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Ágrip 

Í þessari rannsókn er fyrirtækjamenning Batterísins – arkitektar viðfangsefnið. Markmiðið 

með rannsókninni var að fá mynd af menningunni, styrk- og veikleikum hennar og koma 

með tillögur til stjórnanda hvernig styrkja megi hana. Einnig var leitað tengsla milli 

menningarinnar og árangurs fyrirtækisins. Margir fræðimenn hafa skrifað um 

fyrirtækjamenningu en hér var aðallega stuðst við kenningar Edgar H. Schein, Terence 

Deal, Allan Kennedy og Daniel R. Denison. 

 Spurningalisti Denison var lagður fyrir alla starfsmenn og var svarhlutfallið 100%. 

Niðurstöður sýndu styrkleika menningarinnar í þremur af fjórum menningarvíddum 

Denison. Helsti styrkleiki menningarinnar liggur í víddinni þátttaka en styrkur í þeirri 

vídd bendir til þess að fyrirtækið veiti starfsfólki sínu umboð til athafna og byggi upp 

hæfni þeirra. Einnig bendir hún til að ákvörðunarvaldi sé dreift og unnið sé í teymum. 

Helstu veikleika menningarinnar er að finna í víddinni samræmi og felast þeir í stjórnun, 

samhæfingu og samþættingu innan fyrirtækisins. Skýringa á veikleikanum gæti verið að 

finna í sögu fyrirtækisins. Mikill vöxtur þess síðastliðin fjögur ár hefur kallað á dreifingu 

ábyrgðar og breytta stjórnunarhætti. Stjórnendur fyrirtækisins hafa ekki náð að fylgja 

þessum hraða eftir þrátt fyrir góðan vilja. Aðferð Denison gerði rannsakanda kleift að 

leita tengsla milli menningarinnar og árangurs fyrirtækisins. Tengsl fundust milli allra 

menningarvídda og þriggja árangursþátta. Af menningarvíddunum fjórum hafði víddin 

markmið tengsl við flesta árangursþætti sem mældir voru. 

 Eigindlegum aðferðum var beitt til þess að fá betri skilning á 

fyrirtækjamenningunni og þeim undirliggjandi hugmyndum sem liggja í kjarna hennar. 

Niðurstöður sýna að áberandi þættir í menningu Batterísins eru góður starfsandi þar sem 

léttleiki og húmor svífur yfir vötnum. Starfsumhverfi er sveigjanlegt og fjölskylduvænt og 

vel er búið að starfsfólki. Megingildi fyrirtækisins snúa að fagmennsku og góðri hönnun.  

 Til að styrkja menninguna þurfa stjórnendur að huga að innra samræmi og 

samþættingu. Endurskoða þarf stjórnskipan og verkaskiptingu og skýra ábyrgðarsvið 

hvers og eins til að tryggja að hlúð sé að þeim þáttum sem tryggja að markmið og stefna 

fyrirtækisins nái fram að ganga. 
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Formáli 

Rannsóknin er tilviksathugun sem gerð var á fyrirtækjamenningu Batterísins - arkitektar. 

Markmiðið með rannsókninni var að fá greinagóða mynd af fyrirtækjamenningunni, finna 

styrk- og veikleika hennar og koma með tillögur til stjórnenda um hvernig megi styrkja 

hana. Rannsakandi studdist við skrif Edgar H. Schein, Terence Deal, Allan Kennedy og 

Daniel R. Denison. Nálgun þeirra á viðfangsefninu er ólík og krafðist beitingu 

mismunandi rannsóknaraðferða. 

  Í rannsókninni voru notaðar bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Spurningalisti Denison var lagður fyrir alla starfsmenn og viðtöl og rýnihópar notaðir til 

að öðlast dýpri skilning á menningunni. Þátttökuathuganir voru notaðar til þess að greina 

sýnilegt tákn menningarinnar og  ritaðar heimildir skoðaðar í leit að yfirlýstum gildum og 

stefnu fyrirtækisins. 

 Rannsóknin er meistaraprófsverkefni til fullnaðar MS gráðu í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin hófst 12. júní 2008 og lauk 16. 

september sama ár. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS. Leiðsögukennari var Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og er honum þökkuð góð leiðsögn og samstarf. Einnig er eigendum og 

starfsmönnum Batterísins ehf. þakkað en án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að 

veruleika. Sérstakar þakkir fá Brynja Þórarinsdóttir og Guðmundur Ósvaldsson sem voru 

rannsakanda innan handar í Batteríinu. Elín Sigríður Arnórsdóttir fær þakkir fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar og Inga Sif Stefánsdóttir fyrir prófarkalestur. 

 

16. september 2008 

Gerður Pétursdóttir 
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Inngangur 

Þegar að við komum inn í fyrirtæki í fyrsta skipti mætir okkur sérstakt andrúmsloft, við 

tökum eftir sýnilegum þáttum eins og húsnæði, samskiptum og talsmáta starfsfólks. Við 

nánari kynni förum við að kynnast þeim undirliggjandi hugmyndum og gildum sem ráða 

ríkjum í fyrirtækinu. Þetta eru allt þættir fyrirtækjamenningar sem er hugtak sem hefur 

öðlast aukna athygli og gildi bæði meðal fræðimanna og stjórnenda fyrirtækja síðastliðna 

áratugi. Umræðan hefur að miklu leyti falist í því hvað fyrirtækjamenning sé, hvort hægt 

sé að mæla hana og greina og að hvaða leyti hægt sé að stjórna henni og breyta. 

 Fyrirtækjamenning er hugtak sem snertir flest meginviðfangsefni stjórnenda til 

dæmis gildi, markmið, stefnu og starfsanda. Síðastliðin ár hefur rannsakandi starfað sem 

leikskólastjóri og í tvö skipti hefur hann tekið þátt í stofnun nýrra leikskóla. Þegar að 

rannsakandi vann með starfsfólki sínu að stefnumótun skólanna hafði hann aldrei heyrt 

hugtakið fyrirtækjamenning, talað var um gildi, starfsanda og hugmyndafræði. Í námi 

sínu í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands kynntist hann fyrst hugtakinu og féllu þá 

margir bitar í púsluspilinu saman. Þær kenningar sem hann las féllu vel að þeim 

raunveruleika sem hann þekkti, að fyrirtækjamenning sé einn mikilvægasti þáttur hverrar 

skipulagsheildar. Hvernig unnið er með fyrirtækjamenninguna, henni stýrt og hún mótuð í 

samræmi við umhverfið getur haft úrslitaáhrif á velgengni fyrirtækja. Rannsakandi leit 

því á það sem tækifæri til þess að öðlast meiri þekkingu og skilning á fyrirtækjamenningu 

þegar að framkvæmdastjóri Batterísins ehf. falaðist eftir því að hann myndi gera rannsókn 

á menningu þess.  

 Batteríið er arkitektastofa sem starfrækt hefur verið í liðlega tuttugu ár. 

Meginverkefni Batterísins snúa að hönnun mannvirkja og ráðgjöf á sviði skipulagsgerðar. 

Vöxtur fyrirtækisins var hægur fyrstu árin en jókst til muna síðastliðin fjögur ár. 

Fyrirtækið hefur tekist á við metnaðarfull og stór verkefni sem fylgt hefur mikil 

velgengni. Það er því spennandi verkefni að greina fyrirtækjamenningu þess og leita 

tengsla milli árangurs fyrirtækisins og menningarinnar.  
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 Ritgerðin skiptist í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta, fyrri hluti hennar 

er fræðilegur og hefst á yfirliti yfir þá umfjöllun sem átt hefur sér stað meðal fræðimanna 

um fyrirtækjamenningu, skilgreiningar, rannsóknir og mælingar á henni. Sérstaklega er 

fjallað um kenningar Schein, Deal, Kennedy og Denison og stuðst er við skilgreiningu 

Schein á hugtakinu fyrirtækjamenning. Gerð er grein fyrir þáttum sem hafa áhrif á 

fyrirtækjamenningu eins og gildum, starfssemi og stærð fyrirtækja. Einnig er fjallað um 

áhrif leiðtoga og stjórnenda á mótun og stjórnun fyrirtækjamenningar. 

 Seinni hluti ritgerðarinnar inniheldur upplýsingar um tilviksathugun sem gerð var á 

fyrirtækjamenningu Batterísins. Markmiðið með rannsókninni var að fá greinagóða mynd 

af fyrirtækjamenningu Batterísins, finna styrk- og veikleika og koma með tillögur til 

stjórnenda um hvernig vinna megi að úrbótum. Í rannsókninni voru notaðar bæði 

eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Spurningalisti Denison var lagður fyrir 

alla starfsmenn og viðtöl og rýnihópar notaðir til að öðlast dýpri skilning á menningunni. 

Þátttökuathuganir voru notaðar til að greina sýnilegt tákn menningarinnar og ritaðar 

heimildir skoðaðar í leit að yfirlýstum gildum og stefnu fyrirtækisins. Settar voru fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

Hver eru helstu einkenni fyrirtækjamenningar Batterísins? 

 Hverjir eru styrkleikar hennar? 

 Hverjir eru veikleikar hennar?                      

 Hvaða þættir fyrirtækjamenningarinnar tengjast árangri fyrirtækisins ? 

 Hvaða leiðir eru færar til að styrkja fyrirtækjamenninguna? 

 

Ritgerðin skiptist niður í sex kafla; í fyrsta kafla er fjallað um fyrirtækjamenningu og 

þremur kenningum og greiningaraðferðum gerð skil. Annar kafli fjallar um hvernig 

stjórna megi og þróa fyrirtækjamenningu. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferðum og arkitektastofan Batteríið kynnt til sögunnar. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og í þeim fimmta eru umræður þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar og fræðin eru tengd saman. Í sjötta kafla er samantekt á helstu 

niðurstöðum og tillögum til stjórnenda.  
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1 Fyrirtækjamenning 

Menning er fyrirbæri sem rannsakað hefur verið í langan tíma af mannfræðingum, 

félagsfræðingum, sagnfræðingum og heimspekingum (Schneider, 1988). Margar 

mismunandi skilgreiningar eru til á hugtakinu. Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, 

UNESCO, hefur lagt til að menning sé skilgreind sem: „... samsafn þeirra trúarlegu, 

efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem einkenna hvert samfélag eða 

samfélagshóp. Listir og bókmenntir teljast til menningar, en einnig lífsstíll, 

sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og skoðanir“ (UNESCO, 2002). Eins og fram kemur 

í skilgreiningunni samanstendur menning bæði af áþreifanlegum hlutum og 

óáþreifanlegum þáttum eins og gildum og hefðum. Þessir þættir eru leiðarvísar fyrir 

hegðun og hafa mikil áhrif á samskipti og ákvarðanatöku manna. 

 Fyrirtækjum eða skipulagsheildum má á margan hátt líkja við samfélög, þau 

samanstanda af hópi fólks með sameiginleg markmið og verkefni sem aðskilja þau frá 

öðrum skipulagsheildum. Slíkir hópar þróa með sér ákveðin gildi og venjur sem skapa 

sérstaka menningu (Ott, 1989).  

 Morgan (1997) líkir fyrirtækjamenningu við persónuleika fólks, engir tveir 

einstaklingar hafi sama persónuleikann og sama megi segja um fyrirtæki og menningu 

þeirra, hvert fyrirtæki hafi einstaka menningu.  

 Upphafið á rannsóknum og áhuga stjórnenda á fyrirtækjamenningu má meðal 

annars rekja til þess forskots sem Japanir náðu að mynda í iðnaði og framleiðslu upp úr 

1960. Margir töldu að velgengni þeirra mætti rekja til menningu þjóðarinnar sem 

endurspeglaðist í menningu fyrirtækjanna (Morgan, 1997). Áhugi rannsakenda og 

stjórnenda á Vesturlöndum á fyrirtækjamenningu fór vaxandi upp úr 1980 með útgáfu 

bóka á borð við Theory Z (1981) eftir William Ouchi, The art of japanese management 

(1982) eftir Richard Pascale og Anthony Athos, Corporate cultures (1982) eftir Deal og 

Kennedy og In search of excellence (1982) eftir Peters og Waterman. Höfundar þessara 

ritverka töldu sterka fyrirtækjamenningu vera leiðarvísi fyrir hegðun og frammistöðu 

starfsfólks sem stuðlaði að auknum árangri fyrirtækja. Síðar dalaði umræðan en kom aftur 



 10 

sterk upp á yfirborðið upp úr 1990 þegar að fræðimenn á borð við Kotter og Heskett og 

Denison sýndu með rannsóknum sínum fram á að fyrirtækjamenning hefði áhrif á árangur 

fyrirtækja (Denison og Mishra, 1995; Kotter og Heskett, 1992). Deilt hefur verið um 

hvort hægt sé að tala um orsakatengsl milli menningar og árangurs (Alvesson, 2002). 

Mikilvægi menningar í fyrirtækjum hefur þó síst farið minnkandi með breyttum 

samfélagsaðstæðum. Í þekkingarfyrirtækjum nútímans þar sem skipulag er lífrænt og 

starfsmennirnir eru sérfræðingar er menningin mikilvægur þáttur til að skapa og viðhalda 

tryggð starfsmanna (Alvesson, 2002; O,Reilly, 1989). 

1.1 Að skilgreina hugtakið fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning er flókið og margslungið hugtak og til eru ótal skilgreiningar á því. 

Flestar kenningar og skilgreiningar um fyrirtækjamenningu innihalda annars vegar 

áþreifanlega hluti eins og: Slagorð, tungumál, hegðun, sögur, klæðnað, reglur, hetjur, 

venjur, hefðir og atburði. Hins vegar óáþreifanlega þætti eins og gildi, skoðanir og 

sameiginlegar hugmyndir þeirra sem mynda skipulagsheildina (Deal og Kennedy, 2000a; 

Ott, 1989;  Peters og Waterman, 1982; Schein, 2004).  

 Ýmsir fræðimenn hafa notað ísjaka sem myndlíkingu fyrir fyrirtækjamenningu og 

skipt henni upp í tvennt. Annars vegar það sem er sýnilegt og hinsvegar það sem er 

óáþreifanlegt og liggur undir yfirborðinu. Sýnilegir þættir eru til dæmis; sögur, hegðun, 

fatnaður og slagorð. Ósýnilegu þættirnir eru til dæmis; trú, gildismat, viðhorf og 

tilfinningar. Segja má að ósýnilegi hlutinn sé sameiginlegur skilningur þeirra sem starfa í 

skipulagsheildinni (Daft, 2001a; Schein, 2004). Skilgreining Daft á fyrirtækjamenningu er 

eftirfarandi: „Fyrirtækjamenning er gildi, trú, skilningur og hugsun meðlima 

skipulagsheildarinnar, hvernig hlutir eru gerðir og þeir kenndir starfsmönnum” (Daft, 

2001a, bls. 314).  

 Allir starfsmenn eru þátttakendur í mótun menningarinnar þó að það sé að mestu 

leyti ómeðvitað. Kraftur menningarinnar kemur oft fyrst í ljós þegar stjórnendur gera 

stefnu eða skipulagsbreytingar sem stangast á við ríkjandi hefðir og gildi (Daft, 2001a). 

 Ott (1989) safnaði saman skilgreiningum á því hvað fyrirtækjamenning er úr 

fimmtíu og átta bókum og greinum, í töflu 1.1 má sjá nokkrar af þessum skilgreiningum. 
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Tafla 1.1 Skilgreiningar á fyrirtækjamenningu 

Tákn, tungumál, hugmyndafræði, hefðir og mýtur (Pettigrew, 1979). 

 

Hegðunarmynstur – eða fastmótuð hegðun (Goffman, 1959, 1967; Van Maanen, 

1979). 

 

Mynstur viðmóts, gilda og viðhorfa sem mótast af hefðum, fordæmi og fyrri 

framkvæmdum og eru sýnileg í þeim hópmyndunum sem leiðtogar vinna innan.  

Viðhorf og trú sem fólk lifir eftir (Blake & Mouton, 1969). 

 

Ráðgefandi heimspeki við stefnumótun fyrirtækja (Ouchi, 1981; Morley, 1984). 

 

Hugmyndafræði, réttlæting þess sem er leyft og bannað (Harrison, 1972; Meyer, 

1984). 

 

Andrúmsloft á vinnustað, viðhorf gagnvart vinnu, hlutfall ábyrgðar gagnvart vinnu 

(Lippitt, Langseth & Mossop, 1985; Miles & Schmuck, 1971; Tagiuri & Litwin, 

1968). 

 

Skuldbinding og trú á árangur Peters & Waterman, 1982). 

 

Gildi og venjur (Tichy & Ulrich, 1984; Hall, 1977). 

 

Tákn, tungumál og listir (Hayakawa, 1953). 

 

Leikreglur þeirra sem vilja þrífast innan fyrirtækisins (Schein, 1968; Ritti & 

Funkhouser, 1977; Van Maanenn, 1976). 

 

Sameining nokkurra áhugaverðra skilgreininga myndi leiða til eftirfarandi: 

Fyrirtækjamenning er límið sem heldur fyrirtækinu saman í gegnum mynstur 

sameiginlegs skilnings. Menningin einblínir á gildi, trú og væntingar sem félagarnir 

deila (Siehl & Martin, 1984). 

 

Skilgreiningarnar í töflu 1.1 eru fjölbreyttar og nálgast hugtakið á mismunandi hátt þó 

finna megi ákveðin þemu í þeim. Algeng þemu eru til dæmis hegðunarmynstur, venjur og 

hefðir og hugmyndafræði sem lýsir viðhorfi og gildum þeirra sem starfa í fyrirtækinu.  

1.2 Að rannsaka og mæla fyrirtækjamenningu 

Ágreiningur hefur verið um hvernig litið er á fyrirtækjamenningu og hvernig beri að 

rannsaka hana, stjórna henni og breyta (Benito og Benito, 2005; Deal og Kennedy, 2000a; 

Denison og Spreitzer, 1991; Levin, 2000; Ott, 1989; Schein, 2004). Ástæðan fyrir þessum 
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ágreiningi er ekki síst sá skilgreiningarvandi á hugtakinu sem rannsakendur og fræðimenn 

hafa staðið frammi fyrir (Denison og Spreitzer, 1991; Ouchi og Wilkins, 1985). 

 Tvö sjónarmið eru einkum ríkjandi, annað er það að fyrirtækjamenning sé 

óáþreifanlegur hlutur í raun bara hugtak sem er margbreytilegt og ómögulegt að rannsaka 

á þann hátt að ein rétt niðurstaða fáist. Hugtak sé eitthvað sem til er í hugum fólks og að 

tveir rannsakendur með mismunandi nálgun geti öðlast ólíkan skilning á sömu menningu. 

Flokkun og formgerð menningar sé yfirborðskennd nálgun sem gefi ekki nægjanlegan 

skilning á fyrirbærinu. Þeir sem aðhyllast þetta sjónarmið halda því fram að með slíkri 

nálgun sé ekki komist að innsta kjarna menningarinnar, það er undirliggjandi 

hugmyndum. Hver fyrirtækjamenning sé einstök og því ekki hægt að útbúa 

menningarflokka (Levin, 2000; Schein, 2004). Þeir sem aðhyllast þetta sjónarmið nota 

eigindlegar aðferðir til þess að rannsaka fyrirtækjamenningu.  

 Aðrir kennismiðir hafa flokkað fyrirtækjamenningu niður eftir formi hennar 

(Brooks, 2006; Deal og Kennedy, 2000a; Denison og Mishra, 1995; Ott, 1989). Slík 

flokkun auðveldar stjórnendum að skilja, spá fyrir og nálgast stjórnun og breytingu 

fyrirtækjamenningar á árangursríkan hátt. Einnig hjálpar slík formgerð hugtaksins 

rannsakendum að mæla menningu. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru algengari hjá 

þessum hópi. 

 Telja má til fimm einkenni menningar sem geta lýst sameiginlegum skilningi 

margra fræðimanna: 

1. Fyrirtækjamenning er í raun og veru til. 

2. Sérhver fyrirtækjamenning er einstök. 

3. Fyrirtækjamenning er félagslegt hugtak. 

4. Fyrirtækjamenning opnar starfsmönnum skipulagsheilda leið til að skilja og finna 

meiningu í táknum og athöfnum innan þess. 

5. Fyrirtækjamenning er öflugt tæki til að beina hegðun í rétta átt, hún virkar eins og 

stjórntæki sem óformlega samþykkir eða bannar ákveðin hegðunarmunstur (Ott, 

1989). 
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1.3 Mótun og stjórnun fyrirtækjamenningar 

Eins og fram hefur komið samanstendur fyrirtækjamenning af mörgum þáttum sem 

mótast og þróast á löngum tíma. Saga fyrirtækja, upphaf og ástæður fyrir stofnun þeirra 

ásamt hugmyndafræði og gildum stofnenda hefur áhrif á menningu þeirra (Schein, 2004). 

Fleiri þættir hafa áhrif á mótun menningar til dæmis meginhlutverk, stærð, staðsetning og 

stjórnun fyrirtækja (Handy, 1993). 

 Meginhlutverk fyrirtækis og það viðskiptaumhverfi sem það starfar í er stór 

áhrifaþáttur á menningu þess. Meginhlutverk fyrirtækis ákvarðar hvaða tækni, ferlar og 

aðferðir eru notaðar innan þess sem síðan hefur áhrif á menningu fyrirtækisins (Deal og 

Kennedy, 2000b; Handy, 1993). 

 Stór fyrirtæki hafa yfirleitt formlegra skipulag en smærri. Stækkun fyrirtækja getur 

valdið aðskilnaði milli deilda og starfsemi þeirra getur verið ótengd. Þetta getur valdið 

vandræðum í upplýsingamiðlun á milli deilda og samskiptum þeirra. Slík fyrirtæki hafa 

þörf fyrir öfluga samþættingu og samræmi. Hröð stækkun eða minnkun fyrirtækja með 

tilheyrandi breytingum á starfsmannafjölda hafa yfirleitt áhrif á skipulag og menningu 

fyrirtækja (Daft, 2001b; Handy, 1993). 

 Fyrirtæki sem ætla að ná árangri verða að geta brugðist við og lagað sig að ytra 

umhverfi fyrirtækja til dæmis ef fyrirtæki starfa í síbreytilegu umhverfi verður skipulag 

þeirra og menning að vera sveigjanleg og geta aðlagast fljótt breytingum. Lífrænt 

skipulag er líklegra til að geta brugðist á árangursríkan hátt við nýjum tækifærum, 

áskorunum, hættum og takmörkunum sem skapast af ytra umhverfi þess (Deal og 

Kennedy, 2000a; Handy, 1993; Kotter og Heskett, 1992). 

Landfræðileg staðsetning og umhverfi fyrirtækja getur haft mikil áhrif á 

menninguna til dæmis hefur það áhrif hvort fyrirtækið er staðsett í iðnaðarhverfi eða 

niður í miðbæ. Staðsetningin getur haft áhrif á hvaða viðskiptavini fyrirtækið laðar til sín 

og hvaða starfsfólk ræðst til starfa. Staðsetningin getur líka haft áhrif á eðli þjónustunnar, 

ímynd fyrirtækisins og möguleika þess til að þróast (Handy, 1993). 

 Yfirstjórnendur geta haft mikil áhrif á eðli fyrirtækjamenningar, stjórnhættir þeirra 

og megingildi hafa áhrif á starfsfólk og menninguna. Í raun hafa ekki einungis stjórnendur 

heldur allir starfsmenn áhrif á ríkjandi menningu alveg burtséð frá því hvernig 

yfirstjórnendur myndu vilja að menningin væri. Menningin mótast að því hvers konar 
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fólk er ráðið til starfa og að hvaða leyti nýir starfsmenn eru samþykkir ríkjandi menningu, 

hugmyndafræði og reglum (Handy, 1993; Schein, 2004). 

 Nánar verður rætt um áhrif stjórnenda á mótun menningar í öðrum kafla en í næstu 

köflum verða teknar til nánari skoðunar þrjár kenningar um fyrirtækjamenningu. Nálgun 

þeirra er ólík en hefur þó samhljóm í vissum þáttum. Þetta telur rannsakandi vera kost og 

auka á réttmæti rannsóknar á fyrirtækjamenningu Batterísins sem byggir á þessum 

fræðum. Stuðst er við skilgreiningu Schein (1984) þar sem að dýpsta stig menningar eru 

undirliggjandi hugmyndir. Greining á þeim krefst nálgunar út frá eigindlegri 

aðferðafræði. Samsvörun við hans kenningu má sjá í líkani Denison þar sem miðja 

líkansins eru undirliggjandi skoðanir. Nálgun hans er megindleg þar sem vissir 

hegðunarþættir eru mældir (Denison og Mishra, 1995). Deal og Kennedy (2000a) og 

bjóða upp á einfalda flokkun fyrirtækjamenningar sem tekur tillit til markaðsumhverfis 

fyrirtækja sem áhrifaþáttar í mótun menningar. Rannsakandi telur mikilvægt að taka tillit 

til þess þáttar og dregur því þeirra líkan inn í rannsóknina. Margir fleiri fræðimenn og 

rannsakendur hafa nálgast efnið á spennandi og áhugaverðan hátt en þessir eru valdir til 

þess að afmarka efnið en jafnframt til sýna fram á þá breidd sem er í nálgun á 

rannsóknum á fyrirtækjamenningu. 

1.4 Þrjú stig fyrirtækjamenningar  

Edgar H. Schein er menntaður sálfræðingur frá Harvard háskóla en sneri fljótt til starfa 

sem prófessor í vinnusálfræði og stjórnun við Sloan School of Management. Hann hefur 

mikla reynslu sem ráðgjafi mannauðsmála, fyrirtækjamenningar og stjórnunar (Schein, 

1999). Nálgun hans við skilgreiningu á hinu flókna hugtaki fyrirtækjamenning ber keim 

af sálfræðimenntun hans en einnig störfum hans sem ráðgjafi stjórnenda og prófessors. 

Schein er afkastamikill rannsakandi og rithöfundur sem skrifað hefur fjölda bóka. Fyrstu 

skrif hans um fyrirtækjamenningu miðuðu að því að skilgreina fyrirtækjamenningu á 

þann hátt að bæði stjórnendur og rannsakendur gætu greint og unnið með hugtakið 

(Schein, 1999, 2004). 

 Schein (1984, 1999, 2004) varar við því að leita einfaldra skýringa á 

fyrirtækjamenningu. Hann leggur áherslu á fyrirtækjamenning sé stigskipt og mikilvægt 

sé að komast undir yfirborðið og skilja þær undirliggjandi hugmyndir sem móta 
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fyrirtækjamenninguna. Ýmis hugtök hafa verið notuð til að skilgreina 

fyrirtækjamenningu. Hegðunarmynstur, gildi, leikreglur, andrúmsloft og venjur eru dæmi 

um slíkt en hugtakið fyrirtækjamenning felur einnig í sér ákveðna dýpt, stöðugleika, 

mynstur og heilstæða mynd af menningunni, hugtakið er víðfeðmt og nær yfir marga 

þætti (Schein, 2004).  

 Schein (2004) gerir greinamun á undirliggjandi hugmyndum og gildum sem notuð 

hafa verið til að skilgreina menningu. Gildi eru meðvituð og þau er hægt að taka upp til 

umræðu og endurskoðunar. Slíkt er ekki hægt að gera með undirliggjandi hugmyndir. Þær 

eru ómeðvitaðar og liggja svo djúpt í eðli menningarinnar að mjög erfitt er að hreyfa við 

þeim. Schein leggur til eftirfarandi skilgreiningu á fyrirtækjamenningu:  

Fyrirtækjamenning er mynstur sameiginlegra grundvallarhugmynda sem 

hópur hefur tileinkað sér við lausn vandamála sem tengjast ytri aðlögun og 

innri samræmingu, sem nýst hafa vel og teljast því gjaldgeng og eru þar af 

leiðandi kennd nýjum meðlimum hópsins sem hin rétta leið til að skilja, 

hugsa, og skynja, í tengslum við þess háttar vandamál (Schein, 1984, bls. 3). 

 

Kenning hans leggur áherslu á að til að skilja hvað felst í fyrirtækjamenningu þurfi að 

fara undir yfirborðið og greina undirliggjandi hugmyndir sem eru kjarninn í menningunni. 

Þessar grundvallarhugmyndir myndast á löngum tíma með lærdómi starfsmanna. Ef 

einhver aðferð hefur reynst vel festist hún í sessi og verður að venju.  

 Samkvæmt Schein (2004) mótast menningin að miklu leyti út frá tveimur 

meginverkefnum fyrirtækja, það er ytri aðlögun sem snýst um getu fyrirtækisins til að 

aðlagast ytri aðstæðum og lifa af í samkeppnisumhverfi. Hitt verkefnið er innri 

samræming sem snýst um að fyrirtæki nái að samræma innri starfsemi sína þannig að 

tryggt sé að til staðar sé sú hæfni sem nauðsynleg er til að ná ytri aðlögun. 

 Schein (2004) líkir mótun menningar við mótun hópa og skiptir henni niður í fjögur 

stig; mótun, uppbyggingu, vinnu og þroska. Á fyrsta stiginu er hópurinn háður leiðtoga 

sínum og einstaklingarnir keppast við að finna sér hlutverk. Völdum er deilt út og 

hópurinn þróar með sér ákveðna ímynd. Á öðru stigi nær hópurinn jafnvægi, 

einstaklingarnir færast nær hvor öðrum og innbyrðis ósætti er ekki samþykkt. Á þriðja 

stigi snýst allt um að ná árangri og sem mestri vinnu út úr hópnum. Lögð er áhersla á 

teymisvinnu og góða verkaskiptingu. Ágreiningur milli einstaklinga er litinn jákvæðu 

auga. Fjórða stigið snýst um að viðhalda því  sem hópurinn hefur náð og menningu hans.  
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 Samkvæmt Schein (2004) kenna reyndir starfsmenn nýjum starfsmönnum 

menninguna en það ferli er ómeðvitað og má líkja við félagsmótun. Starfsmaðurinn 

skynjar, tekur eftir og reynir að líkja eftir því sem hinir gera. Hann prófar sig áfram og 

finnur smám saman út hvaða hegðun er viðurkennd og hvaða ekki. Smátt og smátt 

aðlagast hann menningu fyrirtækisins og sameiginlegar hugmyndir menningarinnar verða 

hans. Í sumum tilvikum er um hálfgerða þvingun að ræða þar sem starfsmaður er 

þvingaður til að láta af eigin skoðunum til þess að falla að menningu hópsins (Schein, 

2004). 

1.4.1 Stig fyrirtækjamenningar 

Schein setti kenningu sína á fyrirtækjamenningu fram í líkani sem sýnir þrjú stig 

menningar út frá sjónahorni rannsakanda, hvað þau innihalda og hvernig samspil er á 

milli stiganna (Schein, 1984). Líkan hans er eitt það útbreiddasta innan þessara fræða 

(Huczynski og Buchanan, 2007). Á líkaninu má sjá að stig fyrirtækjamenningar fara frá 

því að vera mjög sýnilegir þættir til þess að vera óáþreifanlegar og undirliggjandi 

hugmyndir. Á líkaninu beina örvarnar í báðar áttir sem þýðir að sýnileg tákn geta haft áhrif á 

yfirlýst gildi og undirliggjandi hugmyndir sem sköpuðu þau upphaflega og öfugt. 

 

 

 

Sýnileg tákn 

 

Yfirlýst gildi 

 

Undirliggjandi 

hugmyndir 

 

Sýnilegir hlutir hjá 

fyrirtækinu 

 

 

Stefna, markmið og 

hugmyndafræði 

fyrirtækisins 

 

 

Ómeðvitaðar hugmyndir 

og viðhorf sem ríkja í 

fyrirtækinu 

Sýnilegt en oft 

erfitt að ráða í 

 

 

 

Meiri meðvitund 

 

 
 

 

Sjálfgefið, 

ósýnilegt, 

ómeðvitað 

 

Mynd 1.1 Stig fyrirtækjamenningar (Schein, 1984, 2004). 
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1. stig - Sýnileg tákn 

Í fyrsta stiginu felast sýnileg tákn menningar, það sem við sjáum og heyrum. 

Hegðunarmynstur, framkoma, tungumál og slangur sem notað er á vinnustaðnum er hluti 

af því. Einnig áþreifanlegir hlutir eins og skrifstofuhúsnæði, tækni og klæðnaður 

starfsmanna. Undirliggjandi hugmyndir og skoðanir má oftast rekja til leiðtoga og 

stjórnenda en þeim er viðhaldið og festar í sessi með sýnilegu táknum eins og merki og 

útliti fyrirtækis, sögum, venjum og siðum (Schein, 2004).  

Gögnum um þetta stig er hægt safna með því að bregða sér í hlutverk mannfræðings 

og dvelja í fyrirtækinu, horfa, hlusta, skynja andrúmsloftið og leita að mynstrum og 

venjum sem eru lýsandi fyrir menninguna. Erfiðara getur reynst að greina hvað þessir 

hlutir standa fyrir og hvers vegna þetta mynstur hefða og samskipta hefur mótast. Í 

sumum tilfellum getur greining á fyrsta stiginu verið villandi þar sem fyrirtæki geta, með 

útliti og innréttingum, reynt að senda skilaboð um það sem fyrirtækið vill vera frekar en 

það sem það er (Schein, 1999, 2004). Einnig geta fyrirtæki virkað ólík á yfirborðinu en 

með nánari skoðun getur rannsakandi komist að því að á dýpri stigum menningarinnar eru 

þau í reynd lík. Rannsakendur verða strax fyrir áhrifum af 1. stigi menningar, þeir geta þó 

ekki útskýrt hvað þessir þættir þýða nema að fara yfir á næsta stig. 

 

2. stig - Yfirlýst gildi 

Í öðru stigi menningar felast yfirlýst gildi fyrirtækisins ásamt siðareglum, 

hugmyndafræði, viðhorfum og framtíðarsýn (Schein, 2004). Þessir þættir eru ekki 

sýnilegir en starfsfólk er meðvitað um þá. Gildi verða til í gegnum sameiginlegan lærdóm 

skipulagsheildarinnar. Ef leið sem valin er til þess að leysa vandamál reynist vel verður sú 

leið að gildi eða venju innan hópsins. Til að skilja betur hvað liggur að baki hefðum, 

venjum og hegðunarmynstrum er gagnlegt að skoða gildi fyrirtækja. Gildi eru 

óáþreifanleg og því þarf að safna gögnum á þessu stigi með viðtölum við starfsfólk eða 

með spurningalistum (Schein, 2004). Ákveðið vandamál felst í því að 

grundvallarhugmyndir sem orsaka hegðun fólks eru oft ómeðvitaðar. Rannsakandi greinir 

því yfirlýst og skrifleg gildi. Í þeim felst oft ákveðin réttlæting eða útskýring á því 

hvernig hlutir eru framkvæmdir en ekki dýpri undirliggjandi hugmyndir. Á þessu stigi 

getur rannsakandi rekist á ósamræmi á milli þess sem felst í stefnu og gildum 
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fyrirtækisins og því sem gert er. Ef misræmið er mikið getur verið erfitt að útskýra suma 

hegðun innan fyrirtækisins og starfsfólki getur fundist ákveðnir þættir menningarinnar 

óskiljanlegir. Yfirlýst stefna og gildi hafa þó alltaf áhrif á aðgerðir starfsfólks þó eitthvað 

misræmi sé. Á þessu stigi færumst við því enn nær því að greina hvað raunverulega felst í 

menningunni (Schein, 2004). Á næsta stigi er reynt að greina hvaða hugmyndir og 

skoðanir liggja til grundvallar yfirlýstum gildum, hegðun og framkomu starfsfólks.  

 

3. stig - Undirliggjandi hugmyndir 

Í þriðja stiginu felast þær hugmyndir sem liggja til grundvallar menningunni. Þessar 

hugmyndir eru ómeðvitaðar og því erfitt að greina þær. Þær hafa þróast á löngum tíma og 

líkjast mest óyrtu og óskrifuðu lögmáli. Þær þykja svo sjálfsagðar að ekki er við hæfi að 

ræða þær og sá sem hegðar sér eða framkvæmir í ósamræmi við þær er ekki viðurkenndur 

af öðrum. Slíkar hugmyndir þróast oft frá gildum sem leiða af sér hegðun. Ef slík hegðun 

er árangursrík er hún endurtekin og verður smám saman að ómeðvitaðri hegðun eða 

hugmynd (Schein, 2004). Til þess að varpa ljósi á slíkar hugmyndir og gera starfsfólk 

meðvitað um þær þarf ítarlega greiningu rannsakanda sem vinnur á vettvangi og tekur 

viðtöl við starfsfólk. Þetta stig getur verið mjög erfitt að greina og í því felst einnig 

skýring á því hve langan tíma það tekur nýtt fólk að laga sig að fyrirtækjamenningu. Hér 

er einnig hægt að leita skýringa á því hvers vegna tilraunir til að breyta 

fyrirtækjamenningu misheppnast svo oft. Undirliggjandi ómeðvitaðar hugmyndir liggja 

það djúpt í eðli fólks að erfitt getur verið að greina þær og hvað þá breyta þeim (Schein, 

1999). Í þessu stigi liggur kraftur menningarinnar ef til dæmis stjórnendur ætla sér að 

setja í gang vinnureglur sem stangast á við undirliggjandi hugmyndir mæta þeir 

kröftugum varnarviðbrögðum frá starfsfólki fyrirtækisins (Daft, 2001a; Schein, 2004). 

Samkvæmt Schein (2004) er ekki hægt að skýra menningu út frá hegðun 

einstaklinga vegna þess að hegðunarmynstur getur orsakast af öðru en undirliggjandi 

hugmyndum. Skýring á menningunni liggi í samspili á milli fleiri menningarþátta og því 

ætti að einbeita sér að því að skoða samspilið á milli þeirra. 

Mary Jo Hatch (1993) þróaði líkan Schein frekar, með því að bæta við ferlum og 

kröftum sem liggja á milli stiganna þriggja. Þessir ferlar eiga að sýna fram á hvernig 

menningin verður til, þróast og festist í sessi. Að hennar mati skortir útskýringar á þessum 
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ferlum í kenningu Schein. Einnig gagnrýnir hún þá aðferð sem Schein mælir með að 

notuð sé til að greina þriðja stigið. Hann mælir með því að valin verði hópur starfsmanna 

og ómeðvitaðar hugmyndir þeirra og skoðanir dregnar fram í dagsljósið með hjálp 

sérþjálfaðra ráðgjafa. Hún dregur í efa að margir rannsakendur hafi bolmagn til að nýta 

sér slíkar aðferðir sökum þess hve tímafrekt og kostnaðarsamt það sé (Hatch, 1993). 

1.5 Flokkun fyrirtækjamenningar  

Deal og Kennedy (2000a) skilgreina fyrirtækjamenningu sem „The way we do things 

around here” eða „Eins og við gerum hlutina hér.” Þeir voru meðal upphafsmanna í 

umræðunni um fyrirtækjamenningu í Bandaríkjunum (Brooks, 2006). Í fyrstu bók þeirra 

Corporate Cultures frá árinu 1982 má greina áhrif umræðna um velgengni japanskra 

fyrirtækja sem átti sér stað á þessum tíma. Deal og Kennedy (2000a) hvöttu bandaríska 

stjórnendur til þess að beina sjónum sínum að vinnubrögðum frumkvöðla og stofnenda 

stórra fyrirtækja eins og Alfred Sloan hjá General Motors. Stjórnunarstíll þeirra 

einkenndist af sterkri meðvitund um gildi, mikilvægi hefða og fyrirmynda. Að mati Deal 

og Kennedy (2000a) höfðu margir stjórnendur misst sjónar á þessum mikilvægu þáttum.   

 Deal og Kennedy (2000a) greindu á milli sterkrar og veikrar menningar. Það sem 

einkennir sterka menningu er flókið kerfi sameiginlegra gilda, sértækir og skýrir ferlar 

ásamt reglum um framkvæmd hluta, menningin sé skýrt mótuð og í góðum samræmi við 

umhverfi fyrirtækisins. Veik menning sé í raun andstæða sterkrar menningar, hana skortir 

alla eða marga þá þætti sem einkenna sterka menningu. Deal og Kennedy (2000a) telja að 

sterk menning sé árangursrík menning sem setji fram skýrari markmið sem hvetji fólk til 

að leggja harðar að sér til að ná þeim. Grundvallaratriði í kenningu þeirra er að menning 

fyrirtækja mótist að miklu leyti af þeim markaði og þeirri atvinnugrein sem þau starfa í. 

Fyrirtækjamenningin þrói þá þætti sem þurfa að vera til staðar í fyrirtækinu til þess að það 

lifi af (Deal og Kennedy, 2000a). 

1.5.1 Menningarþættir 

Samkvæmt Deal og Kennedy (2000a) eru eftirtaldir þættir það sem fyrirtækjamenning 

inniheldur og það sem stuðlar að því að viðhalda henni og festa í sessi. Fyrst ber að nefna 

sameiginleg gildi og hugmyndir starfsfólks. Gildi eru að þeirra mati einskis nýt ef allt 

starfsfólkið er ekki meðvitað um þau. Niðurstaða þeirra, eftir áralangar rannsóknir og 
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ráðgjöf við stjórnendur, er að árangursrík fyrirtæki séu fyrirtæki sem standa fyrir eitthvað. 

Stjórnendur þeirra séu meðvitaðir um gildi fyrirtækjamenningar og allir starfsmenn þekki 

og starfi í samræmi við megingildi fyrirtækisins. Skýr megingildi auðveldi stjórnendum 

að ná jafnvægi milli þess að halda nauðsynlegum stöðugleika en geta samt brugðist við 

breyttum aðstæðum (Deal og Kennedy, 2000b). 

 Annar viðhaldsþáttur menningar eru hefðir og atburðir sem eru áþreifanlegri þáttur 

en gildi og hugmyndir. Slíkar hefðir og atburðir endurspegla grunngildin og gera þau 

sýnilegri fyrir starfsfólkið. Í daglegri rútínu gefst tækifæri fyrir starfsfólkið til að tengjast, 

skiptast á skoðunum, einnig kemur hún í veg fyrir að mikilvægir hlutir gleymist í amstri 

dagsins. Sérstakir atburðir eru tækifæri til að gleðjast saman og fagna því sem fyrirtækið 

stendur fyrir. Slíkir atburðir geta þjappað fólki saman og gefið þeim aukinn kraft (Deal og 

Kennedy, 2000b). 

Sögur eru hluti af starfsumhverfinu og eiga sinn þátt í að viðhalda gildunum. Oft 

fjalla þær um hetjudáðir sem einhver starfsmaðurinn hefur drýgt. Slíkar hetjur eru 

fyrirmyndir annarra starfsmanna, gildi fyrirtækisins endurspeglast í störfum þeirra sem 

styður við menninguna (Deal og Kennedy, 2000b). 

Að lokum telja þeir til sögunnar svokallað menningarnet sem er einskonar 

óformlegt net ýmissa starfsmanna sem hafa mikil áhrif á framkvæmd mála í fyrirtækinu. 

Slíkt net samanstendur af ýmsum starfsmönnum, sem eiga sinn þátt í að búa til hetjurnar, 

breiða út sögurnar og styrkja gildin. Slíkt net getur haft mikil áhrif á stjórnendur og getur 

virkað bæði hamlandi og örvandi í breytingarferlum (Deal og Kennedy, 2000b). 

1.5.2 Flokkun fyrirtækjamenningar 

Deal og Kennedy (2000a) flokkuðu fyrirtækjamenningu eftir formgerð þeirra í fjóra 

flokka, harðjaxla – karlmennskumenningu, ferlamenningu, veðmálamenningu og leggja 

hart að sér – vinna hörðum höndum menningu. Til þess notuðu þeir tvö einkenni markaða 

sem áhrif hafa á mynstur fyrirtækjamenningar, hraða endurgjafar sem bæði fyrirtæki og 

starfsmenn þeirra fá og stig áhættu sem felst í meginverkefnum fyrirtækjanna. Þessa 

flokkun byggja þeir á rannsóknum sínum á hundruðum fyrirtækja og umhverfi þeirra 

(Deal og Kennedy, 2000b). Flokkunin er hugsuð sem hjálpartæki fyrir stjórnendur til þess 

að greina og stjórna menningunni í samræmi við þann markað sem fyrirtækið starfar á 

(Deal og Kennedy, 2000b).  
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Endurgjöf (Feedback/ Reward) 

Endurgjöf og hraði hennar hafa mikil áhrif á starfsmenn og þannig á fyrirtækjamenningu. 

Ef endurgjöfin er hröð og getur starfsmaður leiðrétt mistök sín fljótt. Við slíkar aðstæður 

verður menningin stöðug. Ef aftur á móti endurgjöfin kemur seint eru mistök leiðrétt seint 

eða ekki (Deal og Kennedy, 2000a). 

 

Áhætta (Risk) 

Mjög mismunandi er hve viljugt fólk er til að taka áhættu. Sumir þrífast á henni á meðan 

aðrir forðast í lengstu lög að taka áhættu. Áhætta er hvatningaþáttur sem fólk er meðvitað 

um og reynir að hafa stjórn á. Ef áhætta er lítil er fólk reiðubúið til að taka hana upp að 

vissu marki. Þar sem áhætta er mikil er nauðsynlegt að stjórna henni eða sætta sig við 

hana. Fólk sem þrífst á því að taka áhættu er líklegra til þess að velja sér starf sem býður 

upp á það (Deal og Kennedy, 2000a). 

Áhætta

Lág Há

Hröð Leggja hart að sér - Harðjaxla -

vinna hörðum höndum karlmennsku -

menning menning

Endurgjöf

Hæg Ferla - Veðmála -

menning menning

 
Mynd 1.2  Menningarlíkan Deal  og Kennedy (Deal and Kennedy´s cultural model, e.d.) 

 

Leggja hart að sér – vinna hörðum höndum menning (Work-hard, play-hard culture) 

Einkenni þessarar menningar er mikið fjör, mikið að gera og endurgjöf er hröð. Lítil 

áhætta er tekin og styður menningin við það að valin eru áhættulítil verkefni. Þessi 

menning er algeng í stórum fyrirtækjum sem leggja sig fram um að bjóða upp á mikil 

gæði vöru og þjónustu. Streita getur myndast vegna vinnuálags frekar en áhættu. Einkenni 

menningarinnar eru teymisvinna og fagmál. Dæmi um slík fyrirtæki geta verið 

hugbúnaðarfyrirtæki og veitingastaðir (Deal og Kennedy, 2000a). 
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Harðjaxla, karlmennskumenning (Tough-guy, macho culture) 

Hér gildir einkaframtakið, starfsmenn slíkra fyrirtækja taka mikla áhættu sem getur leitt 

til mikillar streitu. Starfsmenn fá hraða endurgjöf á hvort verk þeirra og ákvarðanir séu 

réttar eða rangar. Horft er til nútíðar frekar en framtíðar. Dæmi um slíkar starfsgreinar 

geta verið verðbréfamiðlarar, lögregluþjónar, skurðlæknar og íþróttamenn (Deal og 

Kennedy, 2000a). 

 

Ferlamenning (Process culture) 

Annað orð yfir ferlamenningu gæti verið skrifræðismenning, ferlar eru yfirráðandi og 

starfsmenn einblína á hvernig hlutirnir eru gerðir í stað þess hvað er gert. Áhætta og 

endurgjöf er lítil sem leiðir til þess að streita er lítil sem engin nema ef vera skyldi fyrir 

þær hindranir sem skrifræðið felur í sér. Þessi menning einkennist af þægindum og 

öryggi. Horft er til fortíðar og unnið að því að viðhalda óbreyttu ástandi. Dæmi um slík 

fyrirtæki eru bankar og tryggingafyrirtæki (Deal og Kennedy, 2000a). 

 

Veðmálamenning (Bet-the-company culture) 

Mikil áhætta og lítil endurgjöf ríkir í þessari atvinnugrein. Í veðmálamenningu leggja 

starfsmenn mikið undir en ár geta liðið áður en að þeir vita hvort að áhættan skili árangri. 

Mikil áhætta getur valdið streitu sérstaklega ef árangurinn lætur á sér standa. Hér er horft 

til framtíðar en mikil vinna er lögð á sig til að ná árangri. Dæmi um slík fyrirtæki eru 

flugvélaframleiðendur, olíu- og orkufyrirtæki (Deal og Kennedy, 2000a).  

 

Að greina fyrirtækjamenningu 

Hægt er að sjá einkenni þessara menningarflokka endurspeglast í sýnilegum táknum eins 

og húsnæði, klæðnaði og hefðum. Varast skal að taka þessa flokkun of bókstaflega, ekkert 

eitt fyrirtæki passar fullkomlega inn í einn flokkinn. Oft eru fyrirtæki góð blanda af öllum 

flokkunum. Þrátt fyrir þessa varnagla getur flokkunin auðveldað stjórnendum fyrstu 

skrefin við greiningu á menningu í fyrirtækjum þeirra. Nálgun Deal og Kennedy á 

greiningu menningar er eigindleg. Þeir nota rannsóknaraðferðir eins og þátttökuathuganir 

og viðtöl (Deal og Kennedy, 2000a). 
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1.6 Menningarvíddir 

Síðustu áratugi hefur áhugi fræðimanna beinst að því hvernig best sé að mæla 

fyrirtækjamenningu og hvort hægt sé að sýna fram á tengsl menningar við árangur 

skipulagsheilda. Í kjölfar rannsókna í upphafi áttunda áratugarins þar sem sjónum manna 

var beint  að stefnumiðuðu mikilvægi menningar jókst áhugi manna á fyrirtækjamenningu 

(Peters og Waterman, 1982). Einnig hafði rannsókn Kotter og Heskett (1992) þar sem 

lögð var áhersla á að fyrirtækjamenning félli að ytra umhverfi skipulagsheilda töluverð 

áhrif. Skiptar skoðanir eru á því hvort hægt sé að mæla fyrirtækjamenningu einkum vegna 

þess hve flókið og huglægt hugtakið er (Fey og Denison, 2003).  

 Dr. Daniel R. Denison prófessor við IMD í Sviss og fyrrum prófessor við Michigan 

háskóla er einn af forvígismönnum í þróun aðferða við að mæla fyrirtækjamenningu 

(Denison, 1984). Í kringum 1980 hóf hann rannsókn í þrjátíu og fjórum fyrirtækum og 

safnaði upplýsingum um árangur þeirra og menningu. Hann komst að því að þau fyrirtæki 

sem stjórnað var á skynsamlegan hátt og starfsmenn hafðir með í ráðum við 

ákvarðanatöku sýndu umtalsvert meiri árangur en önnur fyrirtæki (Denison og Mishra, 

1995). 

 Denison ásamt samstarfsmönnum sínum réðist í frekari rannsóknir og í kringum 

1995 höfðu sjöhundruð sextíu og fjögur fyrirtæki tekið þátt rannsóknunum (Denison og 

Mishra, 1995). Markmiðið með rannsóknunum var að finna tengsl á milli menningarþátta 

og árangurs fyrirtækja. Einnig var markmið þeirra að þróa líkan sem hægt væri að nota til 

að mæla fyrirtækjamenningu um allan heim (Denison og Mishra, 1998; Denison, Haaland 

og Goelzer, 2003).  

 Samkvæmt Denison (1990) vísar fyrirtækjamenning til undirliggjandi gilda, 

hugmynda og lögmála. Þessar hugmyndir eru grunnurinn af stjórnunarháttum, hegðun og 

allri framkvæmd í fyrirtækjum sem svo aftur styrkir þessar grundvallarhugmyndir.  

Grundvallarhugsun í kenningu Denison er að undirliggjandi hugmyndir og gildi stjórni 

hegðun manna og hegðun sé hægt að mæla (Denison o.fl., 2003). Rannsóknir Denison og 

samstarfsmanna hans spanna nú yfir þúsund fyrirtæki um allan heim af öllum stærðum og 

gerðum. Niðurstöður sýna greinileg tengsl á milli menningar og árangurs fyrirtækja 

(Mobley, Wang og Fang, 2005). Eftir að Denison stofnaði sitt eigið fyrirtæki Denison 

Consulting hefur Denison spurningalistinn verið notaður í yfir fimmþúsund fyrirtækjum 



 24 

um víða um veröld (Arbor, 2008). Sýnt hefur verið fram á réttmæti aðferðarinnar og 

spurningalistans með rannsóknum (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

1.6.1 Denison líkanið
1
  

Denison líkanið er niðurstaðan úr áralöngum rannsóknum Denison og samstarfsmanna 

hans. Líkanið og aðferð Denison byggja á skrifum þeirra fræðimanna sem helst hafa 

rannsakað og skrifað um fyrirtæki, stjórnun þeirra, skipulag og menningu (Fey og 

Denison, 2003; Denison o.fl., 2006). Niðurstöður úr mælingum með Denison 

spurningalistanum eða DOCS (Denison Organizational Culture Survey) eru settar fram 

með Denison líkaninu sem sjá má á mynd 1.3. Líkanið er litríkt og myndrænt sem hjálpar 

til við skilning á niðurstöðum. 

 Í miðju líkansins eru undirliggjandi skoðanir og hugmyndir (beliefs & assumption) 

sem móta menninguna. Þessi uppbygging er í samræmi við kenningu Schein (2004) þar 

sem dýpsta stigið í menningunni eru undirliggjandi hugmyndir.  

 Grundvallarhugmyndir hvers fyrirtækis eru einstakar og erfitt er að mæla þær. Þær 

eru óáþreifanlegar og liggja djúpt í menningu fyrirtækisins. Eigindlegar aðferðir henta 

betur til þess að öðlast skilning á þeim. Þó verða grundvallarhugmyndir að vera til staðar í 

líkaninu því þær hafa áhrif á alla hegðun og framkvæmd fólks (Denison o.fl., 2003). 

Aðferð Denison gengur út á það að mæla hegðunina og draga þannig ályktanir um 

undirliggjandi hugmyndir og skoðanir.  

                                                 
1
 Meðfylgjandi er viðauki  með mynd af Denison líkaninu og stuttri lýsingu á menningarvíddunum sem gott 

er fyrir lesanda að hafa við höndina við  lestur þessa kafla. 
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Mynd 1.3  Denison líkanið (Organizational culture model)  (Mobley, Wang og Fang, 2005) 

 

Líkanið samanstendur af fjórum meginvíddum: Markmið (mission), samræmi 

(consistency), þátttöku (involvement) og aðlögunarhæfni (adaptability). Hver vídd skiptist 

upp í þrjár undirvíddir. Líkanið skiptist í tvo helminga um miðju lárétt. Efri helmingurinn 

snýr að ytra sjónarhorni og sá neðri að innra sjónarhorni. Víddirnar þátttaka og samræmi 

snúa að innri starfsemi fyrirtækja en víddirnar markmið og aðlögunarhæfni að því ytra. 

Líkanið skiptist einnig lóðrétt um miðju í sveigjanlegt og stöðugt. Víddirnar þátttaka og 

aðlögunarhæfni snúa að hæfileika fyrirtækja til þess að laga sig að breyttum aðstæðum en 

víddirnar samræmi og markmið snúa að hæfni fyrirtækja til að vera stöðug og halda 

stefnu. Skoðum nú nánar hvað verið er að mæla í hverri vídd fyrir sig. 

1.6.2 Markmið (mission) 

Víddin markmið (mission) samanstendur af, stefna og áform (strategic direction & 

intent), markmið og takmörk (goals & objectives) og framtíðarsýn (vision). 

 Árangursrík fyrirtæki hafa skýra stefnu og markmið þau vinna stefnumiðað og 

framtíðarsýnin er skýr (Fey og Denison, 2003; Mintzberg, 1989). Skilgreining á stefnu er 
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hvorki auðveld né einföld en algengasta nálgunin og jafnframt hin klassíska er að stefna 

gefi til kynna áætlaðar aðgerðir (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Eitt af 

aðalverkefnum stjórnenda er að mæta því óþekkta og sjá framtíðina fyrir þannig að 

fyrirtækið haldi samkeppnisforskoti (Daft, 2001b). Tenging stefnunnar er mikil við alla 

starfsemi fyrirtækisins þannig að ef breytingar verða á henni breytist starfsemin samhliða 

því (Denison o.fl., 2003).Víddin markmið er greind með því að mæla undirvíddir hennar.  

 Stefna og áform gefur til kynna stefnu fyrirtækisins, hversu skýr hún er og hvaða 

áhrif hún hefur á störf starfsmanna. Markmið og takmörk mæla hve raunhæf og skýr 

markmið fyrirtækisins eru og hvort samkomulag sé um þau. Einnig mælir hún hvernig 

markmiðum er fylgt eftir af stjórnendum. Í framtíðarsýn er skoðað hvort framtíðarsýnin 

hafi áhrif á störf fólks, hvort hún sé til staðar og hvort starfsfólk sé meðvitað um hana. 

 Markmið og stefna fyrirtækja virka sem leiðarvísir fyrir starfsfólk um hver tilgangur 

fyrirtækisins er, hvar það er statt og hvert það stefnir (Daft, 2001b).   

1.6.3 Samræmi (consistency) 

Samræmi (consistency) skiptist í samhæfingu og samþættingu (coordination & 

integration), samkomulag (agreement) og megingildi (core values). 

 Menning í fyrirtækjum sem ná árangri ber oft einkenni stöðugleika, menningin er 

samræmd og megingildi fyrirtækisins eru öllum skýr. Hegðun og framkoma á rætur sínar 

að rekja til megingilda og samkomulag næst í flestum málum. Slíkt samræmi stuðlar að 

stöðugleika og innra samræmi sem hefur áhrif á líðan starfsfólks. Slíkri menningu fylgir 

öryggistilfinning og þægindi (Denison o.fl., 2003; Saffold, 1988). 

 Stjórnskipan og verkaskipting er mikil og starfið vel skipulagt og samþætt. 

Fyrirtæki með gott samræmi eru vel skipulögð með góða samþættingu (Gordon og 

DiTomaso, 1992). Tryggð starfsmanna er mikil og skýrt er hvernig ætlast er til að 

hlutirnir séu framkvæmdir (Denison o.fl., 2006).  Veikleiki þeirra er þó sá að þau eiga oft 

erfitt með að laga sig að breyttum aðstæðum (Denison o.fl., 2003). 

 Undirvíddin megingildi mælir hve skýr megingildi fyrirtækisins eru og hve vel þeim 

er fylgt, samkomulag snýst um hve vel gengur að sætta ólík sjónarmið og ná 

samkomulagi innan fyrirtækisins. Samhæfing og samþætting mælir hvernig mismunandi 

deildum og starfseiningum gengur að samræma vinnubrögð sína og vinna saman að 

settum markmiðum (Denison o.fl., 2006). 
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1.6.4 Þátttaka (involvement) 

Þátttaka (involvement) inniheldur uppbyggingu á hæfni (capability devolpment), 

samvinnu (team orientation) og frelsi til athafna (empowerment). 

 Þátttaka snýst um það að byggja upp hæfni starfsmanna og ábyrgðartilfinningu 

(Mobley, Wang og Fang, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að árangursrík fyrirtæki veita 

starfsfólki sínu frelsi til athafna, teymisvinna er í hávegum höfð og þróun mannauðs á sér 

stað á öllum stigum. Starfsmenn og stjórnendur helga sig störfum sínum og upplifa 

fyrirtækið að hluta sem sitt eigið. Starfsfólk í öllum stöðum upplifir að framlag þeirra sé 

verðmætt fyrir fyrirtækið. Ákvörðunarvaldi er dreift, starfsfólk kemur að ákvörðunum 

sem snerta störf þeirra og tenging við markmið fyrirtækisins er skýr (Denison o.fl., 2003; 

Katzenbach og Smith, 1993; Lawler, 1996).  

 Undirvíddin frelsi til athafna mælir að hve miklu leyti fyrirtækið veitir starfsfólki 

frelsi til athafna og hvort ákvarðanir séu teknar þar sem mestu upplýsingar eru til staðar. 

Slíkt skapar eigendatilfinningu meðal starfsmanna. Einnig mælir hún gæði 

upplýsingastreymis innan fyrirtækisins (Mobley o.fl., 2005). Undirvíddin samvinna mælir 

hvort stuðst sé við teymisvinnu og hvort hvatt sé til samvinnu milli deilda. Teymi er 

samkvæmt Katzenbach og Smith (1993) lítill hópur einstaklinga sem hefur þverfaglega 

hæfni og gerir hvern annan ábyrgan fyrir að ná markmiðum heildarinnar. Í þeim 

fyrirtækjum sem teymisvinna hentar hefur hún sannað gildi sitt. Áskorun stjórnenda er að 

finna út hvenær hún hentar og hvenær ekki. Uppbygging á hæfni snýst um hvernig unnið 

er markvisst að því að efla hæfni starfsmanna. Einnig hvort starfsfólk hafi möguleika á að 

þróa sig í starfi og vinna sjálfstætt. Markmiðið með þróun hæfni er alltaf að tryggja að rétt 

hæfni sé til staðar á réttum tíma til þess að fyrirtækið nái tilsettum árangri. Skipulögð 

efling hæfni í gegnum markvissa þjálfun og fræðslu á vinnustað stuðlar að betri árangri 

fyrirtækja og aukinni starfsánægju (Riggio, 2008). 

1.6.5 Aðlögunarhæfni (adaptability) 

Aðlögunarhæfni samanstendur af, framkvæmd breytinga (creating change), áhersla á 

viðskiptavini (customer focus) og lærdómur fyrirtækja (organizational learning).  

 Þrátt fyrir að stöðugleiki einkenni oft árangursrík fyrirtæki þá er einnig þörf á 

aðlögunarhæfni. Í þessu felst ákveðinni mótsögn sem er alþekkt í fyrirtækjum. Finna þarf 
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jafnvægi á milli stöðugleika og aðlögunarhæfni. Fyrirtæki sem hafa sterka 

aðlögunarhæfni laga sig að kröfum viðskiptavina og breytinga á markaðsaðstæðum. Þau 

taka áhættu og læra af mistökum. Þau ráða vel við breytingar og eru stöðugt að breyta 

kerfum þannig að útkoman verði sem best fyrir viðskiptavininn (Denison o.fl., 2003; 

Kotter, 1996; Senge, 1990). 

 Undirvíddin framkvæmd breytinga mælir hvernig og hversu hratt fyrirtækið bregst 

við breytingum og hve vel það skynjar umhverfi sitt. Áhersla á viðskiptavin mælir hversu 

sterk meðvitund ríkir í skipulagsheildinni gagnvart þörfum viðskipavinarins bæði 

núverandi og framtíðarþörfum. Lærdómur fyrirtækja snýst um hve vel fyrirtækið skynjar 

breytingar og tækifæri í umhverfinu og á hvaða hátt það eykur þekkingu og hæfni innan 

fyrirtækisins til að mæta þeim. 

1.6.6 Mótsagnir 

Líkanið tekur á tveimur alþekktum mótsögnum í viðskiptaheiminum. Önnur er jafnvægið 

á milli þess að vera stöðugt og halda stefnu jafnhliða því að hafa hæfni til þess að laga sig 

að breyttum aðstæðum. Fyrirtæki sem taka mið af markaðinum eiga auðvelt með að 

breyta sér en innri stöðugleiki reynist þeim vandamál. Aftur á móti fyrirtæki þar sem 

mikið samræmi og stöðuleiki ríkir eiga stundum í vanda með að laga sig að breyttum 

aðstæðum (Denison o.fl., 2003).  

 Hin mótsögnin liggur í togstreitu á milli skýrrar stefnu sem boðuð er að ofan (top-

down) og þátttöku allra starfsmanna þar sem stefnan þróast á neðri stigum fyrirtækisins 

(bottom- up). Fyrirtæki sem leggja ríka áherslu á fyrirtækjastefnu hættir til að takmarka 

þátttöku sumra starfsmanna en fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á þátttöku lenda í 

vandræðum með stefnuna og stöðugleika hennar. Árangursrík fyrirtæki eru þau sem ná 

jafnvægi milli þessara þátta án þess að henda öðru hvoru fyrir reiða (Mobley o.fl., 2005). 

1.6.7 Tengsl víddanna við árangur fyrirtækja 

Niðurstöður úr rannsóknum Denison sýna skýra tengingu árangurs og menningar 

(Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003). Í rannsókn sem 

Denison gerði og innhélt gögn frá hundrað sextíu og einu fyrirtæki kom í ljós að þau 

fyrirtæki sem voru með að meðaltali 21% arðsemi sýndu styrkleika í öllum víddum á 

meðan að fyrirtæki sem voru með að meðaltali 6% í arðsemi voru með lága einkunn í 
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öllum víddunum. Svipuð niðurstaða kom í ljós þegar að ánægja viðskiptavina var skoðuð. 

80% viðskiptavina fyrirtækja þar sem einkunn í menningarvíddunum lá í hæstu 10 % 

meðal fyrirtækjanna var mjög ánægður en minna en 50% viðskiptavina í lægstu 10% voru 

mjög ánægðir (Denison og Schlue, 2007). 

 Rannsóknir Denison sýna að allar víddirnar hafa áhrif á mikilvæga árangursþætti 

fyrirtækja en tengsl þeirra við árangursbreytur eru mismunandi. 

Tafla 1.2 Tengsl menningar og árangurs 

Árangursþáttur Markmið Þátttaka Aðlögunarhæfni Samræmi

Arðsemi/ Ávöxtun (ROI) x x

Nýbreytni og þróun vara x x

Aukning sölu x x  

Á töflu 1.2. sést að víddirnar samræmi og markmið gefa mesta forspá um arðsemi (ROI). 

Víddirnar þátttaka og aðlögunarhæfni spá fyrir um nýsköpun og víddirnar 

aðlögunarhæfni og markmið spá best fyrir um aukningu sölu (Denison og Mishra, 1995; 

Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003). 

 Í viðtali við Caroline Fisher yfirráðgjafa og aðstoðarforstjóra ARC Worldwide sem 

birtist í tímaritinu Leader to Leader árið 2000 segir hún frá reynslu sinni af notkun 

Denison líkansins (Fisher og Denison, 2000). Í starfi sínu sem fyrirtækjaráðgjafi byggir 

hún á vinnu Denison og leitar tengsla milli menningar og árangurs fyrirtækja. Hún 

aðstoðar stjórnendur við að þróa stefnu til að styðja við árangursmarkmið fyrirtækisins. 

Hún leggur til að stjórnendur fyrirtækja greini í hvaða árangursþáttum þeir vilja bæta sig 

og vinni síðan með þætti innan þeirrar víddar sem hafa mest tengsl við þann árangursþátt . 

 Fisher hefur gert frekari rannsóknir með Denison aðferðinni og komst að því að 

víddin markmið hefur áhrif á alla árangursþætti utan eins, sjá töflu 1.3. 

Tafla 1.3 Tengsl menningar og árangurs samkvæmt Fisher og Denison (2000) 

Árangursþáttur Markmið Þátttaka Aðlögunarhæfni Samræmi

Arðsemi/ Ávöxtun (ROI) x x

Tekjuaukning (Revenue growth) x x

Markaðshlutdeild x x

Nýbreytni og þróun vara x x

Gæði vara og þjónustu x x x

Ánægja starfsmanna x x x  

Fisher telur að víddin markmið sé áhrifamesta víddin og því ættu fyrirtæki sem eiga í 

erfiðleikum með heildarframmistöðu að einbeita sér að þeim þáttum sem falla undir þá 
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vídd. Oft byrja fyrirtæki sem eiga í krísu að endurskipuleggja sig, hanna ný kerfi og ferla 

til að ná tökum á vandanum en það eru allt atriði sem heyra undir víddina samræmi. 

Víddin samræmi hefur að hennar mati aðeins áhrif á tvo árangursþætti, það er gæði vara 

og þjónustu og ánægju starfsmanna. 

 Fisher komst einnig að því að þær tvær víddir sem mest áhrif hafa á árangur eru þær 

víddir sem reynast fyrirtækjum og stjórnendum hvað erfiðastar að fást við. Einkum vegna 

þess að þær innihalda óáþreifanlega þætti sem krefjast persónulegra breytinga hjá 

starfsfólki og stjórnendum (Fisher og Denison, 2000). 
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2 Stjórnun fyrirtækjamenningar 

Stjórnun og forysta eru órjúfanleg heild fyrirtækjamenningar (Schein, 2004). Flestar 

rannsóknir og kenningar um fyrirtækjamenningu miða að því hvernig hægt sé að stjórna 

henni og breyta þannig að frammistaða fyrirtækja aukist. Hér verður varpað ljósi á 

nokkrar Stjórnunarkenningar til að finna út hvers konar stjórnun 

 þarf til að breyta og þróa menningu.  

 Margar kenningar um fyrirtækjamenningu fjalla um mikilvægi þess að 

fyrirtækjamenningin falli að ytra umhverfi fyrirtækjanna og skapi þær aðstæður innan 

þess að hámarksárangur náist. Batteríið er þjónustufyrirtæki þar sem þekking starfsmanna 

er dýrmætasta eign þess. Það fellur undir skilgreininguna á lærdómsfyrirtæki og því 

verður stuttlega útskýrt hvað felst í því hugtaki.  

2.1 Að breyta og stjórna fyrirtækjamenningu 

Samkvæmt Schein (2004) er ekki hægt að aðskilja forystu og menningu því í raun séu 

þær tvær hliðar á sama peningi. Eitt af mikilvægustu hlutverkum leiðtoga er að móta, 

stjórna og stundum eyðileggja ríkjandi menningu ef árangur næst ekki. Það sem gerir 

leiðtoga einstakan er hæfileiki hans til að stjórna menningu.  

Stjórnendur vilja falla í þá gryfju að halda að hægt sé að breyta 

fyrirtækjamenningunni með því einu að skipta um merki fyrirtækisins eða taka húsnæðið í 

gegn. Það getur að vissu leyti haft einhver áhrif en ef breyta á fyrirtækjamenningunni þarf 

að ráðast að dýpri þáttum og vinna með gildi, skoðanir og hugmyndir starfsmanna 

(Schein, 1999). 

Leiðtogar og stjórnendur geta ekki unnið með menningu á sama hátt og einstaka 

þætti í fyrirtækinu og ætlast til þess að sjá skjótar breytingar. Fyrirtækjamenning er 

eitthvað sem verður til á löngum tíma í samspili manna og aðstæðna. Oft er talað um að 

fyrirtækjamenning sé upprennandi (emergent) fyrirbæri, að miklu leyti þróast hún og 

skapast á ómeðvitaðan hátt og tilraunir stjórnenda til að breyta henni geta mætt andstöðu 

(Schein, 2004). Best er að nálgast þessar breytingar á óbeinan hátt með því að taka einn 
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og einn þátt fyrirtækjamenningarinnar og þróa hann og breyta. Sá þáttur hefur síðan áhrif 

á aðra þætti og breytingarnar koma fram á löngum tíma (Schein, 1999). 

Fyrsta skrefið í átt að breytingum er að greina stöðu fyrirtækjamenningarinnar. 

Líkja má slíkri greiningu við sálgreiningu. Byrjað er á yfirborðinu og rannsakaðir 

sýnilegir hlutir. Síðan er farið dýpra þangað til að komið er að undirliggjandi hugmyndum 

sem er kjarninn í fyrirtækjamenningunni. Ef hafa á áhrif á menningu þurfa stjórnendur að 

gera sér skýra grein fyrir skoðunum og hugmyndum starfsfólksins og takast á við þá 

áskorun að hafa áhrif á þær (Schein,2004). 

2.2 Stjórnun og forysta 

Að vinna með fyrirtækjamenningu snýst um breytingaferli og það að fá fólk til að takast á 

við nýja og óþekkta hluti. Hlutverk leiðtogans er að hrífa fólk með sér og með valdi sínu 

og áhrifum að fá fylgjendur sína til að fara út fyrir þægindaramma sinn (Schein, 2004). 

Stjórnun hefur verið skilgreind á ótal vegu og virðist engin einhlít skilgreining til á 

hugtakinu. Menn hafa meðal annars reynt að skilgreina það út frá hlutverkum og 

eiginleikum þeirra sem stjórna skipulagsheildum (Mintzberg, 1989). Samkvæmt Owens 

(1987) eru menn sammála um tvennt varðandi stjórnun það er annars vegar að hún eigi 

sér ætíð stað í einhvers konar samskiptum manna á milli en geti ekki átt við um 

einstakling  og hins vegar að með hugtakinu sé átt við að höfð séu áhrif á hegðun annarra. 

Samkvæmt Kreitner (2004) er stjórnun það að ná settu markmiði með og í gegnum fólk. 

Stjórnandi er sá sem er ábyrgur og í forsvari fyrir fyrirtæki eða undireiningu innan 

fyrirtækis. Hann hefur umboðsvald í krafti stöðu sinnar og getur því haft áhrif og tekið 

ákvarðanir er varða starfsemina. 

 Drucker (2004) líkti stjórnun við töfrabrögð, svo dularfull væru þau að margra mati. 

Hann líkti stjórnanda við hljómsveitarstjóra og taldi stjórnun fyrst og fremst felast í því að 

stilla saman strengi þeirra sem störfuðu innan skipulagsheildarinnar til að ná fram sem 

mestum árangri, að nýta styrk hvers og eins. Hann hafði ákveðnar skoðanir á því hvað 

einkenndi góðan stjórnanda og sagði meðal annars að eitt af því væri að hann kæmi 

hlutunum í verk. 

Til eru margar skilgreiningar á forystu. Þessar skilgreiningar hafa breyst mikið í 

tímans rás, frá því að vera einskonar hetjukenningar til þess sem helst er viðurkennt í dag, 



 33 

það er að forysta sé ferli og hlutverk leiðtogans sé að hvetja og leiða fylgjendur sína að 

ákveðnu markmiði (Hughes, Ginnet og Curphy, 2006; Kirkpatrick og Locke, 1991).  

Forysta verður ekki til vegna áhrifa frá einum manni. Allir í hópnum eru hluti af 

forystu. Bæði fræðimenn og þeir sem eru á vinnumarkaðinum leggja mikla áherslu á 

þetta. Bennis (1989) flokkaði stjórnun og forystu á eftirfarandi hátt:  

Tafla 2.1 Stjórnun og forysta 

Stjórnun Forysta 

Áætlanagerð Vísa leiðina 

Skipuleggja Staðsetja 

Stýra Hvetja 

Leysa vandamál Þróa  

Varðveita stöðugleika Framtíðarsýn 

Hann segir að stjórnun snúist um að vinna með spurningar eins og hvar og hvernig en 

forysta snúist um að spyrja hvert, hvað og hvers vegna (Huges o.fl., 2006). 

Mintzberg (1989) rannsakaði störf stjórnenda. Hann gagnrýndi hefðbundnar 

stjórnunarkenningar sem byggðu á hvaða viðfangsefni og skyldur stjórnendur hefðu. 

Mintzberg lýsti hlutverki stjórnandans sem sundurtættu og vildi meina að skoða ætti 

hegðun og aðstæður stjórnenda og hvaða hlutverki þeir gegndu. Líkan hans um hlutverk 

stjórnenda er hans helsta framlag til stjórnunarfræðanna. Mintzberg (1989) setur fram tíu 

hlutverk og falla þau innan þriggja flokka. 

Tafla 2.2 Hlutverk stjórnanda 

  

Samskiptahlutverk Upplýsingahlutverk Ákvarðanataka     

Formlegur yfirmaður Móttökustöð Frumkvöðull

Leiðtogi Miðlari Leysir ágreining

Tengiliður Talsmaður Úthlutar fjármagni

Samningamaður  

Á töflunni má sjá að Mintzberg telur leiðtogahlutverkið einungis vera eitt af hlutverkum 

stjórnandans en ekki aðskilið hlutverk.  

Samkvæmt Huges o.fl. (2006) eru stjórnun og forysta nátengd fyrirbæri og í stað 

þess að einbeita sér að því hvað aðskilji þau sé lærdómsríkara að skoða hvenær og hvar 

hlutverkin mætast og skarast. Mjög skiptar skoðanir eru um það hvort forysta og stjórnun 

sé það sama og hvort einn aðili geti sinnt báðum hlutverkunum. Á ofangreindu má sjá að 

forysta snýst meira um breytingarferli og það að fá fólk með sér á ótroðnar slóðir. 

Stjórnun virðist aftur á móti snúast meira um rútínuverk, skipulagningu og eftirlit.  
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 Heifetz og Linsky (2002) gera greinarmun á umbreytingum (adaptive change) og 

tæknibreytingum (technical change). Tæknibreytingar séu vandamál sem til séu lausnir á 

en umbreytingar krefjist breytinga á grunnhugmyndum, gildum og hegðun fólks. Því sé 

meiri áskorun fólgin í því að fá fólk með sér til umbreytinga. Leiðtogum hættir til að vilja 

leysa mál sem krefjast umbreytinga með tæknilegum lausnum en það gengur ekki upp. 

Leiðtoginn verður að leggja út í þá erfiðu þraut að fá fólkið sitt með sér inn í ferli 

breytinga (Heifetz og Linsky, 2002).  

 Burns (1978) og Bass (1985) gera greinarmun á tveimur gerðum leiðtoga það er 

framkvæmdaleiðtoga (transactional leader) og umbreytingaleiðtoga (transformational 

leader). Framkvæmdaleiðtoginn leggur áherslu á viðskiptin og framkvæmdina frá degi til 

dags. Hann setur markmið, tekur eftir frávikum og hefur áhrif með umbun og refsingu á 

fylgjendurna til að ná settum markmiðum. Slík samskipti á milli fylgjenda og leiðtoga 

byggja á gagnkvæmum viðskiptum framlags og umbunar (Burns, 1978). Aðferð 

framkvæmdaleiðtogans dugar skammt þegar leiða á fólk í átt að nýrri eða breyttri sýn. 

Þvert á móti miðar aðferðin að samhæfingu og verndun stefnunnar sem unnið er með 

daglega. Í síbreytilegu umhverfi með auknum áherslum á breytingar og aðlögun er þörf á 

annars konar leiðtogahæfni, þá sem Burns og Bass segja umbreytingaleiðtoga búa yfir.  

Umbreytingaleiðtoginn leggur áherslu á áhrif leiðtogans á fylgjendur sína, en það er 

að fá fylgjendur til að taka þátt í umbreytingum á tilteknu ferli. Því er 

umbreytingastjórnun sameiginleg þróun, sem inniheldur aðgerðir allra þeirra sem taka 

þátt í breytingunni en ekki einungis leiðtogans sjálfs (Burns, 1978). Bass (1985) álítur að 

þessar tvær lýsingar á leiðtogahæfni þurfi ekki að útiloka hvora aðra heldur er leiðtogi 

sem notar báðar aðferðir dæmi um góðan leiðtoga.  

2.3 Lærdómsfyrirtækið og þekkingarstarfsmaðurinn 

Á síðustu árum hefur áhugi manna beinst að starfsumhverfi sem hvetur til náms, 

svokölluðum lærdómsfyrirtækjum (learning organization). Lærdómsfyrirtæki er fyrirtæki 

sem hefur aukna hæfni til að læra, aðlagast að nýjum aðstæðum og breytast. Helstu 

einkenni þess er að sífellt nám á sér stað og hvatt er til þekkingarsköpunar og dreifingu 

þekkingar. Gagnrýnin hugsun er í hávegum höfð og hvatt er til sveigjanleika og tilrauna. 
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(Garvin, 1993; Senge, 1990).  Í slíkum fyrirtækjum er þekking dýrmætasta eign þess og 

því mikilvægt að viðhalda henni, þróa og ekki síst halda innan fyrirtækisins. 

Drucker (2001) skilgreinir hugtakið þekkingarstarfsmaður sem starfsmann sem býr 

yfir meiri þekkingu á tilteknu sviði en aðrir samstarfsmenn hans, þar með talinn 

yfirmaður. Þekkingarstarfsmaður er helsta auðlind skipulagsheilda þar sem þekkingin er 

eign starfsmannsins. Um er að ræða starfsmann sem býr yfir formlegri menntun og 

fræðilegri þekkingu. Þekkingarstarfsmenn vilja þekkja stefnu fyrirtækja og hafa áhrif á 

hana. Þeir leggja áherslu á að þroskast faglega og þurfa stöðuga þjálfun og fræðslu. 

Þekkingarstarfsmenn hafa þörf fyrir áskoranir og vilja sjá árangur af verkum sínum. 

 Stjórnskipulag lærdómsfyrirtækja er frekar flatt með fá stjórnunarlög. 

Meginhlutverk stjórnanda í slíkum fyrirtækjum er að varðveita og þróa menningu sem 

hvetur til náms. Stjórnandi í lærdómsfyrirtæki veitir starfsmönnum frelsi til athafna og 

hvetur til lýðræðislegrar þátttöku allra starfsmanna við ákvarðanatöku. Helsta hlutverk 

hans er að hvetja til samskipta, tilrauna og byggja upp umhverfi sem stuðlar að 

þekkingarsköpun og varðveislu þekkingar (Blanchard og Thacker, 2007; Daft, 2001b). 

 Menning lærdómsfyrirtækja á gott með að aðlagast utanaðkomandi aðstæðum og 

taka breytingum. Sterk menning er oftast kostur en menning þar sem stöðugleiki er mikill 

og aðlögunarhæfni lítil getur hindrað fyrirtæki í að taka nauðsynlegum breytingum til að 

viðhalda samkeppnisforskoti (Daft, 2001b). 
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3 Rannsókn á fyrirtækjamenningu Batterísins - Arkitektar 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er fyrirtækjamenning Batterísins og í þessum kafla er  

stutt kynning á fyrirtækinu, meginhlutverki þess og verkefnum. Einnig er gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningum, hvaða aðferðum var beitt við öflun gagna ásamt úrvinnslu á þeim. 

Fjallað er um áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar ásamt siðferðilegum álitamálum 

henni tengdri.  

3.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að fá greinagóða mynd af fyrirtækjamenningu Batterísins, 

finna styrk- og veikleika hennar og koma með tillögur um hvernig þróa megi menninguna 

til að auka árangur fyrirtækisins. 

 Rannsóknarspurningar: 

Hver eru helstu einkenni fyrirtækjamenningar Batterísins? 

 Hverjir eru styrkleikar hennar? 

 Hverjir eru veikleikar hennar? 

 Hvaða þættir fyrirtækjamenningarinnar tengjast árangri fyrirtækisins ? 

 Hvaða leiðir eru færar til að styrkja fyrirtækjamenninguna? 

3.2 Batteríið - Arkitektar 

Batteríið var stofnað í Reykjavík árið 1988 af arkitektunum Jóni Ólafi Ólafssyni og 

Sigurði Einarssyni. Það var upphaflega rekið sem sameignarfyrirtæki en hefur frá árinu 

1991 verið rekið sem einkahlutafélag. Árið 2001 gerðist Sigurður Harðarson hluthafi en 

samstarf hans og Batterísins hófst árið 1995. 

 Í upphafi voru Jón og Sigurður einu starfsmenn fyrirtækisins en starfsmönnunum 

fór að fjölga árið 1999. Á árunum 2000 – 2004 voru starfsmenn um tíu talsins en fjölgaði 

mikið á hverju ári eftir það. Nú starfa hjá fyrirtækinu þrjátíu og þrír starfsmenn, þar af 

fimm erlendir. Flestir starfsmannanna eru arkitektar einnig starfa þar byggingarfræðingar, 

grafískur hönnuður, iðnrekstrarfræðingur, tæknifræðingur og fleiri. 
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Mynd 3. 1 Þróun starfsmannafjölda á árunum 1999 - 2008 

 

Frá árinu 2000 hefur aðsetur fyrirtækisins verið að Trönuhrauni 1 í Hafnarfirði. Batteríið 

hefur í auknu mæli átt samstarf við erlenda hönnuði og verktaka t.d. Bechtel vegna 

hönnunar álvers Alcoa á Reyðarfirði og Henning Larsens tegnestue við hönnun á 

tónlistarhúsinu við Austurhöfn í Reykjavík. 

3.2.1 Stjórnun og stjórnskipulag 

Batteríið er einkahlutafélag. Hluthafar eru þrír og skiptist hlutur þeirra eftirfarandi; Jón 

Ólafur Ólafsson 42,5%, Sigurður Einarsson 42,5%, Sigurður Harðarson 15%. Þriggja 

manna stjórn fyrirtækisins er skipuð Sigurði Guðmundssyni, viðskiptafræðingi sem er 

stjórnarformaður, Sigurði Einarssyni og Sigurði Harðarsyni meðstjórnendum. Nýverið tók 

Guðmundur Ósvaldsson við framkvæmdarstjórastöðu innan fyrirtækisins og Jón Ólafur 

Ólafsson framkvæmdarstjóri og einn af eigendum Batterísins fór í árs leyfi. Aðrir sem 

koma að stjórnun innan fyrirtækisins eru Sigurður Einarsson og Sigurður Harðarson sem 

sjá um hönnunar- og verkefnastjórn, þeir eru báðir menntaðir arkitektar og jafnframt 

eigendur. Brynja Þórarinsdóttir sem áður sá um bókhald og launaútreikninga sér nú að 

miklu leyti um fjármál verkefna og hefur fengið starfsmann í fullt starf til að sinna 

bókhaldi og launum. Ef þörf krefur þá sinna ýmsir starfsmenn verkstjórn ákveðinna 

verkefna eða verkþátta undir stjórn hönnunarstjóranna. Þá er gjarnan sett saman tveggja 

manna teymi sem í eru einn byggingafræðingur og einn arkitekt sem fylgja verkefninu og 
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stýra því frá degi til dags. Þeir hafa þó ekki fulla ábyrgð eða yfirsýn yfir heildartímafjölda 

og kostnað sem má fara í verkið. Slíkt er enn í höndum hönnunarstjóra. 

  

Mynd 3.2 Skipurit Batterísins 

3.2.2 Meginhlutverk og stefna 

Meginverkefni Batterísins snúa að hönnun mannvirkja og ráðgjöf á sviði skipulagsgerðar. 

Fyrirtækið skilgreinir sig sem skapandi þekkingarfyrirtæki á sviði byggðaskipulags og 

mannvirkjahönnunar. Helstu áhersluatriði í stefnu Batterísins eru að bjóða upp á góða 

hönnun, fyrirmyndarþjónustu og vera leiðandi arkitektafyrirtæki á Íslandi. Batteríið 

stefnir á að hafa yfirburðaþekkingu á ýmsum sviðum til dæmis aðgengi, veðurfari, 

öryggismálum og vinnuvernd. 

 Umræða hefur átt sér stað í töluverðan tíma innan stjórnar Batterísins hvort rétt sé 

að fjölga eigendum og koma þá lykilstarfsmenn helst til greina. Fyrirtækinu hefur verið 

skipt upp í fasteignar- og rekstrarhluta til að auðvelda innkomu nýrra eigenda.Vegna 

aukins samstarfs við erlend hönnunar- og verktakafyrirtæki hafa opnast möguleikar fyrir 

útrás fyrirtækisins. Með það fyrir augum hefur fyrrverandi framkvæmdastjóri skoðað vel 

ýmsa möguleika og gert markaðsáætlun. Það er því hluti af framtíðarsýninni að starfa á 

alþjóðlegum markaði. 

3.2.3 Dæmigerð verkefni 

Batteríið hefur í gegnum árin unnið mörg verkefni á sviði mannvirkjahönnunar og 

skipulagsgerðar. Á síðastliðnum tveimur árum hefur fyrirtækið meðal annars komið að 

endurbótum á húsnæði Alþingis, hönnun skóla, sundstaða og annarra opinberra bygginga. 
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Fyrirtækið hefur einnig hannað einkaheimili, sumarhús, listaverk, skrifstofuhúsnæði og 

hótel. Þá hefur Batteríið séð um deiliskipulag, meðal annars fyrir Helgafellsland í 

Mosfellsbæ og fyrir hið nýja hverfi borgarinnar í Úlfarsárdal. Það hefur átt í samstarfi við 

erlenda aðila, meðal annars vegna hönnunar álvers á Reyðarfirði og nú síðast vegna 

hönnunar tónlistarhúss á hafnarbakkanum í Reykjavík.  

3.3 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að fá ítarlegan skilning og mynd af fyrirtækjamenningunni. 

Sú aðferð sem hentar best í slíku tilfelli er svokölluð tilviksrannsókn. Eins og nafnið gefur 

til kynna er um að ræða rannsókn á stöku tilviki, í þessari rannsókn fyrirtækjamenningu 

Batterísins. Markmið með tilviksrannsókn er að kafa djúpt í viðfangsefnið og greina þætti 

þess ítarlega (Cooper og Schindler, 2006). Við gagnaöflun verða notaðar bæði 

megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir en ætla má að beiting beggja aðferða geti 

gefið rannsókninni aukinn styrk með mismunandi nálgun á sama viðfangsefni. Í 

megindlegum rannsóknum er leitast við að rannsaka hegðun á sem hlutlausastan hátt, við 

eðlilegar eða tilbúnar aðstæður og gengið út frá því að félagslegur veruleiki sé fremur 

stöðugur. Gagnaöflun einkennist af fyrirfram ákveðnum prófunum, spurningalistum og 

mælingum. Úrvinnsla gagna felst meðal annars í tölfræðilegri greiningu, tölfræðilegri 

lýsingu og talningu ásamt því að kanna tengsl milli breyta (Cooper og Schindler, 2006). 

Megindleg aðferð þessarar rannsóknar felst í notkun Denison spurningalistans sem er tæki 

til að mæla fyrirtækjamenningu. Spurningalistinn gefur víðtækar upplýsingar um 

viðfangsefnið en eigindlegu rannsóknaraðferðunum er beitt til þess að fá dýpri skilning á 

því. 

 Í eigindlegum rannsóknum er gögnum safnað með beinum hætti. Rannsakandinn 

sjálfur er verkfæri við framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsakandinn leggur af stað með 

opnum huga en þrengir smám saman viðfangsefnið (Cooper og Schindler, 2006). Í þessari 

rannsókn afmarkast viðfangsefnið við rannsóknarspurningarnar og er því þrengra en oft er 

í eigindlegum rannsóknum. Þær aðferðir sem notaðar eru í rannsókninni og teljast til 

eigindlegra aðferða eru; þátttökuathuganir, greining skriflegra heimilda, viðtöl og 

rýnihópar. 
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 Þáttur rannsakanda í tilviksathugun er mikilvægur en hlutverk hans getur líka verið 

flókið. Hann kemur töluvert á vinnustaðinn og kynnist þátttakendum jafnvel persónulega. 

Hans markmið er að draga fram skilning þátttakenda á fyrirbærinu án þess að blanda inn í 

niðurstöður sínum eigin skoðunum og ályktunum (Bogdan og Biklen, 1998). Rannsakandi 

þekkti ágætlega til Batterísins áður en að rannsóknin hófst. Hann lagði sig fram við að 

leggja til hliðar fyrri skoðanir og nálgast viðfangsefnið með opnum huga. Þrátt fyrir 

góðan vilja og viðleitni rannsakanda til þess að hafa ekki áhrif á niðurstöður er aldrei 

hægt að fullyrða um hvort það hafi tekist fullkomlega. Þó er það styrkur að megindlegum 

aðferðum var líka beitt, það er Denison spurningalistanum. Niðurstöður úr honum er 

þungamiðja í niðurstöðum rannsóknarinnar og því líkur á því að áreiðanleiki niðurstaðna 

sé meiri en ef hann hefði ekki verið notaður. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar styðjast beint við gögnin sem safnað var. Reynt var að 

gæta ýtrustu nákvæmni við greiningu og meðferð gagna. Meðal annars með því að afrita 

hljóðupptökur af rýnihópum og viðtölum, skrifa nákvæmar vettvangsnótur í lok 

heimsókna og vanda til verka við tölfræðilega úrvinnslu megindlegra gagna. 

3.4 Þátttakendur 

Allir starfsmenn Batterísins, að undanskildum þeim sem starfað hafa skemur en þrjá 

mánuði, eru þátttakendur í rannsókninni. Eftir samtal við þá starfsmenn var það 

sameiginleg skoðun þeirra og rannsakanda að erfitt gæti verið að svara spurningum um 

fyrirtækjamenningu eftir svo stuttan tíma í starfi. Með því að hafa nánast alla starfsmenn 

með í rannsókninni ættu niðurstöður að endurspegla hug allra sem vinna í fyrirtækinu.  

3.5 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Í rannsókninni var beitt fimm aðferðum við öflun gagna, þátttökuathugunum, greiningu 

ritaðra heimilda, viðtölum, rýnihópum og Denison spurningalistanum. Rannsóknin hófst 

formlega 12. júní 2008 með því að rannsakandi kynnti hana á starfsmannafundi í 

Batteríinu. Að fundi loknum var Denison spurningalistinn lagður fyrir þátttakendur. 

Þátttökuathuganir áttu sér stað nokkrum sinnum á meðan á rannsókninni stóð. Greining 

skriflegra heimilda átti sér stað allan tímann og viðtöl voru framkvæmd í upphafi 

rannsóknar en rýnihópar á síðasta mánuði hennar. Rannsókninni lauk með skilum á 
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meistaraprófsverkefninu og kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar fyrir þátttakendur 

þann 16. september 2008. Framkvæmd gagnaöflunar og úrvinnsla gagna fór fram á 

eftirfarandi hátt. 

3.5.1 Þátttökuathuganir  

Þátttökuathugun fer þannig fram að rannsakandi dvelur á vettvangi, fylgist með og skráir 

hjá sér það sem fram fer. Með því að gera þátttökuathuganir upplifir rannsakandi sjálfur 

það sem er að gerast án þess að það fari í gegnum aðra (Bogdan og Biklen, 1998). 

 Rannsakandi kom nokkrum sinnum á rannsóknartímabilinu í heimsókn í fyrirtækið 

og gerði þátttökuathuganir. Hann fékk einnig að vera með vinnuaðstöðu í fyrirtækinu í 

nokkra daga og dvaldi þá daglangt á vettvangi. Rannsakandi skoðaði sýnileg tákn í 

menningunni samkvæmt 1. stigi menningar, til dæmis húsnæði, klæðnað og framkomu  

starfsmanna og samskipti þeirra á milli (Schein, 2004). Rannsakandi leitaðist við að taka 

sem minnstan þátt og láta lítið fyrir sér fara til að hafa sem minnst áhrif á þá þætti sem 

hann var að skoða. Að loknum þessum heimsóknum sem gátu varað frá tveimur til átta 

klukkustundum skráði rannsakandi vettvangsnótur á því sem fyrir augu bar. Hann skráði 

líka hjá sér á minnismiða hugleiðingar sínar á meðan hann var á vettvangi og vann úr 

þeim eftir á. Hugleiðingum rannsakanda var á þennan hátt haldið frá lýsandi 

vettvangsnótum.  

3.5.2 Ritaðar heimildir 

Meðan á rannsókn stóð safnaði rannsakandi saman rituðum heimildum sem innihéldu 

gagnlegar upplýsingar um fyrirtækið og menningu þess. Eftirfarandi gögn voru skoðuð: 

Markaðsáætlun um útrás Batterísins, lýsing á fyrirtækinu (company profile), 

starfsmannastefna, jafnréttisáætlun, drög að rekstrarhandbók, innri vefur, aðgerðamótun, 

(Niðurstaða frá fyrsta fundi í september 2007) og niðurstöður úr könnun VR fyrirtæki 

ársins. Rannsakandi leitaði sérstaklega eftir atriðum sem gætu gefið innsýn í yfirlýst gildi 

sem er 2. stig menningar samkvæmt Schein (2004). Í öðru stigi menningar felast til dæmis 

hugmyndafræði og stefna fyrirtækisins, starfsmannastefna og framtíðarsýn. Einnig voru 

ritaðar heimildir nýttar til þessa að vinna lýsingu á fyrirtækinu. 
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3.5.3 Viðtöl 

Tekin voru tvö viðtöl við stjórnendur og eitt við tvo starfsmenn til þess að draga upp 

mynd af fyrirtækinu, skipulagi þess, verkefnum og stjórnun. Lengd viðtala var 60 – 90 

mínútur. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum þjóna þeim tilgangi að safna lýsandi gögnum 

með eigin orðum viðfangsins svo rannsakandinn geti fengið innsýn í það hvernig það 

túlkar einhvern hluta af lífi sínu. Markmið viðtalsins er að skilja hvernig viðmælandinn 

hugsar (Helga Jónsdóttir 2003). Viðtöl eiga vel við þegar rannsökuð eru meðal annars 

viðhorf og þekking, væntingar og gildismat. Útbúinn var viðtalsrammi sem gaf svigrúm 

til að elta upp áhugaverða hluti sem komu fram í viðtölunum. Að loknum viðtölunum 

voru þau afrituð nákvæmlega eins þau komu fram á hljóðrituninni. Rannsakandi las 

handritið vel yfir kóðaði það og dró fram flokka og þemu.  

3.5.4 Denison spurningalistinn 

Denison spurningalistinn er hannaður af Daniel R. Denison og William S. Neale og 

byggir á niðurstöðum úr rannsóknum Denison og samstarfsmanna hans. Spurningalistinn 

mælir styrk- og veikleika fyrirtækjamenningar og tengir víddir hennar við árangur 

fyrirtækja. Spurningalistinn inniheldur sextíu atriði sem spanna fjórar menningarvíddirnar 

sem skiptast niður í þrjár undirvíddirnar hver. Einnig inniheldur hann sex 

árangursspurningar og þær bakgrunnsbreytur sem rannsakandi kýs að hafa. Listinn var 

þýddur af Þóru Cristiansen og yfirfarinn af Þórhalli Erni Guðlaugssyni dósent við 

Háskóla Íslands. Í íslensku þýðingunni eru árangurspurningarnar aðeins fimm en 

spurningu um markaðshlutdeild er sleppt. Árangursbreytur sem mældar eru í þessari 

rannsókn eru, aukning sölu (sales growth), arðsemi (profitability, ROI), gæði vöru og 

þjónustu (quality of product and services), ánægja starfsmanna (employee satisfaction),  

og heildarframmistaða fyrirtækis (overall performance).  

 Í rannsóknum sínum hefur Denison mælt mismunandi árangursþætti sem dæmi um 

aðra árangursþætti má nefna nýsköpun og markaðshlutdeild. Hann safnaði gögnum um 

þessa þætti en hér er hlutlægt mat starfsmanna á árangri fyrirtækisins notað. Ef 

tímarammi verkefnisins hefði haft svigrúm til hefði rannsakandi getað safnað gögnum um 

árangursþætti með öðrum leiðum til dæmis með því að skoða ársskýrslur fyrirtækisins, 

gera vinnustaðagreiningu og þjónustukönnun. 
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 Spurningarnar í listanum eru á fimm stiga Likert kvarða þar sem 1 þýðir mjög 

ósammála og 5 mjög sammála. Í nokkrum spurningum eru spurningarnar settar fram með 

öfugum formerkjum og er þá tölugildunum snúið við í úrvinnslu. Í árangurspurningunum 

voru svarkostirnir (0) sem stóð fyrir ég veit ekki, (1) slök frammistaða (3) í meðallagi og 

(5) frammúskarandi árangur. Bakgrunnspurningar voru tvær og sneru að stöðu í skipuriti 

og starfsaldri.  

 Listinn var lagður fyrir starfsmenn á starfsmannafundi fimmtudaginn 12. júní, 

listinn var prentaður út og dreift til starfsmanna. Gefinn var vikufrestur til að skila en 

hann síðan framlengdur um fimm daga vegna sumarleyfa starfsmanna. Þeir starfsmenn 

sem ekki voru mættir á fundinn fengu listann sendan í pósti. Rannsakandi ýtti á eftir 

svörum bæði með netpósti og símtölum. Fjöldi þátttakenda var þrjátíu og var svarhlutfall 

100%. Þar af svöruðu fimm stjórnendur og tuttugu og fimm almennir starfsmenn sjá 

mynd 3.3. Fjórir stjórnendanna höfðu starfað í fjögur ár eða lengur og einn í tvö ár eða 

styttra. Skiptingu starfsaldurs almennra starfsmanna má sjá á mynd nr. 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.3 Skipting þátttakenda eftir  stöðu í skipuriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.4 Skipting almennra starfsmanna eftir starfsaldri 

Við úrvinnslu úr Denison spurningalistanum var aðallega notað Microsoft Exel en 

tölfræðiforritið SPSS var notað til að reikna út fylgni milli árangursbreyta og 
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menningarvídda. Unnið var með lýsandi tölfræði, gerð var mynd fyrir heildarniðurstöðu 

fyrirtækisins ásamt nokkrum myndum með tilliti til mismunandi bakgrunnsbreyta. 

Einkunn var reiknuð úr frá meðaltali hverrar víddar (meðaltal/5*100). Viðmiðunargildið 

er 76 þannig að ef víddin fær lægri einkunn en það er hún tekin til athugunar (Zeithaml, 

Binter og Gremler, 2006). Settar voru upp töflur með einkunn hverrar menningarvíddar 

og önnur með einkunn hverrar undirvíddar. Einnig var sett upp tafla með meðaltali 

árangursbreyta. Að lokum var sett upp ein fylgnitafla sem sýnir tengsl milli 

menningarvídda og árangursbreyta.  

3.5.5 Rýnihópar 

Markmiðið með rýnihópum er að fá þátttakendur til að koma saman og tjá sig opinskátt 

um ákveðið málefni (Kristín Guðmundsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Notkun 

rýnihópa í þessari rannsókn er nokkuð óhefðbundin. Rýnihópar eru ekki algeng aðferð í 

rannsóknum á fyrirtækjamenningu og eins eru þeir oftar notaðir á undan magnmælingum 

(Morgan, 1995). Í þessari rannsókn eru rýnihópar framkvæmdir eftir magnmælingar til 

þess að hægt sé að leita svara við því hvað liggur á bak við niðurstöður úr þeim. 

Tilgangurinn með rýnihópunum var að fá dýpri skilning á menningu fyrirtækisins og til 

að greina hvaða grundvallarhugmyndir liggja að baki þeim menningareinkennum sem 

sjást (Schein, 2004).  

Við val í rýnihópa var notað markmiðsúrtak.  Rannsakandi valdi í hópana út frá 

stöðu í skipuriti, starfsaldri, kyni og menntun starfsmanna. Vegna samsetningar hópsins 

varð annar hópurinn minni en hinn og telst því til svokallaðra minni-rýnihópa (mini-

focusgroup). Í þeim rýnihóp sátu eigendur og stjórnendur fyrirtækisins fjórir að tölu. Í 

hinum hópnum sátu tíu almennir starfsmenn. Valið var í þann hóp með það í huga að fá 

sem mesta breidd með tilliti til; kyns, starfsaldurs og menntunar. 

Rýnihóparnir voru boðaðir með viku fyrirvara þeir fóru fram að morgni dags og 

stóðu yfir í 1½ - 2 klst. Rannsakandi var umræðustjóri og hafði sér til aðstoðar 

samnemanda sinn sem tók niður nótur. Leitað var svara við því hvernig 

fyrirtækjamenningin birtist starfsfólki. Hvað starfsfólk teldi að væri mikilvægast í 

fyrirtækjamenningunni. Rætt var sérstaklega um þær menningarvíddir og undirvíddir sem 

skoruðu hátt og lágt í Denison spurningalistanum. Einnig var rætt um stjórnun og 

skipulag og þátt starfsmannanna í fyrirtækjamenningunni.  
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 Í rýnihópunum var stuðst við umræðuramma sem gaf ákveðið svigrúm fyrir 

stjórnandann. Stuðst var að mestu leyti við sama umræðuramma í báðum hópunum en því 

til viðbótar voru áhersluatriði sem voru mismunandi á milli hópa. Starfsmenn voru til 

dæmis beðnir um að lýsa því hvers vegna þeir völdu að vinna hjá Batteríinu og hvernig 

fyrirtækið kom þeim fyrir sjónir í upphafi. Eigendur voru beðnir um að segja frá stofnun 

fyrirtækisins og upphafsárunum. Umræðuramminn var hannaður með það í huga að 

spyrja viðmælendur út í það sem þeir þekktu best og gátu gefið góðar upplýsingar um. 

Umræðustjóri sá um að stjórna umræðunum og halda þeim innan umræðurammans en 

blandaði sér ekki að öðru leyti í þær. Umræðurnar voru hljóðritaðar og afritaðar strax að 

þeim loknum. Úrvinnslan fór þannig fram að rannsakandi las handritið vel yfir kóðaði það 

og dró fram flokka og þemu (Bogdan og Biklen, 1998).  

3.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Mikil áhersla er á réttmæti í eigindlegum rannsóknum. Til að auka réttmæti 

rannsóknarinnar var þess gætt að nákvæmt samræmi væri á milli þeirra gagna sem safnað 

var og raunveruleikans. Við flokkun og greiningu gagna reyndi rannsakandi að draga 

fram sem réttasta mynd af menningunni. Með því að nota margar aðferðir við gagnaöflun 

fæst svokölluð margprófun (triangulation) sem eykur réttmæti (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknum snýst mest um nákvæmni við meðhöndlun 

gagna. Rannsakandi lagði sig fram við að gera nákvæmar vettvangsnótur, hljóðrita viðtöl 

og rýnihópa og afrita nákvæmlega. Einnig voru notaðar beinar tilvitnanir í þátttakendur í 

umræðum og kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

3.7 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi velti vöngum yfir ýmsum siðferðilegum álitamálum áður en rannsóknin 

hófst. Hann gætti þess að kynna rannsóknina vel fyrir öllum þátttakendum. Rætt var um 

trúnað og meðferð gagna og nafnleynd. Við vinnu á vettvangi og við gerð lokaskýrslu 

leitaðist hann við að gæta virðingar og varast að skaða fyrirtækið eða starfsmenn þess 

með orðum sínum. Einnig voru starfsmenn upplýstir um að ekki væri skylda að taka þátt í 

rannsókninni þó æskilegt væri að sem flestir gerðu það.  
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3.8 Yfirlit yfir rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni var menning fyrirtækisins greind út frá kenningum sem greint var frá í 

fræðilegum hluta þessarar ritgerðar. Fyrst var fengin heildarmynd af menningunni með 

líkani Denison, styrk- og veikleika hennar ásamt tengingu við árangur fyrirtækisins. Síðan 

var aflað gagna til að öðlast dýpri skilning á menningunni og greina undirliggjandi 

hugmyndir, gildi og sýnileg tákn með tilliti til kenninga Schein (2004) og Deal og 

Kennedy (2000a). Í töflu 3.1 er yfirlit yfir þau atriði sem rannsakandi safnaði gögnum um 

með eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Tafla 3.1 Yfirlit yfir söfnun gagna 

Menningarþættir Birtingarmyndir Gagnasöfnun 

Sýnileg tákn Skrifstofuhúsnæði, móttaka, 

tækni, merki, slagorð, venjur,  

hefðir, atburðir, framkoma, 

samskipti, talsmáti, klæðnaður,  

hetjur, sögur, lykilstarfsmenn 

(menningarnetið), dagleg rútína, 

endurgjöf, áhætta. 

Þátttökuathuganir, 

viðtöl, rýnihópar 

Yfirlýst gildi Gildi, hugmyndafræði, stefna, 

slagorð, stjórnun, skipulag. 

Skriflegar heimildir, 

viðtöl, rýnihópar 

Undirliggjandi 

hugmyndir 

Birtist í hegðun, venjum, 

óskrifuðum reglum sem jaðra við 

að vera lög. 

Þátttökuathuganir, 

viðtöl, rýnihópar 
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4 Niðurstöður úr rannsókninni 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Byrjað verður 

á því að kynna niðurstöður úr Denison spurningalistanum og síðan verður 

fyrirtækjamenningu Batterísins lýst með niðurstöðum úr eigindlega hluta 

rannsóknarinnar. Við lýsingu á fyrirtækjamenningunni var stuðst við þau fræði sem kynnt 

voru í fræðilegum hluta ritgerðarinnar og reynt að varpa ljósi á þætti sem þeir fræðimenn 

telja að fyrirtækjamenning samanstandi af.  

4.1 Denison spurningalistinn 

Niðurstöður úr Denison spurningalistanum voru greindar með eftirfarandi hætti. Fyrst var 

dregin upp mynd af svörum allra þátttakenda.  Næst var dregin upp mynd af svörum 

stjórnenda og því næst almennra starfsmanna og svör þessara tveggja hópa borin saman. 

Þá var dregin upp mynd af  starfsaldri eitt, tvö og þrjú og að lokum bornar saman 

niðurstöður á starfsaldri eitt og þrjú og starfsaldri þrjú og stjórnenda. 

4.1.1 Einkunn menningarvídda 

Heildarniðurstaða allra þátttakanda sýnir að menningarvíddin þátttaka fær hæstu einkunn, 

hjá fyrirtækinu eða 80. Næsthæstu einkunn deila tvær víddir, markmið og aðlögunarhæfni 

með 77. Aðeins víddin samræmi er með einkunn undir viðmiðunarmarkinu sem er 76 en 

einkunn hennar var 72. Sjá nánar á myndum 4.1 og 4.2.  
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Mynd 4.1 Einkunn menningarvídda, allir þátttakendur  

Há einkunn í víddinni þátttaka bendir til þess að starfsfólki sé treyst og veitt frelsi til 

athafna. Það bendir einnig til markvissrar uppbyggingu á hæfni og að ákvörðunarvaldi sé 

dreift. Slík menning leiðir oft til þess að starfsmenn upplifa eigendatilfinningu og helga 

sig starfi sínu og það getur leitt til aukinnar tryggðar starfsmanna við fyrirtækið. Víddin 

þátttaka hefur áhrif á nýsköpun  sem hlýtur að teljast mikilvægur árangursþáttur hjá 

hönnunarfyrirtæki (Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 

2003). Víddin markmið er aðeins 1stigi frá því að lenda á viðmiðunarmörkunum. Víddin 

markmið hefur áhrif á arðsemi fyrirtækisins og aukningu sölu (Denison og Mishra, 1995; 

Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003). Einnig heldur Caroline Fisher því fram að 

víddin markmið sé áhrifamesta víddin, hún hafi áhrif á alla árangursþætti utan eins (Fisher 

og Denison, 2000). Markmið mælir hve skýr stefna og framtíðarsýn fyrirtækja er og hve 

raunhæf markmið þeirra séu. Skýr stefna og markmið er eitt mikilvægasta atriðið í 

uppbyggingu árangursríkra fyrirtækja. Þau virka sem leiðarvísir fyrir starfsfólk um hver 

tilgangur fyrirtækisins er, hvar það er statt og hvert það stefnir (Daft, 2001b). 

Einkunn víddarinnar aðlögunarhæfni er einnig aðeins 1 stigi yfir 

viðmiðunarmörkum, hún  mælir getu starfsmanna til að skilja hvað viðskiptavinurinn vill 

og getu til að bregðast við breyttum kröfum. Aðlögunarhæfni mælir einnig getu 

fyrirtækisins til að auka við kunnáttu sína og tækni sem stuðlar að árangri. Kotter og 

Heskett (1992) telja aðlögunarhæfni lykilþátt í árangri fyrirtækja.  
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 Víddin samræmi er með lægstu einkunn af öllum víddunum, lág einkunn í þessari 

vídd bendir til skorts á sameiginlegum gildum og ferlum sem stuðla að árangri. Hún 

mælir hve skýr stjórnskipan og verkaskipting er og hve gott skipulag fyrirtækisins er. 

Skortur á samræmi getur haft áhrif á líðan starfsfólk og skapað óöryggi. Víddin samræmi 

hefur áhrif á arðsemi fyrirtækja (Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003; Fey og 

Denison, 2003). 
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Mynd 4.2 Einkunn menningarvídda, allir þátttakendur  

4.1.2 Innra og ytra sjónarhorn – sveigjanlegt og stöðugt  

Denison líkanið er í þessari rannsókn byggt upp í sömu röð og íslenska þýðing 

spurningalistans og röð víddanna er önnur en á upprunalegu líkani. Þetta gerir það að 

verkum að horfa verður öðruvísi á það til að skoða innra og ytra sjónarhorn og stöðug- og 

sveigjanleika menningarinnar. Hægri hluti myndarinnar sem víddirnar þátttaka og 

samræmi mynda snýr að innra sjónarhorni og greinilegt er að veikleikarnir liggja í 

víddinni samræmi. Vinstri hluti myndarinnar sem sýnir ytra sjónarhornið samanstendur af 

aðlögunarhæfni og markmiðum, þær eru báðar með einkunn yfir viðmiðunarmörkum. Til 

að skoða þær víddir sem mæla hve sveigjanleg eða stöðug menningin er þurfum við að 

horfa horn í horn á myndinni. Víddin þátttaka er í hægra horni uppi og víddin 

aðlögunarhæfni í vinstra horni niðri. Þessar víddir gefa til kynna hve sveigjanleg menning 
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fyrirtækisins er og hvernig því gengur að laga sig að breyttum aðstæðum. Einkunn 

þessara vídda er yfir viðmiðunarmörkum sem bendir til góðrar aðlögunarhæfni. Víddirnar 

samræmi sem er í neðra horni til hægri og markmið sem er í efra horni til vinstri mæla 

hve stöðug menning er. Víddin samræmi er með lægstu einkunn af menningarvíddunum 

sem gefur til kynna að hæfni fyrirtækisins til að vera stöðugt og halda stefnu sé skert. 

4.1.3 Einkunn undirvídda 

Þegar undirvíddirnar í niðurstöðu allra þátttakenda eru skoðaðar nánar sjá mynd 4.3 sést 

að þrjár efstu undirvíddirnar koma úr þremur mismunandi menningarvíddum, það er 

þátttöku, markmið og aðlögunarhæfni. Víddin uppbygging á hæfni er með hæstu 

einkunnina  eða 85. Undir þeirri vídd eru þættir eins og valddreifing, mikilvægi 

þekkingaruppbyggingar, færni og hæfni starfsfólks. Víddin stefna og áform er með næst 

hæstu einkunnina. Í henni felast þættir eins og hve skýr tilgangur og stefna fyrirtækisins 

eru og hvort stefna fyrirtækisins hafi áhrif á önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Þriðja 

efsta víddin er lærdómur fyrirtækja, í henni eru þættir eins og geta fyrirtækisins til að læra 

af mistökum, mikilvægi lærdóms, áhersla á nýsköpun og áræðni og hvort hlutirnir falli á 

milli „skips og bryggju” hjá fyrirtækinu. Allir þættir innan þessar víddar fengu háa 

einkunn að undanskildu því hvort hlutirnir falli milli „skips og bryggju” sem fékk  

einkunnina 69.  

 Þrjár lægstu undirvíddirnar koma úr tveimur menningarvíddum samræmi og 

aðlögunarhæfni. Víddin megingildi fékk lægstu einkunnina eða 66, í henni felast þættir 

eins og trúverðugleiki stjórnenda, stjórnunaraðferðir, samræmd megingildi og siðareglur. 

Spurningin sem sneri að því hvort til væru skriflegar siðareglur var með lægstu einkunn 

innan þessarar víddar eða 54 en trúverðugleiki stjórnenda með þá hæstu 75, gildi og 

stjórnunaraðferðir fengu einkunn í kringum 67. Víddin samhæfing og samþætting fengu 

næstlægstu einkunn en í henni eru þættir eins og samræmi milli stjórnunarstiga, samræmi 

starfsaðferða og samvinna. Spurning sem laut að samvinnu starfsmanna sker sig úr innan 

þessarar víddar með mjög háa einkunn eða 89.  

 Þeir þættir sem felast innan þeirra víddar sem var með þriðju lægstu einkunn 

framkvæmd breytinga eru; áhrif viðskiptavina á ákvarðanir og samskipti starfsmanna við 

viðskiptavini. Einkunnargjöf innan þessara víddar var mjög misjöfn og spurningar sem 

lutu að skilningi starfsmanna á þörfum viðskiptavinarins og áhrif viðskiptavina á 
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ákvarðanir starfsmanna fengu að meðaltali 80 í einkunn en spurningar sem lutu að því 

hvort tillögur og ábendingar viðskiptavina væru teknar til greina og hvort starfsfólk væri 

hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini að meðaltali 73 stig. Ákveðin mótsögn 

felst því í niðurstöðum þessarar víddar. 
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Mynd 4.3 Einkunn undirvídda, allir þátttakendur 
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4.1.4 Samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa 

Á næstu myndum skoðum við samanburð á niðurstöðum eftir starfsaldri og stöðu í 

skipuriti. 
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Mynd 4.4 Einkunn menningarvídda, almennir starfsmenn 

Mynd 4.4 sýnir niðurstöður almennra starfsmanna þegar að einkunn stjórnenda hefur 

verið dregin frá. Við það dregst kakan örlítið saman svo munar um 3 stig á samanlögðu 

meðaltali allra víddanna. Mynstrið er í megindráttum það sama og sömu víddir verma 

botn og toppsætin. Þær víddir sem dragast mest saman eru samkomulag, stefna og áform 

og markmið og takmörk. Þessar víddir fá allar 3 stigum lægra í einkunn en í niðurstöðum 

allra þátttakenda. 
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Mynd 4.5 Einkunn menningarvídda, stjórnendur 

Þegar að niðurstöður stjórnenda eru skoðaðar á mynd 4.5 kemur í ljós að einkunn af 

meðaltali allra víddanna samanlagt hækkar um 9 stig miðað við niðurstöður almennra 

starfsmanna og við það þenst kakan út. Undirvíddin samvinna sem er innan víddarinnar 

þátttaka þenst út um 12 stig og samkomulag sem er innan samræmi um 16. Það sem er 

athyglisverðast við þessa mynd er að víddin markmið fær mun hærri einkunn hjá 

stjórnendum heldur en almennum starfsmönnum og mælist sterkust menningarvídda hjá 

þeim. Allar undirvíddir markmiðs hækka umtalsvert eða að meðaltali um 15 stig.  

Ef litið er á einkunn menningarvídda hjá stjórnendum kemur í ljós að engin 

víddanna fær lægri einkunn en 76 sem er viðmiðunargildið. Hjá þessum hópi er markmið 

sú vídd sem fær hæstu einkunn en samræmi er með lægstu einkunn hér líkt og í 

heildarniðurstöðum allra þátttakenda, sjá mynd 4.6 
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Mynd 4.6 Einkunn menningarvídda, stjórnendur 

Á mynd 4.7 sést samanburður á mati stjórnenda og almennra starfsmanna þar kemur 

munurinn greinilega í ljós. Víddin markmið þenst út ásamt undirvíddunum samkomulag, 

samhæfing og samþætting og áhersla á viðskiptavini. 
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Mynd 4.7 Samanburður á mati stjórnenda og almennra starfsmanna 
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Mynd 4.8 sýnir mat starfsmanna sem hafa stysta starfsaldurinn í fyrirtækinu, tvö ár eða 

minna. Mynstrið er mjög svipað og hjá almennum starfsmönnum, sömu víddir með hæstu 

og lægstu einkunn, en einkunnir eru hærri. Segja má að þessi hópur liggi mitt á milli 

stjórnenda og almennra starfsmanna í meðaltalseinkunn allra vídda.  
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Mynd 4.8 Einkunn menningarvídda, starfsaldur eitt 

Á mynd 4.9 sést að einkunn menningarvíddanna lækkar með hækkandi starfsaldri. 

Niðurstaðan sem sést á þessari mynd er ólík niðurstöðum almennra starfsmanna að því 

leyti að víddin markmið dregst saman og þá sérstaklega undirvíddin markmið og takmörk 

sem fær hér 67 í einkunn. Einkunn þeirrar víddar var 76 hjá öllum starfsmönnum, 73 hjá 

almennum starfsmönnum, 81 hjá starfsaldri eitt og 91 hjá stjórnendum. Lág einkunn í 

þessari vídd réðist fyrst og fremst af spurningu sem sneri að því hvort starfsmenn hefðu 

sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið ætti að vera í framtíðinni. Víddin megingildi 

dregst hér örlítið út miðað við niðurstöður almennra starfsmanna og réðist sú niðurstaða 

fyrst og fremst af spurningu sem laut að því hve skýr megingildi fyrirtækisins væru og 

hvort þau hefðu áhrif á störf manna. Meðaltalseinkunn allra vídda hjá þessum hópi er um 

3 stigum lægra en niðurstaða allra þátttakenda.  
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Mynd 4.9 Einkunn menningarvídda, starfsaldur tvö 

Ef litið er á einkunn menningarvíddanna hjá þessum hópi á mynd 4.10 kemur í ljós að 

þær liggja allar á eða undir viðmiðunarmarkinu. Röðun þeirra er sú sama og í 

niðurstöðum allra þátttakenda. 
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Mynd 4.10 Einkunn menningarvídda, starfsaldur tvö 
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Mynd 4.11 Einkunn menningarvídda, starfsaldur þrjú 

Þegar niðurstöður þeirra sem hafa unnið lengst hjá fyrirtækinu eru skoðaðar sést að kakan 

dregst meira saman með hækkandi starfsaldri, sjá mynd 4.11.  

Meðaltalseinkunn allra vídda er 6 stigum lægra hjá þessum hópi heldur en almennum 

starfsmönnum og 14 stigum lægra en mat stjórnenda. Mynstrið er einnig ólíkt, 

menningarvíddin markmið dregst verulega saman á öllum þáttum. Undirvíddin áhersla á 

viðskiptavin dregst einnig umtalsvert saman. Menningarvíddin samræmi dregst saman ef 

undanskilin er undirvíddin samkomulag. Undirvíddin framkvæmd breytinga sker sig úr 

hér að því leyti að hún fær örlítið hærri einkunn hér heldur en hjá almennum 

starfsmönnum og stjórnendum. Hjá þessum hópi liggur einkunn allra menningarvídda 

undir viðmiðunarmarkinu. Víddin aðlögunarhæfni fær hæstu einkunnina og skiptir um 

sæti við víddina markmið, sjá mynd 4.12 
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Mynd 4.12 Einkunn menningarvídda, starfsaldur þrjú 

Á mynd 4.13 má sjá samanburð af niðurstöðum hjá hópnum sem starfað hefur í tvö ár og 

styttra og þeim sem starfað hafa fjögur ár eða lengur. Helsti munurinn er sá að þeir sem 

hafa styttri starfsaldur gefa menningarvíddunum almennt hærri einkunn nema í þáttunum; 

framkvæmd breytinga, samkomulag og uppbygging á hæfni. 
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Mynd 4.13 Samanburður á starfsaldri eitt og þrjú 
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Ef samanburður á milli þeirra sem eru með lengsta starfsaldurinn og stjórnenda er 

skoðaður eykst munurinn enn eins og sést á mynd 4.14. Stjórnendur gefa menningunni 

hæstu einkunn af öllum hópunum en hópurinn með lengsta starfsaldurinn gefur henni þá 

lægstu. Eins og fram kom hér framar liggur stærsti munurinn á einkunnagjöf starfsaldurs 

þrjú og stjórnenda í menningarvíddinni markmið. Einnig er verulegur munur á mati 

hópanna á undirvíddinni áhersla á viðskiptavin og samkomulag. Eina víddin hjá þeim 

sem eru með lengstan starfsaldur sem fær jafnháa einkunn og hjá stjórnendum er 

framkvæmd breytinga. Sú vídd mælir hvernig samskipti við viðskiptavini eru og að hvaða 

leyti þeir hafa áhrif á ákvarðanir og verk starfsmanna.   
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Mynd 4.14 Samanburður á stjórnendum og starfsaldri þrjú 
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4.1.5 Tengsl árangurs við menningarvíddir 

Þegar að skoðuð er einkunnargjöf árangurspurninga hjá öllum þátttakendum sést að 

arðsemi/ávöxtun skorar hæst og heildarframmistaða fyrirtækisins næst hæst. Ellefu 

þátttakendur svöruðu (0) eða veit ekki við spurningunni um arðsemi. Átta þátttakendur 

gerðu slíkt hið sama við spurninguna aukning sölu. Það eru því aðeins um tveir þriðju 

þátttakenda sem telja sig geta lagt mat á þessa árangursþætti. Allir þátttakendur tóku 

afstöðu í hinum árangursspurningunum.  
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Mynd 4.15 Einkunn árangursspurninga 

Reiknuð var út fylgni milli allra menningar- og undirvídda og árangursspurninganna. 

Notuð voru viðmið Field (2005) en samkvæmt honum er fylgni á bilinu 0,00 – 0,29 veik 

fylgni, 0,30- 0,49 miðlungs fylgni og 0,50 og hærra sterk fylgni. 
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Tafla 4.1  Fylgnistuðlar milli allra vídda og árangursbreyta 

Aukning 

sölu Arðsemi

Gæði vara 

og þjónustu

Ánægja 

starfsmanna

Heildarframmi-

staða fyrirtækis

Þátttaka x x 0,44 0,63 0,74

Frelsi til athafna x x 0,39 0,54 0,77

Samvinna x x 0,41 0,59 0,58

Uppbygging á hæfni 0,51 x 0,35 0,49 0,59

Samræmi x x 0.42 0,60 0,60

Megingildi x x 0,31 0,44 0,65

Samkomulag x x 0,30 0,43 x

Samhæfing og samþætting x x 0,56 0,60 0,55

Aðlögunarhæfni x x 0,54 0,70 0,55

Framkvæmd breytinga x -0,48 x 0,48 x

Áhersla á viðskiptavini x x 0,75 0,44 0,68

Lærdómur fyrirtækja x x x 0,60 0,53

Markmið  0,57 x 0,70 0,57 0,65

Stefna og áform 0,54 x 0,71 0,45 0,77

Markmið og takmörk 0,56 x 0,62 0,56 0,55

Framtíðarsýn 0,53 x 0,68 0,60 0,59  
*
Taflan sýnir fylgni sem er 0,30 eða meira, það er miðlungsfylgni og sterka fylgni.  

Jákvæð fylgni finnst milli allra menningarvíddanna og þriggja árangursþátta. Auk þess 

finnst jákvæð fylgni milli markmiðs og aukningar sölu. Engin fylgni finnst milli 

menningarvíddanna og arðsemi fyrirtækisins nema ef undanskilin er undirvíddin 

framkvæmd breytinga en þar finnst neikvæð fylgni. Jákvæð fylgni finnst einnig milli 

undirvíddarinnar uppbygging á hæfni og aukningar sölu.  

Menningarvíddin markmið er sú vídd sem mælist með fylgni við flesta 

árangursþættina. Sterkasta fylgnin milli menningarvídda og árangursþáttar er á milli 

þátttöku og heildarframmistöðu fyrirtækisins. Athyglisvert er að sjá að sterkasta fylgnin í 

töflunni er á milli undirvíddarinnar frelsi til athafna og heildarframmistöðu fyrirtækisins. 

Það þýðir að þeir starfsmenn sem finnst þeir hafa frelsi til athafna og gefa því háa einkunn 

gefa heildarframmistöðu fyrirtækisins einnig háa einkunn. 

Erfitt er að bera þessar niðurstöður saman við niðurstöður Denison og félaga þar 

sem að árangursspurningar eru ekki alveg þær sömu. Þó sýna niðurstöður rannsókna hans 

líkt og þessar niðurstöður að víddin markmið hefur tengsl við aukningu sölu. Einnig hefur 

víddin markmið tengsl við flesta árangursþætti hér líkt og í hans niðurstöðum. Í  
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rannsóknum Denison hafa víddirnar markmið og samræmi tengsl við arðsemi en hér 

fundust ekki slík tengsl.  

4.1.6 Samantekt á niðurstöðum úr Denison spurningalistanum 

Niðurstöður úr Denison spurningalistanum sýna að allar menningarvíddirnar að samræmi 

undanskilinni liggja yfir viðmiðunarmarkinu sem var 76. Víddin þátttaka fær hæstu 

einkunnina 80 en víddirnar markmið og aðlögunarhæfni liggja rétt yfir 

viðmiðunarmarkinu með 77 í einkunn, víddin samræmi fékk einkunnina 72. 

 Þátttaka hefur áhrif á nýsköpun, arðsemi, gæði vöru og þjónustu og ánægju 

starfsmanna. Víddin markmið er áhrifamesta víddin og hefur áhrif á alla árangursþættina 

utan nýsköpun. Víddin aðlögunarhæfni hefur áhrif á nýsköpun og aukningu sölu. Víddin 

samræmi hefur áhrif á arðsemi, gæði vöru og þjónustu og ánægju starfsmanna (Denison 

og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003; Fisher og Denison, 2000). 

 Jákvæð fylgni fannst á milli allra menningarvíddanna og þriggja af fimm 

árangursþáttum sem mældir voru. Víddin markmið hafði tengsl við flesta árangursþætti 

og er það í samræmi við niðurstöður úr rannsóknum Denison og samstarfsmanna hans 

Fisher og Denison, 2000). Sterkustu tengslin fundist milli víddarinnar þátttöku og 

heildarframmistöðu fyrirtækisins.  

 Denison og samstarfsmenn hans hafa fundið tengsl milli þriggja menningarvídda og 

arðsemi. Í þessari rannsókn fundust aðeins tengsl á milli arðsemi og menningarvíddar 

markmið. Vera má að fjöldi þeirra sem ekki tóku afstöðu til spurningarinnar um arðsemi 

hafi haft áhrif á þá niðurstöðu. 

 Niðurstöður sýna að menning Batterísins hefur góða aðlögunarhæfni en lág einkunn 

í víddinni samræmi skerðir stöðugleika hennar. Styrkleikar menningarinnar liggja í ytra 

sjónarhorni en veikleikar í því innra. 

Þær undirvíddir sem fá hæstu einkunn eru úr þremur menningarvíddum sem sýnir 

að styrkleiki menningarinnar er dreifður. Tvær lægstu undirvíddirnar eru úr víddinni 

samræmi sem endurspeglar heildarniðurstöður. Undirvíddin framkvæmd breytinga fær 

þriðju lægstu einkunn en niðurstöður innan þeirrar víddar voru mjög misjafnar og fela í 

sér ákveðna mótsögn.  

 Við samanburð á niðurstöðum mismunandi hópa kom í ljós að heildareinkunn 

menningarvíddanna lækkaði með hækkandi starfsaldri. Mynstrið var þó nánast hið sama 
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og víddin samræmi fær lægstu einkunn hjá öllum hópum. Það var örlítið misjafnt eftir 

hópum hvaða víddir fengu hæstu einkunn en í flestum tilfellum fólst munurinn í fáeinum 

prósentustigum. 

 Mesti munur var á niðurstöðum stjórnenda og starfsmanna með lengsta 

starfsaldurinn. Helsti munurinn þar lá í víddinni markmið. Stjórnendur gáfu þeirri vídd 

hæstu einkunn af öllum víddunum en hjá starfsaldri þrjú lenti hún í þriðja sæti og fékk 

einkunn töluvert undir viðmiðunarmarkinu. 

 Hjá stjórnendum liggur einkunn allra menningarvídda yfir viðmiðunarmarkinu en 

hjá starfsaldri þrjú liggja einkunnir menningarvíddanna allar undir því. Í 

heildarniðurstöðum allra þátttakenda liggur aðeins víddin samræmi undir 

viðmiðunarmarkinu. Víddin þátttaka fær hæstu einkunnina en víddirnar markmið og 

aðlögunarhæfni liggja rétt yfir viðmiðunarmarkinu.  

4.2 Lýsing á fyrirtækjamenningu Batterísins 

Til þess lýsa fyrirtækjamenningu Batterísins voru notuð gögn sem safnað var með 

þátttökuathugunum, rýnihópum, viðtölum og greiningu ritaðra heimilda. Kenningar 

Schein (2004) og Deal og Kennedy (2000a) voru hafðar til hliðsjónar við gagnaöflun en 

einnig var spurt út í einstaka þætti Denison spurningalistans. Ennfremur var litið til þátta 

sem Handy (1993) telur að hafi áhrif á mótun menningar. Líkan Schein (2004) um þrjú 

stig fyrirtækjamenningar rammar kaflann inn og fellur kenning Deal og Kennedy (2000a) 

inn í fyrstu tvö stigin en atriði sem spurt var um úr Denison listanum fellur aðallega inn í 

annað stigið. Kaflinn byrjar á upphafinu og sögu Batterísins en bæði Handy (1993) og 

Deal og Kennedy (2000a) telja að þeir þættir hafi áhrif á fyrirtækjamenningu.   

4.2.1 Upphafið og sagan 

Stofnun Batterísins á rætur að rekja til þess að Sigurður Einarsson ásamt starfsfélögum 

sínum í Danmörku vann samkeppni um hönnun nýbyggingar Alþingis. Sigurður var 

búsettur og starfandi í Danmörku en flutti heim til að vinna þetta verkefni. Hann réði til 

sín Jón Ólaf Ólafsson sem eina starfsmanninn. Verkefnið rann út í sandinn og þá byrjuðu 

hann og Jón Ólafur að afla sér verkefna með þátttöku í samkeppnum. Eins og Sigurður 

sagði sjálfur aðspurður um ástæður fyrir stofnun Batterísins „ þá var þetta bara neistinn... 

við ætluðum að hafa gaman að þessu og það er náttúrulega þegar að maður kemur út úr 
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skóla þá hefur maður alveg blússandi metnað.... ” Einnig liggja ástæður stofnunarinnar að 

einhverju leyti í hefðinni en á þessum árum var venjan sú að arkitektar hófu að starfa 

sjálfstætt strax að námi loknu því engar stórar stofur voru til á landinu.  

Fyrirtækið óx mjög hægt fyrstu árin enda ástandið í þjóðfélaginu þannig að lítið var 

um stórar framkvæmdir. Árið 1989 sem var fyrsta heila árið sem Batteríið var starfrækt 

voru meira en helmingur af tekjum Batterísins í formi verðlauna í samkeppnum. Á 

upphafsárum níunda áratugarins var mjög lítið um verkefni en neistinn hélst og þeir héldu 

áfram að taka þátt í samkeppnum. Kunningjatengsl voru mjög sterk á þessum árum og 

gátu ráðið úrslitum um hver fékk verkefnin. Sigurður og Jón Ólafur, þá ungir menn sem 

voru rétt að byrja í faginu, gátu ekki treyst á þessi tengsl heldur urðu að standa sig í 

samkeppnum.  

Viðsnúningur varð í fyrirtækinu þegar þeir unnu samkeppni um afgreiðslusali 

Búnaðarbankans. Samkeppnin virtist vera lítil og ekki svo merkileg en reyndist 

fyrirtækinu mikilvæg því næstu tíu árin á eftir var Búnaðarbankinn aðalviðskiptavinur 

þess. Upp úr 1995 fengu þeir annað stórt verkefni en það var sameining 

Borgarkringlunnar og Kringlunnar. Lærdómurinn af því verkefni hafði mikil áhrif á 

stefnu fyrirtækisins. 

„Það var svona stórt verkefni og þá þurftum við að ráða fimm manns inn á stofuna. Þá 

voru allir fimm að vinna í þessu verkefni og við héldum virkilega að við værum að fara að 

blása út, en þegar að verkefnið var búið þá var ekkert að gera. Við héldum bara að við 

þyrftum að loka stofunni, við höfðum algjörlega vanrækt þetta með verkefnaöflun. Eftir 

það sögðum við ef að við einhvern tímann verðum með svona stórt verkefni aftur þá verða 

aldrei fleiri en helmingur starfsmanna stofunnar í því.”  

Fjárhagslegur viðsnúningur varð síðan þegar fyrirtækið vann samkeppni um álverið á 

Reyðarfirði en það kallaði á aukinn mannafla. Frá því að það verkefni hófst árið 2003 

hefur stofan hreinlega sprungið út. Batteríið er stofnað í kringum samkeppnir og vöxtur 

þess og viðhald hefur ráðist af velgengni í þeim. Fagið einkennist af þessu og afkoman 

stýrist af því að vera bestur. 

 



 65 

4.2.2 Sýnileg tákn 

Batteríið hefur verið staðsett við Trönuhraun 8 í Hafnarfirði frá árinu 2000. Vegna 

mikillar fjölgunar starfsmanna hafa eigendur nýverið keypt stærra rými í húsinu og gert 

það upp með þarfir fyrirtækisins í huga. Vegna viðræðna við annað fyrirtæki um 

sameiningu, sem þó varð ekkert úr, sköpuðust umræður um staðsetningu fyrirtækisins. 

Einn eigendanna er á því að staðsetningin sé einn af áhrifaþáttum í velgengni Batterísins.  

„Það er einn annar þáttur sem er hluti af okkar velgengni það er að við erum hér með mjög 

mikið af fólki sem býr í Hafnarfirði og hefur beinlínis flutt í Hafnarfjörðinn út af okkur. 

Það að búa hérna í Hafnarfirði held ég að starfsfólk upplifi sem mjög jákvætt af því að það 

er í göngufjarlægð frá vinnustaðnum og það er laust við svo mikið áreiti og stress við að 

keyra niður í bæ og til baka aftur. Þetta þýðir líka ákveðið stabilitet fyrir okkur við vinnum 

líka á því að fólk hugsar sig dálítið um ef það vill hætta og fara eða fær einhver gylliboð 

innan úr í Reykjavík og hugsar já en það kemur á móti að ég þarf að keyra niður í bæ.”  

Einnig hafa þeir fengið til liðs við sig reynt og hæft starfsfólk sem er búsett í Hafnarfirði 

sem hefur valið hefur Batteríið vegna staðsetningarinnar. 

Þegar eigendur voru spurðir út í nafn fyrirtækisins og uppruna þess kom í ljós að 

Batteríið er þekkt staðarheiti úr sögu Reykjavíkur og hafnarinnar þar en rekstur 

fyrirtækisins hófst í Hafnarstræti og nafnið því sótt í nánasta umhverfi þess. Fleiri ástæður 

lágu fyrir nafngiftinni.  

„Þegar að við Jónsi ákváðum nafnið á þetta blessaða fyrirtæki þá sögðum við þetta verður 

að vera eitthvað tvírætt það verður að vera einhver húmor í þessu.....við eigum mjög 

auðvelt með að gera grín að okkur sjálfum Jónsi og ég...og hérna Batteríið var svolítið 

fáránlegt nafn en það þýðir gamla virkið...þetta er svona svolítið stabílt svolítið svona 

barátta í því... Svo aftur á móti rafhlaðan...., hvernig hefur rafhlaðan það og við alltaf við 

erum í hleðslu og þannig. Við erum svona lítið batterí núna og núna erum við orðin svolítið 

stórt batterí þannig að það eru margir vinklar að þessu nafni. Það lýsir kannski svolítið 

andanum alveg frá upphafi. Mér finnst það haldast alveg í dag að 

menn eru ekkert að taka sig allt of alvarlega.”  

Fyrirtækið er staðsett á annarri hæð í byggingu sem hýsir 

nokkur fyrirtæki. Við innganginn er stór gluggi með merki 

Batterísins. Stutt er síðan að nýtt merki var hannað en viss 

óánægja var með gamla merkið sem var frá árinu 1988. Merkið 

er stílhreint í rauðum og svörtum litum, það táknar að Batteríið 
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sé ein heild. Punktarnir tákna bæði starfsfólkið og þau fjölbreyttu verkefni sem fyrirtækið 

tekur að sér. Rauði punkturinn táknar sérstöðu fyrirtækisins og stefnu þess að skara fram 

úr. 

 Verið er að vinna að endurbótum á uppganginum en strax og komið er upp á hæðina 

blasa við nýuppgerð húsakynni. Húsnæði teiknistofunnar skiptist í tvennt og er gengið inn 

í sitthvora álmuna frá stigapallinum. Fyrri álman er það húsnæði sem hýst hefur Batteríið 

síðastliðin átta ár. Opin móttaka er rétt innan við inngang og stórt alrými er hólfað niður í 

tvo vinnuganga með vinnustöðvum starfsfólks. Milli þeirra eru fjórar vinnustöðvar og 

ljósritunarherbergi. Í hinum enda rýmisins er ein lokuð skrifstofa þar sem að Jón Ólafur 

framkvæmdarstjóri sem er í ársleyfi og Sigurður Harðarson einn eiganda Batterísins eru 

með vinnuaðstöðu. Í horni við hlið skrifstofunnar hefur önnur arkitektastofa aðsetur eða 

vinnuaðstöðu fyrir þrjá menn. Annað rými er opið og hólfast einungis af með miðrýminu 

og lágum skápum. Í þessari álmu eru tuttugu og ein vinnustöð ásamt hornherbergi sem 

var áður eldhús en er nú notað fyrir módelsmíði og rúmgóðu fundarherbergi sem staðsett 

er við móttöku. Stoðdeild fyrirtækisins, það er framkvæmdastjóri og starfsmenn í 

fjármálum, bókhaldi og launum, tveir talsins, sitja aftast í fremri ganginum. Hátt er til 

lofts og stórir gluggar á báðum hliðum. Dökkgráir og hvítir litir eru áberandi en einstaka 

veggur er málaður í skærum lit.  

Þegar gengið er inn í hina álmuna blasir við eldhús og matsalur, eldhúsið er málað 

frá lofti til gólfs í skærum gulum lit. Húsgögn eru hönnuð af þekktum dönskum arkitekt 

og rýmið er allt hið nýtískulegasta. Inn af matsal er gengið inn í vinnurými með sjö 

vinnustöðvum. Þar á einn eigandinn sér vinnustöð. Inn af þessu rými er bókasafn sem 

einnig er notað sem fundaherbergi. Víða um stofuna blasa við teikningar og líkön af 

byggingum og byggðaskipulagi. Vinnurýmið er þokkalega snyrtilegt þó mikið sé af 

teikningum, pappírum og öðrum gögnum á víð og dreif á lágum skápum og á 

skrifborðum. 

 Andrúmsloftið sem mætir rannsakanda er létt og hlýlegt og greinilegt er að góður 

andi ríkir, vel er tekið á móti honum og allir heilsa og brosa. Þegar starfsmenn og 

stjórnendur voru spurðir út í vinnuandann töluðu þeir um að starfsandinn væri góður og 

að fólk hlakkaði til að koma í vinnuna. Eins og einn stjórnandi orðaði það: „...það fyrsta 
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sem maður tekur eftir er að þetta er mjög fjölskylduvænt fyrirtæki maður finnur strax að 

fólkinu líður óskaplega vel....” 

Dagleg rútína hjá starfsfólki er nokkuð svipuð frá degi til dags. Vinnutími er 

sveigjanlegur og starfsfólk mætir flest á milli átta og níu á morgana og lýkur vinnu milli 

klukkan fjögur og fimm. Starfsmenn sitja og vinna á vinnustöðvum sínum, fundir eru 

haldnir með verkhópum og viðskiptavinum og stundum fara starfsmenn á fundi úti í bæ 

með verkkaupum. Fólk tekur sér hlé þegar að því hentar og nær sér í kaffi og kannski kex 

eða ávöxt um miðjan morgun og seinnipart dags. Í hádeginu safnast flestir saman og 

snæða hádegisverð í matsalnum. Starfsfólkið ræðir mikið saman og oft er gantast og 

hlegið. Rannsakandi varð ekki var við ágreining eða árekstra þá daga sem hann dvaldi í 

fyrirtækinu. 

Yfirmenn eru ekki hlynntir mikilli yfirvinnu „Yfirvinna er eitthvað sem við viljum 

ekki hérna almennt séð af tveimur ástæðum, bæði er það dýrt...og í öðru lagi þá bara 

kemur það niður á deginum á eftir... svo byggir það upp spennu og stress hjá 

starfsfólkinu....” 

Streita er mjög misjöfn eftir dögum og verkefnum en er að jafnaði ekki mikil nema 

þá helst í tengslum við samkeppnir og verkefnaskil. Þá þarf starfsfólkið stundum að vinna 

mikla yfirvinnu. 

 Stjórnendur nefndu opna rýmið sem einn streituvald, stundum safnast starfsfólk 

saman og spjallar og hlær við eina vinnustöð. Það getur það virkað truflandi á aðra 

starfsmenn, þetta er þó frekar undantekning en regla og starfsfólk nefndi ekki opna rýmið 

í umræðunni um streitu.  

Nokkrar venjur og hefðir hafa fest sig í sessi í Batteríinu síðastliðin ár. Stjórnendur 

leggja áherslu á að félagslíf starfsmanna sé öflugt og tekur fyrirtækið þátt í kostnaði við 

félagslíf í samvinnu við starfsmannafélagið. Það sem helst bar á góma hjá starfsmönnum í 

þessum málum var árlegur „jólafrokost”, utanlandsferðir, sem farnar eru að jafnaði annað 

hvert ár og rauðvínslottó sem haldið er í hádeginu fyrsta föstudag hvers mánaðar. 

Greinilegt var að þessi þáttur skiptir starfsmenn miklu máli og er hluti af því að skapa 

samheldni og góðan starfsanda. 
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4.2.3 Yfirlýst gildi 

Gildi  

Stjórnendur Batterísins hafa ekki sett niður skrifleg gildi fyrir fyrirtækið en finna mátti 

rauðan þráð í svörum starfsmanna og stjórnenda í rýnihópum varðandi megingildi; 

fagmennska, ánægt starfsfólk, góður andi og að standa upp úr voru algeng svör. 

Greinilegt er að mikið er lagt upp úr þessum þáttum og að starfsfólkinu líði vel í 

vinnunni. Stjórnendur telja að þetta hangi í raun allt saman. 

„Um leið og við slökum á arkitektúrnum þá dalar fyrirtækið af því að við þénum ekki 

pening ef við gerum lélegan arkitektúr. Við þénum peninga ef við gerum góðan arkitektúr, 

við höfum ánægt starfsfólk ef við gerum góðan arkitektúr, ef við gerum lélegan arkitektúr 

þá höfum við heldur ekki ánægt starfsfólk þannig að þetta leiðir hvert af öðru.” 

 

Meginstefna  

Markmið stofnenda Batterísins hefur frá upphafi verið að „...gera góðan arkitektúr, það er 

númer eitt, tvö og þrjú svo eru önnur undirmarkmið, þannig hefur þetta alltaf verið.”  

Þegar starfsmenn eru spurðir um stefnu fyrirtækisins kemur í ljós að formleg eða skrifleg 

stefna hefur aðeins verið kynnt fyrir starfsmönnum fyrirtækisins að takmörkuðu leyti. Þeir 

virðast þó þekkja meginatriðin ágætlega og samhljómur er í svörum þeirra og stjórnenda. 

Hluti af stefnu Batterísins er að leggja aukna áherslu á að yfirburðaþekking 

fyrirtækisins á sviði veðurfarsaðlögunar, aðgengis, vinnuverndar og öryggis skapi 

fyrirtækinu aukið samkeppnisforskot og sérstöðu á markaði. Stjórnendur fyrirtækisins eru 

mjög meðvitaðir um þessa stefnu og telja að hún birtist í verkum þess. Sérþekkingu á 

þessum sviðum hafa stofnendur og eigendur fyrirtækisins og hafa þeir eftirlit með því að 

þessir þættir séu í lagi í hönnun starfsmanna fyrirtækisins. Starfsmenn þekkja til þessara 

stefnu en skortir meiri þekkingu og fræðslu á þessum málum að eigin sögn. Þeir vita að 

það er stefnan að stjórnendur miðli þessari þekkingu til starfsfólksins en telja að það hafi 

ekki verið gert í nógu miklu mæli. 

Eigendur er meðvitaðir um þennan þátt og telja að þrátt fyrir að til sé handbók um 

aðgengi og að einhver fræðsla um sérþekkinguna hafi átt sér stað í gegnum árin þá sé þörf 

á meiri fræðslu til starfsmanna um sérþekkingu fyrirtækisins. 

Stefnan mótast að miklu leyti að því að markaðurinn sem Batteríið starfar á er 

samkeppnismarkaður. Stærstu hönnunarverkin fær fyrirtækið í gegnum samkeppnir og 
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því er markið alltaf sett á það að vera bestir. Þegar starfsmenn voru spurðir út í stefnuna 

komu svör eins og að vera bestir, standa sig og vera góðir. Einn eigendanna lýsir þessu á 

eftirfarandi hátt: 

„Þetta er samkeppnisfag og þessi stofa sprettur úr eða verður til í gegnum samkeppnir. 

Þetta snýst allt um að verða bestur og það er bara einn sigurvegari, önnur, þriðju, fjórðu 

verðlaun það er ekkert. Það er bara einn sigurvegari, það er bara einn sem fær verkefnið og 

það snýst ofboðslega mikið í kringum þetta hjá arkitektum að vera bestur í hvert skipti sem 

þú gerir verkefni af því að þá færðu salt í grautinn.”  

Það hefur lengi verið stefna Batterísins vera skrefi á undan í tæknimálum, ákveðin 

framsýni í þeim málum hefur einkennt fyrirtækið. Þeir voru með fyrstu arkitektastofunum 

til þess að að teikna á tölvu og starfsfólk upplifir að stofnendur séu tæknilega sinnaðir og 

framsýnir í þessum málum. Fyrst um sinn reyndu eigendur Batterísins að halda þeirri 

kunnáttu sem þeir höfðu öðlast fyrir sig en seinna breyttist það. Einn stofnenda lýsir því 

hvernig þessi stefna mótaðist: 

„Jón Otti Sigurðsson...,, hann var alltaf að ræða um hvað hann var að gera hjá Rafhönnun í 

tölvumálum og þróunarmálum og segja okkur hvað þeir væru að gera...hann sagði þið eigið 

bara að setja þetta út þá koma allir á eftir og éta upp það sem þið eruð að gera og þá eru 

þeir alltaf á eftir ykkur. Við fórum að gefa frá okkur tölvublokkir og tölvustrúktúra af 

teikningum við fórum bara að leka þessu út um allt. Fyrir vikið höfum við haft alveg 

ofboðslega mikil áhrif á...markaðinn sem er hérna á Íslandi í þessum málum...við fórum að 

horfa á það ef við værum á undan í þessum kerfum og tækni þá værum við alltaf í 

farabroddi.”  

Starfsmenn staðfestu þetta og nefna sem dæmi að nýverið hafi Batteríið lagt mikið fé í að 

mennta starfsfólk í nýju tölvuforriti sem taka á í notkun í fyrirtækinu. Þeir eru með þeim 

fyrstu til að taka upp þetta forrit: „Það er stefnan hjá þeim að vera á undan,... Þeir vilja 

uppfæra sig áður en að hinir uppfæra sig til að vera betur undir það búnir þegar að 

harðnar og getað þá sýnt fram á að þeir hafi þessa kunnáttu.” 

Jón Ólafur Ólafsson fyrrverandi framkvæmdarstjóri Batterísins setti niður skriflega 

stefnu Batterísins í tengslum við gerð markaðsáætlunar um útrás fyrirtækisins. Þar koma 

fram fleiri þættir í stefnu Batterísins sem hvorki starfsfólk né stjórnendur nefndu í 

rýnihópunum. Til dæmis að þjónusta Batterísins ætti ávallt að vera til fyrirmyndar og að 

styrkja ætti grafíska framsetningu vörunnar/þjónustunnar. Að breikka ætti þjónustusvið 

fyrirtækisins og að stefna Batterísins sé að vera vandlátari á viðskiptavini og hafa aukið 
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þor til að hafna verkefnum sem ekki falla að faglegri stefnu og æskilegri ímynd 

fyrirtækisins. Einnig komu þar fram stefnuatriði sem lúta að stækkun, arðsemi og aðkomu 

nýrra eigenda ásamt útrásarstefnu. Í viðræðum við stjórnendur kom í ljós að aðkomu 

nýrra eigenda hefur verið frestað í bili þar sem að ekki hefur fundist góð leið til þess að 

leysa það mál. Útrásin er einnig í biðstöðu um stundarsakir, ráðin var til starfa rúmenskur 

arkitekt sem hluti af útrásarferlinu en hann fann sig ekki hér á landi og hafði því mjög 

stutta viðdvöl.  

Stefnumótun fyrirtækisins fer að mestu leyti fram í stjórn þess. Þar fara fram 

umræður um meginstefnu fyrirtækisins ásamt starfsmanna- og launastefnu. Þrátt fyrir að 

formleg umræða um stefnu og ákvarðanataka eigi sér stað á stjórnarfundum hafa 

starfsmenn áhrif á stefnuna. Stjórnandi lýsir þessu á eftirfarandi hátt:  

„Hins vegar má segja að þeir af okkar starfsmönnum sem eru hvað opnastir og 

gagnrýnastir, ófeimnastir við að tjá sig, þeir hafa í umræðum, hvar sem er í fyrirtækinu, í 

kringum verkefni og annað áhrif á þessa umræðu. Þannig að það er ekki eins og þessu sé 

bara ungað út hérna við stjórnarborðið þetta gerist í grasrótinni í fyrirtækinu.”  

Rannsakandi fann skriflega stefnu fyrirtækisins í markaðsáætlun um útrás Batterísins. 

Ekki er til starfsmannahandbók en í vinnslu er gæðahandbók þar sem að stefna 

fyrirtækisins mun koma fram. Á innri vef fyrirtækisins má finna rekstrarhandbók þar sem 

að stefnunni er lýst en í viðræðum við starfsmenn kom í ljós að fáir kynna sér nægjanlega 

vel efni innri vefsins. Í rýnihópunum kom greinilega fram að fáir ef einhverjir starfsmenn 

þekkja vel heildarstefnu fyrirtækisins. 

 

Velgengni 

Þegar starfsmenn og stjórnendur voru spurðir út í ástæður fyrir velgengni fyrirtækisins 

kom í ljós að verkefnaöflun er lykilatriði í fyrirtækinu. Ef stjórnendum tekst ekki að afla 

verkefna þá er enginn grundvöllur fyrir rekstrinum. Verkefnum hefur verið aflað í 

gegnum samkeppnir og hefur þeim tekist að vinna margar stórar og mikilvægar 

samkeppnir sem stuðlað hafa að vexti og viðhaldi fyrirtækisins. Öflugt tengslanet 

stjórnenda hefur skilað mörgum verkefnum og hæfni þeirra til að landa þeim hefur gert 

gæfumuninn. Það sem hefur haft mest áhrif á vöxt fyrirtækisins eru mjög stór verkefni 

sem þeim hefur tekist að afla, til dæmis álverið á Reyðarfirði og Tónlistarhúsið í 

Reykjavík. Einnig telja stjórnendur að gæði vöru og þjónustu spyrjist út og að orðspor 
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fyrirtækisins sé farið að hafa áhrif á verkefnaöflun. Þeir nefna einnig hæfni starfsmanna 

sem áhrifaþátt og þá ákvörðun að ráða utanaðkomandi framkvæmdastjóra sem hefur tekið 

fjármálin fastari tökum. 

 

Framtíðarsýn 

Skiptar skoðanir eru meðal þátttakenda þegar spurt er um framtíð fyrirtækisins. Sumir 

telja að samdráttur sé óhjákvæmilegur með þeim afleiðingum að starfsfólki muni fækka. 

Aðrir hafa trú á að starfsfólki muni fjölga og enn aðrir á stöðugleika. Núverandi 

verkefnastaða fyrirtækisins bendir til þess að starfsmannafjöldi standi í stað næsta árið 

eða fjölgi lítillega. Framtíðin er óviss og ræðst af því hvernig gengur að afla verkefna. 

Fyrirtækið er háð aðstæðum í íslensku samfélagi og eins og staðan er núna getur brugðið 

til beggja vona.    

 

Starfsfólk 

Í Batteríinu starfar fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi menntunarbakgrunn. Þeir 

eiginleikar sem starfsfólk telur að stjórnendur meti mest eru „..að fólk sé vandvirkt og 

fljótt að hugsa og skila...er ekki of lengi.” Einnig bar á góma sjálfstæði og áræðni. 

Stjórnandi segir „...svona pælarar, útsjónarsamir... svolitlir brautryðjendur í því að við 

erum alltaf að þoka einhverjum hlutum. Við viljum alltaf færast úr stað fram á veginn...”  

 Mikill stöðugleiki er í starfsmannahópnum og heyrir til undantekninga ef einhver 

hættir. Starfsmannahópurinn stækkar yfirleitt yfir sumartímann þegar inn koma arkitekta- 

og byggingafræðinemar í sumarstörf. 

 

Aðbúnaður 

Veigamikil atriði í stefnu Batterísins eru að búa vel að starfsfólki og starfsmenn upplifa 

að aðbúnaður sé mjög góður. Hugsunin hjá stjórnendum bak við góðan aðbúnað er sá að 

ef fólki líður vel í vinnunni þá stundar það vinnuna betur, ...„ því eftir því sem starfsfólkið 

er ánægðara því mun betur vinnur það og því mun betur gengur fyrirtækinu.” 

Strax og fyrirtækið hafði bolmagn til fór það að hlúa að vinnuaðstöðu starfsfólks og 

leggja stjórnendur metnað sinn í að vinnuaðstaða sé góð. Vinnan er þess eðlis að 

starfsfólkið er mikið við tölvur og þarf að geta hreyft sig. Öll skrifborð eru hækkanleg, 
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tölvur og skjáir eru endurnýjaðir á tveggja til þriggja ára fresti og starfsfólk hefur áhrif á, 

bæði hvaða stólum það situr á og hvernig skjái það vinnur við. Nýverið var tekin sú 

ákvörðun að bjóða starfsfólkinu upp á brauð, álegg og fleira í hádeginu og hefur það að 

sögn stjórnenda eflt starfsánægju og samheldni. 

 Starfsfólkið upplifir starfsmannastefnuna fjölskylduvæna. Stjórnendur gefa 

starfsfólki svigrúm til að taka þátt foreldrasamstarfi og öðru aðkallandi tengdu 

fjölskyldum þeirra. Skilningur er á fjarvistum vegna veikinda barna og lögð er áhersla á 

að starfsmenn upplifi samræmi milli vinnu og einkalífs. Eins og einn starfsmaður orðaði 

það: 

„...það er stundum svolítið vesen að eiga börn, maður þarf að skutla og redda og svona. Það 

hefur aldrei verið neitt mál hér, mér finnst það alveg áþreifanlegt hérna. Það er reiknað með 

að fólk eigi fjölskyldu og að það sé ýmislegt annað í gangi”  

Stjórnandi lýsir þessu eftirfarandi:  

„Þetta er bara hluti af þessari sömu heild, til þess að fólk geti sinnt vinnunni þá þarf það 

líka að geta sinnt heimilinu...þetta fylgir bara því að vera með fjölskylduvæna stefnu að 

fólki líði vel og því líður ekkert vel ef það getur ekki sinnt veikum börnum eða farið í 

skólana þegar að þeir eru að byrja á haustin...þetta er bara nauðsynlegur hlutur til að fólk 

geti keyrt saman vinnu og heimili og það eiginlega kemur ekkert annað til greina.” 

Stjórnendur Batterísins hvetja starfsmenn sína til heilsuræktar og hafa niðurgreitt 

líkamsræktarkort fyrir starfsmenn. Starfsmönnum hefur verið boðið upp á 

heilsufarsmælingar og fræðslu um hreyfingu og næringu. Hluti af heilsustefnu Batterísins 

er að bjóða upp á starfsaðstöðu sem tryggir hentuga líkamsstöðu við vinnu. Batteríið 

leitast einnig við að forðast óhóflegt vinnuálag á starfsmenn. 

 

Skipulag símenntunar  

Stjórnendur Batterísins leggja mikla áherslu á að efla símenntun, hæfni og þekkingu 

starfsmanna og er það hluti af meginstefnu fyrirtækisins. Starfið er þess eðlis að stöðugt 

nám á sér stað. Stjórnandi lýsir þessu eftirfarandi: 

„Það er náttúrulega í gangi alveg stöðug símenntun. Ég efast um að það sé í mörgum 

fyrirtækjum þar sem að er jafnmikil símenntun í gangi og hjá okkur. Það gerir 

tölvuvæðingin það eru alltaf allir stöðugt að læra á tölvur og það eru stöðugt nýjar 

uppfærslur á forritunum....” 
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Engin símenntunaráætlun er til staðar en stjórnendur leggja áherslu á að starfsmenn komi 

sjálfir með óskir um námskeið og fyrirlestra. Í árlegum starfsmannasamtölum safna 

stjórnendur saman þessum óskum. Þetta fyrirkomulag hefur þó ekki gengið sem skyldi 

því að í fæstum tilfellum hefur starfsfólkið einhverjar óskir. Mikil áhersla er á það hjá 

stjórnendum að starfsmenn greini þarfir sínar sjálft: 

„ Þið verðið sem sérfræðingar...að sýna áhuga á einhverju sviði og um leið og að þið sýnið 

...áhuga á að fara í endur- eða símenntun á einhverju ákveðnu sviði þá er ég næstum 100% 

viss að við tökum vel í það....”   

Starfsfólk upplifir stuðning stjórnanda við símenntun:  

„Þeir ýta rosamikið á okkur í sambandi við það að við tökum endurmenntun. Þeir hafa sagt 

það margoft að þeir vilja að við förum sjálf finnum okkur eitthvað sem við höfum áhuga á 

og þeir styðja það heilshugar. Vandamálið er hjá okkur að við höfum ekkert verið að gera 

neitt í því....”  

Einn stjórnandi tjáir sig á eftirfarandi hátt um þetta: „Ég held að við ættum að breyta 

þessu ég held að hvatningin þurfi að koma frá okkur... það eru aldrei nein námskeið það 

er af því að fólkið finnur það ekki sjálft... . ”   

Í sumum tilfellum er allt starfsfólkið skikkað á námskeið og dæmi um það er 

námskeið í nýju teikniforriti sem stofan er að taka í notkun. 

  

Stjórnun og skipulag  

Batteríið stendur á vissum tímamótum varðandi stjórnun fyrirtækisins. Mikill vöxtur þess 

síðastliðin fjögur ár með tilheyrandi starfsmannafjölgun hefur þrýst á breytingar í þeim 

málum. Fram til þessa hafa eigendur fyrirtækisins sem allir eru menntaðir arkitektar séð 

um stjórnun þess. Jón Ólafur Ólafsson var framkvæmdastjóri og hafði daglegan rekstur 

og fjármálin á sinni könnu en Sigurður Harðarson og Sigurður Einarsson sáu um stjórnun 

verkefna. Sigurður Einarsson var sá aðili sem átti að einbeitta sér mest að 

hönnunarþættinum og faglegu eftirliti á meðan að Sigurður Harðarson átti að sinna 

mannauðsmálum jafnhliða verkefnastjórnun. 

Stofnendur fyrirtækisins ákváðu árið 1998 að fá utanaðkomandi stjórnarformann 

sem er viðskiptafræðingur að mennt. Hann var þeirra helsti ráðgjafi í fjármálum enda 

arkitektar upp til hópa ekki miklir „businessmenn” eins og einn eigandinn orðaði þetta: 

„Við höfum aldrei hugsað í peningum, við höfum alltaf hugsað í verkefnum og í 

niðurstöðum samkeppna og í góðum arkitektúr sko en peningarnir og reksturinn hafa 
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verið... það hefur alltaf einkennt arkitekta hér á landi menn hafa alltaf verið með bókhaldið 

í rassvasanum og það hefur komið inn í vinstri vasann og verið tekið út í þeim hægri og svo 

er ekkert eftir....”  

Þegar að fyrirtækið fór að stækka mikið varð þeim ljóst að taka varð reksturinn fastari 

tökum og því var tekin sú ákvörðun að fá utanaðkomandi framkvæmdarstjóra. Þessi 

ákvörðun hefur fært þeim betri yfirsýn yfir fjármálin og öruggari fjármálastjórn. Einnig 

var að heyra á starfsmönnum að þeir væru ánægðir með þetta fyrirkomulag. 

„Ég held að það sé til bóta að fá svona utanaðkomandi framkvæmdastjóra”, „Já um leið og 

hann kom þá bara upplýsingaflæðið það batnað allt saman”, „..hefur verið bætt rosalega úr 

því á þessu ári með starfsmannafundunum að hafa reglulega starfsmannafundi, það 

hjálpar.” 

Framkvæmdastjóri á einnig að virka sem daglegur stjórnandi en skipurit fyrirtækisins 

færir hann í klemmu. Stjórn fyrirtækisins er skipuð eigendum og stjórnarformanni og er 

hún yfir framkvæmdastjóra í skipuriti. Framkvæmdastjóri er yfir verkefnastjórum og felst 

klemman í því að verkefnastjórar sitja í stjórn fyrirtækisins. Þetta hefur sett 

framkvæmdarstjórann í erfiða aðstöðu því hann vill gjarnan stjórna eigendunum og 

leiðbeina þeim daglega en kann ekki alveg við það.  

Mikil fjölgun og stækkun verkefna hefur einnig kallað á fjölgun verkefnastjóra og 

útdeilingu ábyrgðar. Að mati starfsmanna hefur það ferli gengið helst til hægt sem gerði 

það að verkum að verkefnastjórar voru yfirhlaðnir störfum og náðu því ekki að halda 

nægjanlega vel utan um þau. Þetta er að breytast og stjórnendur virðast meðvitaðir um 

þetta atriði:  

„Við erum búnir að vera það lengi ...en það hefur ekki alveg gengið það hefur truflað alveg 

rosalega þessi mikla fjölgun starfsfólks og aukning verkefna...við höfum ekki náð að fylgja 

því alveg eftir...við höfum verið lengi meðvitaðir um það að við þyrftum að bæta 

stjórnunina og hluti af því er að fólkið sjálft viti hvaða hlutverk það hefur. Við höfum verið 

að láta fólk í svona millistjórnendastöður án þess að skilgreina það nógu skýrt...við erum 

búnir að reyna að vera að færa okkar stjórnun neðar í pýramídann og ég held að það sé af 

hinu góða og við erum með mjög gott starfsfólk til þess að taka við því, verulega gott og 

við höfum raunverulega alltaf talað þannig að Siggi Einars ætti meira að vera þessi svífandi 

hönnunarstjóri svona vera yfir samkeppnunum svona hafa meira puttana í því faglega 

heldur en að vera í... þessum bardaga frá degi til dags og það gildir alveg áfram....”  
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Aðrir stjórnendur eru sammála þessu en gera sér líka grein fyrir því að það tekur tíma 

fyrir þá að breyta um hlutverk og aðlagast breyttum aðstæðum. Einnig kom fram hjá 

stjórnendum að störf þeirra og verksvið væru ekki nógu vel skilgreind og fara þyrfti fram 

umræða um hver tæki að sér hvaða hlutverk og verkefni. 

Þetta stjórnunarskipulag og mikið álag á stjórnendum síðustu ár hefur gert það að 

verkum að ekki hefur tekist að klára nokkur veigamikil atriði sem lagt var af stað með. 

Helstu dæmi um það er innleiðing á gæðastjórnunarkerfi sem byggir á kröfum alþjóðlega 

gæðastjórnunar staðalsins ISO 9001. Að sögn stjórnenda hefur verið eytt mjög miklum 

tíma og fjármagni í að koma þessu í framkvæmd. Annað atriði er eftirfylgni við 

aðgerðamótun sem farið var í með utanaðkomandi ráðgjafa haustið 2007. Markmiðið með  

aðgerðamótuninni var að fara yfir innri mál, skilgreina þau og fá fram aðgerðir. Einnig 

hefur endurskoðun á vefsíðu fyrirtækisins dregist á langinn. Að lokum má nefna að 

upplýsingastreymi frá verkefnastjórum til starfsmanna hefur ekki verið nægjanlega gott 

og stundum hefur verið erfitt fyrir starfsmenn að ná í þá. Greina mátti ákveðinn pirring 

hjá starfsfólki með þessi mál en þó vildu þeir meina að það versta væri yfirstaðið og 

mestu erfiðleikana mætti rekja til aðstæðna og of mikils álags á stjórnendur.  

Bæði starfsmenn og stjórnendur telja að ágætis samræmi sé í vinnubrögðum og þá 

sérstaklega í ferlum varðandi vistun skjala og teikninga. Eins og einn starfsmaður orðaði 

það: „ ...það er ágætis strúktúr í þessu hjá okkur þó að hann sé ekki alveg hundrað 

prósent.” Rannsakandi varð þó var við það í þátttökuathugunum að einhver misbrestur var 

á hve duglegt starfsfólk er að vista og skrá skjöl og eru skiptar skoðanir meðal 

starfsmanna hve vel gengur með þessi mál.    

 

Samvinna 

Starfsfólk og stjórnendur telja að samvinna innan fyrirtækisins gangi yfirleitt mjög vel. Ef 

ágreiningur kemur upp leysa starfsmenn hann ýmist sjálfir eða hann leysist af sjálfum sér. 

Ágreiningur er einnig ræddur í starfsmannasamtölum og þar nota starfsmenn tækifærið og 

blása út. Starfsfólk virðist yfirhöfuð vera ánægt með starfsmannahópinn þó fólk vinni 

misvel hvert með öðru. Reynt er að finna út hverjir vinna vel saman og ef einhver kærir 

sig ekki um að vinna með öðrum þá er yfirleitt hægt að komast hjá því. Starfsfólkið hafði 

ekki upplifað neinn meiriháttar ágreining og stjórnendum finnst þeir ekki þurfa að beita 
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valdi sínu til að leysa ágreining heldur náist alltaf málamiðlun eða samkomulag. 

Stjórnendur fagna gagnrýni og athugasemdum frá starfsmönnum og telja að það sé í raun 

hlutverk reyndra starfsmanna. Slík gagnrýni komi í veg fyrir vanhugsaðar ákvarðanir og 

hjálpi fyrirtækinu að þróast. „Það eru auðvitað frekar þessi eldri sem eru að standa upp í 

hárinu á okkur og eiga að standa upp í hárinu á okkur það er bara þeirra hlutverk. Við 

erum ekki með sérfræðinga ef það þarf að segja þeim að gera alla skapaða hluti....”  

Framkvæmdastjóri telur að gott samkomulag ríki milli eigenda og er það að hans 

mati  mikilvægur þáttur. Hann þekkir til í fyrirtæki:„...sem er hreinlega að liðast í sundur 

út af ágreiningi eigenda....”  

Gott samkomulag innan fyrirtækisins telja stjórnendur að meðal annars megi rekja 

til launastefnu þess, en mikill launajöfnuður er milli arkitekta og byggingafræðinga og 

gagnkvæm virðing fyrir störfum hvorrar stéttar. Þetta var eitt af því sem kom 

framkvæmdastjóranum mest á óvart þegar að hann hóf störf í Batteríinu: „Þetta kom mér 

rosalega á óvart, kannski af því að ég lærði í verkfræðiskólanum í Horsens og það voru 

þessar eilífu „krytur” milli skóla, það var alið mjög á þessum mismun.”  

 

Hrós og kaupaukar 

Starfsfólk upplifir almennt ekki að það fái mikið hrós frá stjórnendum. Þeim finnst samt 

að andrúmsloftið sé hvetjandi og að hrósið sé sett fram á óformlegan hátt. Sumum finnst 

þeir mjög sjaldan fá hrós og fyllir það þá vissu óöryggi „Já, ég er kannski ekki bara að 

standa mig.” Öðrum finnst þeir fá endurgjöf í tengslum við verkefnin, „meira svona 

óbeint feedback” eða „þetta var flott hjá þér um daginn.” Stjórnendur voru sammála um 

að þeir hrósuðu ekki nógu mikið og sögðust vilja bæta þennan þátt. „Ég er að reyna að 

taka mig á ég viðurkenni það að ég geri of lítið af því ...ég er svona að reyna að temja mér 

það ...ég veit af þessu en það mætti vera meira.” Töluverðar umræður spunnust bæði hjá 

stjórnendum og starfsfólki um mikilvægi þess að stjórnendur sýndu starfsfólkinu og því 

sem það væri að gera áhuga. Stjórnandi orðaði þetta á eftirfarandi hátt: „Það er líka þessi 

áhugi sem fólkið þarf svo á að halda frá ykkur [verkefnastjórum] að þið hafið áhuga á því 

sem þau er að gera það er hrós í rauninni.” 

 Ekki er mikið um að greiddir séu sérstakir kaupaukar til starfsmanna og hefur 

fyrirtækið ekki markað sér stefnu í þeim málum. Í fyrra greiddu þeir út kaupauka til allra 
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starfsmanna, með því vildu þeir láta starfsmenn njóta góðs af velgengni fyrirtækisins eða 

eins og einn starfsmaður orðaði það: „Það hefur aldrei verið eins mikill vöxtur í 

fyrirtækinu, þannig að þetta var þeirra innlegg eins og þeir sögðu sjálfir til að þakka fyrir 

sig.” Starfsfólk upplifir að reynt sé að gæta jafnaðar í slíkum greiðslum til að halda 

jafnvægi og koma í veg fyrir stéttaskiptingu. Skiptar skoðanir voru um þessi mál hjá 

stjórnendum sumir vilja nota kaupauka til að viðhalda samkeppnisandrúmslofti meðal 

starfsmanna meðan aðrir óttast togstreitu og leiðindi ef gert er upp á milli fólks. Í raun 

hefur lítið reynt á þetta og stefnan því óljós í þessum málum. 

 

Samskipti við viðskiptavini 

Samskipti við viðskiptavini er stór þáttur daglegra starfa hjá flestum í fyrirtækinu. Með 

aukinni dreifingu ábyrgðar hafa fleiri starfsmenn beint samband við viðskiptavini, í raun 

flestir. Aðspurðir segja þeir að viðskiptavinir hafi mikil áhrif á lokaútkomu verkefna.  

Viðskiptavinir hafa samband við starfsfólk og stjórnendur í gegnum netpóst og 

síma. Ein helsta kvörtun viðskiptavina er að erfitt sé að ná í fólk í síma. Stjórnendur telja 

þó að það hafi lagast eftir að starfsmaður var ráðinn í móttöku. Sökum þess að sá 

starfsmaður sinnir mörgum öðrum verkum og fer oft úr húsi í sendiferðir koma tímar þar 

sem að símasvörun er ekki í lagi. Stjórnendur ræddu um að bæta þyrfti fyrirkomulag á 

símasvörun í fyrirtækinu. 

Engar formlegar mælingar eru gerðar á ánægju viðskiptavina, það hefur þó verið 

rætt og búið er að vinna spurningalista í tengslum við gæðakerfið. Þó telja bæði 

starfsmenn og stjórnendur að þjónusta fyrirtækisins sé góð. „Ef við værum með lélega 

þjónustu þá kæmi... ekki aftur til okkar ef við værum búin að veita þeim lélega ráðgjöf.” 

Stjórnendur fyrirtækisins frétta kannski helst af því hvort viðskiptavinur hafi verið 

ánægður en einnig frétta starfsmenn það líka stundum í gegnum sögusagnir. Stjórnandi 

tjáir sig eftirfarandi um þennan þátt:  

„Já það er einmitt nákvæmlega þannig sem mælingin gerist, oft af sögusögnunum og eins 

og við vorum að tala um í sundmiðstöðinni, heyrist frá viðmælendum í blöðum og 

sjónvarpi og svo út í bæ, frábært! Ótrúlegt! Við heyrum miklu meira þá gagnrýni það er 

einstaka sinnum sem við heyrum þarna þeir voru nú óánægðir með ykkur það kemur samt 

stundum fyrir.”  
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4.2.4 Undirliggjandi hugmyndir 

Á meðan að rannsókninni stóð var rannsakandi sífellt að reyna að greina þær 

undirliggjandi hugmyndir sem ríkja í fyrirtækinu. Þessar hugmyndir skinu í gegnum ýmsa 

menningarþætti sem greindir voru bæði áþreifanlega og óáþreifanlega. Í töflu 4.1 má sjá 

undirliggjandi hugmyndir sem rannsakandi taldi sig greina. Í næsta kafla verður gerð 

nánari grein fyrir því á hvaða hátt þessar hugmyndir endurspeglast í menningunni. 

 

Tafla 4.2 Undirliggjandi hugmyndir 

Fagmennska og góð hönnun eru lykilatriði og ráða úrslitum um afkomu fyrirtækisins. 

Við erum góð í því sem við erum að gera. 

Við eigum alltaf að reyna að skara fram úr og vera best. 

Andleg og líkamleg vellíðan er forsenda fyrir því að fólk geti staðið sig vel í vinnu. 

Það gengur betur ef fólk tekur sig ekki of alvarlega. Húmor og léttleiki eru mikilvæg 

atriði á vinnustað. 

Samkvæmt Schein (2004) eru undirliggjandi hugmyndir fyrirtækjamenningin. Því má 

segja að fyrirtækjamenningu Batterísins sé best lýst með þeim hugmyndum sem sjást í 

töflu 4.2. 
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5 Umræður 

Við greiningu á fyrirtækjamenningu Batterísins valdi rannsakandi að hafa þrjár kenningar 

til hliðsjónar. Þessar kenningar voru valdar til að sýna fram á þá breidd sem finnst í 

nálgun fræðimanna við greiningu á fyrirtækjamenningu. Með því að velja ólíkar nálganir 

fékk rannsakandinn einnig tækifæri til að prófa mismunandi aðferðir við greiningu á 

fyrirtækjamenningu. Við þetta val varð greiningin mjög umfangsmikil og mikið magn 

gagna safnaðist. Í þessum umræðum verða helstu atriðin í fræðunum dregin fram og tengd 

við niðurstöður úr greiningunni. Búið er að fara nokkuð ítarlega í gegnum niðurstöður úr 

Denison spurningalistanum og mun því umræðan hér einskorðast við sjálfa aðferðina og 

kosti hennar og galla í samanburði við hinar aðferðirnar sem notaðar voru. 

5.1 Stig menningar 

Skilgreining Schein (1984) gengur út á að menningin sé í raun undirliggjandi 

grundvallarhugmyndir sem séu óáþreifanlegar og því erfitt að greina þær. Nálgun Schein 

(2004) er eigindleg og krefst mikillar reynslu og menntunar rannsakanda að hans sögn. 

Að ýmsu leyti má líkja þessari greiningaraðferð við sálgreiningu svo djúpt vill hann kafa. 

Mesta dýptin í greiningunni á fyrirtækjamenningu Batterísins fólst í því að greina 

undirliggjandi hugmyndir. Ekki er hægt að fullyrða hvort það hafi tekist en ef svo er þá er 

það mat rannsakanda að þær hafi ekki legið jafn djúpt og kenning Schein segir til um.  

 Samkvæmt Schein (2004) eru undirliggjandi hugmyndir ómeðvitaðar og liggja 

djúpt í eðli menningarinnar. Rannsakanda fannst sem undirliggjandi hugmyndir 

endurspegluðust í sýnilegum táknum og yfirlýstum gildum í fyrirtækinu. Andrúmsloftið 

endurspeglaði hugmyndir stofnenda um mikilvægi léttleika. Húsnæðið endurspeglaði 

meginhlutverk og markmið fyrirtækisins sem er að „gera góðan arkitektúr”. Góður 

aðbúnaður endurspeglaði þá undirliggjandi hugmynd að líkamleg og andleg vellíðan sé 
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undirstaða góðrar frammistöðu. Stefnan gengur út að það er skara fram úr en gildi 

fagmennsku er grundvallarhugmynd stofnanda sem fylgt hefur fyrirtækinu frá upphafi.  

 Schein (2004) heldur því fram að áhrif stofnenda séu mikil og langvarandi og þá 

sérstaklega ef menningin er sterk. Undirliggjandi skoðanir þeirra og hugmyndir hafi áhrif 

á alla þá sem hefja störf í fyrirtækinu. Eins er ljóst að stofnendur eru líklegir til að ráða til 

sín fólk sem hefur svipaðar grundvallarhugmyndir og þeir sjálfir.  

 Skilgreining Schein (1984) felur í sér að „Fyrirtækjamenning sé mynstur 

sameiginlegra grundvallarhugmynda sem hópur hefur tileinkað sér við lausn vandamála 

sem tengjast ytri aðlögun og innri samræmingu...” Þetta mynstur er vel greinanlegt í 

menningu Batterísins. Fyrirtækið hefur þurft að aðlaga stefnu sína þeim markaði sem það 

starfar á. Stefna þeirra er að vera bestir og mótast það af því að verkefnaöflun á þessum 

markaði fer einna helst fram í gegnum samkeppnir. Innri aðlögun snýst um það að tryggja 

að sú hæfni sem þarf til að ná ytri aðlögun sé innan fyrirtækisins. Til að vinna samkeppnir 

þarf Batteríið að hafa starfsfólk með góða hæfni. Símenntunarstefna þeirra og aðbúnaður 

starfsfólks eru þættir sem stuðla að þessu. Símenntun eykur hæfni og góður aðbúnaður og 

fjölskylduvænt umhverfi gerir fólki kleift að sinna starfi sínu vel. Einnig má telja að 

tryggð starfsmanna aukist sem gerir það að verkum að þekkingin helst innan  

fyrirtækisins. Niðurstöður Denison listans sýna fram á að innra samræmi er einn helsti 

veikleiki menningarinnar. Sá þáttur getur orðið til þess að fyrirtækið nái ekki því besta út 

úr mannauðnum sem haft getur áhrif á árangur fyrirtækisins til lengri tíma litið. 

 Ef litið er til flokkunar Schein (2004) á mótun menningar þá telst menning 

Batterísins vera á þriðja stigi. Það stig einkennist af því að fólk vinnur saman í teymum 

og allt snýst um að ná sem mestum árangri. Ágreiningur er litinn jákvæðum augum og 

verkaskipting er góð. Þessi atriði falla öll að menningu Batterísins nema er vera skyldi 

verkaskiptingin sem enn er í mótun hjá fyrirtækinu. 

 Schein (2004) leggur áherslu á að skýringu á menningunni megi finna í samspili 

menningarstiganna en ekki í hegðunarmynstri. Rannsakandi fann greinilegan samhljóm í 

menningarstigunum en greindi ekki frekar hvernig samspilið var.  
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5.2 Flokkun menningar 

Nálgun Deal og Kennedy (2000a) er mun einfaldari en nálgun Schein (2004) og virkar á 

köflum yfirborðskennd þar sem áhersla er á að greina sýnilega þætti og flokka 

menninguna. Þeir ganga svo langt í flokkun sinni að þeir nánast alhæfa um hverskonar 

búsetu starfsmenn vissra menningarflokka myndu velja sér og hverskonar fatnaði þeir 

myndu klæðast (Deal og Kennedy, 2000b). Margt er samt ágætt í kenningunni og margir 

þættir sem þeir nefna, innihalds- og viðhaldsþætti menningar, hinir sömu og hjá Schein 

(2004). Þeirra kenning nær þó einungis yfir fyrstu tvö stigin og gera þeir ekki ráð fyrir því 

að grundvallarhugmyndir stjórni menningunni. Gildi eru mikilvægur þáttur í kenningu 

þeirra og telja þeir nauðsynlegt að allir þekki megingildin. Það reyndist raunin hjá 

Batteríinu þó að gildin hafi ekki verið sett formlega niður á blað. Menningarnetið er annar 

þáttur sem hefur áhrif á mótun menningar. Rannsakanda fannst hann geta greint vissa 

lykilstarfsmenn sem gátu virkað bæði hamlandi og hvetjandi á stjórnendur og ákvarðanir 

þeirra. Annar þáttur sem þeir telja til eru sögur og hetjur. Þegar rannsakandi fór að spyrja 

út í hetjur og sögur kom í ljós að slíkt tíðkast ekki. Kannski samræmist það betur 

amerískum hugsunarhætti heldur en íslenskum að segja hetjusögur og búa til hetjur úr 

starfsfólki.  

 Deal og Kennedy (2000a) halda því fram að menningin þrói með sér þætti sem eru 

nauðsynlegir fyrir fyrirtækið svo það lifi af. Þetta má í raun sjá endurspeglast í 

meginmarkmiði Batterísins sem er að gera góðan arkitektúr til þess að vinna samkeppnir 

og afla verkefna.  

Hér hefur verið fjallað um þá þætti sem Deal og Kennedy (2000a) telja að menning 

samanstandi af og þá þætti sem viðhalda henni og festa í sessi. Ef mismunandi 

menningarflokkar eru skoðaðir telur rannsakandi að menning Batterísins falli einna helst 

innan menningarflokksins „Leggja hart að sér - vinna hörðum höndum menning.” 

Áhættan í þeim menningarflokki er lág en endurgjöfin hröð. Ekki er hægt að sjá að nein 

sérstök áhætta fylgi þeim ákvörðunum sem starfsfólk Batterísins tekur. Það er kannski 

einna helst í samkeppnum þar sem að réttar ákvarðanir geta skilað sigri en rangar tapi. 

Allt hönnunarferlið er bundið í ferlum og stöðug hönnunarrýni á sér stað sem á að 

fyrirbyggja öll stór mistök. Endurgjöf er frekar hröð því starfsfólk og eigendur fá 

jafnóðum að vita hvort viðskiptavinirnir séu ánægðir því hönnunin er unnin í samvinnu 
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við þá. Önnur endurgjöf getur verið í formi þess að vinna eða tapa í samkeppnum og er 

það ferli yfirleitt frekar stutt. Ef endurgjöf er hröð þá eru líkur á að menning haldist 

stöðug. Í greiningunni kom fram að sömu megingildi hafa fylgt menningu Batterísins allt 

frá stofnun til dagsins í dag.  

Menning Batterísins ber ýmis einkenni  sem Deal og Kennedy (2000a) segja að falli 

undir þennan flokk til dæmis er oft mikið að gera og mikið fjör í kringum verkefnaskil og 

samkeppnir. Fyrirtækið leggur sig fram um að bjóða upp á mikil gæði vöru og þjónustu 

og streita myndast frekar vegna vinnuálags en áhættu. Unnið er í teymum og fagmál er 

áberandi.  

Hvort þessi flokkun geti hjálpað stjórnendum Batterísins til að greina og stjórna 

menningunni í samræmi við þann markað sem fyrirtækið starfar á er umdeilanlegt. Í raun 

finnst rannsakanda eftir á að hyggja að kenning Deal og Kennedy sé helst til 

yfirborðskennd. Kenningin var samt ágætt tæki fyrir rannsakanda til að ákveða hvaða 

þætti ætti að skoða þó að kenningar Schein (2004) og Denison (1995) hefðu út af fyrir sig 

nægt til að ná yfir alla mikilvægustu menningarþættina. 

5.3 Að mæla fyrirtækjamenningu 

Aðferð Denison er megindleg og grundvallarhugsunin í henni er að hegðun fólks 

endurspegli fyrirtækjamenninguna og með því að mæla hegðunina sé hægt að mæla 

menningarþætti (Denison og Mishra, 1995). Þau atriði sem mæld eru með Denison 

spurningalistanum eru að mestu leyti háð stjórnun og forystu fyrirtækja. Menningin er 

háð þeim sem sitja við stjórnvölinn og áhrif stjórnenda eru mikil. Að framangreindu má 

sjá að kenning Denison snýr mikið að stjórnun og stjórnunarháttum og er því hagnýtt tæki 

fyrir stjórnendur sem vilja breyta og þróa menningu fyrirtækja.  

 Grundvallarmunur er á nálgun Denison og Schein, Schein telur að ekki sé hægt að 

mæla menningu og að hegðun geti orsakast af öðru en grundvallarhugmyndum. Kenning 

Denison tekur tillit til dýpri og undirliggjandi þátta en telur að hægt sé að greina þá með 

því að mæla hegðunarþætti (Denison o.fl., 2003). Spurningalisti Denison greinir annað og 

þriðja stig menningar en ekki það fyrsta. Þó nálgun þeirra sé mjög ólík má finna vissan 

samhljóm í þeim atriðum sem mynda menningu. Einnig gera þeir báðir ráð fyrir því að 

dýpsta stig menningar séu undirliggjandi hugmyndir. Denison leggur líkt og Schein 
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áherslu á jafnvægi milli ytri aðlögunar og innri samræmingar (Schein, 2004; Denison og 

Mishra, 1995).  

 Þeir fræðimenn sem hér hefur verið fjallað um komast allir að þeirri niðurstöðu að 

þættir menningarinnar snúist í raun um getu fyrirtækisins til að ná viðvarandi 

samkeppnisforskoti eða minnsta kosti ákveðinni samkeppnishæfni. Einnig ganga allar 

kenningarnar út á það að rannsaka hvernig stjórnendur/leiðtogar geti stjórnað, viðhaldið 

og breytt menningu. 

5.4 Að stjórna menningu 

Í fræðikaflanum sem fjallaði stjórnun fyrirtækjamenningar var rætt um muninn á milli 

stjórnunar og forystu og nokkrum leiðtogakenningum gerð stutt skil. Schein (2004) leggur 

áherslu á að til að breyta menningu þurfi að ráðast að undirliggjandi hugmyndum. Það 

ferli  krefst leiðtogahæfni og snýst um það að fá fólk með sér út í breytingar sem geta 

hreyft við grundvallarhugmyndum og skoðunum þeirra. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna styrkleika fyrirtækjamenningar Batterísins í 

þremur víddum af fjórum. Nokkuð gott jafnvægi ríkir á milli ytri aðlögunar og innra 

samræmis. Fyrirtækið sýnir einkenni þess að jafnvægi ríki einnig á milli sveigjanleika og 

stöðugleika. Helsti veikleikinn snýr að innra samræmi og þá helst stjórnun, samhæfingu 

og samþættingu innan fyrirtækisins. Það er því  engin ástæða til að hreyfa við 

grundvallarhugmyndum hópsins heldur snúa breytingarnar að stjórnun fyrirtækisins. 

Samkvæmt Heifetz og Linsky (2002) er um að ræða tæknibreytingar sem eru vandamál 

sem til eru lausnir á. Samkvæmt Burns (1978) og Bass (1985) getur framkvæmdaleiðtogi 

leyst slík mál. Framkvæmdaleiðtogi er sá sem leggur áherslu á framkvæmdina frá degi til 

dags. Hann setur markmið, tekur eftir frávikum og hefur áhrif á starfsmenn, til að ná 

settum markmiðum, með umbun og refsingum.  

Eigendur Batterísins hafa þangað til nýverið stjórnað fyrirtækinu sjálfir. Með 

auknum vexti og umfangi í rekstri hafa þeir valið að ráða til sín reyndan stjórnanda. Með 

því að fela honum umboð til athafna þannig að hann geti fylgt eftir og klárað ýmis mál 

sem snúa að innra samræmi ætti að vera hægt að styrkja þennan þátt. Einnig getur þessi 

þáttur verið styrktur með því að fela fleiri starfsmönnum meiri ábyrgð og dreifa þannig 

álaginu á fleiri hendur.  
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6    Samantekt og niðurstöður 

Helstu einkenni fyrirtækjamenningar Batterísins birtast í undirliggjandi hugmyndum sem 

greindar voru. Léttleiki og húmor eru sterk einkenni ásamt viljanum til að skara fram úr. 

Fagmennska og góð hönnun er mikilvægur þáttur í menningunni og starfsfólk og eigendur 

hafa trú á eigin getu. Stjórnendur leggja mikið upp úr góðum aðbúnaði og trúa því að 

andleg og líkamleg vellíðan sé forsenda þess að starfsfólk standi sig vel. Þetta skilar sér í 

góðum starfsanda, sveigjanlegu og fjölskylduvænu starfsumhverfi. Innra skipulag og 

stjórnun Batterísins er enn í mótun sem gerir það að verkum að innra samræmi er ekki 

nægjanlega gott. Starfsfólk og stjórnendur upplifa að lagt er af stað með metnaðarfull 

verkefni sem eiga að stuðla að innra samræmi en þau eru ekki kláruð. Það hefur skapað 

nokkra óánægju meðal starfsmanna og hætta er á að ekki náist að fullnýta mannauðinn að 

óbreyttu ástandi. 

6.1 Styrkleikar menningarinnar 

Mikil starfsánægja og góður andi virðist ríkja í fyrirtækinu og má ætla að þeir þættir 

stuðli að tryggð starfsmanna. Hæfni eigenda og starfsmanna hefur stuðlað að góðum 

árangri fyrirtækisins í samkeppnum sem skilað hefur fyrirtækinu stórum verkefnum. 

Niðurstöður úr Denison spurningalistanum sýna styrkleika í þremur af fjórum 

menningarvíddum og styðja niðurstöður eigindlegra rannsóknaraðferða það. Helsti 

styrkleiki menningarinnar liggur í víddinni þátttaka en styrkur í þeirri vídd bendir til þess 

að fyrirtækið veiti starfsfólki sínu frelsi til athafna og byggi upp hæfni þeirra. Einnig 

bendir hún til að ákvörðunarvaldi sé dreift og unnið sé í teymum. Batteríið er 

lærdómsfyrirtæki þar sem þekkingarstarfsmenn starfa. Helsti auður slíkra fyrirtækja 

liggur í þekkingu starfsmanna, þekkingaruppbyggingu og miðlun þekkingar. Það er því 

mikill styrkur að víddin uppbygging á hæfni sé sú undirvídd sem mælist sterkust í 

rannsókninni. 
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 Einkunn yfir viðmiðunarmörkum í þremur víddum af fjórum gefur til kynna að 

menning fyrirtækisins sé sterk og líkleg til að stuðla að góðum árangri þess (Denison og 

Schlue, 2007). 

6.2 Veikleikar menningarinnar 

Helstu veikleika menningarinnar er að finna innan víddarinnar samræmi og felast þeir í 

stjórnun, samhæfingu og samþættingu. Samkvæmt niðurstöðum úr eigindlegum hluta 

rannsóknarinnar geta skýringar á veikleikanum verið að finna í sögu fyrirtækisins. Mikill 

vöxtur síðastliðin fjögur ár hefur kallað á dreifingu ábyrgðar og breytta stjórnunarhætti. 

Stjórnendur fyrirtækisins hafa ekki náð að fylgja þessum hraða eftir, þrátt fyrir góðan 

vilja. Það er jákvætt að stjórnendur virðast meðvitaðir um þennan veikleika og hafa vilja 

til að styrkja þessa þætti. Verkefnum sem stuðla að meira samræmi hefur verið hrint í 

gang en þau hafa ekki verið kláruð. Ber þar helst að nefna innleiðingu gæðakerfis 

samkvæmt ISO stöðlum sem er í vinnslu og mun færa fyrirtækinu vottun í því kerfi. 

Miklu fjármagni og tíma hefur verið varið í þetta verkefni en eftir að gæðastjóri lét af 

störfum hefur enginn tekið formlega við því. 

6.3 Niðurstöður í ljósi mismunandi hópa  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar út frá mismunandi hópum kemur ljós að 

stjórnendur sjá fyrirtækið í töluvert öðru ljósi en þeir starfsmenn sem hafa starfað lengst. 

Erfitt er að greina hvaða þættir liggja þarna að baki en áhugavert er fyrir stjórnendur að 

ræða við starfsmenn og leita skýringa. Þeir starfsmenn sem starfað hafa lengst hjá 

fyrirtækinu eru eflaust þeir sem hafa besta innsýn í menninguna. Stjórnendum hættir til að 

sjá menninguna í bjartara ljósi og jafnvel fegra hana svo hún falli betur að hugmyndum 

þeirra um hvernig menningin ætti að vera.  

 Ef litið er til niðurstaðna starfsmanna með lengsta starfsaldurinn koma í ljós 

veikleikar sem stjórnendur geta varla litið fram hjá. Víddin markmið fær áberandi lægri 

einkunn hjá þessum hópi en hjá stjórnendum. Spurning er hvort þetta geti gefið til kynna 

að reyndir starfsmenn vilji taka meiri þátt í stefnumótun og markmiðssetningu í 

fyrirtækinu. 
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 Töluverður munur var einnig á einkunnargjöf starfsmanna miðað við starfsaldur. 

Rannsakandi dregur þær ályktanir út frá reynslu sinni sem stjórnanda að nýir starfsmenn 

eru yfirleitt jákvæðari og ánægðari með menninguna heldur en þeir sem hafa starfað 

lengur. Reyndir starfsmenn gera meiri kröfu til stjórnenda og alls innra samræmis í 

fyrirtækjum. Þættir sem hafa verið í ólagi um tíma geta valdið gremju hjá þessum hópi 

sem hefur áhrif á einkunnagjöf  þeirra. 

6.4 Tengsl menningarinnar við árangur  

Jákvæð fylgni fannst á milli allra menningarvíddanna og þriggja af fimm árangursþáttum 

sem mældir voru. Víddin markmið hafði tengsl við flesta árangursþætti og er það í 

samræmi við niðurstöður úr rannsóknum Denison og samstarfsmanna hans (Fisher og 

Denison, 2000). Sterkustu tengslin fundist milli víddarinnar þátttöku og 

heildarframmistöðu fyrirtækisins. Samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum Denison o.fl. 

(2003) hefur þátttaka áhrif á nýsköpun sem er mikilvægur þáttur í hönnunarfyrirtæki. 

Einnig hefur hún áhrif á arðsemi, gæði vöru og þjónustu. Í rannsókninni fundust tengsl á 

milli þessara þátta að arðsemi undanskilinni. Víddin samræmi hefur samkvæmt Denison 

o.fl. (2003) áhrif á arðsemi, gæði vöru og þjónustu og ánægju starfsmanna. Tengsl 

fundust á milli víddarinnar samræmi og þessara þátta að arðsemi undanskilinni. 

 Denison og samstarfsmenn hafa fundið tengsl milli þriggja menningarvídda og 

arðsemi (Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2003; Fey og Denison, 2003). Í þessari 

rannsókn fundust aðeins tengsl á milli arðsemi og menningarvíddarinnar markmið. Vera 

má að fjöldi þeirra sem ekki tóku afstöðu til spurningarinnar um arðsemi hafi haft áhrif á 

þá niðurstöðu. 

 Niðurstöður úr rannsókninni sýna tengsl milli menningarinnar og þeirra 

árangursþátta sem mældir voru. Þetta getur bent til þess að fyrirtækjamenning Batterísins 

hafi áhrif á árangur þess. Stjórnendur Batterísins geta notað niðurstöðurnar til að átta sig á 

hvaða árangursþætti þarf að bæta og hvaða menningarþætti þarf að styrkja til þess að það 

sé hægt. 
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6.5 Leiðir til að styrkja fyrirtækjamenninguna 

Til að viðhalda þeim styrkleika sem felst í víddinni þátttöku telur rannsakandi að gott 

væri að skipuleggja símenntun og þjálfun starfsmanna með markvissari hætti en  hingað 

til hefur verið gert. Gera þarf þarfagreiningu til að greina bilið á milli hæfni og getu 

starfsmanna fyrirtækisins og þarfa þess. Setja þarf niður símenntunaráætlun að 

þarfagreiningunni lokinni. Gæta skal þess að hafa starfsmenn með í ráðum og hafa 

áætlunina opna og sveigjanlega til að geta brugðist við breyttum aðstæðum. Stjórnendur 

þurfa einnig að gæta að því að starfsmenn fái nægt frelsi til athafna og tækifæri til að hafa 

áhrif á ákvarðanatökur innan fyrirtækisins. 

 Til að styrkja víddina samræmi telur rannsakandi mikilvægt að stjórnendur setji 

niður áætlun um hver muni stjórna því að ljúka innleiðingu gæðakerfis og setji sér 

markmið um verklok. Einnig er mikilvægt að stjórnendur endurskoði almenna 

verkaskiptingu innan fyrirtækisins og skýri verk- og ábyrgðaskiptingu bæði stjórnenda og 

millistjórnenda. Góð starfagreining og í kjölfarið á henni starfslýsingar fyrir 

stjórnunarstöður ætti að stuðla að því að engir þættir verði útundan. Til að fyrirtækið nái 

öllum markmiðum sínum og geti framfylgt stefnunni þarf að vera skýrt hver ber ábyrgð á 

faglegri hönnunarstjórnun, fjármálastjórnun, mannauðsstjórnun og daglegri stjórnun 

fyrirtækisins.  

 Þó töluverð starfsánægja virðist ríkja í fyrirtækinu hefur starfsfólk samkvæmt 

niðurstöðum úr rýnihópum þörf fyrir meiri hvatningu og áhuga frá stjórnendum. 

Mikilvægt er að stjórnendur ræði þessar niðurstöður sín á milli og finni út hvernig hægt sé 

að bæta þennan þátt. Með skýrari verkaskiptingu ætti að verða ljóst hverjir eru daglegir 

stjórnendur og hvað felst í hlutverki hvers og eins. Hvatning og áhugi stjórnenda virkar 

hvetjandi á starfsfólk og viðheldur starfsánægju (Riggio, 2008). 

 Víddin markmið fær mjög lága einkunn hjá starfsmönnum með lengsta 

starfsaldurinn og liggur rétt fyrir ofan viðmiðunarmörk í niðurstöðum allra þátttakenda. 

Skrifleg stefna er ekki mjög aðgengileg eða sýnileg starfsfólki. Stefnumótun fer að mestu 

leyti fram í stjórn fyrirtækisins þó starfsmenn hafi vissulega áhrif á hana. Skýr 

stefnumótun með þátttöku allra starfsmanna virkar sem leiðarljós um hver tilgangur 

fyrirtækisins er, hvar það er statt og hvert það stefnir (Daft, 2001b). Árangursrík fyrirtæki 

hafa skýra stefnu og markmið og framtíðarsýn er skýr (Mintzberg, 1989).  
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 Rannsakandi telur mikilvægt að allir starfsmenn komi með formlegum hætti að 

stefnumótun fyrirtækisins. Til að stuðla að því að stefnan verði starfsmönnum leiðarljós 

er mikilvægt að stjórnendur skipuleggi stefnumótunarferli eða endurskoðun á 

meginstefnu fyrirtækisins þar sem gert er ráð fyrir þátttöku allra starfsmanna. Í slíku ferli 

yrði farið í gegnum núverandi stefnu, markmið og framtíðarsýn fyrirtækisins og 

megingildi rædd. Í lok stefnumótunarferlisins þarf að safna saman upplýsingum og gera 

þær sýnilegar í starfsmannahandbók eða á innri vef fyrirtækisins. 

 Fyrirtækjamenning Batterísins hefur marga styrkleika. Einn helsti styrkleiki hennar 

liggur í víddinni þátttöku en sú vídd styður við meginhlutverk fyrirtækisins. Stjórnendur 

eru meðvitaðir um veikleika menningarinnar sem liggur í víddinni samræmi og hafa 

fullan hug á því að styrkja þá þætti. Ef það tekst ætti árangur fyrirtækisins að viðhaldast 

eða fara vaxandi á komandi árum. 
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Lokaorð 

Í þessari rannsókn var fyrirtækjamenning Batterísins greind. Til þess voru notaðar 

aðferðir þriggja mismunandi fræðimanna. Sú nálgun gerði það að verkum að rannsakandi 

fékk miklar og ítarlegar upplýsingar um menninguna. Það gerði honum kleift að draga 

fram helstu einkenni menningarinnar og finna veik- og styrkleika hennar. Aðferð Denison 

gerði það mögulegt að mæla styrkleika menningarinnar og bera saman niðurstöður 

mismunandi hópa. Með þeirri aðferð voru líka greind tengsl milli menningarþátta og 

árangurs fyrirtækisins.  

Þessi nálgun var mjög umfangsmikil og kallaði á öguð vinnubrögð og nákvæmni 

rannsakanda til þess að geta dregið mikilvægustu þættina út. Rannsakanda fannst styrkur 

að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir með þeim megindlegu. Það gaf greiningunni 

aukna dýpt og jók skilning rannsakanda á því hvernig menning mótast og hvað lá að baki 

sýnilegum táknum og yfirlýstum gildum. Slíkur skilningur gerði rannsakandanum kleift 

að koma með tillögur til stjórnenda um hvernig vinna megi að því að styrkja menninguna.  

Þær takmarkanir sem rannsakandi velti fyrir sér áður en að rannsóknin hófst fólust 

aðallega í hlutverki rannsakanda. Rannsakandi þekkti ágætlega til í fyrirtækinu og hafði 

unnið þar lítið greiningarverkefni síðastliðinn vetur. Rannsakandi velti fyrir sér hvort 

nærvera hans hefði áhrif á þátttakendur og hvort fyrri kynni myndu lita niðurstöður. Með 

því að gæta hlutleysis og nákvæmni við úrvinnslu gagna telur rannsakandi að hægt hafi 

verið að útloka áhrif rannsakanda að mestu leyti, þó aldrei sé hægt að fullyrða um það. 

Fyrri kynni rannsakanda af viðfangsefninu reyndust einnig fela í sér kosti, til dæmis voru 

þátttakendur strax mjög opnir, einlægir og reiðubúnir að ræða menninguna. Einnig virtust 

stjórnendur bera traust til rannsakanda og voru reiðubúnir að láta honum í té mikilvæg 

gögn og upplýsingar sem dýpkuðu greininguna. 

Þessi rannsókn takmarkaðist við menningu í einu meðalstóru fyrirtæki. Mögulegt 

framhald af þessari rannsókn væri að leggja Denison spurningalistann fyrir í fleiri 

arkitektastofum. Niðurstöður úr slíkri rannsókn gætu leitt í ljós hvort fyrirtækjamenning í 
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arkitektastofum hafi einhver sameiginleg einkenni. Einnig gefa slíkar niðurstöður 

tækifæri til samanburðar á milli fyrirtækja. Hægt væri að skoða árangur fyrirtækja í ljósi 

menningarinnar og rannsaka hvort fyrirtæki sem fá háa einkunn út úr 

menningarvíddunum sýni meiri árangur en þau sem fá lægri einkunn.  

Rannsakandi telur að það myndi gefa niðurstöðum aukið vægi ef árangur 

fyrirtækja væri mældur með öðrum hætti en gert var í þessari rannsókn. Ljóst er að 

starfsmenn hafa ekki alltaf góða innsýn í arðsemi eða aukningu sölu. Betra væri að safna 

gögnum um þá þætti á annan hátt til dæmis með því að skoða tölur um hagnað og tekjur 

síðustu ára í ársskýrslum fyrirtækjanna. 

Verkefnið var á allan hátt afar fróðlegt og skemmtilegt og uppfyllti þær væntingar 

sem rannsakandi hafði til þess. Rannsakandi hefur nú öðlast aukna þekkingu á 

fyrirtækjamenningu og hæfni í að beita mismunandi rannsóknaraðferðum. 
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Viðauki  Denison spurningalistinn 

 

Involvement 

Þátttaka 
 

Empowerment 

Frelsi til athafna 

 

1. Most employees are highly involved in their work 

1. Flestir starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

2. Decisions are usually made at the level where the best information is available. 

2. Ákvarðanir eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu upplýsingarnar eru 

til staðar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

3. Information is widely shared so that everyone can get the information he or she 

needs when it’s needed. 

3. Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir 

þarfnast á hverjum tíma. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

4. Everyone believes that he or she can have a positive impact. 

4. Allir hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

5.  Business planning is ongoing and involves everyone in the process to some 

degree. 

5.  Stöðugt er unnið að þróun starfseminnar og það gert þannig að flestir taka einhvern 

þátt í þeirri vinnu. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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Team Orientation 

Samvinna 

 

6. Cooperation across different parts of the organization is actively encouraged. 

6. Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

7. People work like they are part of a team. 

7. Vinnubrögð fólks bera þess merki að það sé hluti af teymi. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

8. Teamwork is used to get work done, rather than hierarchy. 

8. Frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

9. Teams are our primary building blocks. 

9. Þegar unnið er að verkefnum er yfirleitt stuðst við teymisvinnu. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

10. Work is organized so that each person can see the relationship between his or 

her job and the goals of the organization. 

10. Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum milli 

starfsins og markmiða fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Capability Development 

Uppbygging á hæfni 

 

11. Authority is delegated so that people can act on their own. 

11. Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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12. The “bench strength” (capability of people) is constantly improving. 

12. Unnið er markvisst að því að viðmiðunarhæfni (starfshæfni fólks) taki stöðugum 

framförum.  

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

13. There is continuous investment in the skills of employees 

13. Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

14. The capabilities of people are viewed as an important source of competitive 

advantage. 

14. Litið er á hæfni fólks sem mikilvægan þátt í að tryggja samkeppnisforskot. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

15. Problems often arise because we do not have the skills necessary to do the job. 

15. Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni sem nauðsynleg er til 

að takast á við verkefnin. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Consistency 

Samræmi 
 

Core Values 

Megingildi 

 

16. The leaders and managers “practice what they preach”. 

16. Stjórnendur og leiðtogar eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

17. There is a characteristic management style and a distinct set of management 

practices. 

17. Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er beitt.  

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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18. There is a clear and consistent set of values that governs the way we do business. 

18. Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

19. Ignoring core values will get you in trouble. 

19. Það að hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

20. There is an ethical code that guides our behavior and tells us right from wrong. 

20. Til staðar eru siðareglur sem stýra hegðun okkar og hjálpa okkur að greina á milli 

þess sem er rétt og rangt. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Agreement 

Samkomulag 

 

21. When disagreements occur, we work hard to achieve “win-win” solutions 

21. Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn fyrir alla 

aðila. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

22. There is a “strong” culture. 

22. Í fyrirtækinu er sterk menning og ríkar hefðir. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

23. It is easy to reach consensus, even on difficult issues. 

23. Það er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

24. We often have trouble reaching agreement on key issues. 

24. Við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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25. There is a clear agreement about the right way and the wrong way to do things. 

25. Það ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Coordination and Integration 

Samhæfing og samþætting 

 

26. Our approach to doing business is very consistent and predictable. 

26. Starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

27. People from different parts of the organization share a common perspective. 

27. Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hafa svipaða sýn á hlutina. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

28. It is easy to coordinate projects across different parts of the organization. 

28. Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

29. Working with someone from another part of this organization is like working 

with someone from a different organization. 

29. Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins er eins og að starfa með 

einhverjum úr öðru fyrirtæki. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

30. There is good alignment of goals across levels. 

30. Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga sviða innan fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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Adaptability 

Aðlögunarhæfni 
 

Creating Change 

Framkvæmd breytinga  

 

31. The way things are done is very flexible and easy to change 

31. Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt er að breyta þeim. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

32. We respond well to competitors and other changes in the business environment. 

32. Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

viðskiptaumhverfinu. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

33. New and improved ways to do work are continually adopted. 

33. Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

34. Attempts to create change usually meet with resistance. 

34. Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

35. Different parts of the organization often cooperate to create change. 

35. Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á breytingum og 

breyttum starfsháttum. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Customer Focus 

Áhersla á viðskiptavini 

 

36. Customer comments and recommendations often lead to changes. 

36. Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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37. Customer input directly influences our decisions. 

37. Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

38. All members have a deep understanding of customer wants and needs. 

38. Allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

39. The interests of the customer often get ignored in our decisions. 

39. Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

40. We encourage direct contact with customers by our people. 

40. Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Organizational Learning 

Lærdómur fyrirtækja 

 

41. We view failure as an opportunity for learning and improvement. 

41. Við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

42. Innovation and risk-taking are encouraged and rewarded. 

42. Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

43. Lots of things “fall between the cracks.” 

43. Margt fellur á milli ,,skips og bryggju“ hjá okkur. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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44. Learning is an important objective in our day-to-day work. 

44. Lærdómur er mikilvægt viðmið og markmið í daglegu starfi okkar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

45. We make certain that the “right hand knows what the left hand is doing.” 

45. Við gætum þess að ,,hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera.“ 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Mission 

Markmið 

 
Strategic Direction & Intent 

Stefna og áform 

 

 

46. There is a long-term purpose and direction. 

46. Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

47. Our strategy leads other organizations to change the way they compete in the 

industry. 

47. Okkar stefna hefur áhrif á og breytir starfsaðferðum annarra fyrirtækja á 

markaðnum. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

48. There is a clear mission that gives meaning and direction to our work. 

48. Fyrirtækið hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því merkingu. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

49. There is a clear strategy for the future. 

49. Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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50. Our strategic direction is unclear to me. 

50. Stefna okkar er óskýr í mínum huga. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

Goals & Objectives 

Markmið og takmörk 

 

51. There is widespread agreement about goals. 

51. Viðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

52. Leaders set goals that are ambitious, but realistic. 

52. Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

53. The leadership has “gone on record” about the objectives we are trying to meet. 

53. Leiðtogar/stjórnendur hafa gefið út yfirlýsingar um þau markmið sem við erum að 

reyna að ná 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

54. We continuously track our progress against our stated goals. 

54. Við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum markmiðum. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

55. People understand what the organization will be like in the future. 

55. Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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Vision 

Framtíðarsýn 

 

56. We have a shared vision of what the organization will be like in the future. 

56. Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

57. Leaders have a long-term viewpoint. 

57. Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma.  

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

58. Short-term thinking often compromises our long-term vision. 

58. Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

59. Our vision creates excitement and motivation for our employees. 

59. Framtíðarsýn okkar virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk okkar. 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

 

60. We are able to meet short-term demands without compromising our long-term 

vision. 

60. Við erum fær um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýninni 

 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 
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Effectiveness questions 

Spurningar um árangur 

 

Comparing the performance of your organization with others in the industry, how 

would you assess your company performance in the following areas? Please mark 

one response per item. 

Ef þú berð saman frammistöðu þíns fyrirtækis og annarra í sama geira, hvernig myndir 

þú meta frammistöðu þíns fyrirtækis á eftirfarandi sviðum? Vinsamlegast merktu við einn 

svarmöguleika fyrir hvert atriði. 

 

(   ) Sales Growth 

(   ) Profitability/ROI 

(   ) Quality of Product and Services 

(   ) Employee Satisfaction 

(   ) Overall Organizational Performance 

 

Don’t Know (0) 

Low Performer (1) 

Average (3) 

High Performer (5) 

 

(   ) Aukning sölu. 

(   ) Arðsemi/ávöxtun (ROI) 

(   ) Gæði vara og þjónustu 

(   ) Ánægja starfsmanna 

(   ) Heildarframmistaða fyrirtækis 

 

Veit ekki(0) 

Slök frammistaða (1) 

Í meðallagi (3) 

Framúrskarandi frammistaða (5) 

 
Background variables/ Bakgrunnsbreytur 

 

Period of employment 

Starfsaldur 

 0 – 2 year/ár  

 2 – 4 year/ár  

 4 year/ár or longer/ eða lengur 

  

 

Position in organization chart 

Staða í skipuriti 

 Employee/Almennur starfsmaður 

 Leader/manager/Stjórnandi 
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