 

starfsfólks á hvort breyta þurfi gildunum frá því sem þau eru á þeirri stundu. Fyrsti hluti 

rannsóknarinnar snýr að því að kanna hvort samræmi er á persónulegum gildum, 

núverandi gildum og ósk um framtíðargildi fyrirtækisins. Fyrst er þátttakandi beðinn um 

að merkja við gildi sem lýsa honum sem einstaklingi, næst á hann að merkja við gildi 

sem lýsa því hvernig núverandi starfsemi fyrirtækisins fer fram og að lokum á hann að 

merkja við þau gildi sem hann myndi gjarnan vilja sjá starfsmenn fyrirtækisins starfa 

samkvæmt. Þessi aðferð er m.a. notuð hjá fyrirtækjum þar sem stjórnendur vilja  

endurskoða gildin. Í seinni hluta rannsóknarinnar er kannað hvaða gildi eru sameiginleg 

með sem flestu starfsfólki. Gildin sem komu fram í fyrri hluta rannsóknarinnar eru listuð 

upp. Listanum er skipt í þrjá flokka líkt og í fyrri hlutanum eða, persónuleg gildi, 

núverandi gildi og möguleg framtíðargildi fyrirtækisins. Ef um stórt fyrirtæki er að ræða 

er líklegt að um 80 gildi hafi komið upp í hverjum flokki. Hver þátttakandi merkir við 10 

gildi í hverjum flokki sem honum finnst vera mikilvægust eða eiga best við. Að lokum eru 

fundin gildi sem eru sameiginleg með sem flestum. Einnig er kannað hvort samræmi sé 

að finna á milli persónulegra gilda, núverandi og framtíðargilda. Ef samræmi er að finna 

gefur það stjórnendum staðfestingu á að rétt gildi eru við lýði. Ef ósamræmi er að finna 

sér í lagi varðandi núverandi og framtíðargildi þarf að skoða það nánar og meta hvort 

þörf er á breytingum.  

Collins og Porras (1996) leggja til aðferð við að greina gildi og sannreyna hvort unnið 

sé eftir þeim. Til að byrja með eru tekin viðtöl við starfsfólk og það beðið um að nefna 

þau gildi sem það telur starfsfólk fyrirtækisins fara eftir. Því næst er hvert gildi skoðað 
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með ýmsar mögulegar aðstæður í huga og rannsakandi spyr hvort viðkomandi myndi 

vinna eftir þeim þrátt fyrir að aðstæður myndu breytast. Ýmis atriði segja til um hvort 

um raunveruleg gildi er að ræða, til dæmis:  

  Hvort forsvarsmenn fyrirtækisins sjá fyrir sér að gildin haldist óbreytt næstu 
100 árin. 

  Hvort sömu gildum yrði haldið þrátt fyrir að það hefði neikvæð áhrif á 
samkeppnishæfni fyrirtækisins.  

  Hvort sömu gildi myndu vera undirstaða starfseminnar ef fyrirtækið væri 
stofnað í dag.   

 

Í grein van Riels og Balmers (1997) er lýst aðferð sem Balmer hefur þróað þar sem 

kannað er hver undirstaða fyrirtækja er. Þar er verið að sannreyna hvort samræmi er að 

finna innan fyrirtækisins hvað varðar hugsun, hegðun og gjörðir. Við framkvæmd slíkrar 

rannsóknar þarf rannsakandi að fá að fylgjast grannt með innri starfsemi fyrirtækisins. 

Þegar lagt er mat á gildi er hægt að styðjast við atriði eins og hinn almenna talsmáta, 

hugmyndafræði, hefðir og skoðanir starfsfólksins. Rannsakandi notast við mismunandi 

aðferðir við gagnasöfnun, hann tekur hálf opin viðtöl, fylgist með starfsháttum og 

skoðar gögn og efni frá fyrirtækinu. Þessi aðferð byggir á fjórum þrepum. Fyrst staðfestir 

(e. establish) rannsakandi þau markmið (e. mission) og stefnu (e. strategy) sem eru til 

staðar í fyrirtækinu. Því næst ber hann kennsl á helstu skoðanir og gildi innan 

fyrirtækisins. Síðan ber hann saman markmið og stefnu við skoðanir og gildi. Að lokum 

skoðar hann nánar þau gildi og þær skoðanir sem styðja við markmiðin og stefnuna. 

Gildi og skoðanir þurfa að vera í takt við markmið og stefnu. 

Rannsakendur notast við mismunandi aðferðir þegar þeir bera kennsl á gildi í 

fyrirtækjum. Ekki eru allir sama sinnis um hvort það eigi að láta starfsfólk nefna gildi eða 

hvort rannsakandi gefi þeim upp gildi sem það er látið flokka eftir mikilvægi. Hvor 

aðferðin fyrir sig hefur bæði kosti og galla en talið er ákjósanlegt að notast við báðar 

aðferðir þegar verið er að greina gildi í fyrirtækjum. Einnig er talið gott að skoða 

persónuleg gildi starfsfólks samhliða gildum fyrirtækisins (Agle og Caldwell, 1999). 
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5.2 Greining gilda – það sem þarf að hafa í huga 

Argandona (2003) setti fram eftirfarandi atriði sem höfð skulu til hliðsjónar þegar 

hugað er að greiningu á gildum, þau eiga að vera:  

 Fá,  

 stöðug og samkvæm sjálfum sér,  

 trúverðug,   

 það þarf að vera skipulag á þeim og þau sett fram í mikilvægisröð, 

 möguleg, 

 vel útskýrð,  

 samþykkt af stjórnendum og starfsfólki,  

 hluti af starfsemi fyrirtækisins, 

 nothæf og viðeigandi í starfseminni. 

 

Gott er að skoða sögu fyrirtækis, alveg frá stofnun þess og kanna hver gildin voru í 

byrjun því það eru líklega þau gildi sem ætti að byggja á enn þann dag í dag (Humble, 

Jackson og Thomson, 1994). Gildi myndast oft út frá reynslu, með því að fikra sig áfram 

og komast að því hvað virkar og hvað ekki hjá viðkomandi fyrirtæki. Ákveðnir valdamiklir 

einstaklingar innan fyrirtækja geta einnig haft áhrif á hugsun og hegðun heildarinnar 

(Deal og Kennedy, 2000).  

Mikilvægt er að stjórnendur hvers fyrirtækis notist við þá leið sem hentar, ekki er til 

ein leið sem hentar öllum í þessum málum. Þegar rannsakandi greinir gildi fyrirtækis 

þarf hann að einblína á þau gildi sem eru virkilega þungamiðjan í starfsemi þess. Ef gildin 

eru fleiri en fimm er líklegt að verið sé að rugla saman gildum við starfshætti, stefnu eða 

menningarlegar venjur en ávallt þarf að muna að gildin eru varanleg og breytast því ekki 

(Collins og Porras, 1996). Gildin eiga þó að vera jafn mörg og þau eru í raun og veru í 

hverju fyrirtæki fyrir sig. Reynslan hefur sýnt að betri árangur næst ef þau eru þrjú, 

hámark fjögur talsins. Það hefur sýnt sig að ef gildi eru fimm eða fleiri þá man fólk samt 

sem áður einungis þrjú þeirra. Það eru meiri líkur á að starfsfólk fari eftir gildunum við 

dagleg störf ef það veit hver þau eru (Davis, 1984).  
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Það getur verið erfitt fyrir suma að lýsa gildum sínum með ákveðnum orðum. Í slíkum 

tilfellum er hægt að koma með dæmi um mismunandi gjörðir í ólíkum aðstæðum og fólk 

getur sagt til um hvaða ákvarðanir það myndi taka í hverju tilfelli fyrir sig og þar með 

kemur í ljós hver gildi þeirra eru (Guth og Taguiri, 1965). Það þarf að vera samræmi í 

gildum fyrirtækis og daglegri hegðun starfsfólks þess. Það má komast að því hvort þetta 

samræmi er til staðar með því að kanna hvað felst í daglegum störfum og framkvæmd 

þeirra og bera það saman við gildi fyrirtækisins og gott er að gera það reglulega (Davis, 

1984). Gildin þurfa einnig að vera sett fram skýrt og skilmerkilega til að sem bestum 

árangri verði náð (Posner, 2010b). Einnig þarf að hafa í huga að gildin eiga að vera 

þannig að erfitt sé fyrir aðra að herma þau eftir. Þau eiga að veita fyrirtækinu 

samkeppnisforskot og það þarf að hafa yfirburði í notkun þeirra gagnvart keppinautum. 

Það er túlkun og framsetning á gildunum sem hefur hvað mest að segja og gerir 

greinarmun á tveimur fyrirtækjum með sömu útgefnu gildin (Urde, 2003). 

Skoðanir á meðal fræðimanna eru skiptar þegar kemur að því að greina gildi í 

fyrirtækjum. Urde (2009) telur mikilvægt að hafa alla starfsmenn með í ráðum þegar 

það er gert. Að hans mati er þetta lýðræðislegri leið en ef einungis stjórnendur koma að 

því að greina gildin. Hann telur skuldbindingu starfsfólks vera meiri ef allir fá að segja 

sína skoðun en ef eingöngu er leitað til stjórnenda. Gildin eiga helst að tengjast 

tilfinningu starfsfólks á einhvern hátt því annars er líklegt að það skorti meiningu á 

bakvið þau. Hatch og Schultz (2003) eru sama sinnis og telja rangt að stjórnendur hafi 

eingöngu eitthvað að segja um þau gildi sem farið er eftir. Starfsfólk er líklegra til að trúa 

á og fara eftir raunverulegum gildum sem byggja á sterkum grunni og endurspegla 

heildina en ef hugmyndum stjórnenda er þvingað fram. Lencioni (2002) er þó ekki á 

sama máli en hann telur að þegar allur starfshópur fyrirtækis er fenginn til að segja álit 

sitt er líklegra að valin verða þægileg gildi sem auðvelt er að fylgja í stað þess að valin 

verði krefjandi gildi sem munu skila einhverju þegar til lengri tíma er litið.  

Hér á undan hafa komið fram ýmsar tillögur að aðferðum sem beita má við greiningu 

gilda innan fyrirtækja. Ljóst er að ekki eru allir sammála um hvernig eigi að hátta því 

ferli. Einhverjir telja mikilvægt að starfsfólk fái að taka þátt með því að segja skoðun sína 

á þeim gildum sem unnið er eftir í fyrirtækinu. Aðrir telja skoðanir stjórnenda skipta 

meginmáli þegar kemur að því að greina gildi. Rannsakandi telur mikilvægt að starfsfólk 
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fái að tjá skoðun sína en þó þurfa stjórnendur fyrst og fremst að vera sammála um þau 

gildi sem unnið er samkvæmt. Orðatiltækið „eftir höfðinu dansa limirnir“ er talið eiga vel 

við hér því stjórnendur þurfa að vera að tilbúnir að fara sjálfir eftir þeim gildum sem eru 

til staðar ef ætlast er til að starfsfólk fari eftir þeim. Stjórnendurnir eru í raun fyrirmyndir 

með svipuðum hætti og foreldrar eru í augum barna sinna.  
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6 Innleiðing 

Hér á undan var fjallað um hvernig greina eigi gildi í fyrirtækjum. Þar kom fram að flestir 

fræðimenn telja að starfsfólk eigi að fá að segja álit sitt á gildum sem eru til staðar og 

eins hvort þeim þyki þörf vera á breytingum (Hatch og Schultz, 2003; Urde, 2009). Hér á 

eftir verður fjallað um aðferðir við að innleiða gildi í fyrirtækjum, en greining á gildum 

getur verið hluti af innleiðingunni, sér í lagi ef allur starfshópurinn er spurður álits. Þrátt 

fyrir að útgefin gildi hafi verið lengi til staðar getur verið að fáir séu meðvitaðir um þau. 

Auðvitað á þetta helst að vera þannig að starfsfólk hagi sér og taki ákvarðanir með þeim 

hætti sem stjórnendur óska eftir án þess að stöðugum leiðbeiningum þurfi að miðla. 

Reyndin er þó sú að slíkt á sér sjaldnast stað og því þurfa stjórnendur oftast að koma því 

skýrt og skilmerkilega á framfæri til starfsfólks í innleiðingu gildanna þannig að enginn 

vafi verði á því sem til er ætlast af því.  

6.1 Aðferðir við innleiðingu á gildum í fyrirtækjum 

Áður en farið er í áætlanagerðir og aðgerðir þarf að byrja á að kanna hver núverandi 

staða er. Til að byrja með er því kannað hvaða sýn starfsfólk hefur á þeim gildum sem 

unnið er samkvæmt. Því næst er kannað hvort og þá að hvaða leyti það myndi vilja haga 

starfseminni á annan hátt. Þar á eftir eru fundnar leiðir til að sannfæra og sýna 

starfsfólki að farið er eftir þeim gildum sem hafa verið gefin út af stjórnendum 

fyrirtækisins. Að þessu loknu er hafist handa við að útfæra efni þar sem gildin eru kynnt 

og útskýrð fyrir starfsfólki. Efnið má ekki vera þurrt og þarf að vekja athygli og áhuga. 

Mælt er með að forstjóri eða yfirstjórnendur tali við starfsfólk í stað þess að senda 

upplýsingar á ópersónulegan hátt en persónuleg samskipti eru talin mikilvæg við slíkar 

aðgerðir. Ef könnun á meðal starfsfólks leiðir í ljós að sum gildi eiga meira við um 

starfsemina en önnur skal einblínt sérstaklega á þau. Að lokum er nauðsynlegt að fá 

endurgjöf frá starfsfólki til að kanna hvernig tókst til og hvort eitthvað megi bæta 

(Mitchell, 2002).  
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Humble, Jackson og Thomson (1994) leggja til aðgerðaráætlun við endurskoðun og 

innleiðingu gilda og skiptist hún í eftirfarandi fimm þrep:  

1. Framkvæmdastjóri setur upp verkefni fyrir mismunandi vinnuhópa (með 

samþykki annarra yfirstjórnenda). Þar er kannað hvort og þá hversu mikið 

samræmi er að finna á milli gilda, sýn og stefnu og hvernig innleiðing á þeim 

hefur farið fram. Einnig er gerð grein fyrir mögulegri þörf á betrumbótum og 

fundnar aðgerðir sem geta skilað betri árangri. 

2. Gengið er úr skugga um að allir millistjórnendur séu hafðir með í ráðum við 

áætlanir um breytingar. Spurningalisti er lagður fyrir starfsfólk þar sem kannað er 

hvert núverandi álit þess er gagnvart gildum og hvort hegðun þeirra samræmist 

þeim. Hópviðtöl eru tekin við starfsfólk þar sem rætt er um þessi mál. Hér er 

einnig kannað hvort verkferlar innan fyrirtækis eru í samræmi við gildi. Skoðað er 

hvernig gildum er miðlað og hvernig þau eru skynjuð. Flest ef ekki allt starfsfólk 

tekur þátt í þessum könnunum, en hér skal notast bæði við megindlega og 

eigindlega aðferð.  

3. Að þessari greinargóðu athugun lokinni eru lagðar fram tillögur út frá 

niðurstöðum sem þar fást.  

4. Ef í ljós kemur að einhverju er ábótavant eru gildin endurskoðuð og breytt 

samkvæmt því sem fram kom í könnunum og viðtölum. Breytingar eru settar í 

forgangsröðun og lagt til hvernig megi breyta og bæta. Að lokum eru nýjar 

aðferðir innleiddar. 

5. Það skiptir miklu máli fyrir nútíma fyrirtæki að geta aðlagast breyttu umhverfi. 

Það þarf að kanna reglulega hvort gildi hafi verið innleidd á skilvirkan hátt og eins 

hversu viðeigandi þau eru. Það þarf því að endurtaka slíka rannsókn með 

reglulegu millibili. Það er lykilatriði að starfsfólk geti nálgast leiðbeiningar um 

hvernig það eigi að nota gildin við dagleg störf.  

 

Oft á tíðum þarf að hvetja starfsfólk til að sinna starfi sínu betur og þar er stundum 

notast við einhvers konar umbunarkerfi. Við innleiðingaraðgerðir á gildum mætti því 
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bæta við umbun til þess hóps sem fer eftir gildum fyrirtækisins við dagleg störf sín. Þar 

þarf að vera skýrt í augum starfsfólks hvernig slík mæling fer fram svo að það átti sig á 

hvernig það geti náð að framfylgja gildunum (Humble, Jackson og Thomson, 1994).   

Innri miðlun og samskipti eru nauðsynleg til að tryggja að starfsfólk hafi vitneskju um 

markaðsherferðir og breytingar sem framundan eru hverju sinni. Slíkum upplýsingum 

má til dæmis miðla með starfsmannahandbók, á innra neti, á fundum eða með 

námsskeiðum (Mitchell, 2002). Það er talið mikilvægt að mannauðsdeild og 

markaðsdeild vinni saman að innri markaðssetningu og innleiðingu á gildum. Í mörgum 

fyrirtækjum sér markaðsdeild aðallega um mál sem snúa að viðskiptavinum og 

mannauðsdeild sér um samskipti við starfsfólk. Þarna getur skapast ósamræmi í 

skilaboðum sem þessir hópar fá og þar með verður upplifun viðskiptavinarins ekki í 

samræmi við tilætlun markaðsdeildar (Aurand, Gorchels og Bishop, 2005; Hatch og 

Schultz, 2003). Þegar mannauðsdeild og markaðsdeild vinna saman að málum tengdum 

starfsfólki er það almennt jákvæðara gagnvart fyrirtækinu og líklegra að það skili sér 

betur í störfum þeirra (Aurand, Gorchels og Bishop, 2005).   

Líkt og komið hefur fram er mikilvægt að útskýra fyrir starfsfólki hvaða aðferðir það á 

að nota við að innleiða gildin í dagleg störf sín. Mismunandi einstaklingar geta túlkað 

sama orðið á ólíkan hátt og því þarf að útskýra nákvæmlega hvað felst í þeim orðum 

sem gildin standa fyrir. Að mati rannsakanda ættu stjórnendur að segja dæmisögur um 

það hvernig starfsfólk hefur í gegnum tíðina notast við gildi við störf sín. Þannig getur 

starfsfólk áttað sig betur á hvernig gildin geta endurspeglað starfshætti þeirra.  
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7 Te & Kaffi 

Hjónin Sigmundur Dýrfjörð og Berglind Guðbrandsdóttir stofnuðu fyrirtækið Te & Kaffi 

árið 1984. Reksturinn byrjaði í litlu verslunarrými við Barónsstíg þar sem Sigmundur og 

Berglind stóðu sjálf allar vaktir. Á þessum tíma var ekki mikið um kaffihús eða 

kaffiverslanir á Íslandi og fáir gerðu nokkurn greinarmun á mismunandi tegundum af 

kaffi. Þremur árum síðar komu þau á fót aðstöðu í Hafnarfirði til að rista sjálf kaffibaunir 

(Te & Kaffi, e.d.). Smám saman stækkaði starfsemin, kaffihúsunum tók að fjölga og fleira 

fólk var ráðið til starfa. Nú tuttugu og sjö árum síðar ættu flestir Íslendingar að þekkja til 

Te & Kaffi. Vörur þeirra má finna í flestum stórmörkuðum, kaffi og sjálfvirkar kaffivélar á 

vegum Te & Kaffi má einnig finna í mörgum íslenskum fyrirtækjum. Kaffihúsin eru orðin 

átta talsins þar af eru fjögur í miðbæ Reykjavíkur. Árið 2011 eru starfsmenn orðnir um 

níutíu talsins en þar af eru um sextíu sem starfa í fyrirtækinu að staðaldri (Juan Estrada, 

munnleg heimild 7. desember 2011).  

Í þessari rannsókn er tekið til skoðunar hvort samræmi sé á milli útgefinna gilda og 

þeirra sem raunverulega er farið eftir í Te & Kaffi. Slík rannsókn hefur ekki áður verið 

framkvæmd í fyrirtækinu en fyrir u.þ.b. ári síðan aðstoðuðu nemendur í MBA námi við 

Háskóla Íslands stjórnendur Te & Kaffi við að móta starfsmannastefnu. Á sama tíma var 

gildum fyrirtækisins lýst í fáum orðum í fyrsta sinn. Samkvæmt stjórnendum Te & Kaffi 

hefur lítil vinna verið lögð í að innleiða gildin og starfsmannastefnuna. Áhugi er þó fyrir 

því og ætti rannsókn þessi að gagnast sem fyrstu skref í innleiðingu á gildunum. Með 

spurningakönnuninni er ætlunin að gefa stjórnendum hugmynd um hversu meðvitað 

starfsfólk er um gildin. Að auki er leitast við að svara því að hve miklu leyti starfsfólki 

finnst þau samræmast starfseminni. Einnig mun fyrirlögn spurningakönnunarinnar, þar 

sem gildin koma fram, að öllum líkindum verða til þess að fleiri starfsmenn verði 

meðvitaðir um gildi fyrirtækisins.  

7.1 Rannsóknin 

Í þessari rannsókn var vitund starfsfólks könnuð og álit þess á gildum fyrirtækisins. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort starfsfólk telji vera 

samræmi milli útgefinna gilda Te & Kaffi og þeirra gilda sem raunverulega er starfað 

eftir. Til að kanna þetta var rannsóknarspurningin : „Telur starfsfólk Te & Kaffi útgefin 

gildi fyrirtækisins eiga vel við um starfsemi þess?“ sett fram. Til að svara spurningunni 



 

40 

var könnun lögð fyrir starfsfólk Te & Kaffi. Til að svara seinni rannsóknarspurningunni : 

„Eru aðferðir stjórnenda við greiningu á gildum fyrirtækisins í samræmi við það sem 

fræðimenn leggja til?“ voru tekin viðtöl við helstu stjórnendur fyrirtækisins til að kanna 

hvort aðferðir þeirra við greiningu á gildum fyrirtækisins samræmast því sem fræðimenn 

leggja til.  

7.1.1 Gildi Te & Kaffi 

Komið hefur fram að gildi Te & Kaffi eru þrjú. Starfsmannastjóri hélt kynningu fyrir 

verslunarstjóra fyrirtækisins þann 7. nóvember 2011 til að útskýra hvað felst í hverju 

gildi. Gildin eru skilgreind með eftirfarandi hætti:  

Fagmennska: Öll okkar framleiðsla og ráðgjöf byggir á sérfræðiþekkingu, metnaði og 

vönduðum vinnubrögðum.  

Þekking: Styrkleikar okkar eru öflun þekkingar og sífelld þjálfun.  

Upplifun: Ástríða okkar er að skapa hlýlegt andrúmsloft og ógleymanlega upplifun 

(Juan Estrada, munnleg heimild 7. nóvember 2011).  

7.2 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var annars vegar stuðst við megindlega rannsóknaraðferð og hins 

vegar eigindlega rannsóknaraðferð. Spurningakönnun var lögð fyrir starfsfólk og viðtöl 

tekin við stjórnendur fyrirtækisins. Í þeim köflum sem á eftir koma verður fjallað um 

aðferð, framkvæmd og niðurstöður spurningakönnunar annars vegar og viðtala hins 

vegar.   

7.2.1 Hönnun spurningalista og undirbúningur fyrir viðtöl 

Spurningakönnun 

Rannsakandi samdi spurningar fyrir könnunina með hliðsjón af aðferðum sem 

fræðimenn leggja til að sé beitt við greiningu á gildum. Stuðst var við aðferð sem Barrett 

(2006) leggur til en þar er leitast við að kanna hvort og þá hversu mikið samræmi 

starfsfólk telur vera á útgefnum gildum fyrirtækisins og því sem er raunverulega starfað 

samkvæmt. Hann leggur einnig til að rannsakandi spyrji starfsfólk hvort það telji jafnvel 

önnur gildi eiga betur við um starfsemina.  
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Markmiðið með spurningalistanum var margþætt. Þar var leitast við að fá upplýsingar 

um hversu meðvitað starfsfólk Te & Kaffi er um gildi fyrirtækisins, hvort starfsmenn telji 

gildin eiga vel við um starfsemina og að lokum hvort þeir telji önnur gildi eiga betur við. Í 

byrjun spurningalistans var hugtakið gildi útskýrt í stuttu máli líkt og sjá má í viðauka 1. 

Með fyrstu tveimur spurningunum var ætlunin að kanna þekkingu starfsfólks á gildum 

fyrirtækisins. Í spurningu eitt var þátttakandi beðinn að svara hvort hann viti hver gildin 

eru og þar hafði hann möguleika á að svara neitandi eða játandi. Ef þáttakandi svaraði 

spurningu eitt játandi var hann beðinn um að telja upp gildin. Þetta var gert til að fá 

staðfestingu á svari hans í spurningu eitt. Í spurningu þrjú var þátttakandi spurður hver 

hann teldi gildin eiga að vera og ættu svörin að varpa ljósi á hvort þátttakendur telja 

önnur gildi eiga betur við um starfsemina. Spurningar fjögur og fimm voru settar fram á 

fimm punkta Likert-skala, þar sem einn táknaði mjög illa, tveir táknaði frekar illa, þrír 

táknaði hvorki né, fjórir táknaði frekar vel og fimm táknaði mjög vel. Í fjórðu spurningu 

voru gildi Te & Kaffi gefin upp og þar var þátttakandi beðinn um að merkja hversu illa 

eða vel hvert gildi á almennt við um starfsemi fyrirtækisins. Í fimmtu spurningu voru 

gildin þrjú aftur gefin upp og þátttakandi beðinn um að merkja við hversu illa eða vel 

hann teldi hvert gildi endurspeglast í daglegum störfum sínum. Í lok spurningalistans 

voru fjórar bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um starfsaldur, starfssvið, 

starfshlutfall og aldur þátttakenda.  

Viðtöl 

Við undirbúning á viðtölunum var skoðað það sem fræðimenn á borð við Rekom, van 

Riel og Wierenga (2006), Collins og Porras (1996) og van Riel og Balmer (1997) leggja til 

þegar verið er að greina gildi í fyrirtækjum. Rannsakandi spurði viðmælendur spurninga 

sem tengdust aðferðum þessara fræðimanna til að komast að því hvort einhverjar 

þessara aðferða hafi verið notaðar við greiningu á gildum Te & Kaffi. 

Í viðtölum hafði rannsakandi meðferðis meginatriði sem hann vildi fá upplýsingar um 

frá viðmælendum. Þar var m.a. spurt hvernig aðferð hafi verið beitt við greiningu á 

gildum fyrirtækisins og viðmælendur beðnir um að lýsa því með nákvæmum hætti. Einn 

viðmælanda er stofnandi fyrirtækisins og var hann nánar spurður út í starfsemi 

fyrirtækisins frá stofnun þess og hvort sömu gildi hafi verið til staðar þá og nú.  
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Rannsakandi spurði viðmælendur eftirfarandi spurninga:  

Eigandinn var spurður sérstaklega eftirfarandi spurninga:  

 Hver voru gildin í byrjun (við stofnun fyrirtækisins), þ.e.a.s. hvaða atriði 
lögðuð þið mesta áherslu á og hvað skipti mestu máli í rekstrinum?  

 Gildi eigenda og stjórnenda hafa oft á tíðum áhrif á gildi í fyrirtækjum, telur 
þú að þín persónulegu gildi hafi haft áhrif á gildi fyrirtækisins? 

Allir viðmælendur voru spurðir eftirfarandi spurninga:  

 Myndirðu segja að þú starfir sjálfur samkvæmt gildunum dagsdaglega?  

 Hvað er stundin, stemningin, staðurinn? Eru það gildi eða slagorð?  

 Fyrir hverja eru gildin, eru þau fyrir starfsfólk eða viðskiptavini? 

 Hafið þið gildin í huga við ráðningu á nýju starfsfólki? 

 Ýmis atriði segja til um hvort um raunveruleg gildi sé að ræða, til dæmis:  

 Hvort forsvarsmenn fyrirtækisins sjái fyrir sé að gildin haldist óbreytt 
næstu 100 árin. Myndirðu segja að þú sjáir það fyrir þér? 

 Hvort sömu gildum yrði haldið þrátt fyrir að það hefði neikvæð áhrif á 
samkeppnishæfni fyrirtækisins. Telur þú svo vera? 

 Hvort sömu gildi myndu vera undirstaða starfseminnar ef fyrirtækið væri 
stofnað í dag. Hvert er álit þitt á því? 

 Hvernig fór vinnan fram við að greina gildin?  

 Það var ákveðinn hópur fenginn í þetta. Ég vil fá að vita nákvæmlega 
hvernig þessi vinna fór fram.  

 Hvernig var valið í hópinn?  

 Voru gildin síðan borin undir fleiri aðila (alla í fyrirtækinu)?  

 Höfðu stjórnendur meira vægi þegar kom að því að velja og skilgreina 
gildin eða fékk allur hópurinn að koma með tillögur? 

 Var byggt á því sem er raunverulega til staðar eða fundin gildi sem eru 
eingöngu von um það sem mun verða? 

 Hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar? 

 Hvernig hafa gildin endurspeglast í hegðun og ákvörðunum stjórnenda? 

Með framangreindum spurningum var ætlunin að varpa ljósi á þær aðferðir sem 

notaðar voru við greiningu á gildum fyrirtækisins.  
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7.2.2 Framkvæmd 

Spurningakönnun 

Þann 9. desember 2011 sendi starfsmannastjóri Te & Kaffi tölvupóst til allra starfsmanna 

með kynningu frá rannsakanda. Kynningartextann, sem má finna í viðhengi 2, samdi 

rannsakandi með það í huga að nefna hvergi meginviðfangsefni rannsóknarinnar til að 

koma í veg fyrir að starfsfólk gæti aflað sér upplýsinga um það fyrirfram. Söfnun svara 

fór fram frá 13. desember til 23. desember 2011. Alls eru kaffihús Te & Kaffi átta talsins 

og eru þau staðsett á Akureyri, Austurstræti, Háskólanum í Reykjavík, Kringlunni, 

Laugavegi, Lækjartorgi, Skólavörðustíg og Smáralind. Rannsakandi fór á þau sjö kaffihús 

Te & Kaffi sem eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Á kaffihúsunum eru jafnan tvískiptar 

vaktir og því voru kaffihúsin heimsótt bæði fyrripart og seinnipart dags. Eins er eitthvað 

um að fólk sé í hlutastarfi á kaffihúsunum og því var farið á flesta staði þrisvar til sex 

sinnum á tímabilinu. Skrifstofa, lager, verkstæði, eldhús og framleiðsla Te & Kaffi eru 

staðsett að Stapahrauni í Hafnarfirði. Tiltölulega vel gekk að safna svörum í Hafnarfirði 

og nægðu tvær heimsóknir þangað. Við komu á staðina kynnti rannsakandi sig stuttlega 

og spurði hvort viðkomandi hefði fengið kynningarbréf sent í tölvupósti frá 

starfsmannastjóra. Ef því var svarað neitandi kynnti rannsakandi sig nánar og spurði 

hvort viðkomandi hefði áhuga á að taka þátt í könnuninni. Rannsakandi lagði áherslu á 

það við þátttakendur að lesa vel upplýsingar í upphafi könnunar áður en þeir svöruðu 

spurningunum. Rannsakandi fullvissaði þátttakendur um að einstaka svör mætti ekki 

rekja til þeirra. Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningum á fyrstu blaðsíðunni 

áður en þeir flettu yfir á þá næstu til að koma í veg fyrir að þeir freistuðust til að breyta 

eða bæta við svörum á fyrstu síðunni eftir að hafa séð gildin á blaðsíðu tvö. 

Spurningalistinn var prentaður á þrjú A4 blöð. Vel hefði verið hægt að koma 

spurningunum fyrir á tveimur blöðum en mikilvægt var að þátttakendur fengju ekki að 

sjá gildin í fyrstu þremur spurningunum og því var þeim skipt á síðurnar með þessum 

hætti. Á fremsta blaði spurningalistans var að finna opnar spurningar sem tengdust 

vitund starfsfólks á gildunum og því komu gildin ekki fram fyrr en á næstu blaðsíðu. 

Viðtöl 

Þann 18. desember 2011 voru tekin viðtöl við Sigmund Dýrfjörð, stofnanda og 

framkvæmdastjóra, Halldór Guðmundsson, framkvæmdastjóra kaffihúsa og Guðmund 



 

44 

Halldórsson, sölustjóra endursölu. Markmið með viðtölunum var að komast að því hvort 

þær aðferðir sem notaðar hafa verið hjá stjórnendunum við að greina gildin samsvari því 

sem fræðimenn leggja til. Rætt var hvern viðmælanda í einrúmi en viðtal Sigmundar 

varði í 24 mínútur, talað var við Halldór í 22 mínútur og Guðmund í 17 mínútur.    

7.2.3 Þátttakendur 

Spurningakönnun 

Þýðið í rannsókninni eru allir starfsmenn Te & Kaffi. Kaffihús Te & Kaffi eru átta talsins 

en eitt þeirra staðsett á Akureyri og rannsakanda gafst ekki færi á að fara þangað. 

Skráðir starfsmenn eru um níutíu talsins en einhverjir þeirra hafa ekki unnið vakt í 

talsverðan tíma. Þetta á sérstaklega við um starfsmenn kaffihúsanna en margir hverjir 

taka leyfi frá störfum í lengri tíma t.d. á með þeir stunda nám og koma stundum aftur til 

starfa mörgum mánuðum síðar og eru því áfram skráðir starfsmenn. Samkvæmt 

starfsmannastjóra eru að jafnaði um sextíu manns sem starfa í fyrirtækinu. Þátttakendur 

könnunarinnar voru samtals fimmtíu og átta. Rannsakandi telur ljóst miðað við 

fyrirliggjandi upplýsingar að þetta telst vera mjög góð svörun. Könnunin var lögð fyrir 

starfsfólk á öllum starfssviðum fyrirtækisins. Langflestir svarendur starfa sem almennir 

starfsmenn á kaffihúsum Te & Kaffi, sjá mynd 4, en þess má geta að stærstur hluti 

starfsfólks fyrirtækisins starfar á kaffihúsunum.  

 

Mynd 4. Skipting svarenda eftir starfssviði 
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Langflestir svarenda eða 71% eru í því sem hér er kallað fullt starf, þ.e.a.s. að 

starfshlutfall viðkomandi er frá 71% til 100%. Á mynd 5 má sjá hvernig svarendur 

skiptast í hópa eftir því hversu hátt starfshlutfall þeirra er. 

 

Mynd 5. Skipting svarenda eftir starfshlutfalli 

Starfsaldur svarenda var flokkaður niður í hópa eftir á. Ekki þykir ástæða til að skoða 

þá breytu út frá eins nákvæmum svörum og spurt var um í könnuninni. Það nægir að 

skoða þá sem hafa starfað stutt eða eitt ár eða skemur, miðlungslengi eða eitt til fjögur 

ár og mjög lengi eða 4 ár eða lengur, sjá nánar á mynd 6.  

 

Mynd 6. Skipting svarenda eftir starfsaldri 
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Langflestir svarendur eru ungir að árum en 85% svarenda eru 35 ára eða yngri líkt og sjá 

má á mynd 7.  

 

Mynd 7. Skipting svarenda eftir aldri 

 

7.3 Greining gagna  

Spurningakönnun 

Þegar öllum svörum hafði verið safnað voru gögnin skráð í gagnaforritið SPSS. 

Tvískalaspurningar og spurningarnar sem svarað var á fimm punkta Likert-skala voru 

færðar inn í forritið ásamt bakgrunnsbreytunum fjórum. Opnar spurningar voru settar 

upp í Word-skjali og svör við spurningum eitt og tvö borin saman. Einnig var lagt mat á 

hvort samræmi væri í svörum þátttakenda við spurningum tvö og þrjú. Þegar 

upplýsingar höfðu verið færðar inn í gagnaforritið var hafist handa við greiningu 

gagnanna. Farið var yfir lýsandi tölfræði og töflur og myndrit skoðuð. Framkvæmd voru 

t-próf (e. Paired-Samples T Test) til að kanna mun á milli tveggja hópa og dreifigreining 

(e. ANOVA) til að bera saman fleiri hópa. Notast var við 5% marktæktarmörk.  

Viðtöl 

Viðtölin þrjú voru hljóðrituð og síðar afrituð. Svör viðmælenda voru sett upp þannig að 

hægt væri að bera saman og kanna hvort samræmi væri í svörum þeirra. Spurningarnar 

voru einnig hafðar til hliðsjónar og skoðað hvort þeim hafi öllum verið svarað. Ekki 

fengust nákvæm svör við öllum spurningunum sem rannsakandi hafði undirbúið. Í þeim 
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örfáu tilfellum var ástæðan sú að viðmælendur höfðu beinlínis ekki svar við 

spurningunni eða hún var ekki talin eiga við. Langflestum spurningum var þó svarað og 

svör fengust við því sem rannsakandi taldi hvað mikilvægast að fá að vita.   
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um 

helstu niðurstöður spurningakönnunarinnar. Því næst verður fjallað um aðrar 

mikilvægar niðurstöður hennar. Að lokum verða dregnar fram helstu niðurstöður úr 

viðtölum.  

8.1 Helstu niðurstöður spurningakönnunar 

Aðspurð sögðust 32,7% svarenda ekki vita hver gildin eru. Í spurningu tvö voru 

þátttakendur sem segjast vita hver gildin eru beðnir um að skrifa þau niður. Þar kom í 

ljós að samtals var tæplega helmingur svarenda, eða 48,3%, sem veit ekki hver gildin 

eru. Af heildinni er því nánast helmingur svarenda sem hefur ekki vitneskju um neitt 

gildanna þriggja. Í töflu 5 má sjá hlutfall þeirra sem vissu ekkert, eitt, tvö eða þrjú gildi. 

Tafla 5. Vitund starfsfólks á gildum fyrirtækisins 

Fjöldi gilda Hlutfall 

Engin gildi 48,30% 

Eitt gildi 17,30% 

Tvö gildi 10,30% 

Þrjú gildi 24,10% 

Af þeim sem sögðust vita hver gildin eru voru 37,8% þeirra sem vita hver öll þrjú 

gildin eru og 21,6% þeirra sem sögðust vita hver gildin eru vissu í raun ekki neitt þeirra. 

Nánari útlistun má sjá á töflu 6.  

Tafla 6. Raunveruleg vitund þeirra sem töldu sig vita hver gildin eru 

Fjöldi gilda Hlutfall 

Engin gildi 21,60% 

Eitt gildi 24,30% 

Tvö gildi 16,20% 

Þrjú gildi 37,80% 

 

Í fjórðu og fimmtu spurningu voru gildin talin upp og þátttakendur beðnir um að 

segja annars vegar til um að hversu miklu leyti gildin eiga við um starfsemi Te & Kaffi og 

hins vegar að hve miklu leyti gildin endurspeglast í daglegum störfum hvers 

þátttakanda. Niðurstöður spurningar fjögur leiddu í ljós að svarendum þykir almennt 

vera starfað samkvæmt gildunum í fyrirtækinu. Niðurstöður spurningar fimm leiddu í 
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ljós að svarendum þykir gildin þrjú endurspegla störf þeirra frekar vel. Staðalfrávik, 

meðaltöl og fjölda svara má sjá í töflu 7 og töflu 8.  

Tafla 7. Staðalfrávik, meðaltöl og fjöldi svara úr spurningu 4. 

Hversu illa eða vel finnst þér hvert gildi eiga almennt við um starfsemi Te & Kaffi? 

  Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Fagmennska 58 3,86 0,926 

Þekking 58 3,84 0,988 

Upplifun 58 4,05 0,736 

 

Tafla 8. Staðalfrávik, meðaltöl og fjöldi svara úr spurningu 5. 

Hversu illa eða vel finnst þér hvert gildi endurspeglast í daglegum störfum 
þínum? 

  Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Fagmennska 58 4,12 0,595 

Þekking 58 3,93 0,722 

Upplifun 58 4,10 0,742 

 

Við samanburð á svörum við spurningu 4 og 5 varðandi gildin þrjú kom í ljós að enginn 

munur (p > 0,05) var á þeim.  

8.2 Ítarlegar niðurstöður spurningakönnunar 

Í þriðju spurningu er spurt hver gildin ættu að vera að mati svarenda. Rúmlega 

helmingur svarenda telur sömu gildi og eru þegar til staðar eiga vel við. Um það bil einn 

tíundi svarenda svaraði ekki spurningunni. Af þeim sem nefndu önnur gildi en þau sem 

eru þegar til staðar voru eftirfarandi gildi áberandi: Gæði, samvinna, ánægja, þægilegur 

vinnustaður, virðing, samskipti, hreinskilni, heiðarleiki og umhverfisvernd. 

Þegar skoðaður var munur á svörum þátttakenda við spurningu 4, hversu illa eða vel 

finnst þér hvert gildi eiga almennt við um starfsemi Te & Kaffi, eftir starfsaldri kom í ljós 

að enginn munur var á svörum (p > 0,05). Ekki var heldur munur á svörum við spurningu 

5, hversu illa eða vel finnst þér hvert gildi endurspeglast í daglegum störfum þínum, 

eftir starfsaldri (p > 0,05).  
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Á mynd 8 má sjá svör þátttakenda við því hversu illa eða vel gildið fagmennska á 

almennt við um starfsemi Te & Kaffi skipt eftir starfsaldri. 

 

 

Mynd 8. Mat starfsfólks á gildinu „fagmennska“ út frá starfsaldri 

Á mynd 9 má sjá svör þátttakenda við því hversu illa eða vel gildið þekking á almennt 

við um starfsemi Te & Kaffi skipt eftir starfsaldri. 

 

 

Mynd 9. Mat starfsfólks á gildinu „þekking“ út frá starfsaldri 
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Á mynd 10 má sjá svör þáttakenda við því hversu illa eða vel gildið upplifun á almennt 

við um starfsemi Te & Kaffi skipt eftir starfsaldri. 

 

Mynd 10. Mat starfsfólks á gildinu „upplifun“ út frá starfsaldri 

Í spurningu fimm þar sem spurt er hvernig gildin endurspeglast í daglegum störfum 

þátttakenda kemur fram að enginn svarenda telur fagmennsku og upplifun eiga illa við 

þrátt fyrir að einhverjum þyki svo vera almennt um starfsemina. Sama má í raun segja 

um þekkingu en þar var mjög lítill hluti svarenda sem þykir þekking endurspeglast frekar 

illa í þeirra störfum.  

Þegar fjórða spurning er skoðuð út frá mismunandi starfssviðum kemur í ljós að 

enginn munur er á áliti svarenda eftir starfssviðum (p > 0,05). Skiptingu svara eftir 

starfssviðum má sjá í töflu 9.   

Tafla 9. Mat starfsfólks á hversu viðeigandi hvert gildi er fyrir starfsemi Te & Kaffi, skipt eftir 
starfssviðum 

Starfssvið Fagmennska Þekking Upplifun 

Eldhús 4,3 4,7 4,3 

Verkstæði 3 5 5 

Kaffihús verslunar- eða vaktstjóri 3,4 3,4 3,8 

Kaffihús almennur starfsmaður 3,9 3,9 4 

Kaffibrennsla/ útkeyrsla/ lager 4 3,8 4,2 

Skrifstofa 4,3 4 4,3 
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Þegar fimmta spurning er skoðuð út frá mismunandi starfssviðum kemur í ljós að 

enginn munur er á áliti svarenda eftir starfssviðum (p > 0,05). Sjá má í töflu 10 hvernig 

svör skiptast eftir starfssviði svarenda. 

Tafla 10. Mat starfsfólks á því hversu illa eða vel hvert gildi endurspeglast í daglegum störfum þeirra, 
skipt eftir starfssviðum 

Starfssvið Fagmennska Þekking Upplifun 

Eldhús 4,3 4,7 4,3 

Verkstæði 3 4 4 

Kaffihús verslunar- eða vaktstjóri 4 4 4 

Kaffihús almennur starfsmaður 4,2 3,8 4,3 

Kaffibrennsla/ útkeyrsla/ lager 4,5 4,2 3,8 

Skrifstofa 3,7 3,7 3,6 

 

Þegar spurningar fjögur og fimm eru skoðaðar út frá starfsaldri svarenda er ekki 

munur á svörum (p > 0,05). 

8.3 Helstu niðurstöður úr viðtölum 

Fram kemur í viðtölum við þrjá stjórnendur Te & Kaffi að í byrjun árs 2011 var unnið að 

starfsmannastefnu í tengslum við verkefni MBA-nema við Háskóla Íslands. Í þeirri vinnu 

fólst meðal annars að nemendurnir leiðbeindu stjórnendum og starfsfólki Te & Kaffi við 

að greina gildi fyrirtækisins. Rannsakandi bað viðmælendurna þrjá að lýsa þessu ferli og 

voru þeir allir á sama máli um hvernig ferlið fór fram. Fyrirfram hafði verið ákveðið af 

stjórnendum að ekki yrðu valin mjög mörg gildi því þeir töldu meiri líkur á að starfsfólk 

geti munað fá gildi en ef þau eru of mörg. Vægi allra þátttakenda var jafnt og vægi 

stjórnenda var ekki meira en annarra starfsmanna. Greiningin var framkvæmd þannig að 

samtals tíu manns úr öllum deildum fyrirtækisins, að undanskildu verkstæðinu, fengu 

boð um fund með MBA-nemendunum. Skoðanir og tillögur allra í hópnum höfðu jafn 

mikið vægi. Þessir aðilar áttu að skrifa niður öll þau orð sem þeim fannst endurspegla 

gildi fyrirtækisins. Síðar voru allar tillögur settar upp á töflu og þar kom í ljós hvaða gildi 

komu oftast fram en þau gildi voru nánar rædd innan hópsins. Í framhaldinu fór þessi 

hópur í tveggja daga ferð í sumarbústað þar sem haldið var áfram með vinnu tengda 

gildunum og starfsmannastefnunni. Mikill áhugi var á meðal aðilanna í hópnum fyrir að 

innleiða það sem kom út úr vinnu þeirra en nú, tæplega ári síðar, hefur lítið gerst í þeim 

málum. Enn er þó mikill áhugi á meðal viðmælanda að innleiða gildin.  
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Aðspurðir telja viðmælendurnir þrír sig starfa eftir bestu getu samkvæmt gildunum í 

daglegum störfum. Þeir telja þó vel vera hægt að gera betur og einn þeirra nefnir 

sérstaklega að meira þurfi að gera varðandi gildið þekkingu hjá honum sjálfum og eins í 

öllu fyrirtækinu. Allir eru þeir sammála um að gildin séu hvorutveggja fyrir starfsfólkið 

og viðskiptavinina, fyrst og fremst þó fyrir starfsfólkið sem síðan kemur því á framfæri til 

viðskiptavina með hegðun og viðmóti. Einn viðmælenda ítrekar mikilvægi þess að koma 

þeim á framfæri innanhúss áður en þeim verði lofað útávið. Sá hinn sami tekur einnig 

fram að ekki eigi að „veifa gildunum sem slagorðum“. Viðmælendurnir vilja að 

viðskiptavinurinn fái góða upplifun hvar sem hann kemur, hvort sem er á kaffihúsin eða 

á aðrar starfsstöðvar, og hann á að upplifa að þar sé unnið af fagmennsku og þekkingu.  

Þeir viðmælendur sem koma að mannaráðningum eru sammála um að þeir hugsi til 

gildanna við ráðningu nýs fólks. Sérstaklega segja þeir gildin fagmennsku og þekkingu 

vera í hugum þeirra.  

Þegar spurt er hvort byggt hafi verið á því sem er raunverulega til staðar í fyrirtækinu 

eða hvort fundin hafi verið gildi sem eru eingöngu von um það sem mun verða segja 

þeir hvort tveggja eiga við. Þessi gildi eru til staðar og hafa verið það en það má gera 

betur varðandi öll þrjú segja þeir.  

Aðspurður segir eigandinn mikinn mun vera á því að reka fyrirtæki með örfáum 

starfsmönnum líkt og fyrstu árin en þá gátu eigendurnir komið betur á framfæri til 

starfsfólksins hvers þeir væntu af því við dagleg störf þess. Með þann fjölda sem nú 

starfar hjá fyrirtækinu sé því nauðsynlegt að hafa skýrari reglur um hvernig starfsfólk á 

að haga störfum sínum og gildin spila þar ákveðið hlutverk. Hann segir sömu gildi hafa 

verið til staðar í fyrirtækinu frá stofnun þess og að í gegnum tíðina hafi ávallt verið unnið 

að einhverju leyti í samræmi við þau. Að lokum samsinnir hann því að gildi fyrirtækisins 

séu að mörgu leyti lík persónulegum gildum hans.  
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9 Umræður og ályktanir 

Svar við rannsóknarspurningunni er jákvætt, þ.e. starfsfólk Te & Kaffi telur útgefin gildi 

fyrirtækisins eiga vel við um starfsemi þess. Niðurstöður könnunarinnar sýna að 

starfsmenn telja öll gildin þrjú, fagmennska, þekking og upplifun, almennt eiga vel við 

starfsemi Te & Kaffi en einnig telja þeir öll gildin endurspeglast í störfum þeirra. Með 

tilliti til þess að einungis ár er síðan gildi fyrirtækisins voru skilgreind og sett fram í 

orðum, en einnig með hliðsjón af því að lítil vinna hefur verið lögð í að koma þeim á 

framfæri af hálfu stjórnenda, má segja að um raunveruleg gildi sé að ræða miðað við 

hversu vel starfsfólk telur vera unnið samkvæmt þeim. 

Það kemur á óvart hversu hátt hlutfall þeirra sem sögðust vita hver gildin eru gátu 

ekki nefnt eitt þeirra. Það er því tæplega helmingur svarenda sem hefur ekki vitneskju 

um neitt af gildunum þremur. Það vekur einnig athygli að einungis rétt rúmlega 

þriðjungur þeirra sem segjast vita hver gildin eru geta nefnt öll gildin þrjú. Það kemur 

eilítið á óvart hversu hátt hlutfall svarenda segist vita hver gildin eru en höfðu síðan ekki 

vitneskju um þau. Fjórðungur allra svarenda getur nefnt öll gildin þrjú. Það má greinilega 

gera betur varðandi vitund starfsfólks á gildunum. Líkt og komið hefur fram tók tíu 

manna starfshópur þátt í að greina gildin og líklegt er að stór hluti þeirra sem þekkja öll 

gildin hafi verið hluti af þeim starfshópi. Líkt og kemur fram í skrifum Davis (1984) eru 

meiri líkur á að starfsmenn vinni samkvæmt gildum fyrirtækisins ef þeir vita hver þau 

eru. Það er því svigrúm til að gera enn betur og auka vitund starfsfólks á gildunum. 

Líklegt er að vitund starfsfólks hafi aukist eftir fyrirlögn þessarar könnunar þar sem 

þátttakendur sáu gildin og þurftu að svara spurningum tengdum þeim. Líta má svo á að 

könnun þessi sé fyrsta skref í að koma gildunum á framfæri til starfsfólks Te & Kaffi. 

Þegar álit svarenda á hversu illa eða vel gildin eiga almennt við um starfsemina út frá 

starfsviði er skoðað má sjá nokkurn mun á meðaltölum þessara hópa þrátt fyrir að 

munurinn hafi ekki verið marktækur. Þar má sjá að þeir sem starfa á kaffihúsunum, bæði 

almennt starfsfólk og verslunar- og vaktstjórar telja gildin eiga ögn minna við um 

heildarstarfsemina heldur en þeir sem starfa á öðrum starfssviðum. Það mætti kannski 

rekja til þess að öll hin starfssviðin eru staðsett á sama stað í Hafnarfirði og eigendur og 

stjórnendur eru einnig með aðstöðu þar. Starfsfólk þar er því í meiri nálægð við 

stjórnendur en á kaffihúsunum sem eru dreifð um allan bæ. Samkvæmt Ulrich og Lake 
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(1990) lítur starfsfólk gjarnan á stjórnendur sem fyrirmyndir varðandi hvernig það hagar 

sér innan fyrirtækisins. Það má því túlka þessar upplýsingar sem svo að það starfsfólk 

sem starfar í nánari tengslum við stjórnendur skynji gildin betur, að því gefnu að 

stjórnendurnir starfi eftir þeim.    

Það er ýmislegt sem kemur fram í niðurstöðum úr viðtölum sem gefur til kynna að 

greining á gildum Te & Kaffi hafi verið í samræmi við það sem fræðimenn leggja til. Áður 

en farið var í greiningu á gildum í samráði við hóp nemenda í MBA-námi var ákveðið að 

gildin ættu ekki að vera mjög mörg líkt og Argandona (2003) og Davis (1984) leggja til 

því það er talið auka líkur á að allir muni hver gildin eru. Nemarnir greindu í samráði við 

starfsfólk Te & Kaffi helstu skoðanir og gildi innan fyrirtækisins sem þeir notuðust svo 

við þegar þeir settu saman stefnu fyrirtækisins líkt og van Riel og Balmer (1997) leggja til 

að sé gert. Starfsmenn úr öllum deildum fyrirtækisins, að undanskilinni einni deild, voru 

hafðir með þegar gildin voru greind. Þetta er í takt við það sem Barrett (2006) leggur til 

en hann leggur áherslu á að bæði stjórnendur og starfsfólk taki þátt í greiningu á gildum 

fyrirtækja. Þeir Barrett (2006) og van Rekom, van Riel og Wierenga (2006) leggja til að 

þegar tiltekinn hópur innan fyrirtækisins hefur borið kennsl á gildin sé álit allra 

starfsmanna fengið. Við greiningu í Te & Kaffi var unnið samkvæmt tillögum þeirra 

varðandi það að byrja á að fá hóp fólks úr öllum deildum en ekki var fengið álit allra 

starfsmanna í framhaldi af því. Það má þó í raun segja að það hafi verið gert með þessari 

spurningakönnun og útkoman er sú að almennt telur starfsfólk þessi þrjú gildi eiga vel 

við um starfssemina.  

Núverandi gildi Te & Kaffi eru mjög vel við hæfi, lýsandi og raunhæf, og eins og 

kemur fram í niðurstöðum spurningakönnunar eru flestir starfsmenn ánægðir með þau. 

Einhverjir telja þó önnur gildi eiga að vera til staðar. Það vakna spurningar hvort orðalag 

í skýringum á gildunum miðast of mikið við viðskiptavini og minna við starfsfólk. Það 

mætti kannski skoða tillögur starfsfólks með það í huga að koma þeim fyrir í 

skilgreiningu á gildunum vegna þess að orðin sem notuð eru til að lýsa þeim hafa frekar 

víða merkingu og geta skilgreiningar verið nákvæmari en þær eru nú.  

Með hliðsjón af niðurstöðum í þessari rannsókn telur rannsakandi að það mætti 

aðeins umorða og bæta við skilgreiningarnar þannig að þær verði eitthvað á þessa leið:   
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Fagmennska: „Við viljum hafa metnaðarfullt starfsfólk sem sýnir vönduð vinnubrögð 

og faglega framkomu gagnvart samstarfsfólki sínu og viðskiptavinum“.  

Samkvæmt viðtölum við stjórnendur hafa gildin verið til staðar frá upphafi. Að mati 

rannsakanda er það hluti af fagmennsku að vera með starfsmannastefnu en þó er 

einungis u.þ.b. ár síðan sú stefna var mótuð. Hér hefur orðalagi verið breytt þannig að 

það beinist meira að starfsfólki .  

Þekking: „Við öflum okkur stöðugt þekkingar til að verða færari og öruggari sem 

einstaklingar og geta boðið viðskiptavinum upp á framúrskarandi gæði“.  

Hér hefur orðið „styrkleikur“ verið fjarlægt. Að mati rannsakanda á það ekki við þegar 

gildi eru skilgreind heldur frekar í tengslum við SVÓT-greiningu. Einnig er hér lögð meiri 

áhersla á starfsmanninn og lokaútkoman á að vera aukin gæði líkt og einhverjir 

starfsmenn nefndu þegar þeir voru spurðir hver gildin ættu að vera.  

Upplifun: „Við viljum skapa hlýlegt andrúmsloft, gleði á vinnustað, góða þjónustu og 

ógleymanlega upplifun“.  

Hér hefur rannsakandi breytt orðalagi lítillega og bætt við gleði á vinnustað. Þar með 

tengist það meira starfsfólkinu og gæti auðveldað stjórnendum m.a. við ráðningu á nýju 

starfsfólki að einblína á að ráða glaðlynt fólk til starfa.  

9.1 Takmarkanir 

Einhverjir starfsmenn voru enskumælandi. Rannsakandi hafði ekki gert ráð fyrir því og 

hafði ekki enska þýðingu til reiðu, um var að ræða tvo starfsmenn sem gátu því ekki 

svarað könnuninni. Sumir skildu ekki við hvað er átt með hugtakinu gildi þrátt fyrir 

útskýringu í upphafi könnunarinnar. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að útskýra fyrir 

þeim sem þurftu á því að halda en í einstaka tilfellum gátu þátttakendur samt sem áður 

ekki áttað sig á um hvað væri fjallað.   

9.2 Frekari rannsóknir 

Rannsókn þessi hefur leitt í ljós að þau gildi sem hafa verið skilgreind í starfsemi Te & 

Kaffi eru viðeigandi en æskilegt er að vinna betur að kynningu þeirra á meðal 

starfsmanna. Við vinnslu á þessu verkefni hefur komið í ljós að stjórnendur hafa í hyggju 

að kynna gildin betur innan fyrirtækisins. Áhugavert væri að endurtaka þessa könnun til 

að mynda eftir eitt til tvö ár til að hafa samanburð fyrir og eftir að slíkt kynningarstarf 
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hefur verið unnið innan Te & Kaffi. Það væri einnig áhugavert í tengslum við þá könnun 

að skoða nánar með hvaða hætti gildin hafa verið kynnt. Einnig er lagt til að á þeim 

tímapunkti verði framkvæmd könnun á meðal viðskiptavina Te & Kaffi um ýmis atriði er 

varða til dæmis upplifun þeirra og reynslu af viðskiptum við fyrirtækið með hliðsjón af  

gildunum og megináherslum í starfseminni. 
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10 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um gildi og þýðingu þeirra í rekstri og starfsemi 

fyrirtækja. Það er mikilvægt að stjórnendur setji fram vel skilgreind og skýr gildi sem eru 

bæði sönn og auðskilin fyrir starfsfólk. Það á sérstaklega við í stærri fyrirtækjum þar sem 

stjórnendur og eigendur hafa ekki eins mikil tengsl við starfsfólk og í minni fyrirtækjum. 

Gildin eiga að vera leiðbeinandi fyrir starfsfólk varðandi ákvarðanir sem það tekur og 

hvernig það á að haga sér innan fyrirtækisins og því er gott ef allir eru meðvitaðir um 

hver gildin eru. Það er ekki síður mikilvægt að allir starfi samkvæmt gildunum hvort sem 

þeir vita upp á hár hver gildin eru eða ekki. Það er því mikilvægara fyrir stjórnendur 

fyrirtækja að kanna hvort starfsfólk telji að unnið sé samkvæmt gildunum í stað þess að 

biðja um upptalningu á gildunum. Stjórnendur þurfa að sýna gott fordæmi áður en hægt 

er að ætlast til mikils af starfsfólki. Stjórnendur þurfa fyrst og fremst að vinna sjálfir 

samkvæmt gildunum og hafa þau í huga við dagleg störf sín. Þannig sjá starfsmenn 

hvernig stjórnendur hegða sér og átta sig betur á hvernig þeir geta tamið sér svipaða 

hegðun. Orðatiltækið „eftir höfðinu dansa limirnir“ er talið eiga vel við hér og skulu 

stjórnendur ávallt hafa það hugfast.    
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Viðauki 1 – Spurningalisti 

Í þessari könnun er spurt út í gildi Te & Kaffi. Hugtakið „gildi“ má útskýra sem 

ákveðin leiðbeinandi atriði sem stjórnendur fyrirtækja leggja hvað mesta áherslu á 

að starfsmenn vinni samkvæmt. Um er að ræða ákveðinn hugsunarhátt sem er lýst 

með stökum orðum eða orðasamböndum sem eru skýr og einföld en samtímis eru 

þau hlaðin merkingu. Hér er ekki verið að biðja um nákvæma útskýringu í löngu 

máli heldur einstaka orð sem endurspegla hegðun starfsfólks og stjórnenda. 

 

 

1. Veistu hver gildi Te & Kaffi eru?  

 

JÁ  NEI 

 

Ef þú svaraðir spurningu 1 neitandi vil ég biðja þig að svara næst spurningu 3.  

 

 

2. Hver eru gildi Te & Kaffi?  

 

 

 

 

3. Hver telur þú að gildi Te & Kaffi ættu að vera?  

 

 

 

 

 

 



 

65 

4. Hér að neðan má sjá gildi Te & Kaffi. Hversu illa eða vel finnst þér hvert gildi eiga 

almennt við um starfsemi Te & Kaffi. Vinsamlegast merktu við þá tölu sem þér finnst 

eiga við þar sem 1 táknar „mjög illa“ og 5 táknar „mjög vel“  

  

 Mjög illa    Frekar illa     Hvorki/né    Frekar vel    Mjög vel  

Fagmennska  1  2  3  4  5 

Þekking  1   2  3  4  5 

Upplifun  1  2  3  4  5 

 

5. Að jafnaði, hversu illa eða vel finnst þér hvert gildi endurspeglast í daglegum 

störfum þínum? Vinsamlegast merktu við þá tölu sem þér finnst eiga við þar sem 1 

táknar „ mjög illa“ og 5 táknar „mjög vel“.  

 

      Mjög illa     Frekar illa     Hvorki/né        Frekar vel       Mjög vel 

        

Fagmennska  1  2  3  4  5 

Þekking  1  2  3  4  5   

Upplifun  1  2  3  4  5 

 

 

6. Hversu lengi hefur þú starfað hjá Te & Kaffi?  

___  6 mánuði eða skemur  

___ 7 til 12 mánuði 

___ 1 til 2 ár 

___ 2 til 4 ár 

___ 4 til 8 ár 

___ 8 til 12 ár 

___ 12 ár eða lengur 
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7. Hvar í fyrirtækinu starfar þú?  

___ Eldhúsi  

___ Verkstæði   

___ Kaffihúsi/verslun – verslunar- eða vaktstjóri 

___ Kaffihúsi/verslun – almennur starfsmaður   

___ Kaffibrennslu/Útkeyrslu/Lager  

___ Skrifstofu  

  

 

 

8. Hvert er starfshlutfall þitt? (ef það er breytilegt þá skaltu miða við starfshlutfall þitt 

í nóvember 2011)  

___ Minna en 40 % 

___ 40 % til 70 % 

___ 71 % til 100 % 

 

 

9. Hver er aldur þinn?  

___ 25 ára eða yngri 

___ 26 ára til 35 ára 

___ 36 ára til 45 ára 

___ 46 ára eða eldri 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf  

 

Sæl verið þið, Jónína heiti ég og starfaði lengi vel hjá Te og Kaffi.  

Undanfarið hef ég stundað nám í Markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum og vinn nú að 

mastersritgerð minni. Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar mun ég framkvæma greiningu á 

Te og Kaffi og hef fengið leyfi frá Halldóri og Sigmundi til að leggja spurningar fyrir ykkur 

starfsmenn.  

Markmiðið með könnuninni er að fá álit ykkar allra á atriðum sem tengjast starfseminni 

og munu upplýsingarnar vonandi nýtast í framhaldinu.  

Ég mun koma við á kaffihúsunum og Stapahrauni á næstu dögum og biðja ykkur um að 

svara fyrir mig nokkrum spurningum en það ætti að taka um 5 til 10 mínútur.  

 

Ég hlakka til að sjá ykkur.  

Kær kveðja,  

Jónína Tryggvadóttir  
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