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Útdráttur 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er spurningalisti kenndur við Denison. 

Spurningalistanum er ætlað að mæla fyrirtækjamenningu og tengja ákveðnar 

menningarvíddir við árangur fyrirtækja. Spurningalistinn hefur verið notaður á 

mismunandi menningarsvæðum og reynst vel.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvort samsvörun sé milli 

rannsókna Denison á fyrirtækjamenningu og rannsókna hér á landi þar sem mælitæki 

Denison er beitt. Önnur markmið með þessri rannsókn eru að prófa hvort hluti af 

spurningalistanum nýtist til að mæla markaðshneigð fyrirtækja. Einnig var athugað 

hvort hægt væri að greina samíslensk menningareinkenni út frá líkani Denison. 

Stuðst var við fyrirliggjandi gagnasafn frá sex íslenskum fyrirtækjum. Helstu 

niðurstöður voru að í heildina hafði spurningalistinn ágætt innra samræmi og 

áreiðanleika.  Aftur á móti gáfu niðurstöður þáttagreiningar einungis til kynna tvær 

menningarvíddir í stað þeirra fjögura sem líkan Denison byggir á.  Ekki er mælt með 

að nota spurningalistann til mælinga á markaðshneigð þó hann gefi vísbendingar um 

hvort áhersla sé á markaðshneigð hjá fyrirtækjum. Íslensk fyrirtæki virtust búa yfir 

frumkvöðlamenningu þar sem mikil áhersla er á ytra umhverfi. Gallinn við þessa 

menningargerð er að fyrirtækin skortir þá stjórn sem nauðsynleg er til að viðhalda 

vexti og eiga í vandræðum með að veita viðskiptavinum þær vörur og þjónustu sem 

þau lofa. Að lokum sýndu niðurstöður fylgni milli allra menningarvídda Denison og 

árangursmælikvarða. 
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Diagnosing Icelandic organizational culture: 

Validating a model and it’s link to market oreintation 

Abstract 
 

The subject of the theses is the Denison model of organizational culture 

developed from a stream of research that has focused on organizational culture and 

organizational effectiveness. The paper presents a statistical validation of the indexes 

and the four cultural traits and comparing the result of several Icelandic studies with 

the results form Denison database. Another objective of the research was to find out if 

any of the items in the Denison survey can be used to measure market orientation 

within the Icelandic organisations. And finally to explore if the Denison construct will 

reveal any specific icelandic cultural patterns. 

The database consists of responses from six Icelandic organizations. The main 

result was that factor analysis revealed only two cultural traits instead of the four in 

the original model. Within groups agreement indicators showed moderate to high 

degree of homogenity within organization. The results do not support that items from 

the Denison construct are useful for measuring the level market orientation.  However 

parts of the construct may indicate if the organization is highly market orienteted or 

not. The cultural profile of the Icelandic companies was enterpreneurial.  The 

companies focus on leveraging the external environment but may lack the nessecary 

controls to sustain or mangae growth and may experience difficulty in delivering to 

customers. Finally, a number of significant correlations between culture ratings and 

measures of organizational effectiveness demonstrate a substantial link between 

culture and organizations’ performance. 
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Inngangur 

 
Margar rannsóknir hafa beinst að því að rannsaka fyrirtækjamenningu sem grunn að 

samkeppnishæfni fyrirtækja (Barney 1986; Ott 1989; Pfeffer, 1994; Wilkins og Ouchi 

1983; Chan, Shaffer og Snape, 2004). Þær kenningar hafa flestar verið þróaðar með 

tilliti til bandarísks viðskiptaumhverfis (Denison 1990; Kotter og Heskett 1992; 

O´Reilly, 1989). Því hefur verið nokkur áhersla á seinni árum á að prófa kenningarnar 

í fleiri löndum (Denison, Haaland og Goelzer, 2003; 2004; Fey og Denison, 2003; Fey, 

Nordahl, Zatterström,1999; Roldán og Bray, 2009; Yilmaz og Ergun, 2008).  

Einnig hafa rannsóknir í markaðsfræði beinst að því að greina mögulega 

áhrifavalda á frammistöðu fyrirtækja (Kotler, 1977; Narver og Slater, 1990; Kohli og 

Jaworski, 1990; Slater og Narver, 1994), og er talið að leiðin til betri árangurs sé 

annars vegar innleiðing á þeirri hugmyndafræði sem markaðsfræði byggir á og síðan 

framkvæmd hugmyndafræðinnar. Markaðshneigð (market orientation) hefur einnig 

verið talin byggja á menningarlegum grunni (Narver og Slater, 1990; Homburg og 

Pflesser, 2000; Martin, Martin og Minnilo, 2009) og viðeigandi fyrirtækjamenning 

þurft að vera til staðar til að virkja og örva markaðshneigð innan fyrirtækja (Homburg 

og Pflesser, 2000). Því þykir viðeigandi í þessari rannsókn að skoða markaðshneigð í 

tengslum við fyrirtækjamenningu. 

Í rannsókninni verður sjónum beint að fyrirtækjamenningu og hvernig hún 

tengist árangursþáttum í fyrirtækjarekstri. Samhliða því verður fjallað um eina af 

grundvallar kenningum markaðsfræðinnar sem er markaðshneigð. Álitið er að áhersla 

á markaðsheigð sé lykilatriði í góðum árangri fyrirtækja ( Becker og Homburg, 1999; 

Pulendran, Speed og Winding, 2000). 

Fyrirtækjamenning á Íslandi hefur ekki verið mikið rannsökuð í gegnum tíðina 

en á haustmánuðum 2006 setti Viðskiptafræðistofnun á fót rannsóknarverkefnið 

INTICE til að rannsaka fyrirtækjamenningu íslenskra útrásarfyrirtækja. Markmiðið 

með verkefninu var tvíþætt en það var að kanna hvort árangur íslenskra 

útrásarfyrirtækja væri einstakur annars vegar og hins vegar hvort hægt væri að útskýra 

þann árangur sem náðst hafði. Verkefnið var sett af stað á blómaskeiði íslensku 

útrásarinnar þegar uppsveiflan virtist ekki eiga sér nein takmörk. Síðan hafa veður 
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skipast í lofti og allt önnur staða blasir við íslenskum fyrirtækjum. Þetta verkefni hefur 

síðan orðið hvati að fleiri rannsóknum á þessu sviði sem dæmi má nefna rannsókn 

Erlu Maríu Árnadóttur (2008), Guðmundar Á Skarphéðinssonar, Gylfa Dalmann 

Aðalsteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar (2009) og Schalks (2008).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna próffræðilega eiginleika mælitækis 

sem kennt er við Daniel R. Denison, sem notað hefur verið við mælingar á 

fyrirtækjamenningu hér á landi Ástæðan fyrir vali á könnun Denison umfram önnur 

mælitæki er sú að spurninglistinn hefur þótt hæfilega langur, einng tekur hann á 

mörgum hegðunarþáttum og mati á árangri sem ekki á við um mörg önnur mælitæki af 

þessum toga (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson. 2007).  

Þessi rannsókn byggir á fyrirliggjandi gagnasafni sem samanstendur af svörum 

393 starfsmanna úr sex íslenskum fyrirtækjum. Spurningalistinn, byggir á rannsóknum 

Denisons (1982; 1990) og hefur síðar verið þróað og útfært nánar af Denison og 

Mishra (1995), Denison og Neale (1996) og Fey og Denison (2003). Útgangspunktur 

aðferðarinnar er að tengja saman tilteknar hegðunarvíddir við árangur og 

frammistöðu. Aðferðin hefur verið notuð í nokkrum alþjóðlegum rannsóknum við 

mismunandi aðstæður og þykir henta vel á mismunandi menningarsvæðum. Því er sett  

fram rannsóknarspurningin:  

 

Er að finna samsvörun milli rannsókna Denisons á fyrirtækjamenningu og 

rannsókna hér á landi þar sem mælitæki Denisons er beitt? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunni verður stuðst við  þáttagreiningu og 

atriðagreiningu á heildarsvörum úr þeim gagnagrunni sem safnast hefur. Þar sem 

markmið Denisons hefur verið að tengja menningarvíddir við árangursþætti verða 

könnuð tengsl menningarvíddanna við árangursþætti. Mikið hagræði er fólgið í því að 

mælitæki eins og Denison-könnunin geti nýst við að mæla fleiri þætti sem snerta 

frammistöðu fyrirtækja en eins og í þessu tilfelli, fyrirtækjamenningu. Því eins og 

nefnt var hér að framan hefur markaðshneigð verið tengd við árangur fyrirtækja og af 

mörgum talin byggja á menningarlegum grunni, þykir við hæfi að setja fram 

rannsóknarspurninguna:  

 

Er hægt að nota hluta af spurningalista Denisons til að spá fyrir um 

markaðshneigð fyrirtækja? 
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Að lokum þykir áhugavert að skoða hvort greina megi samíslenska 

fyrirtækjamenningu út frá líkani Denisons og hvort samhljómur sé milli niðurstaðna 

þessarar rannsóknar og eldri rannsókna á íslenskri fyrirtækjamenningu og íslenskum 

stjórnunarstíl. Því er þriðja rannsóknarspurningin svohljóðandi:  

 

Má greina samíslensk menningareinkenni út frá líkani Denisons? 

 
Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í fyrsta kafla er fjallað um 

fyrirtækjamenningu. Fyrirtækjamenning er býsna víðfeðmt fræðasvið og því eru til 

margar skilgreiningar og mælingar. Hér á eftir verður litið á nokkrar af þeim 

fjölmörgu skilgreiningum sem til eru á hugtakinu. Þá er fjallað um hvað 

fyrirtækjamenning er og um nokkrar gerðir hennar. Upphaf rannsókna á 

fyrirtækjamenningu má rekja til þeirrar áskorunar sem bandarísk fyrirtæki stóðu 

frammi fyrir í upphafi níunda áratugarins þegar samkeppni fór harðnandi á 

alþjóðlegum mörkuðum og þóttu japönsk fyrirtæki vera að ná forskoti í samkeppninni. 

Spratt þá upp sú hugmynd að sterk samkeppnisstaða þeirra fælist í innviðum 

fyrirtækjanna, nánar tiltekið í menningunni. Margar kenningar og mælitæki voru 

þróuð í framhaldinu og verður því gerð grein fyrir þeim helstu. 

Önnur hugmyndafræði spratt upp nokkru seinna en það var markaðshneigð 

(market orientation). Markaðshneigð er eitt af grunnhugtökum markaðsfræðinnar og 

er innleiðing markaðsáherslu (marketing concept) sem byggir á þekkingu á 

viðskiptavinum og samkeppni, setningu markmiða og samhæfðu markaðsstarfi. 

Samkvæmt frumkvöðlum þeirra kenninga var lykil að samkeppnisforskoti einmitt að 

finna í markaðshneigð fyrirtækja. Annar kafli fjallar því um markaðshneigð, þar sem 

gerð er grein fyrir hvað felst í henni, skilgreiningar og rannsóknir. Gerð er grein fyrir 

tengingu markaðshneigðar við fyrirtækjamenningu og í lok kaflans er fjallað um 

helstu mælitæki sem notuð hafa verið við mælingar á markaðshneigð. 

Í þriðja kafla verður gerð ýtarleg grein fyrir líkani og spurningalista (DOCS), 

kenndum við Daniel R. Denison. Þessum spurningalista er ætlað að mæla 

fyrirtækjamenningu og byggir þessi rannsókn á honum. Þar sem þessi rannsókn snýr 

að íslenskum fyrirtækjum í íslensku og alþjóðlegu umhverfi fjallar fjórði kafli um þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði fyrirtækjamenningar og íslenskum 

stjórnunarstíl. 
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Fimmti kafli fjallar um rannsóknaraðferðina, en þar er gerð grein fyrir framkvæmd 

hennar og þátttakendum. 

Í sjötta kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist þannig 

að fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum þáttagreiningar og atriðagreiningar á 

spurningalista Denisons. Þá verða settar fram niðurstöður sem tengjast íslenskri 

fyrirtækjamenningu og að lokum tengsl árangursmælikvarða við menningarvíddir 

Denison-líkansins. Í sjöunda og jafnframt lokakafla ritgerðarinnar verða niðurstöður 

ræddar nánar og rætt verður um takmarkanir rannsóknarinnar  og settar fram tillögur 

að frekari rannsóknum.  
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1 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning er tiltölulega nýtt fræðisvið innan rannsókna og kenninga um 

skipulagsheildir. Í upphafi níunda áratugarins fóru fræðimenn að veita menningu 

innan fyrirtækja sérstakan áhuga (Ouchi, 1981; Athos og Pascale, 1981; Peters og 

Waterman, 1982; Deal og Kennedy, 1982).  Kveikjuna að þessum áhuga má rekja til 

þess að á þessum tíma voru bandarísk fyrirtæki uggandi um sinn hag vegna aukinnar 

samkeppni, sér í lagi frá japönskum fyrirtækjum (Schein, 1990; Ouchi, 1981; Athos 

og  Pascale, 1981). Velgengni japönsku fyrirtækjanna var talin felast í innviðum þeirra 

eða fyrirtækjamenningunni, sem ekki var eingöngu hægt að skýra út frá þjóðmenningu 

(Ouchi, 1981; Athos og Pascale, 1981). 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu fyrirtækjamenning, hvað í því 

felst og gefið yfirlit yfir nokkrar af fjölmörgum skilgreiningum. Þá verður stuttlega 

skoðað sögulegt samhengi fyrirtækjamenningar í sögu rannsókna og kenninga á 

hegðun skipulagsheilda. Í lokin verður gerð grein fyrir nokkrum af þeim mælitækjum 

sem notuð hafa verið við mælingar á fyrirtækjamenningu.  

 

1.1 Hvað er fyrirtækjamenning?  
 
Kenningar um fyrirtækjamenningu leggja áherslu á grunngildi, skoðanir og hugmyndir 

sem eru við lýði innan skipulagsheilda, hegðunarmynstur sem mótast af þessum 

sameiginlega skilningi og tákn sem brúa bilið milli undirliggjandi skoðana, gilda og 

hegðunar fyrir meðlimi skipulagsheildarinnar (Denison, 1990).   

Segja má að fyrirtækjamenning sé umfangsmikið og nokkuð flókið fyrirbæri, 

því eru til fjölmargar skilgreiningar á henni, allt eftir hvaða forsendum og nálgunum er 

gengið út frá (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Sumar 

skilgreiningar byggja á hugmyndum, skoðunum og gildum, meðan aðrar byggja á 

atferli þar sem gerður er greinarmunur á sýnilegum og dýpri lögum menningarinnar. 

Hér á eftir má sjá dæmi um nokkrar skilgreiningar sem falla að þessum flokkum.  

Hér eru nokkur dæmi um skilgreiningar sem byggja á atferli og gildum: 
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Fyrirtækjamenning er sameiginleg hugsun, hegðun og skoðun sem meðlimir 

félagslegrar einingar hafa tileinkað sér (Cooke og Rousseau, 1988). 

Fyrirtækjamenning er mynstur sameiginlegra skoðana og gilda sem hafa 

mótast með tímanum innan fyrirtækisins (Gordon og DiTomaso, 1992). 

Sameiginleg og viðvarandi gildi starfsmanna skipulagsheildar og það atferli 

sem nýir starfsmenn tileinka sér við aðlögun að fyrirtækinu (Kotter og Heskett, 

1992). 

Sameiginleg forritun hugans sem aðgreinir einn hóp frá öðrum (Hofstede, 
1980). 
 
Skilgreining Hofstede er frábrugðin hinum að því leyti að hún inniheldur ekki 

gildi fyrirtækisins. Rökin fyrir því að fyrirtækjamenning byggist ekki á gildum er sú 

að gildi fyrirtækisins taka mið af og eru sett af stjórnendum og eru því ekki byggð á 

gildum starfsmanna. Gildum starfsmanna verði því ekki breytt af atvinnurekendum 

þar sem rætur gilda hjá einstaklingum liggi dýpra, en þau mótast í barnæsku. Aftur á 

móti leggja O’Reilly, Chatman og Caldwell (1991) áherslu á að við val á starfsfólki sé 

mikilvægt að persónueiginleikar starfsfólksins passi við menningu fyrirtækisins og 

það samhengi sem það starfar í. Sé gætt að þessu geta auðveldlega farið saman gildi 

fyrirtækisins og persónuleg gildi starfsfólksins.  

Síðan má sjá hér nokkrar skilgreiningar sem taka dýpra í árinni og byggja á  

undirliggjandi hugmyndum og skoðunum, ásamt efri lögum menningarinnar. 

 

Tákn, siðir og sagnir sem bera með sér sameiginleg undirliggjandi gildi 

og viðhorf skipulagsheildar er birtast starfsmönnum (Ouchi, 1981). 

Kerfi óformlegra reglna sem stýrir hegðun fólks og birtist í gildum 

fyrirmyndum, siðum og venjum (Deal og Kennedy, 1982). 
Fyrirtækjamenning er mynstur af sameiginlegum gildum og skoðunum sem 
hjálpa einstaklingum að skilja hvernig fyrirtækið starfar og þess vegna 
verða til ákveðin norm sem móta hegðun starfsmanna í fyrirtækinu 
(Dephandé og Webster, 1989). 

Menning vísar til undirliggjandi gilda, hugmynda og lögmála sem þjóna 

undirstöðum stjórnunarhátta fyrirtækisins og einnig þeirrar hegðunar og 

framkvæmdar á þessum stjórnunarháttum sem bæði skýrir og styrkir þessi 

grunnlögmál (Denison, 1990). 
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Mynstur sameiginlegra skoðana sem er þróað af ákveðnum hóp þegar 

hann lærir að eiga við dagleg vandamál við að aðlagast ytra umhverfi og 

að ná innri samhæfingu, hefur reynst vel og þykja gild og er þess vegna 

kennd nýjum meðlimum sem rétta aðferðin við að skynja og hugsa við 

þessar aðstæður (Schein, 1990). 

 

Í þessari ritgerð verður stuðst við skilgreiningar Denions (1990) og Scheins 

(1990), þar sem þær taka bæði á sýnilegum og áþreifanlegum hlutum yfirborðsins og 

þeim rótum sem menningin er sprottin af. 

Schein (1990; 2004) talar um að menning innan skipulagsheilda skiptist í þrjú 

lög (sjá mynd 1-1). Efsta lagið (yfirborðið) eru skoðanlegir hlutar fyrirtækisins og 

sýnileg tákn, öðru nafni hlutgervingar (artifacts), þar fyrir neðan eru yfirlýst gildi 

(values) fyrirtækisins og neðsta lagið eru undirliggjandi hugmyndir (assumptions) sem 

gildi fyrirtækisins eru byggð á. Því neðar sem komið er í þessi lög menningarinnar því 

erfiðara er að greina og mæla.  

                            

Mynd 1-1 Þrjú lög menningar 
Heimild: Schein, 2004. 
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Í efsta laginu eru þeir sýnilegu, áþreifanlegu og óáþreifanlegu hlutar sem hver 

sá sem kemur inn í fyrirtækið sér og skynjar, eins og uppbygging tækni, regluverk, 

klæðnaður, útlit fyrirtækisins, sögur, siðir og andrúmsloft. Segja má að efsta lagið sé 

öllum augljóst en engu að síður erfitt að lýsa eða skilgreina það. Í efsta laginu eru 

hlutgervingar dýpri laga menningarinnar.  

Næsta lag felur í sér yfirlýst gildi og norm. Norm eru sameiginlegur skilningur 

ákveðins hóps á því hvað er rétt og hvað er rangt. Gildin eru leiðarvísir til að greina 

hvað er gott og hvað er vont. Þau eru því nátengd sameiginlegum hugmyndum og 

skoðunum hópsins. Menningin er stöðug þegar normin endurspegla gildi hópsins 

(Trompenaars og Hampden-Turner, 1998). Gildin eru byggð á hugmyndafræði 

fyrirtækisins, stefnu og framtíðarsýn.  

Í neðsta laginu eru síðan undirliggjandi hugmyndir (underlying assumptions). 

Það eru óskrifaðar reglur fyrirtækisins og þær hugmyndir sem efri lög menningarinnar 

byggja á. Oft má rekja upphaf undirliggjandi hugmynda til gilda sem sett hafa verið í 

fyrirtækinu og hafa síðan með tímanum orðið að óskrifuðum reglum sem enginn efast 

um. Hér liggur rótin að þeirri hegðun og hugsun sem ómeðvitað viðgengst innan 

fyrirtækisins. 

Schein (1990) dró þá ályktun að fyrirtækjamenning væri flókin, djúp og 

heildræn. Hún væri félagslegt fyrirbæri og hefði mikil áhrif á alla starfsemi fyrirtækis. 

Hún væri stöðug og mikilvægustu þættir hennar óáþreifanlegir og þess vegna væri 

erfitt að hafa áhrif á hana eða reyna að breyta henni. Ekki væri til rétt eða röng 

menning og væri mat á henni háð aðstæðum fyrirtækis hverju sinni. 

Áherslan í rannsóknum á fyrirtækjamenningu hefur að miklu leyti verið byggð 

á eigindlegri aðferðafræði eins og klínískum, etnógrafískum og mannfræðilegum 

rannsóknum meðan rannsóknir á andrúmslofti hafa að mestu leyti verið megindlegar 

(Denison, 1990). 

Segja má að grynnri lög menningarinnar séu greinilegri en þau dýpri og séu 

þess vegna aðgengilegri til að mæla með megindlegum rannsóknum (Rousseau, 1990). 

Dýpri lög menningarinnar er ekki hægt að nálgast í megindlegum rannsóknum og 

hentar því betur að styðjast þar við eigindlegar aðferðir (Rousseau, 1990; Schein, 

1990). 

Grunnurinn að mótun sterkrar fyrirtækjamenningar er stöðugleiki og saga 

fyrirtækisins. Það gefur til kynna að þau fyrirtæki sem ekki hafa öðlast þær stoðir sem 

nauðsynlegar eru til að menning myndist og mótist hljóti að hafa veika menningu. 
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Þetta á við þegar fyrirtæki eru nýstofnuð eða starfsmannavelta hefur verið það hröð að 

engin sameiginlega saga hefur átt sér stað (Schein 1990).  

Ekki er um það að ræða að innan hvers fyrirtækis sé ein og sama menningin 

ríkjandi um allt fyrirtækið. Oft verða til mismunandi menningar (subcultures) (Kotter 

og Heskett, 1992; Schneider, 2000) í deildum innan sama fyrirtækis sem oft getur 

valdið erfiðleikum í samskiptum (Cameron og Quinn, 1999). Hvert fyrirtæki hefur 

sína kjarnamenningu (core culture) sem er í samræmi við ríkjandi gildi allra hópa 

fyrirtækisins og mótar hegðun þeirra. Til að fyrirtæki nái sem bestum árangri er 

mikilvægt að kjarnamenningin sé í samræmi við stefnu og stjórnunarhætti 

fyrirtækisins (Schneider, 2000). Við þær aðstæður er fyrirtækið betur í stakk búið til 

að ná settum markmiðum (Sörensen, 2002).  

 

 1.2 Gerðir fyrirtækjamenningar 
 
Það hefur verið nokkuð algengt að flokka fyrirtækjamenningu í mismunandi gerðir 

eftir megináherslum í menningu hvers fyrirtækis, byggt á fræðilegum grunni. Áskorun 

fyrirtækjanna er þá oftast að ná einhverju jafnvægi milli menningargerða til að ná sem 

bestum árangri. Oft má koma auga á líkar menningargerðir milli fræðimanna, sem 

kemur ekki á óvart þar sem þeir byggja oft á tíðum á sambærilegum fræðigrunni. 

Schneider (2000) skiptir fyrirtækjamenningu í fjóra flokka en þeir eru 

stjórnmenning (control), samvinnumenning (collaboration), samkeppnismenning 

(competence) og uppbyggingarmenning (cultivation). 

Stjórnmenning byggist á því að viðhalda stöðugleika og skapa öryggi, 

áreiðanleika og nákvæmni. Menningin er að mestu leyti sköpuð í kringum markmið 

fyrirtækisins og að ná þeim. Samvinnumenning byggist á samvinnu og einingu innan 

fyrirtækisins. Vel er hugað að þörfum og samskiptum við viðskiptavini. Áhersla er á 

öflun upplýsinga um markaðinn og viðskiptavinina og nýtingu þeirra í þágu fyrirtækis 

og viðskipavina. Í samkeppnismenningu er áherslan á aðgreiningu frá 

samkeppnisaðilum. Mikið er lagt upp úr nýsköpun, sérhæfingu og endurbótum. 

Uppbyggingarmenning felur í sér áherslu á vöxt. Menningin byggir á gildum og æðri 

markmiðum, tryggð er við stefnu fyrirtækisins og hvatt er til nýsköpunar. 

Schneider (2000) telur að mótun menningarinnar sé í höndum leiðtoganna og 

taki mið af þeim, hvort heldur sem það er meðvitað eða ómeðvitað af þeirra hálfu. Það 

eru jafnframt leiðtogarnir sem hafa mestu áhrifin á hana. 
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Deal og Kennedy (1982) greindu menningu fyrirtækja í fjóra flokka, 

greiningin byggðist á gögnum frá McKinsey-ráðgjafafyrirtækinu. Það sem þeir telja 

að einkenni fyrirtækjamenningu eru gildi (values) sem fyrirtækið leggur áherslu á og 

eru kjarninn í menningunni. Menningin byggir á fyrirmyndum eða leiðtogum (heroes) 

sem hvetja til dáða og treysta starfsmenn á þessa aðila. Einnig byggir menningin á 

siðum og venjum (rites and rituales) og samskiptamáta (cultural network) og 

sérstaklega hinum leyndu, óformlegu samskiptum og upplýsingastreymi sem á sér stað 

innan fyrirtækisins.  

Þeir settu fram líkan með fernskonar flokkun á fyrirtækjamenningu sem 

byggði á tveimur grunnatriðum. Að hve miklu leyti fyrirtækið væri tilbúið að taka 

áhættu, sem segir til um hversu miklir óvissuþættir eru í starfsemi fyrirtækisins, og 

hversu hratt fyrirtæki og starfsmenn fengju endurgjöf um ákvarðanir sínar eða stefnu, 

en hröð endurgjöf þýðir snögg viðbrögð fyrirtækisins. Menningargerðir Deals og 

Kennedys má sjá á mynd 1-2. 

                       

Mynd 1-2 Fjórir flokkar menningar  
Heimild: Deal og Kennedy, 1982. 

 
Harðskeytt menning (tough-guy, macho culture). Einkenni hennar eru áhættusækin 

fyrirtæki þar sem  viðbrögð láta ekki á sér standa. Áhersla er lögð á skjótar ákvarðanir 

og mikið er lagt undir. Skammtímasjónarmið eru algengari en langtímasjónarmið. 
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Mikil innbyrðis samkeppni er í gangi og stjórnendur eru jafnan í stjörnuhlutverkum, 

nokkurs konar hetjur.  

Vinnusöm menning (work hard/play-hard culture) þar sem  einkennandi er 

skemmtilegt umhverfi og vinnusemi. Mikið er um endurgjöf en lítil áhætta er tekin. 

Algengt er að þessi fyrirtæki séu í fjöldaframleiðslu, með góða þjónustu. Ýmsir siðir 

og venjur innan fyrirtækisins eru notaðar sem hvatning. Áhersla er á virkni, 

stöðugleika og hópinn sem heild.  

Áhættumenning (bet-your-company culture). Stórar ákvarðanir eru teknar með 

talsverðri áhættu, en endurgjöf kemur seint til starfsmanna. Þar er horft til framtíðar, 

með stöðugleika, þróun og fjárfestingar í huga. Stigveldi (hierarchy) er oft 

einkennandi fyrir fyrirtækið og áhersla á framfarir. 

Ferlamenning (process culture). Þar á sér stað lítil áhætta og endurgjafir til 

starfsmanna eru hægar. Starfsmenn horfa frekar á hvernig þeir framkvæma vinnuna í 

stað þess að íhuga hvað þeir gera. Skrifræði er áberandi með áherslu á ferli en ekki 

fólk. 

Eftir að hafa skoðað hvernig fyrirtækjamenning hefur verið greind í flokka er 

við hæfi að fjalla um hvaða þættir í menningunni hafa þótt skila mestum árangri í 

starfsemi fyrirtækja. 

 

1.3 Tengsl fyrirtækjamenningar við árangur 
 

Eins og fram hefur komið var kveikjan að áhuga bandarískra fræðimanna á 

fyrirtækjamenningu velgengni Japans í alþjóðaviðskiptum (Schein, 1990; Ouchi, 

1981; Athos og  Pascale, 1981).  

Ouchi (1981) komst að því í rannsóknum sínum að það sem greindi að 

bandarísku og japönsku fyrirtækin voru innviðir þeirra. Það sem var frábrugðið hjá 

japönsku fyrirtækjunum var að meiri áhersla var á mannúðleg gildi, eins og velferð 

starfsmanna og einhug um ákvarðanir. Lítið var um stigveldi eða skrifræði og 

samhæfing í innra starfi var einkennandi. Starfsfólks virtist bundið nánum böndum og 

vann saman sem einn maður að markmiðum fyrirtækisins.  

Athos og Pascale (1981) rannsökuðu einnig mun á bandarískum og japönskum 

fyrirtækjum. Þeir notuðu líkan „The McKinsey 7-S framework“ sem greinir sjö 

áhrifaþætti fyrirtækjamenningar, líkanið má sjá á mynd 1-3. Það byggir á því að til að 

ná árangri þarf að nást jafnvægi á öllum þessum þáttum, sem eru: stefna (strategy), 
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uppbygging (structure), kerfi (system), kunnátta (skills), stíll (style), starfsfólk (staff), 

og sameiginleg gildi (superordinate goals). Síðan er það í höndum stjórnenda að ná 

þessu jafnvægi.  

 

Mynd 1-3  McKinsey 7-s líkanið 
Heimild: Athos og Pascale, 1981. 

 

Með samanburði á bandarísku og japönsku fyrirtækjunum komust Athos og 

Pascale (1981) að því að þau voru sambærileg á hörðu þáttunum en það er stefna, 

uppbygging og kerfi. Aftur á móti var munur á mjúku þáttunum, kunnáttu, stíl, 

starfsfólki og sameiginlegum gildum, þar sem Japanir virtust leggja meiri áherslu á 

þessa þætti en þau bandarísku. Ástæðuna fyrir þessum mun töldu Athos og Pascale 

(1981) vera, að Japanir legðu miklu meiri áherslu á mannauðsstjórnun, allt frá 

ráðningu til þess að starfsmenn fara á eftirlaun, en gert væri hjá bandarískum 

fyrirtækjum. Þau bandarísku fyrirtæki sem stóðu sig best á þessum tíma skoruðu 

einnig hátt á mjúku þáttunum. Þegar lögð er rækt við þessa mjúku þætti leiðir það til 

sameiginlegs skilnings og skoðana meðal starfsmanna á fyrirtækinu, skilningi á 

forgangsatriðum, og hvers er vænst af þeim og hversu miklu máli þeir skipta 

fyrirtækið. 

Peters og Waterman (1982) rannsökuðu „framúrskarandi“ bandarísk fyrirtæki 

og komust að því að það sem helst greindi árangursrík fyrirtæki frá öðrum var sterk 

menning. Einnig drógu þeir þá ályktun að til að bæta árangur þyrftu fyrirtæki að færa 

áherslur í rekstri frá tækni- og rökhyggju að mannúðlegri og aðlögunarhæfari 

áherslum. Peters og Waterman voru síðan gagnrýndir harðlega fyrir óvísindaleg 
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vinnubrögð, sem fólust meðal annars í því að þeir höfðu engan samanburðarhóp og 

rúmur helmingur þeirra fyrirtækja sem þeir skoðuðu átti í fjárhagsþröng (Carroll, 

1983). Reynolds (1986) komst að því að svör starfsmanna sem störfuðu hjá þeim 

fyrirtækjum sem voru flokkuð sem „framúrskarandi“ voru ekki frábrugðin svörum 

þeirra sem ekki voru flokkuð framúrskarandi.  

Deal og Kennedy (1982) töldu að eitthvað annað og meira en skipulag, stefna 

og rökhugsun lægi að baki góðum árangri fyrirtækja. Þeir töldu að rótgrónar hefðir, 

sameiginlegur skilningur og viðhorf stýrðu að verulegu leyti fyrirtækjum eins og 

öðrum stofnunum samfélagsins. Hvert fyrirtæki byggi yfir sinni menningu, 

mismunandi sterkri eða veikri. Þeir lögðu ríka áherslu á að skapa sterka menningu til 

að ná sem bestum árangri í rekstri fyrirtækja. Almenn samstaða var meðal fræðimanna 

um að sterk fyrirtækjamenning leiddi til aukins árangurs fyrirtækja (Gordon og 

DiTomso, 1992; Deal og Kennedy, 1982; Sorensen 2002; King og Zeithaml, 2001).  

Í rannsókn Kotters og Hesketts (1992) á rúmlega 200 fyrirtækjum sem stóð 

yfir í 11 ár, komust þeir að því að þau fyrirtæki sem þróuðu með sér sterka menningu 

sem studdi vel við stefnu fyrirtækisins náðu betri árangri en önnur til lengri tíma litið. 

Það sem skipti mestu máli var að menningin passaði við starfsemi fyrirtækisins og það 

umhverfi sem það starfaði í. Það sem var sameiginlegt þeim fyrirtækjum sem náðu 

góðum árangri, var að menningarnorm og gildi örvuðu nýsköpun og breytingar.  

 

1.4 Mælingar á fyrirtækjamenningu 
 
Fræðimenn hafa ekki verið á einu máli um hvort fyrirtækjamenning sé mælanleg og 

samanburðarhæf (Denison, 1996; Hofstede, Neuijen, Ohayv og Sanders, 1990; Shein, 

1992). Einhverjir hafa verið þeirrar skoðunar að dýpri lög menningarinnar, eins og 

tákn, merking, og undirliggjandi skoðanir og hugmyndir, séu ekki til þess fallin að 

rannsaka með megindlegum aðferðum. Best sé að rannsaka þessa eiginleika með 

klínískum eða eigindlegum aðferðum (Schein, 1992; Rousseau, 1990). Schein (1992) 

telur greiningu fyrirtækja í ákveðnar týpur bæði hamlandi og ofureinföldun á mjög 

flóknu mynstri. Þeir rannsakendur sem hafa tileinkað sér megindlegar aðferðir hafa 

byggt þær á gildum og atferli (behavioral norms). Hvor aðferðin um sig hefur sína 

kosti og galla. Eigindlegar aðferðir henta vissulega vel þegar skoða á einstök tilfelli og 

ná oft meiri dýpt. Þær henta vel þegar byggja á kenningar. En til prófunar á 
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kenningum og til samanburðar er nauðsynlegt að beita megindlegum 

rannsóknaraðferðum (Cooke og Rousseau, 1988; Xenikou og Furnham, 1996). 

Fjöldinn allur af menningarvíddum hefur verið fundinn af mismunandi 

fræðimönnum, en það þarf ekki að koma á óvart þar sem menning er flókið hugtak og 

spannar stórt svið. Meðan fræðimenn geta ekki komið sér saman um skilgreiningu á 

fyrirtækjamenningu er ekki von til þess að samstaða náist um mælingar. Að auki er að 

öllum líkindum ómögulegt að hanna líkan sem nær að greina allan þann fjölda þátta 

sem saman móta og hafa áhrif á menningu og starfsemi fyrirtækja (Cameron og Quinn 

1999). 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum algengum megindlegum 

rannsóknaraðferðum og líkönum sem hafa verið notuð við mælingar á 

fyrirtækjamenningu.  

 

1.1.1 Hofstede 
 
Ein þekktasta rannsókn á menningu fyrirtækja í tengslum við þjóðmenningu kom frá 

Hofstede (1980). Gögnum var safnað á árunum 1967–1973 meðal starfsmanna IBM í 

40 löndum, út frá þeim gögnum voru greindar fjórar menningarvíddir sem allar hafa 

tvo póla.  

Fyrsta víddin er valdafjarlægð (power distance) sem segir til um hvernig 

valddreifing er innan fyrirtækisins. Ef valdafjarlægð er lítil ríkir jöfnuður milli 

starfsmanna og stjórnenda en öfugt ef valdafjarlægð er mikil. Önnur víddin er 

einstaklingshyggja – heildarhyggja ( individualism – collectivism). Eins og liggur í 

orðanna hljóðan snýr þessi vídd að því hversu einstaklingar eru uppteknir af eigin 

hagsmunum eða hvort þeir setja hagsmuni heildarinnar í fyrirrúm. Þriðja víddin er 

síðan karllæg – kvenlæg (masculinity – femininity) gildi, þar sem gildin eru andstæðir 

pólar. Karllæg gildi fela í sér áherslu á skörungsskap, samkeppni, öflun tekna og 

annarra veraldlegra gæða. Kvenlæg gildi fela síðan í sér andstæður karllægu gildanna, 

þar sem áhersla er á jafnrétti, lífsgæði og hógværð. Fjórða víddin er óvissa – hliðrun 

(uncertainty - avoidance) sem metur hvernig samfélagið eða fyrirtækið telur sér vera 

ógnað af vafasömum aðstæðum. Og hversu mikið það reynir að forðast þessar 

aðstæður með því að skapa stöðugleika, setja reglur til að forðast óvenjulegar 

hugmyndir og hegðun. 
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Seinna bættist við fimmta víddin en hún snýr að langtíma- og 

skammtímaafstöðu einstaklinga (long term versus short term orientation) (Hofstede, 

1994). Þar sem skammtímaafstaða er ríkjandi er borin mikil virðing fyrir hefðum, 

áhersla er á sannleikann og skjóta afgreiðslu mála. Fortíð og framtíð hafa mikla 

þýðingu. Langtímaafstaða felur í sér ráðdeild og þrautseigju. Horft er til framtíðar og 

hefðir eru aðlagaðar að nútímalegum gildum. 

Í rannsóknum Hofstede (1994) kom í ljós að munur á þjóðmenningu felst að 

mestu leyti í grunngildum á meðan munur á fyrirtækjamenningu liggur meira á 

yfirborðinu í venjum, siðum, táknum og fyrirmyndum.  

Seinna framkvæmdi Hofstede ásamt Neuijen, Ohayv og Sanders (1990) 

rannsókn í Hollandi á nokkrum mismunandi fyrirtækjum og greindu sex 

menningarvíddir innan þeirra. Þessar víddir eru lýsandi fyrir flestar starfsaðferðir sem 

viðgangast innan fyrirtækja og má nota þær til að lýsa fyrirtækjamenningu. Lítið hefur 

þó farið fyrir þessum víddum í rannsóknum og verður því ekki gerð sérstök grein fyrir 

þeim.  

 

1.1.2 Organizational culture inventory  
 
Organizational culture inventory, OCI, var mælitæki hannað af Cooke og Rousseau 

(1988) og Cooke og Lafferty (1989). Það byggir á skynjun og væntingum um hvernig 

eðlileg hegðun er meðal einstaklinga innan fyrirtækisins. Sett er fram hringlaga líkan, 

sem byggir á 12 menningarstílum, sem síðan mynda þrjár menningargerðir. 

Í fyrsta lagi er það uppbyggjandi menning (constructive styles). Þessi vídd 

byggir á jákvæðum samskiptum starfsmanna og samhjálp. Mikill metnaður er lagður í 

að ná settum markmiðum og hámarksárangri, á uppbyggilega hátt. Áhersla er lögð á 

gæði og svigrúm er til að læra af mistökum. Þeir menningarstílar sem falla undir þann 

flokk eru: árangur (achievement), sjálfsþroski (self-actualizing), 

umhyggjusemi/hvatning (humanistic-helpful) og góð tengsl (affillative) (Cook og 

Lafferty, 1989; Cooke og Rousseau, 1988).  

Í öðru lagi er það óvirk menning (passive/defensive styles). Eins og felst í 

orðanna hljóðan felur þessi gerð menningar það í  sér að starfsmenn fyrirtækisins 

starfi með það að markmiði að forðast ágreining. Þeir kjósa öryggi og starfsvenjur eru 

íhaldssamar. En óvirk menning byggir á viðurkenningu (approaval), fastheldni 

(conventional) háðri menningu (dependent) og hliðrun (avoidance) (Cook og Lafferty, 
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1989; Cooke og Rousseau, 1988).  

Í þriðja og síðasta lagi er það drottnandi menning (aggressive/defensive styles). 

Verkefni eru unnin af miklum krafti, ekki svigrúm fyrir mistök, vinnan gengur fyrir og 

vinnudagurinn langur, stjórnunarstíllinn er harður. Samkeppni milli einstaklinga 

verður til þess að samvinna milli deilda og starfsmanna er lítil. Menningarstílarnir sem 

mynda þessa menningargerð eru: þverúð (oppositional), vald (power), samkeppni 

(competitive) og fullkomnun (perfectionistic) (Cook og Lafferty, 1989; Cooke og 

Rousseau, 1988).  

Hægt er að nota OCI til að greina menningu fyrirtækja og einnig til að greina 

þá menningu sem talin er æskileg af meðlimum skipulagsheildarinnar og nýta síðan 

niðurstöður til að breyta þeirri menningu sem er til staðar í átt að þeirri sem talin er 

æskilegust (Cooke og Lafferty, 1994). Á mynd 1-4 má sjá OCI-líkanið og þá 

menningarstíla sem falla undir hvern yfirflokk.  

            

Mynd 1-4 OCI-líkanið 
Heimild: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007. 

 

 
OCI-mælitækið hefur verið mikið notað og er ein algengasta aðferðin við að 

mæla fyrirtækjamenningu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 

2007). Sýnt hefur verið fram á ágæti mælitækisins, áreiðanleika og réttmæti (Xenikou 

og Furnham, 1996; Cooke og Szumal, 1993; Ashkanasy, Broadfoot og Falkus, 2000). 
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Nokkur reynsla er komin á OCI hér á landi en Capacent hefur stuðst við það (Gylfi 

Dalman Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

 

1.1.3  The competing values framework 
 
The competing values framework (CVF) var hannað af Quinn og Rohrbaugh (1983). 

Það byggir á fræðum um atferli og andrúmsloft skipulagsheilda og af þeim 

rannsóknum eru sprottnar þær hugmyndir um undirliggjandi gildi sem talin eru móta 

hegðun og andrúmsloft skipulagsheilda. Quinn og Rohrbaugh (1983) ályktuðu sem 

svo að fyrirtæki væru líkleg til að upplifa spennu milli þeirra eiginleika sem þau þurfa 

að búa yfir til að ná árangri í rekstri. Sem dæmi má nefna að öll fyrirtæki hafa ákveðna 

þörf fyrir stöðugleika annars vegar og sveigjanleika hins vegar. Þau þurfa skipulag og 

aga en jafnframt ákveðið frelsi.  Einnig þurfa þau að hafa formlega uppbyggingu en að 

sama skapi óformleg sambönd og samskipti. Þeir draga þá ályktun að til að 

fyrirtækjum vegni vel þurfi stjórnendur þeirra að ná ákveðnu jafnvægi á milli þessara 

þátta. Á þessari hugmyndafræði byggja þeir the competing values framework, sem sjá 

má á mynd 1-5. 

                                   

Mynd 1-5 CVF-líkanið 
Heimild: Quinn og Rohrbaugh, 1983. 

 

Líkanið byggir á tveimur ásum. Lárétti ásinn vísar til hvort áhersla 

fyrirtækisins er á innri starfsemi eða á ytra starf. Lóðrétti ásinn vísar síðan til þess 
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hvort sveigjanleiki eða stöðugleiki er í forgangi í formgerð fyrirtækisins, áskorunin 

felst í því að ná jafnvægi á þessum ásum (Quinn og Rohrbaugh, 1983). 

Fyrsta víddin byggir á fjölskyldumenningu (clan culture, humam relations 

model). Það sem einkennir hana er að fyrirtækið leggur áherslu á innra starf og er 

sveigjanlegt. Vellíðan og þjálfun starfsfólks er í fyrirrúmi sem og þarfir viðskiptavina. 

Meðlimir fyrirtækisins telja sig skuldbundna því og samloðunarþátturinn er hefðir og 

tryggð. Önnur víddin er nýsköpun og breytingar (adhocracy culture, open system 

model) þar sem áherslan er á stöðu fyrirtækisins í ytra umhverfi, sveigjanleiki og 

einstaklingshyggja er ríkjandi. Það einkennist af sköpunargleði, frumkvöðlahugsun, 

nýsköpun og áhættusækni. Þriðja víddin er árangursmenning (market culture, rational 

goal model) þar er einnig áhersla á ytra umhverfi en með ríka þörf fyrir stöðugleika og 

stjórnun. Áhersla er lögð á afköst og samkeppnishæfni. Starfsmenn og stjórnendur eru 

mjög árangursmiðaðir. Fjórða víddin er stigveldismenning (hierarchy culture,  

internal process model) þar sem áhersla er lögð á innviði fyrirtækisins eins og í fyrstu 

víddinni og mikil þörf er fyrir stjórn og stöðugleika. Ferlar stjórna aðgerðum, 

formlegheit og regluverk halda fyrirtækinu saman.  

CVF-líkanið hefur verið notað sem grunnur að mörgum rannsóknum 

(Cameroon og Quinn, 1999; Zammuto RF og Krakower, 1991; Goodman, Zammuto 

og Gifford, 2001; Quinn, Hildebrandt Rogers og Thompson, 1991; Zammuto og 

O´Connor, 1992; Parker og Bradley, 2000) og spurningalistar gerðir á grundvelli þess. 

Sem dæmi má nefna að þá hafa Cameroon og Quinn (1999) hannað spurningalista 

sem er ætlað að mæla breytingar á fyrirtækjamenningu og til að aðstoða stjórnendur til 

að greina fyrirtæki með það fyrir augum að finna veikleika og breyta til móts við það 

sem æskilegt er. 

 

1.1.4 Mælitæki kennt við Trompenaars  
 
Mælitæki þróað af Trompenaars, ásamt samstarfsmönnum, byggir á viðamiklum 

alþjóðlegum rannsóknum (Trompenaars og Hampden-Turener, 1998) til að auka 

skilning á viðskiptum á alþjóðavísu. Bæði lönd og fyrirtæki horfast í augu við það 

vandamál sem fylgir þeirri spennu sem er á milli ríkjandi gilda og þeirra gilda sem eru 

talin æskileg. Menningarmun telja þeir Trompenaars og Hampden-Turner (1998) 

felast helst í hvernig menn nálgast þetta vandamál. Innan fyrirtækja greina þeir þrjár 

gerðir af samböndum sem eru bæði háð og byggja á þeirri menningu sem skapast 
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hefur. En það er almennt samband milli starfsmanna innan fyrirtækisins, samband á 

milli starfsmanna og yfirmanna og, í lokin, samband starfsmanna við fyrirtækið, sem 

mótast af tilgangi og markmiðum fyrirtækisins. Fyrirtækjamenninguna telja 

Trompenaars og Woollians (2003) mótast af hvernig ofnagreindum samböndum er 

háttað. Þeir greina fjórar menningargerðir sem lýsa sambandinu milli starfsmanna og 

fyrirtækisins. Í raun falla fyrirtæki ekki eingöngu í einn flokk heldur er prófíll þeirra 

blanda af þessum fjórum flokkum. Það getur verið gott að líta til þessara gerða til að 

skilja hvernig starfsmenn, læra, breytast, leysa úr ágreiningi, örvast og fá umbun. Sem 

dæmi má nefna af hverju umbunarkerfi sem virkar mjög vel á einum stað virkar ekki á 

öðrum stað. 

Líkanið byggir á fjórum menningargerðum (sjá mynd 1-6), en þær eru 

súrefniskassinn (the incubator), flugskeytið (the guided missile), fjölskyldan (the 

family) og eiffelturninn (the eiffel tower). Ásarnir í líkaninu vísa til áherslu á markmið 

annars vegar og áherslu á einstaklinga hins vegar. Lóðrétti ásinn vísar síðan til þess 

hversu mikið stigveldi er á móti jafnræði.  

                     

Mynd 1-6 Líkan Trompenaars og Hampden-Turener 
Heimild: Trompenaars og Wooliams, 2003 

 
Helstu einkenni súrefniskassans eru þau að menningin er eins og leiðtogalaust 

teymi. Miðstýring og formlegheit eru lítil og tilgangur fyrirtækisins er að þjóna 

þörfum starfsmannanna. Í þeirri fyrirtækjamenningu sem er líkt við flugskeyti er lögð 

áhersla á verkefni og að ná settum markmiðum, þar er lítil miðstýring en meira um 
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formlegheit. Mikið er lagt upp úr hæfni og sérfræðiþekkingu einstaklinga og er 

verkefnum úthlutað eftir hæfni.  

Einkenni menningar sem líkt er við fjölskyldu er miðstýring og lítil 

formlegheit. Reglur eru fáar og einstaklingar sækjast eftir því að komast sem næst 

valdhafanum sem er jafnan einráður, eins og einskonar foreldri og hefur alræðisvald. 

Pólitískt pot meðal starfsmanna er algengt sem einnig byggir á því að komast sem 

næst valdhafanum. Menning sem kennd er við effelturninn er formleg, með mikla 

miðstýringu. Mikið regluverk er áberandi sem gerir fyrirtæki sem búa yfir þessar 

menningargerð mjög ósveigjanleg og eru þau lengi að aðlagast breyttum aðstæðum 

(Trompenaars og Woolliams, 2003). 

Í tímans rás og með stækkandi gagnagrunni hefur þetta mælitæki verið þróað 

áfram þar sem áherslan hefur færst nær því að skoða fyrirtækjamenningu út frá 

samkeppnishæfni fyrirtækja. Í því tilliti er skoðað hvaða hegðunarmynstur fyrirtækja 

skila mestum árangri og hvernig er hægt að samræma menningarmun og aðlaga að 

árangursríkri hegðun fyrirtækja (Trompenaars og Woolliams, 2005). Nýtt líkan frá 

Trompenaars og Woolliams (2005) má sjá á mynd 1-7. Þar hafa þeir skipt 

grunnvíddunum fjórum upp í 12 hluta. Þessir hlutar mynda eiginleika sem bæði getað 

virkað hamlandi og örvandi á árangur fyrirtækja. 

     

Mynd 1-7 Endurbætt líkan Trompenaars Hampden-Turner Consulting 
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Heimild: Trompenaars Hampden-Turner Consulting e.d.   

 
Þrátt fyrir mismunandi áherslur á rannsóknum á fyrirtækjamenningu eru 

ákveðnir þættir sameiginlegir milli kenninga. Í fyrsta lagi virðast margir sammála um 

ákveðna spennu eða jafnvægi sem þarf að nást milli innra og ytra umhverfis 

fyrirtækisins og stöðugleika-sveigjanleika (control-flexibility ) fyrirtækisins. Í öðru 

lagi er algengt að byggja rannsóknir á mælingum á gildum fyrirtækisins  (Parker og 

Bradley, 2000).  

Í þessari ritgerð verður stuðst við mælitæki kennt við Denison sem byggir á 

rannsóknum (1982, 1984 og 1990), Denison og Spreitzer (1991) og Denison og 

Mishra (1995). Denison-líkanið samanstendur af fjórum víddum sem vísa til áherslu á 

ytra og innara umhverfi, ásamt sveigjanleika og stöðugleika, sem byggir á ekki ólíkri 

hugmyndafræði og CVF-líkan Quinns og Rohrbaughs (1983). Auk þess má finna 

sameiginlega þætti með endurbætta líkani Trompenaars og Woolliams (2005) og 

líkani Denison. Þær fjórar menningarvíddir sem mynda líkan Denison eru, 

aðlögunarhæfni (adaptability), hlutverk og stefna (mission), þátttaka og aðild 

(involvement) og samkvæmni og stöðugleiki (consistency). Hverri vídd er svo skipt 

upp í þrjá undirþætti. Fjallað verður síðan ýtarlega um Denison-líkanið í kafla 3. 
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2 Markaðshneigð 

 
Markaðshneigð fyrirtækja hefur verið einna mest rannsakaða fyrirbærið innan 

markaðsfræðinnar. Að mörgu leyti vegna þess að að litið hefur verið á markaðshneigð 

sem lykilþátt í velgengni fyrirtækja (Becker og Homburg, 1999; Pulendran, Speed og 

Winding, 2000). Það er trú fræðimanna á þessu sviði að markaðshneigð fyrirtæki sýni 

betri frammistöðu sem skapar þeim varanlega samkeppnisyfirburði.  

Til að skilja hugtakið markaðshneigð þarf að líta fyrst á hugtakið 

markaðsáhersla (marketing concept),  en það er skilgreint sem:  
 

Viðskiptaleg hugmyndafræði sem felur í sér að ná settum markmiðum með því 
að skilgreina þarfir markaðsins og fullnægja þessum þörfum betur en 
samkeppnisaðilarnir (Kotler 1997) 

 
Kjarninn í markaðsáherslu felst í fjórum meginþáttum en þeir eru: skilgreindir 

markaðir, þarfir viðskiptavina, samhæft markaðsstarf og viðskiptalegur árangur (Kotler, 

1997). Markaðshneigð (market orientation) felur síðan í sér innleiðingu þessarar 

hugmyndafræði (Deshpande, Farley og Webster, 1998; Kohli og Jaworski, 1990; 

Narver og Slater, 1990).  

 

2.1 Skilgreiningar á markaðshneigð 
 
Þrjár viðurkenndar skoðanir á markaðshneigð hafa verið ráðandi á síðasta áratugi 

tuttugustu aldarinnar (Becker og Homburg, 1999). Mynd 2-1 er lýsandi fyrir þær.  



  

- 30 - 

               

Mynd 2-1 Þrjú sjónarhorn markaðshneigðar 

 
Hugmyndafræði Kohlis og Jaworskis (1990) um eðli markaðshneigðar 

byggðist á atferli eða hegðun sem viðgengist innan fyrirtækja. Lykilþátturinn í þessari 

hegðun var upplýsingaöflun, miðlun innan fyrirtækisins og viðbrögð við markaðnum. 

Þeir hafa því skilgreint markaðshneigð á eftirfarandi hátt: 

 

Víðtæk þekkingaröflun á breytingum í markaðsumhverfinu, miðlun þessarar 

þekkingar til eininga skipulagsheildarinnar og að viðbrögð hennar taki mið af 

þessari nýju þekkingu (þýðing: Þórhallur Guðlaugsson, 2004). 

 

Narver og Slater (1990) töldu að líta ætti á markaðshneigð sem ákveðna 

menningu innan fyrirtækja sem leiddi til þess að starfsfólks legði sig fram til að skapa 

viðskiptavininum sem mest virði. Þessi nálgun byggir á þeirri skoðun að 

markaðshneigð verði ekki til nema til staðar séu viðeigandi venjur, siðir og gildi, sem 

einnig tilheyra hugmyndum fræðimanna um fyrirtækjamenningu. 

Slater og Narver (1994) hafa því litið á markaðshneigð sem menningu innan 

fyrirtækja og þeirra skilgreining á markaðshneigð er eftirfarandi:  

 

Fyrirtækjamenning, sem á árangursríkan hátt skapar þá hegðun sem 

nauðsynleg er til að skapa sem mest virði fyrir viðskiptavini sem leiðir til 

stöðugs framúrskarandi árangurs fyrirtækisins. 
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Samkvæmt skilgreiningunni er ekki litið á að markaðshneigð sé annaðhvort til 

staðar innan fyrirtækis eða ekki. Heldur frekar að markaðshneigð sé til staðar hjá 

öllum fyrirtækjum, bara að mismiklu leyti og því sé réttara að tala um þróun eða 

aukningu markaðshneigðar frekar en innleiðingu hennar. 

Þriðja nálgunin kemur frá Becker og Homburg (1999) þeirra útgangspunktur 

var að tengja saman hugmyndir um markaðshneigð og stjórnunarkenningar, það sem 

samstaða hefur verið um að hlutur stjórnenda sé einn mikilvægasti þáttur 

markaðsheigðar (Castro, Armario og Sánchez del Río, 2005; Farrell, 2000; Harris og 

Ogbonna, 2001; Jaworski og Kohli, 1993; Pulendran, Speed og Wilding, 2000). Því 

töldu Becker og Homburg (1999) að með því að hanna viðeigandi stjórnunarkerfi væri 

hægt að innleiða þá hegðun sem nauðsynleg væri til að fyrirtæki yrðu markaðshneigð. 

Með þessu er átt við að sett séu upp upplýsingakerfi, áætlunargerð, eftirlitskerfi og 

mannauðsstjórnunarkerfi sem öll hafa markaðshneigð fyrirtækisins að markmiði.  

Markaðshneigt skipulag felur í sér að hanna uppbyggingu fyrirtækisins á þann 

hátt að það leiði til aukinnar markaðshneigðar. Upplýsingakerfin eiga að miða að því 

afla upplýsinga um viðskiptavini og samkeppnisaðila. Markaðshneigð áætlunargerð 

snýr að því að hvernig nákvæmlega skuli staðið að ákveðnum verkefnum.  Sem dæmi 

má nefna: með hvaða hætti skuli auka ánægju viðskiptavina. Markaðshneigð 

eftirlitskerfi hjálpa stjórnendum að stýra innri og ytri mælingum, eins og 

ánægjumælingum, markaðshlutdeild og þess háttar, og hvernig þær skuli nýttar. Að 

lokum, markaðshneigð mannauðskerfi fela í sér hvernig skuli auka 

viðskiptavinahneigð starfsmanna og ráða þá sem búa yfir réttum eiginleikum. 

Deshpande og Farley (1998) litu á markaðshneigð á svipaðan hátt og Becker 

og Homburg (1999) og settu fram eftirfarandi skilgreiningu á markaðshneigð:  

 

Safn ferla og aðgerða sem beinast að því að laða að nýja viðskiptavini og 

fullnægja þörfum núverandi viðskiptavina með stöðugu endurmati. 

 

Samkvæmt þessu sjónarmiði er einungis litið  á markaðshneigð sem ákveðið 

atferli og ekkert gefið í skyn að það tengist undirliggjandi skoðunum innan 

fyrirtækisins. 
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2.2 Helstu kenningar markaðshneigðar 
 
Sjónarmið Kohlis og Jaworskis (1990) byggir á þremur þáttum: áherslu á þarfir 

viðskiptavina (customer focus), samhæfðu markaðsstarfi (coordinated marketing) og 

hagnaði (profitability). Áhersla á viðskiptavini er grunnurinn að markaðshneigð. Í því 

felst ekki einungis að fylgjast vel með því hvernig samkeppni í greininni er háttað 

heldur líka núverandi þörfum og framtíðarþörfum viðskiptavina. Markaðshneigð felur 

í sér að allar deildir innan fyrirtækisins séu meðvitaðar um þarfir viðskiptavina og 

bregðist við þeim. Í þessu felst að markaðshneigð er ekki einungis á ábyrgð 

markaðsdeildar heldur þarf sú hugsun og þær aðgerðir sem felast í markaðshneigð að 

vera útbreiddar um allt fyrirtækið. Markaðshneigð samkvæmt Kohli og Jaworski 

(1990) samanstendur af þrem meginþáttum, söfnun upplýsinga, miðlun upplýsinga og 

viðbrögðum við upplýsingum. Á mynd 2-2 má sjá hvernig þessu sambandi er háttað 

. 

                          

Mynd 2-2 Skilgreinging Kohli og Jaworski (1990) á markaðshneigð 

 

 

Söfnun upplýsinga. Í upphafi þarf að safna upplýsingum um viðskiptavini og 

markaðinn í heild og greina þá þætti sem gætu haft áhrif á val og smekk viðskiptavina, 

bæði núverandi þarfir og mögulegar framtíðarþarfir. Þessum upplýsingum er safnað 

bæði á formlegan og óformlegan hátt. Þessi upplýsingaöflun er ekki einungis á ábyrgð 

markaðsdeildar heldur allra deilda innan fyrirtækisins. 

Miðlun upplýsinga. Mikilvægt er að þeim upplýsingum sem safnað er sé 

miðlað milli deilda innan fyrirtækisins. Til að vel takist til þurfa allir starfsmenn að 

vera meðvitaðir um þær upplýsingar sem aflað er og bregðast við þeim með þarfir 

viðskiptavina í huga. Til þess að markaðshneigð sé árangursrík þarf starfsemin jafnt á 

milli sem innan deilda að vera vel samhæfð og samskipti þar á milli góð. 
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Viðbrögð við upplýsingum. Söfnun og miðlun upplýsinga er ekki til neins 

nema að unnið sé úr þessum upplýsingum og þær nýttar innan fyrirtækisins. 

Mikilvægt er að fyrirtækið bregðist við þeim á viðeigandi hátt. Í því felst val á 

markhópum, hönnun á vöru- eða þjónustutilboði, dreifing og markaðssetning, allt í 

takti við þarfir og væntingar núverandi og verðandi viðskiptavina. 

Narver og Slater (1990) telja markaðshneigð byggja á þremur hegðunarþáttum, 

sem eru viðskiptavinahneigð (customer orientation), samkeppnishneigð (competitor 

orientation) og samhæft markaðsstarf (interfunctional coordination) og að auki þurfi 

að liggja til grundvallar tvær ákvörðunarbreytur, langtímaáhersla og arðsemi. Á mynd 

2-3 má sjá myndræna framsetningu á hugmyndum þeirra. 

 

                  

Mynd 2-3 Skilgreining Narvers og Slaters (1990) á markaðshneigð 

 

Viðskiptavinahneigð er skilningur á þörfum viðskiptavina og hæfni 

fyrirtækisins til að skapa þeim stöðugan viðskiptaávinning (Narver og Slater, 1990). 

Viðskiptavinahneigð er oft talin vera undirstöðuatriði fyrirtækjamenningar 

(Deshpande, Farley og Webster, 1993). Það felur í sér að skilja virðiskeðju 

viðskiptavinarins og hvernig fyrirtækið getur skapað sem mest virði fyrir hann og 

aukið ávinning fyrirtækisins. Viðskiptavinahneigð felur einnig í sér að þekkja 

núverandi og mögulega framtíðarviðskiptavini, hverjar þarfir þeirra eru og hvernig 

hægt er að halda viðskiptavinunum ánægðum (Narver og Slater, 1990).  

Með samkeppnishneigð er átt við að fyrirtæki sé meðvitað um 

skammtímastyrkleika og -veikleika, ásamt langtímagetu og -stefnu, bæði núverandi og 

hugsanlegra framtíðarkeppinauta. Samkeppnishneigð leitast við að afla upplýsinga til 

að svara spurningum eins og: Hverjir eru samkeppnisaðilarnir? Yfir hvaða tækni búa 

þeir? Eru þeir að bjóða betri tilboð fyrir markhópinn?  
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Samhæft markaðsstarf (interfunctional coordination) felur í sér samhæfða 

nýtingu á auðlindum fyrirtækisins til að bjóða framúrskarandi vöru- eða 

þjónustutilboð fyrir markhópinn, sem byggir á upplýsingaöflun um bæði viðskiptavini 

og samkeppnisaðila og felur í sér samþættar og samhæfðar aðgerðir allra deilda og 

einstaklinga innan fyrirtækisins til aukinnar virðissköpunar. 

Langtímaáhersla (long-term focus) er nauðsynleg markaðshneigð, bæði í 

tengslum við hagnað og til að innleiða þessar þrjár gerðir af hegðunarbreytum sem 

markaðshneigð samanstendur af.  

Samkvæmt hugmyndum Kohlis og Jaworskis (1990) og Narvers og Salters 

(1990) er hagnaður hluti af markaðshneigð. Aftur að móti greinir þá á um hvernig 

tengslunum er háttað. Kohli og Jaworski (1990) telja hagnað vera afleiðingu af 

markaðshneigð en Narver og Slater (1990) telja hagnað vera eitt af markmiðum með 

markaðshneigð og hann sé þess vegna ákvarðanabreyta sem tilheyri markaðshneigð. 

Eins og sjá má af ofangreindu þá eru kenningar Kohlis og Jaworskis (1990) og 

Narvers og Slaters (1990) að mörgu leyti svipaðar. Báðar kenningarnar leggja áherslu 

á þekkingu á viðskiptavinum og samkeppnisaðilum með stöðugri upplýsingaöflun. 

Einnig leggja þeir mikla áherslu á samvinnu milli deilda, bæði hvað varðar 

upplýsingaöflun og, ekki síður, nýtingu upplýsinganna til að skapa viðskiptavinum 

aukið virði. 

 

2.3 Forsendur og ávinningur markaðshneigðar 
 
Forsendur markaðshneigðar má bæði líta á sem hindranir eða örvun fyrir innleiðingu 

hugmyndafræði markaðsfræðinnar. Samkvæmt rannsóknum Kohlis og Jaworskis 

(1990) byggir markaðshneigð á þremur meginforsendum: 1) eiginleikum stjórnenda, 

viðhorfi þeirra til markaðshneigðar og er það af mörgum talið ein af mikilvægustu 

forsendum markaðshneigðar (Castro, Armario og Sánchez del Río, 2005; Farrell, 2000; 

Harris og Ogbonna, 2001; Jaworski og Kohli, 1993; Pulendran, Speed og Wilding, 

2000) 2) samspili deilda og 3) skipulagi fyrirtækja. Afleiðingarnar eru síðan þau áhrif 

sem markaðshneigð hefur á fyrirtæki og eru þær einnig þríþættar: 1) viðbrögð 

viðskiptavina, 2) frammistaða fyrirtækisins og 3) viðbrögð starfsmanna. Heildarlíkan 

markaðshneigðar má sjá á mynd 2-4. 
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Mynd 2-4 Heildarlíkan markaðshneigðar 
Heimild: Kohli og Jaworski, 1993 og Narver og Slater, 1990. 

 

Litið er á forsendur markaðshneigðar hvort heldur sem er sem helstu drifkrafta eða 

meginhindranir fyrir markaðshneigð. Afleiðingin er því ekki hvort fyrirtæki eru 

markaðshneigð heldur í hve miklum mæli. 

Eiginleikar stjórnenda. Nauðsynlegt er að skýr skilaboð komi frá stjórnendum 

um mikilvægi þess að bregðast við þörfum viðskiptavina.  Að öðrum kosti er ekki 

líklegt að fyrirtækið geti talist markaðshneigt. Að auki þurfa stjórnendur að hvetja 

starfsmenn til að tileinka sér markaðshneigð og styrkja þá hegðun sem miðar að því að 

afla, miðla og bregðast við upplýsingum um markaðinn (Kohli og Jaworski, 1990; 

Pulendran, Speed og Wilding, 2000). Þessu til viðbótar telja Slater og Narver (1994) 

að það sé á ábyrgð stjórnenda að leggja starfsfólki til vinnureglur og hvatningakerfi 

sem miði að aukinni markaðshneigð. Annar mikilvægur þáttur sem varðar stjórnendur 

er hversu áhættusæknir eða áhættufælnir þeir eru. Með áhættusækni er átt við hversu 

stjórnendur séu tilbúnir að sætta sig við mistök og innleiða nýjungar í takti við þarfir 
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markaðarins. Ef stjórnendur eru áhættufælnir og þola illa mistök er ólíklegt að 

fyrirtækið bregðist við þörfum markaðarins með nýjungum og breytingum sem leiðir 

til minni markaðshneigðar. 

Samspil deilda. Þeir þættir sem skipta mestu í samskiptum milli deilda er 

hvernig samskiptunum er háttað og hvort um árekstra eða spennu er að ræða milli 

þeirra. Með árekstrum er átt við þá spennu sem getur myndast á milli tveggja eða fleiri 

deilda innan fyrirtækis, sem getur orðið til vegna þess að markmið eru ekki skýr eða 

samræmd milli deilda. Samskipti milli deilda geta verið mismikil að magni og gæðum 

og fer það eftir hvort samskipti innan fyrirtækisins eru formleg eða óformleg. Til að 

örva samskipti milli deilda er æskilegt að innan fyrirtækja séu opin samskiptakerfi 

sem virki hvetjandi á starfsfólk til að miðla markaðsupplýsingum milli deilda (Kohli 

og Jaworski, 1993).  

Skipulag fyrirtækja (organizational systems). Með skipulagi er átt við hvort 

skipulagið flokkast sem formlegt (formalization), miðstýrt (centralization), deildaskipt 

(departmentalization) og hvernig umbunarkerfi er háttað. Með formlegu skipulagi er 

átt við að hve miklu leyti samskipti, venjur,  hlutverk og ferlar eru skilgreind með 

regluverki (Kohli og Jaworski, 1993). Miðstýrt skipulag vísar til hversu mikil 

valddreifing á sér stað innan fyrirtækis, því meiri miðstýring, því minni valddreifing, 

sem veldur því að starfsfólk kemur í minni mæli að ákvarðanatökum (Kohli og 

Jaworski, 1993). Deildaskipt skipulag felur í sér að hve miklu leyti deildir innan 

fyrirtækja eru einangraðar hver frá annarri (Kohli og Jaworski, 1993). 

Skipulag sem byggir á formlegheitum eða miðstýringu virkar hamlandi bæði 

fyrir nýtingu upplýsinga og því að bregðast við upplýsingum. Deildaskipting er síðan 

talin hamlandi fyrir upplýsingaflæði, þ.e.a.s. miðlun upplýsinga. Kohli og Jaworski 

(1990, 1993) telja að skipulag fyrirtækja hafi ekki áhrif á alla þætti markaðshneigðar á 

sama hátt. Það er deildaskipting, formlegt skipulag og miðstýring getur virkað 

hamlandi á söfnun upplýsinga, miðlun þeirra og viðbrögð en haft jákvæð áhrif á 

innleiðingu á hvernig skuli brugðist við þessum upplýsingum. 

Við innleiðingu á markaðshneigð telja Kohli og Jaworski (1990) að 

umbunarkerfi stjórnenda sé eitt af lykilatriðum. Sem dæmi má nefna að ef 

stjórnendum er umbunað á grunni skammtímaárangurs, er líklegt að þættir eins og að 

leggja rækt við að auka ánægju viðskiptavina verði vanræktir. Aftur á móti ef 

umbunarkerfi byggist á ánægju viðskiptavina og þjónustustigi er líklegra að það örvi 

öflun upplýsinga sem snúa að markaðnum og nýtingu þeirra (Pulendran, o.fl. 2000). 
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Sá ávinningur af markaðshneigð sem Kohli og Jaworski greindu í rannsókn 

sinni 1990 voru viðbrögð starfsfólks, viðbrögð viðskiptavina og viðskiptalegur 

árangur fyrirtækisins. 

Markaðshneigð virtist veita starfsfólki sálfræðilegan og félagslegan ávinning. 

Starfsfólkið fann til stolts að tilheyra fyrirtækinu, markmið voru sameiginleg með 

viðskiptavini í öndvegi og starfsfólk sýndi fyrirtæki sínu hollustu og tryggð. 

Markaðshneigð skilaði sér í ánægðari viðskiptavinum, sem báru út hróður 

fyrirtækisins, og jók viðskipti. 

Markaðshneigð er einnig talin skila fyrirtækjum auknum viðskiptalegum 

árangri, eins og hagnaði, vexti sölu, aukinni markaðshlutdeild. Þar af leiðir að 

fyrirtæki sem fylgjast grannt með þörfum viðskiptavina og bregðast rétt við þeim, eru 

markaðshneigð, skila meiri viðskiptalegum ávinningu en önnur fyrirtæki (Kohli og 

Jaworski, 1990; Kohli og Jaworski, 1993; Pulendran, o.fl. 2000). 

 

2.4 Tengsl markaðshneigðar við árangur 
 
Samband markaðshneigðar og árangurs fyrirtækja hefur fengið talsverða athygli 

fræðimanna (Farrell & Oczkowski, 2002; Gonzáles-Benito og Gonzáles-Benito, 

2005). Rannsóknir Narvers og Salters (1990) og Kohlis og Jaworskis (1990) bentu til 

að samband væri á milli markaðshneigðar og hagnaðar. Að auki hafa rannsóknir bent 

til þess að markaðshneigð tengist ýmsum fjárhagslegum mælikvörðum um árangur 

fyrirtækja (Kohli og Jaworski, 1993; Slater og Narver, 1994; Pelham og Wilson, 1996; 

Deshpande o.fl. 1993; Tse, Sin, Yau, Lee og Chow, 2003; Martin-Consuegra og 

Esteban, 2007; Ledwit og Dwyer. 2009). 

Tse, Sin, Yau, Lee og Chow (2003) rannsökuðu tengsl markaðshneigðar og 

árangurs í 4000 kínverskum fyrirtækjum, þau notuðu MKTOR mælitæki Narvers og 

Slaters (1990). Niðurstöður voru þær að mælitæki MKTOR virtist eiga vel við í Kína 

þrátt fyrir menningar- og efnahagslegan mun. Sterk tengsl voru milli markaðshneigðar 

og árangurs fyrirtækjanna. Að auki komust Ledwit og Dwyer (2009) að þeirri 

niðurstöðu að ekki einungis hefði markaðshneigð jákvæð áhrif á fjárhagslegan árangur 

fyrirtækja heldur virtist samkeppnisheigð (competitor orientation) hafa sterk tengsl 

við nýsköpun og vöruþróun. Í rannsókn Martín-Consuegras og Estebans (2007) sem 

beindist að flugfélögum voru tengsl milli allra árangursþátta, hagnaðar, 

markaðshlutdeildar við markaðshneigð. 
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Samkvæmt rannsókn Gounaris (2008) á framlínustarfsfólki er ánægja 

starfsmanna fall af bæði innra markaðsstarfi, eins og frelsi til athafna, þátttöku í 

ákvarðanatöku og hversu óformleg samskipti eru innan fyrirtækisins, og innleiðingu á 

markaðshneigð. Gounaris (2008) telur að starfsmenn sem skuldbinda sig starfinu og 

eru ánægðir í starfi hafi áhrif á ánægju og tryggð viðskiptavina fyrirtækisins sem síðan 

leiði til betri fjárhagslegrar afkomu fyrirtækisins. Fleiri rannsakendur hafa tekið undir 

þetta sjónarmið, eins og Kenningham, Aksoy, Daly, Perrier og Solom (2006) og 

Schneider, Hanges, Smith og Salvaggio (2003).  

Markaðshneigð felur einnig í sér lærdómshneigð sem örvar nýsköpun og til 

verður þekkingarauðlind sem eykur samkeppnishæfni fyrirtækja að því leyti að þessi 

fyrirtæki koma sér upp auðlindum sem erfitt er fyrir önnur fyrirtæki að líkja eftir 

(Friedman og Olavarrieta, 2007). 

 

2.5 Samhljómur markaðshneigðar og fyrirtækjamenningar 
 

Narver og Slater (1995) telja að helsta áskorun við innleiðingu eða ástundun 

markaðshneigðar sé að skapa rétta menningu í fyrirtækinu. Undir þetta sjónarmið hafa 

fleiri tekið (Gounaris, 2008; Kelley, 1992; Homburg og Pflesser, 2000; Harris, 1999; 

Dobni og Luffman, 2000). Með því að þekkja viðskiptavinina og koma auga á þarfir 

þeirra á undan samkeppnisaðilum, skapar fyrirtækið sér varanlegt samkeppnisforskot 

(Narver og Slater, 1995). Kelley (1992) telur markaðshneigð felast í menningarlegum 

þáttum fyrirtækja, eins og stefnu og markmiðum sem þau setja sér. 

Homburg og Pflesser (2000) taka undir með sjónarmiðum Narvers og Slaters 

(1990) að markaðshneigð byggist á menningarlegum þáttum. Þeir gera grein fyrir 

gildum, normum, táknum og hegðun sem er nauðsynlegt að sé til staðar til að 

markaðshneigð mælist há. Nýleg rannsókn Martin, Martin og Minnilo (2009) styður 

þessar hugmyndir og þeir bæta við að í þeim fyrirtækjum þar sem leiðtogar tileinka sér 

markaðshneigð er lítil deildaskipting og öll samskipti innan fyrirtækisins eru opin og 

greið. Einnig eru umbunarkerfi hönnuð með það að markmiði að laða fram 

markaðshneigð meðal starfsfólks. González-Benito og González-Benito (2005) benda 

á að samband sé milli menningarþátta eins og gilda og viðhorfs og markaðshneigðar. 

Aftur á móti eru einnig rök sem benda á að þar sem litið er á markaðshneigð sem 

vinnuferli  hefur það einnig jákvæð áhrif á frammistöðu fyrirtækja.  
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Homburg og Pflesser (2000) settu fram líkan sem byggir á því að til að fyrirtæki 
geti talist markaðshneigt þurfi að vera til staðar rétt menning sem styðji við og örvi þá 
hegðunarþætti sem markaðshneigð stjórnast af. Að auki töldu þeir að þau mælitæki sem 
notuð hafa verið til að mæla markaðsheigð séu einungis að mæla þá þætti sem snúa að 
atferli en mæli ekki undirliggjandi þætti sem snúa að menningu fyrirtækjanna. Til 
grundvallar leggja Homburg og Pflesser (2000) kenningu Scheins (1984) um þrjú lög 
menningar og skilgreiningu Dehpandés og Websters (1989) á fyrirtækjamenningu en 
hún er eftirfarandi:  

 
Fyrirtækjamenning er mynstur af sameiginlegum gildum og skoðunum sem 
hjálpa einstaklingum að skilja hvernig fyrirtækið starfar og þess vegna verða til 
ákveðin norm sem móta hegðun starfsmanna í fyrirtækinu.  
 
Líkan Homburgs og Pflessers (2000) byggir á fjórum meginþáttum en það eru: 

1. sameiginleg gildi fyrirtækisins sem styðja við markaðshneigð. 2. norm sem styðja við 
markaðshneigð. 3. merkjanlegir hlutgervingar markaðshneigðar og 4. markaðshneigt 
hegðunarmynstur. Þetta samband má sjá á mynd 2-5. 

         

Mynd 2-5 Samband menningar og markaðshneigðar 
Heimild: Homburg og Pflesser (2000) 

 
Í fyrsta lagi telja Homburg og Pflesser (2000) að ákveðin gildi séu líklegri til að 

styðja við markaðshneigð og nefna sem dæmi opin samskipti, til að draga úr líkum á að 
markaðslegum upplýsingum sé haldið eingöngu hjá markaðsstjórum eða innan 
markaðsdeilda. Annað dæmi er að viðeigandi gildi örvi ábyrgð starfsmanna, en það 
dregur úr miðstýringu og veitir starfsfólki frelsi til athafna. 
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Í öðru lagi nefna þeir norm sem leiða til hegðunarmynsturs sem einkennist af 
markaðshneigð. Ef gildin eru sameiginleg þá eru normin hvatinn sem móta atferlið þar 
sem gildin eru höfð að leiðarljósi. 

Í þriðja lagi eru hlutgervingar (artifacts) sem gefa til kynna hversu mikið 
fyrirtækið er markaðshneigt. Um er að ræða fjóra flokka hlutgervinga en það eru: sögur, 
siðir, tungumál og fyrirkomulag. Sögur innan fyrirtækja eru oftast af sérstakri 
frammistöðu stjórnenda eða segja frá starfsmönnum sem hafa sýnt framúrskarandi 
þjónustu. Dæmi um markaðshneigt fyrirkomulag getur verið hugguleg og vingjarnleg 
móttaka viðskiptavina. Siðir sem bera vott um að fyrirtæki leggi áherslu á 
markaðshneigð gætu verið viðburðir fyrir viðskiptavini eða umbun starfsmanna sem sýni 
framúrskarandi þjónustulund. Síðasta atriðið er tungumálið innan fyrirtækisins, hvernig  
umræðan og talsmátinn er, hvort umræðan snúist meira um viðskiptavini en innviði 
fyrirtækisins og hvernig talað er um viðskiptavinina. 

Í fjórða og síðasta lagi er markaðshneigð hegðun en í henni felast þrír þættir 
(Kohli og Jaworski, 1990; Kohli, Jaworski og Kumar, 1993), söfnun 
markaðsupplýsinga, miðlun þeirra innan fyrirtækisins og viðbrögð við upplýsingum. 

Í niðurstöðum þeirra Homburgs og Pflessers (2000) og prófun á framangreindu 
líkani hafa hlutgervingar mest áhrif á hversu mikil markaðshneigð mælist hjá 
fyrirtækjum, meðan gildi og norm hafa einungis óbein áhrif á markaðshneigt atferli. 
Homburg og Pflesser (2000) benda á að ef sett eru skrifleg gildi innan fyrirtækja sem 
miða að aukinni markaðshneigð er mikilvægt að stjórnendur stýri og komi upp 
viðeigandi hlutgervingum og gildum til stuðnings svo framkalla megi æskilega hegðun 
starfsmanna í takt við sett gildi. Þessar niðurstöður styðja við þá áherslu sem lögð hefur 
verið á hlutverk stjórnandans, sem eina af meginforsendum markaðshneigðar (Kohli og 
Jaworski, 1990).  

Á sama máli er Harris (1999) en hann telur að megináskoranir stjórnenda 

fyrirtækja við innleiðingu markaðshneigðar felist í stjórnun á fyrirtækjamenningunni. 

Það sé því í höndum þeirra að skapa og móta viðeigandi venjur, siði og skuldbindingu 

meðal allra starfsmanna sem hvetur til markaðshneigðar. Markaðshneigðin sé því í 

raun fólgin í menningunni. Óskar González-Benito og Javier González-Benito (2005) 
hafa sýnt fram á að jákvætt samband sé á milli skoðana og gilda stjórnenda og aðgerða 
og ferla sem snúa að markaðshneigð. Þeir telja ekki víst hvað sé orsök og hvað sé 
afleiðing í þessu sambandi en þetta má túlka á tvennan hátt. Annars vegar að ákveðin 
fyrirtækjamenning leiði af sér viðeigandi hegðunarmynstur en hins vegar er hægt að líta 
svo á að hegðun innan fyrirtækisins, þróun á venjum og aðgerðum, móti skoðanir og 

gildi innan fyrirtækja. Samkvæmt kenningum Harris (1999) er lykillinn að þróun 

markaðshneigðar innan fyrirtækja áhersla á innra markaðsstarf en af því leiði aukinn 

skilningur og skuldbinding starfsmanna.  
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Markaðshneigð hefur einnig verið skoðuð samhliða rannsóknum á 

fyrirtækjamenningu þar sem samband var að finna milli ákveðinna menningargerða og 

markaðshneigðar (Appiah-Adu og Blankson, 1998). Þær menningargerðir sem taldar 

eru æskilegastar til að auka stig markaðshneigðar eru fjölskyldumenning (clan- 

menning), sem leggur áherslu á vellíðan starfsmanna, og hópefli og árangursmenning  

(market culture) þar sem lögð er áhersla á markmið og mælanleika árangurs. 

Heppilegast er að fyrirtæki búi yfir fyrirtækjamenningu sem er blanda þessara tveggja 

(Gounaris, 2008).  

Í þessari ritgerð verður litið á markaðshneigð sem ákveðna gerð 

fyrirtækjamenningar sem er nauðsynleg til að skapa réttan jarðveg sem síðan mótar og 

hvetur starfsmenn og stjórnendur til að tileinka sér viðeigandi  hugsun og hegðun sem 

er mikilvæg til að fyrirtæki geti talist markaðshneigt. 

 

2.7 Mælingar á markaðshneigð 
 
Narver og Salter (1990) voru sennilega fyrstir til að leggja fram mælitæki til mælingar 

á markaðshneigð sem þeir kalla MKTOR. Þeir litu á markaðshneigð sem eina vídd 

sem byggir á þremur jafngildum hegðunarþáttum og tvennskonar viðmiðum sem 

mælikvarða á árangur, þau eru langtímafókus (long-term focus) og hagnaður 

(profitability). Hegðunarþættirnir eru áhersla á viðskiptavini (customer orientation) og 

áhersla á samkeppni (competitor orientation) í því felst að afla upplýsinga um 

viðskiptavini og leita leiða til að auka virði fyrir þeirra hönd. Fyrirtækið þarf að skilja 

alla þá þætti sem hafa áhrif á eftirspurn og hverjar væntingar viðskiptavina eru til 

lengri og skemmri tíma. Áhersla á samkeppni felur í sér að þekkja styrkleika og 

veikleika, getu og stefnu bæði núverandi og líklegra samkeppnisaðila. Síðan þarf að 

miðla þekkingu á bæði viðskiptavinum og samkeppnisaðilum innan fyrirtækisins. 

Samþætt markaðsstarf (interfunctional coordination) felur í sér að nýta þær 

upplýsingar sem safnast hafa um viðskiptavini og samkeppnisaðila til að skapa aukin 

gæði og virði fyrir viðskiptavini.  

Til að mæla þessar þrjár hegðunarvíddir eru sex spurningar sem eiga að mæla 

þáttinn áhersla á viðskiptavini, fjórar sem mæla áherslu á samkeppni og síðan fimm 

sem eiga að mæla samhæft markaðsstarf. Innri áreiðanleiki þessara spurninga er 

góður, alfa-gildi fyrir þessa þrjá þætti > 0.7 (Narver og Slater, 1990).  
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MARKOR er mælitæki hannað af Kohli, Jaworski og Kumar (1993). 

Spurningalistinn byggði á fyrri rannsóknum Kohlis og Jaworskis (1990; 1993) á 

markaðshneigð. Hann inniheldur 32 spurningar þar sem 10 spurningar eiga að mæla 

öflun upplýsinga, 8 spurningar sem eiga að mæla miðlun upplýsinga og síðan 14 

spurningar sem eiga að mæla viðbrögð við upplýsingum. Í rannsókn Kohlis og 

Jaworsks (1993) er birtur enn ýtarlegri spurningalisti þar sem mældar voru forsendur 

og áhrifaþættir markaðshneigðar (sjá mynd 2.3). Niðurstöður voru þær að ytri 

markaðsaðstæður hefðu ekki áhrif á markaðshneigð. Að auki var stuðningur við 

forsendur markaðshneigðar um hlutverk stjórnanda, samspil deilda og skipulag 

fyrirtækja. 

Deshpandé, Farley og Webster (1993) settu fram spurningalista (DFW) sem 

átti að mæla viðskiptavinahneigð (customer orientation) í tengslum við stærri 

rannsókn sem einnig mældi fyrirtækjamenningu og nýsköpun og áhrif þessara þátta á 

frammistöðu fyrirtækja. Spurningalistinn samanstóð af níu fullyrðingum sem fækkað 

hafði verið úr lista af 30 spurningum.  

Deshpandé og Farley (1998) gerðu samanburðarrannsókn á ofangreindum 

mælitækjum: MARKOR, MKTOR og DFW. Út frá þessum samanburði gerðu 

Deshpandé og Farley (1998) nýjan spurningalista með 10 spurningum sem byggði á 

þrengri skilgreiningu á markaðshneigð en áður. Þar sem markaðshneigð er skilgreind 

sem: safn ferla og aðgerða sem beinast að því að skapa og auka ánægju viðskiptavina 

með stöðugri greiningu á þörfum þeirra (Deshpandé og Farley, 1998).  
Í samantekt Óskars González-Benitos og Javiers González-Benitos (2005) um 

rannsóknir á markaðshneigð eru notkun á MKTOR og MARKOR áberandi algengust 
en nokkuð er um að spurningalisti DFW sé notaður. Að auki sýndi meirihluti þessara 
rannsókna fram á jákvætt samband milli markaðshneigðar og árangursþátta.  

MKTOR Narvers og Slaters (1990) hefur mælst með betra réttmæti (validity) 

og áreiðanleika (reliability) en MARKOR Kohlis og Jaworskis (1990) (samkvæmt 

Mavondo, 1999; Pulendran og fleiri, 2000; Deshpandé og Farley, 1998). 

Harris (2002) gagnrýnir mælingar á markaðshneigð fyrirtækja að því leyti að 

oftast eru spurningalistarnir lagðir fyrir stjórnendur eða starfsfólk fyrirtækjanna sjálfra 

og þeirra mat liggur til grundvallar. Hann vill meina að til að mæling á markaðshneigð 

hafi raunverulega þýðingu, þurfi einnig að leggja spurningar fyrir viðskiptavini 

fyrirtækisins og samkeppnisaðila til að fá raunhæfara mat á hversu markaðshneigt 

viðkomandi fyrirtæki sé. 
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3 Denison-líkanið 

Daniel R. Denison hefur frá árinu 1982 rannsakað fyrirtækjamenningu og samhliða 

því hannað mælitækið Denison Organizational Culture Survey, DOCS (Denison, 

1982, 1984 og 1990; Denison og Spreitzer, 1991; Denison og Mishra, 1995).  

Þrátt fyrir mikinn áhuga fræðimanna á rannsóknum á fyrirtækjamenningu á 9. 

áratugnum var ekki mikið um samanburðarhæfar rannsóknir á menningu og árangri 

(Denison og Mishra, 1995). Grunnurinn að rannsóknum og aðferðafræði Denisons 

byggir á tengingu stjórnunaraðferða og undirliggjandi skoðana og hugmynda og síðan 

hvernig þessir þættir hafa áhrif á árangur fyrirtækja. Talið er að árangur fyrirtækja 

megi rekja til sambands gilda og skoðana, stefnu og verklags. Á mynd 3.1 má sjá 

myndræna framsetningu á hvernig þessu sambandi er háttað. 

                               

Mynd 3-1 Samband gilda og skoðana, stefnu og verklags 
Heimild: Denison, 1990 

 

Árangur er fall af gildum og skoðunum allra starfsmanna fyrirtækisins. Ákveðin gildi 

eða samkomulag um þau hafa áhrif á árangur. Sterkar skoðanir, augljós tilgangur eða 

samræmi sem verður til vegna sameiginlegra skoðana og gilda skapar grunn fyrir 

samhæfðar aðgerðir innan fyrirtækja. Árangur er fall af stefnu og verkum sem tíðkast 

innan fyrirtækja. Ákveðnar verklagsreglur sem stjórnendur tileinka sér hvað varðar 

starfsmannastefnu og innra skipulag fyrirtækisins hefur áhrif á frammistöðu og 

árangur þess. Árangur er fall af yfirfærslu grunngilda og skoðana í stefnu og verklag á 

mótsagnalausan hátt. Stjórnendur þurfa að hegða sér í samræmi við sýn þeirra á 

fyrirtækið. Til að byggja sterka menningu þurfa gildi og aðgerðir að vera í samræmi. 

Samræmi og samkvæmni hefur verið talin grunnur að styrk fyrirtækja og árangurs. 
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Árangur er fall af sambandi grunngilda og skoðana, stefnu og verklags, og þess 

viðskiptaumhverfis sem fyrirtækið starfar í. Saga fyrirtækisins og umhverfisþættir hafa 

áhrif og eiga sinn þátt í að móta skoðanir, gildi og stefnu.  

Í rannsókn Denisons frá 1984 var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Eru 

fyrirtæki sem eru vel skipulögð og virkja starfsfólk sitt með í ákvarðanatökum 

árangursríkari en önnur? Í rannsókninni var notast við töluleg gögn frá 34 skráðum 

fyrirtækjum í mismunandi atvinnugreinum. Spurningalisti sem mæla átti 22 þætti af 

starfsemi fyrirtækja var lagður fyrir starfsfólk í fyrirtækjunum. Í þessari rannsókn voru 

einungis birtar niðurstöður fyrir tvo þætti en þeir voru: 

1. Skipulag (organization-of-work), en með því er átt við hvernig vinnan er 

skipulögð, hvernig vinnuaðferðir eru aðlagaðar breytilegum aðstæðum, hvort 

ákvarðanir eru teknar á viðeigandi stöðum og hvernig starfsmenn skynja 

markmið, hvort þau koma þeim fyrir sjónir sem skýr og sanngjörn.  

2. Aðferðir við ákvarðanatöku (decision-making practices) fela í sér að hve miklu 

leyti einstaklingar eru innvinklaðir í ákvarðanatökur og að hvaða marki 

upplýsingum er deilt innan fyrirtækisins til að auðvelda ákvarðanatökur.  

Árangursmælikvarðarnir voru arðsemi fjármagns (income/investment ratio) og 

hagnaður sem hlutfall af sölu (income/sales ratio). Þessir tveir mælikvarðar lýsa 

mismunandi árangri en sá fyrri segir meira til um langtímaárangur meðan sá seinni 

tekur á rekstrarlegum árangri til skemmri tíma litið. Fylgst var með árangursmælinum 

í fimm ár eftir að spurningakönnunin var lögð fyrir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að í þeim fyrirtækjum þar sem 

starfsfólki fannst skipulagið gott var arðsemi fjárfestinga (return on investment) hærri 

en ella. Munurinn var enn meiri þegar horft var til hagnaðar sem hlutfalls af sölu 

(return on sales). Sambærilegar niðurstöður fengust fyrir hinn þáttinn, aðferðir við 

ákvarðanatökur. Með öðrum orðum kom í ljós að í þeim fyrirtækjum þar sem 

starfsmenn upplifa sig sem virka þátttakendur í ákvarðanatökum og skipulagi 

(participative corporate cultures) var fjárhagslegur árangur betri. Þar með var lagður 

grunnur að fyrstu víddinni í  líkani Denisons, þátttöku og aðild (involvement). 

Árið 1990 gaf Denison út bókina Corporate culture and organizational 

effectiveness. Þar birtir hann niðurstöður úr þeim menningarþáttum sem ekki birtust í 

rannsókninni 1984 og setur fram tilgátur að menningarvíddum sem eru: þátttaka og 

aðild (involvement), aðlögunarhæfni (adaptability), hlutverk og stefna (mission), og 

samkvæmni og stöðugleiki (consistency).  
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Fyrsta víddin þátttaka og aðild virðist vera sú vídd sem rannsóknargögnin 

studdu best. Þeir þættir sem mynduðu hana voru: skipulag verka, áhersla á mannauð, 

aðferðir við ákvarðanatökur og samþætting milli deilda. Einnig virtust þessir þættir 

hafa áhrif á árangur fyrirtækjanna. Tilgáturnar að hinum þremur víddunum voru ekki 

studdar beint með þeim gögnum sem notuð voru, en engu að síður voru vísbendingar 

um að þessar víddir væru til staðar. Því fór Denison út í aðra rannsókn, eigindlega, til 

að greina betur þessa áhrifavalda og mynda grunn til að þróa viðeigandi mælitæki. 

Í framhaldinu kemur rannsókn Denisons og Mishras (1995) sem er blönduð 

rannsókn sem byggir bæði á eigindlegum og megindlegum aðferðum. Kenningar voru 

byggðar á raundæmisrannsóknum (case study) á fimm fyrirtækjum og síðan prófaðar 

með spurningalistum. Þau fimm fyrirtæki sem valin voru í raundæmisrannsóknina 

voru valin úr rannsókn Denisons frá 1984. Við valið var miðað að því að það fengist 

sem mest breidd miðað við arðsemi (ROA) og stig þátttökumenningar.  

Út frá raundæmisrannsóknunum voru settar fram tilgátur um fjórar 

áðurnefndar menningarvíddir eða menningareinkenni en það voru þátttaka og aðild, 

aðlögunarhæfni, hlutverk og stefna og samkvæmni og stöðuguleiki. Frá þessum tíma 

hefur líkanið verið þróað og bætt með auknum rannsóknum (Denison 1996; Denison 

og Neale 1996; Fey og Denison, 2003).  Það líkan sem stuðst er við nú samanstendur 

af þessum fjórum grunnvíddum þar sem hver vídd samanstendur af þrem þáttum sem 

byggja á fimm spurningum hver, en á mynd 3-2 má sjá líkanið eins og það er notað í 

dag. Í köflunum hér á eftir verður greint nánar frá þessum fjórum menningarvíddum. 
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Mynd 3-2 Denison-líkanið 
Heimild Denison consulting e.d. 

 

Eins og fleiri líkön sem sett hafa verið fram um fyrirtækjamenningu byggir 

þetta líkan á spennu eða mótsögnum milli vídda (Denison, Hooijberg og Quinn, 1995; 

Cameron og Quinn, 1999). Í því felst að jafnvægi þarf að ná milli stöðugleika og 

sveigjanleika og síðan milli innri og ytri áherslu sem eru grunnpólar líkansins. 

Ákveðin togstreita er á milli innri samhæfingar og aðlögunar að ytra umhverfi og 

síðan er líka togstreita á milli sveigjanleika og stöðugleika. Þetta er í samræmi við 

skoðanir Scheins (1990). Lykillinn að góðum árangri er að finna samræmi milli 

þessara andstæðu póla sem passar við það samhengi sem fyrirtækið starfar í. 

Í miðju líkansins eru undirliggjandi skoðanir og hugmyndir, sem vísa til dýpri 

laga fyrirtækjamenningarinnar (Schein, 2004). Þessi dýpri lög menningarinnar er erfitt 

að mæla með samanburðarmælingum. Engu að síður er þetta sá grunnur sem hegðun 

og aðgerðir eru sprottnar úr. Undirliggjandi skoðanir og hugmyndir vísa til 

fyrirtækisins og fólksins sem þar starfar, viðskiptavina og iðnaðarins í heild sinni. 

Gildi og venjur eru taldar mótast af þessum undirliggjandi hugmyndum og er því 

sjónum beint að efri lögum menningarinnar, eins og gildunum og hegðun allra 

starfsmanna innan fyrirtækisins. 
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3.1 Þátttaka og aðild  
 

Þátttaka og aðild (involvement) er sú vídd sem Denison (1984) komst að að væri 

einkennandi fyrir þau fyrirtæki sem náðu sem bestum árangri. Í því felst að virkja 

starfsmenn og stjórnendur til þess að auka getu sína, hæfni og ábyrgðartilfinningu í 

starfi. Því meiri þátt sem starfsfólk átti í að móta og taka ákvarðanir í þeim málum 

sem virtust varða starf þess, þeim mun meiri hollustu sýndi það fyrirtækinu. Starfsfólk 

í öllum deildum og á öllum stigum þarf að upplifa að það eigi einhvern hlut í þeim 

ákvörðunum sem hafa áhrif á starf þess og að starfið sé í samræmi við markmið 

fyrirtækisins (Spreitzer, 1995; Svafa Grönfeldt og Stroher, 2006). Þar sem stjórnendur 

og starfsfólk skuldbinda sig starfinu eykst tilhneiging þeirra að líta á sig sem hluta af 

fyrirtækinu.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að hjá farsælum fyrirtækjum er starf þeirra 

byggt í kringum liðsheild þar sem hver einstaklingur hefur ákveðið frelsi til athafna og 

lögð er rækt við þroska einstaklingsins í starfi (Spreitzer, 1996; Grönfeldt og Stroher, 

2006; Paul, Niehoff og Turnley, 2000).  

Kenningin um samband þátttöku og aðildar og áhrifa á árangur fyrirtækja er 

ekki ný af nálinni. Hana má rekja til kenninga um atferli fyrirtækja (organizational 

behavior) og var ekki endilega tengd hugmyndum um fyrirtækjamenningu. En 

meginhugmyndin gengur út á að árangur fyrirtækja sé háður því hversu starfsmenn eru 

virkir og skuldbundnir fyrirtækinu. Þessar hugmyndir eru í samræmi við kenningar 

mannauðsstjórnunar (Denison, 1990). Kenningin byggir á því að mikil þátttaka og 

aðild af hálfu starfsmanna skapi ábyrgðartilfinningu og eignarhaldstilfinningu. Út frá 

eignarhaldstilfinningunni verður aukin skuldbinding af hálfu starfsmanna sem leiðir til 

þess að minni þörf verður fyrir regluverk. Sjálfvirk og skilyrðislaus kerfi tryggja 

samhæfingu atferlis, í stað ýtarlegra reglna. Þessar kenningar eiga rætur að rekja til 

kenningar um atferli fyrirtækja allt frá Likert (1961) og McGregor (1960).   

Samkvæmt kenningum Ouchis (1981) eru fyrirtæki sem búa yfir þeim 

menningareiginleika að hafa mikla þátttöku og aðild starfsmanna flokkuð sem 

fjölskyldan (clan). Einnig bendir hann á að vinnubrögðum hjá fyrirtækjum sem eru 

með háa þátttöku og aðild sé stjórnað af gildum, skoðunum og venjum.  

Þær þrjár undirvíddir sem saman eiga að mynda þessa vídd eru: Frelsi til 

athafna  (empowerment), áhersla á teymisvinnu (team orientation) og þróun mannauðs 

og hæfni (capability development). 



  

- 48 - 

Frelsi til athafna felur í sér að einstaklingar hafi umboð, frumkvæði og getu til 

að stjórna sínu eigin starfi. Einnig felst í því hvatning til að taka ákvarðanir án þess að 

ráðfæra sig við yfirmenn (Fey, Nordahl og Zatterström, 1999). Það verður til þess að 

starfsmenn upplifa ákveðna eignartilfinningu, sem felur í sér að þeir telja sig hluta af 

fyrirtækinu og hafa þess vegna meiri ábyrgðartilfinningu gagnvart því. Í fyrirtækjum 

þar sem frelsi til athafna er ríkjandi eru ákvarðanir teknar á því stigi þar sem bestu 

upplýsingarnar eru fyrir hendi (Fey, Nordahl og Zatterström, 1999). Það má einnig 

nefna í þessu samhengi að því meiri áhættu sem starfsfólk tekur í starfi því meiri 

nýsköpun á sér stað í fyrirtækinu (Chatman og Cha, 2003). Sharma (2005) varpar ljósi 

á það að frelsi til athafna hafi tengsl við aukna þekkingu þegar kemur að 

ákvarðanatökum. Það leiði til aukinnar hæfni í að meta velgengni og mistök. Einnig 

leiði það til aukinnar starfsánægju, ánægju viðskiptavina og bættra þjónustugæða sem 

jafnframt færi fyrirtækinu auknar tekjur. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla frelsi til athafna (Fey og 

Denison, 2003): 

 

• Flestir starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt. 

• Ákvarðanir eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu 

upplýsingarnar eru til staðar. 

• Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem 

þeir þarfnast á hverjum tíma. 

• Allir hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa. 

• Stöðugt er unnið að þróun starfseminnar og það gert þannig að flestir taka 

einhvern þátt í þeirri vinnu. 

 

Áhersla á teymisvinnu er þegar fyrirtækið leggur áherslu á samvinnu eða 

liðsvinnu við lausn verkefna. Í rannsókn sem Fey, Nordahl og Zatterström (1999) 

gerðu á rússneskum fyrirtækjum, var það sammerkt með þeim fyrirtækjum sem náðu 

góðum árangri að mikil áhersla var lögð á teymisvinnu. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla áherslu á teymisvinnu (Fey 

og Denison, 2003): 

 

• Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins. 

• Vinnubrögð fólks bera þess merki að það sé hluti af teymi. 
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• Frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk. 

• Þegar unnið er að verkefnum er yfirleitt stuðst við teymisvinnu. 

• Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á 

tengslunum milli starfsins og markmiða fyrirtækisins. 

 

Þróun mannauðs og hæfni. Fyrirtækið fjárfestir í þjálfun og endurmenntun 

starfsfólks, með það að leiðarljósi að bæta samkeppnisstöðu sína og sinna stöðugum 

þörfum fyrirtækisins. Einnig er sérstaklega vandað til nýráðninga starfsmanna. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla þessa menningarvídd (Fey og 

Denison, 2003): 

 

• Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt. 

• Unnið er markvisst að því að viðmiðunarhæfni (starfshæfni fólks) taki 

stöðugum framförum. 

• Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks. 

• Litið er á hæfni fólks sem mikilvægan þátt í að tryggja samkeppnisforskot. 

• Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni sem 

nauðsynleg er til að takast á við verkefnin. 

 

Þegar þessi menningarvídd mælist há finnst starfsfólki það hafa áhrif og að það 

vinni í takti við markmið og stefnu fyrirtækisins. Starfsfólk þarf að trúa því að það eigi 

möguleika á að hafa áhrif á störf sín og með því skapar það aukið virði fyrir sig sjálft 

og fyrirtækið (Jarmagin og Slocum, 2007) sem síðan leiðir til aukinnar starfsánægju 

(Yimas og Ergun, 2008). Þegar þátttaka og aðild mælist há, er regluverkið frekar 

óformlegt og ef þessi vídd mælist lág, þá er um að ræða mikið regluverk (Denison, 

1990; Chatman og Cha, 2003). Vísbendingar eru um að hátt skor í þessari vídd tengist 

frekar vexti fyrirtækja en hagnaði (Denison 1984, 1990). Aftur á móti telja Xenikou 

og Simosi (2006) og Chan Shaffer og Snape (2004)  að áhersla á mannauð hafi frekar 

óbein en bein áhrif á frammistöðu fyrirtækja. 
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3.2 Samkvæmni og stöðugleiki  
 

Samkvæmni og stöðugleiki (consistency) er sú menningarvídd sem leggur mat á það 

hvort til staðar sé sterk menning og ríkar hefðir innan fyrirtækisins. Það felur í sér að 

fyrirtæki þrói með sér vinnureglur sem eru byggðar á fáum grunngildum sem eru til 

þess fallin að vera leiðarljós í ákvarðanatökum, hvernig fyrirtækið og starfsmenn þess 

skuli hegða sér (Denison og Mishra, 1995).  

Meginhugmyndin að baki kenningarinnar um samkvæmni og stöðugleika er sú 

að leiðbeiningar sem byggja á gildum fyrirtækja séu árangursríkari til að ná 

samhæfingu innan fyrirtækisins heldur en settar reglur. Þeir eiginleikar sem fyrirtæki 

þurfa að búa yfir til að byggja sterka menningu eru: grunngildi, ákveðnar aðferðir 

hvernig viðskiptin fara fram, hollusta starfsfólks, stöðuhækkanir innan fyrirtækisins 

og það þarf að vera augljóst hvað má og hvað ekki. Þeir sem hafa lagt áherslu á 

sameiginlegar skoðanir og gildi hafa náð hvað bestum árangri (Deal og Kennedy, 

1982; Peters og Waterman 1982).  

Gildi fyrirtækisins þurfa að vera þess eðlis að þau styrki fyrirtækið og séu 

leiðbeinandi fyrir starfsfólkið og hverja þá ákvörðun sem er tekin innan fyrirtækisins. 

Einnig er æskilegt að taka mið af gildum við ráðningar starfsfólks (Jarnagin og 

Slocum, 2007). Einnig hafa þau áhrif á hvernig leiðtogar og aðrir innan fyrirtækisins 

innleiða sínar skoðanir, ná samkomulagi um ágreiningsefni og hversu vel tekst til að 

samhæfa gjörðir aðila til að ná markmiðum fyrirtækisins (Gordon og DiTomaso, 

1992; Schein, 1992; Treacy og Wieserma, 1995; Lencioni, 2002).  

Goodman, Zammuto og Gifford (2001) hafa fundið jákvæð tengsl á milli gilda 

fyrirtækisins og hollustu starfsmanna, þátttöku og aðildar, frelsi til athafna og 

starfsánægju. Ef litið er til rannsókna þar sem fjallað er um mikilvægi þess að velja 

starfsfólk sem hefur persónuleg gildi sem falla að gildum fyrirtækisins (Hofstede, 

1994; Chatman og Cha, 2003; Adkins og Caldewell, 2004) þá koma þessi tengsl ekki 

á óvart. 

Fyrirtæki sem búa yfir stöðugleika þróa með sér ákveðinn hugsunarhátt hjá 

starfsfólki sem býr til kerfi og innri viðmið til leiðsagnar. Þessar óskrifuðu reglur rista 

dýpra í hugum starfsfólks en settar reglur sem starfsfólkið hefur ekki átt þátt í að móta. 

Fyrirtæki sem búa yfir þessum eiginleikum eru með starfsfólk sem er mjög hollt 

fyrirtækinu, með mótaðar skoðanir hvað má og hvað ekki. 
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Undirmenning (sub cultures) á sér oftast stað í stórum fyrirtækjum, sem felur í 

sér að mismunandi venjur og vinnulag á sér stað í mismunandi deildum. 

Heildarmenningin getur einungis verið samsafn af venjum, skoðunum, trú og hefðum 

á hvernig undirmenningarnar tengjast í eina samhæfða heild. Rætur að samhæfingu 

geta myndast af fáum óskrifuðum reglum um hvenær skal sammælast um ákveðna 

hluti þar sem hagsmunir heildarinnar eru í fyrirrúmi. Hugsunin á bak við þessa 

menningarvídd er því byggð á þeim rökum að óbeinar reglur byggðar á sameiginlegu 

gildismati séu öflugra stjórntæki til að ná fram samkvæmni og stöðugleika en kerfi 

sem byggir á regluverki (Denison og Mishra, 1995). 

Kostirnir við stöðugleika eru samhæfð vinnubrögð og samþætting milli deilda. 

Gallinn, aftur á móti, við stöðugleikann og samþættinguna er mótstaða við breytingar 

en breytingar eru oft nauðsynlegar til að takast á við breytilegt umhverfi í starfsemi 

fyrirtækjanna (Denison og Mishra, 1995).  

Samþætting innan fyrirtækja sem byggir á venjum og væntingum um það sem 

allir eru sammála um mótar hegðun á hátt sem skriffinnska og settar reglur ná ekki að 

gera. Þessir eiginleikar nýtast best þegar fyrirtækið stendur frammi fyrir ókunnum 

aðstæðum. Áhersla á fáar almennar meginreglur sem aðgerðir byggja á, gerir 

einstaklingum auðveldara fyrir að bregðast við á fyrirsjáanlegan hátt við 

ófyrirsjáanlegum aðstæðum í umhverfinu (Denison, 1990). 

Þær þrjár undirvíddir sem saman eiga að mynda þessa vídd eru: Gildi  (core 

values), samkomulag (agreement) og samhæfing og samþætting (coordination and 

integration).   

Með gildum er átti við að meðlimir fyrirtækisins hafa tileinkað sér sameiginleg 

grunngildi sem virka sem lím, gefa tilfinningu fyrir einhverju sameiginlegu og við 

hverju er að búast. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla gildi (Fey og Denison, 2003): 

 

• Stjórnendur og leiðtogar eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum. 

• Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er 

beitt. 

• Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum. 

• Það að hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði. 

• Til staðar eru siðareglur sem stýra hegðun okkar og hjálpa okkur að greina á 

milli þess sem er rétt og rangt. 
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Samkomulag á við þegar meðlimir fyrirtækisins geta náð sameiginlega 

lausnum á erfiðum málum. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla samkomulag: (Fey og 

Denison, 2003): 

 

• Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn 

fyrir alla aðila. 

• Í fyrirtækinu er sterk menning og ríkar hefðir. 

• Það er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum. 

• Við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál. 

• Það ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir. 

 

Þegar samhæfing og samþætting er góð geta ólíkar deildir unnið saman til að 

ná sameiginlegum markmiðum. Hindrunum innandyra er rutt úr vegi og hafa ekki 

áhrif á þau verk sem þarf að vinna. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla samhæfingu og samþættingu 

(Fey og Denison, 2003): 

 

• Starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar. 

• Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hefur svipaða sýn á hlutina. 

• Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins. 

• Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins er eins og að starfa 

með einhverjum úr öðru fyrirtæki. 

• Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga sviða innan 

fyrirtækisins. 

 

Almennt hefur ekki verið gerður greinarmunur á kenningum um samkvæmni 

og stöðugleika og þátttöku og aðild. Kenning um samkvæmni og stöðugleika heldur 

því fram að sameiginlegur skilningur hafi jákvæð áhrif þar sem allir starfsmenn vinni 

út frá sameiginlegum ramma gilda og skoðana sem mynda þann grunn sem þeir hafa 

samskipti á. Sterk menning sem einkennist af góðum samskiptum milli starfsmanna 

fyrirtækis hefur jákvæð áhrif á árangur vegna þess að það leggur áherslu á flæði 

upplýsinga og samstillingu aðgerða (Denison, 1990).  
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3.3 Aðlögunarhæfni  
 

Þrátt fyrir kosti þess að fyrirtæki búi yfir stöðugleika getur það verið þeim 

fjötur um fót þegar kemur að því að aðlagast og eða taka breytingum vegna ytri 

aðstæðna. Fyrirtæki sem búa yfir aðlögunarhæfni (adaptability) eiga auðvelt með að 

lesa breytingar í umhverfi og aðlaga starfsemina að þeim breytingum. Þessi fyrirtæki 

taka áhættu, læra af mistökum og hafa getu til að kalla fram breytingar (Kats og Kahn, 

1978; Kotter, 1996; Senge, 1990) . 

Schein (2004) fjallar um samband aðlögunarhæfni og menningar. Hann leggur 

áherslu á að menning innihaldi venjulega samsafn af þeim viðbrögðum sem hafa áður 

reynst vel við svipaðar aðstæður hjá viðkomandi fyrirtæki. Þannig að þegar fyrirtækið 

lendir í nýjum aðstæðum reynir það fyrst að nota þær aðferðir sem áður hafa reynst 

vel og eru hluti af vinnureglum áður en nýjum aðferðum er beitt. 

Í aðlögunarhæfni felst að taka á móti merkjum úr umhverfinu, túlka þau 

þannig að þau nýtist fyrirtækinu og kalla fram þær breytingar sem nauðsynlegar eru 

fyrirtækinu til framdráttar. Til þess að það geti átt sér stað þurfa fyrirtæki að búa yfir 

venjum og hugmyndum sem hvetja til og veita stuðning þeirri tilhneigingu til að taka 

við upplýsingum úr umhverfinu, túlka þær og kalla fram þær breytingar innan 

fyrirtækisins sem nauðsynlegar eru til að auka möguleika fyrirtækisins til að standa sig 

í samkeppnninni, vaxa og þróast (Starbucks, 1971; Kanter, 1983).  

Denison (1990) nefnir þrjú atriði aðlögunarhæfni sem eru líklegust til að hafa 

áhrif á árangur fyrirtækja. Í fyrsta lagi, hæfni til að skynja og bregðast við ytra 

umhverfi. Í öðru lagi, hæfni til að bregðast við innri viðskiptavinum.  Með þessu er átt 

við samstarf deilda innan sama fyrirtækis. Ef tregða er í samskiptum milli deilda 

dregur það úr líkum á góðum árangri. Og í þriðja lagi kalla viðbrögð við innra og ytra 

umhverfi á breytingar á skipulagi og aðlögun fyrirtækisins að þörfum 

viðskiptavinarins. Til að fyrirtækið geti brugðist við ólíkum þörfum viðskiptavina þarf 

það að hafa tileinkað sér gildi og venjur sem gera þessa aðlögun mögulega. Segja má 

að þetta sé í samræmi við hugmyndir Narvers og Slaters (1990) og Kholis og 

Jaworskis (1990) um markaðshneigð þar sem kjarninn í markaðshneigð er að safna 

upplýsingum úr umhverfinu um viðskiptavini og samkeppnisaðila, miðla þeim innan 

fyrirtækisins og bregðast við þessum upplýsingum. Lena Heimisdóttir (2007) og Shalk 



  

- 54 - 

(2008) hafa leitt að því rökum að menningarvíddin aðlögunarhæfni endurspegli 

markaðshneigð og því sé hægt að nota þennan hluta spurningalista Denisons til að 

mæla markaðshneigð. 

Þær þrjár undirvíddir sem saman eiga að mynda þessa vídd eru: Breytingar 

(creating change), áhersla á þarfir viðskiptavina (customer focus) og lærdómur 

(organizational learning). 

Breytingar. Fyrirtækið á auðvelt með að taka breytingum til að aðlagast 

breyttum aðstæðum í viðskiptaumhverfinu. Það á auðvelt með að lesa 

viðskiptaumhverfið og bregðast við þeim teiknum sem eru á lofti og spá fyrir um 

framtíðina. Þau fyrirtæki sem búa yfir þessum eiginleika skapa meiri þekkingu og eiga 

auðveldara með að samþætta hana og nýta (Santoto og Gopalakrishnan, 2000). 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla breytingar (Fey og Denison, 

2003): 

 

• Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt að breyta þeim. 

• Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum 

breytingum í viðskiptaumhverfinu. 

• Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir. 

• Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu. 

• Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á 

breytingum og breyttum starfsháttum. 

 

Með áherslu á þarfir viðskiptavina skilur fyrirtækið þarfir viðskiptavinanna og 

bregst við þeim. Fyrirtækið er drifið áfram af hvöt til að fullnægja þörfum 

viðskiptavinanna 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla áherslu á þarfir viðskiptavina 

(Fey og Denison, 2003): 

 

• Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga. 

• Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar. 

• Allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna. 

• Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar. 

• Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 
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Í lærdómi felst að fyrirtækið tekur við og túlkar merki úr umhverfinu og nýtir 

sem tækifæri við nýsköpun, til að auka þekkingu og þróun á hæfni. 

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla lærdóm (Fey og Denison, 

2003): 

 

• Við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur. 

• Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni. 

• Margt fellur á milli “skips og bryggju”  hjá okkur. 

• Lærdómur er mikilvægt viðmið og markmið í daglegu starfi okkar. 

• Við gætum þess að “hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera”. 

 

Fyrirtæki sem hafa mikla aðlögunarhæfni upplifa yfirleitt vöxt í sölu og aukna 

markaðshlutdeild (Denison og Mishra, 1995), einnig er aðlögunarhæfni talin hafa bein 

áhrif á heildarframmistöðu fyrirtækja (Kotter og Hesket, 1992; Xeniko og Simosi, 

2006). 

 

3.4 Hlutverk og stefna  
 

Farsæl fyrirtæki hafa skýran skilning á tilgangi og stefnu fyrirtækisins sem skilgreinir 

markmið þess og hvernig fyrirtækið skuli vera í framtíðinni (Hamel og Prahlad, 1994; 

Mintzberg, 1989; Selznic, 1957). Skýr markmið móta hegðun starfsfólksins til að ná 

þeim stað sem fyrirtækið hefur sett sér að komast á í framtíðinni. Með því að hlutverk 

og stefna (mission) fyrirtækis sé vel skilgreind veitir það starfsmönnum tilgang. 

Einnig veitir það þeim bæði félagslega og efnahagslega ástæðu fyrir hvers vegna 

starfsemin sé mikilvæg. Skilningur á hlutverki fyrirtækisins veitir skýra stefnu og 

setur markmið sem skilgreina viðeigandi aðgerðir fyrir fyrirtækið og meðlimi þess. 

Bæði þessi atriði eru sprottin frá grunngildum fyrirtækisins (Denison, 1990).  

Hlutverk og stefna veitir fyrirtækinu tilgang með því að skilgreina félagslegt 

hlutverk og markmið fyrirtækisins og skilgreina hlutverk einstaklinga í samhengi við 

hlutverk fyrirtækisins. Með þessu fær öll hegðun innan fyrirtækisins eðlilegan tilgang 

sem er hafinn yfir hefðbundið skrifræði. Þessi ferill eykur skammtíma- og 

langtímahollustu starfsmanna sem síðan leiðir til bættrar frammistöðu fyrirtækisins. 
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Að auki gerir hlutverk og stefna starfsemina gegnsæja og virkar sem leiðarvísir fyrir 

starfsfólkið.  

Þau fyrirtæki sem hafa skýra stefnu og markmið skapa stöðugleika og 

leiðarvísi sem gefur starfsmönnum tilgang sem síðan dregur úr ágreiningi og pólitískri 

baráttu um yfirráðasvæði (Santoto og Gopalakrishnan, 2000).  

Þeir þrír þættir sem eiga að mæla hlutverk og stefnu eru: Skýr og markviss 

stefna (strategic direction and intent), markmið  (goals and objective) og framtíðarsýn 

(vision). 

Skýr og markviss stefna vísar starfsfólki leiðina og gerir því kleift að skilja á 

hvaða hátt hver og einn einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til að ná settu marki. 

Því skiptir miklu máli að stefnan sé skýr í hugum starfsmanna til þess að hún sé líkleg 

til að skapa fyrirtækjum samkeppnisyfirburði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Guðlaugsson 2007).  

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla skýra og markvissa stefnu 

(Fey og Denison, 2003): 

 

• Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar. 

• Okkar stefna hefur áhrif á og breytir starfsaðferðum annarra fyrirtækja á 

markaðnum. 

• Fyrirtækið hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því merkingu. 

• Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar. 

• Stefna okkar er óskýr í mínum huga. 

 

Markmið. Skýr skammtímamarkmið eru nátengd stefnunni sem veitir 

starfsfólki skýrar leiðbeiningar í vinnu þess. Þessi þáttur leggur mat á hvort skilningur 

sé meðal starfsfólks um markmiðin, þau séu raunhæf og að þeim sé náð (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson 2007).  

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla markmið (Fey og Denison, 

2003): 

 

• Víðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins. 

• Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið. 

• Leiðtogar/stjórnendur hafa gefið út yfirlýsingar um þau markmið sem við erum 

að reyna að ná. 
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• Við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum markmiðum. 

• Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni. 

 

Með framtíðarsýn er vísað til að fyrirtækið hafi skýra framtíðarsýn. Í því felast 

grunngildi þess sem sameinar starfsfólk og stjórnendur, og er þeirra leiðarljós.  

Hér má sjá þær spurningar sem ætlað er að mæla þessa menningarvídd (Fey og 

Denison, 2003): 

 

• Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun vera í framtíðinni. 

• Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma. 

• Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins. 

• Framtíðarsýn okkar virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk okkar. 

• Við erum fær um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýninni. 

 

Í rannsókn Denisons og Mishras (1995) virtust fyrirtæki ná góðum árangri 

vegna þess að þau höfðu skilgreint hlutverk og stefnu varðandi efnahagsleg og 

félagsleg málefni, sem veitti starfsfólki upplýsingar um tilgang og þá stefnu sem 

fyrirtækið ætlaði að taka. Einnig kom í ljós að árangur fyrirtækja sem skoruðu hátt á 

þessari menningarvídd tengdist meira vexti í sölu og ánægju starfsmanna en öðrum 

árangursmælikvörðum. Yilmaz og Ergun (2008) bæta við að menningarvíddin 

hlutverk og stefna spái fyrir um heildarframmistöðu, markaðshlutdeild og arðsemi. 

 

 

3.5 Mælikvarðar árangurs 
 

Eitt af meginmarkmiðum með DOCS er að greina þá menningarlegu þætti sem hafa 

áhrif á árangur fyrirtækja. Árangur fyrirtækja getur verið erfitt að meta og skilgreina. 

Mælikvarðar árangurs í þessari rannsókn voru valdir út frá kenningum um 

hagsmunaaðila (stakeholders theory) en í því felst að skapa hagsmunaaðilum 

fyrirtækisins virði en þeir eru: hluthafar, viðskiptavinir, starfsmenn og birgjar 

(Donaldson og Preston, 1995). Þessi nálgun tekur með í reikninginn að fyrirtæki hefur 

margvísleg markmið og er talið árangursríkt ef það nær jafnvægi við að þjóna þessum 
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ólíku hagsmunaaðilum (Donaldson og Preston, 1995). Árangursmælikvarðarnir í 

þessari rannsókn voru því mat svarenda á: söluvexti, arðsemi (ROI), gæðum vöru og 

þjónustu, ánægju starfsmanna, ánægju viðskiptavina og heildarframmistöðu 

fyrirtækisins.  

Þótt það sé að vissu leyti galli að styðjast við skynjað mat á árangurstengdum 

breytum þá einfaldar það framkvæmd rannsóknarinnar. Vissulega má finna 

efnahagslegar stærðir í reikningum fyrirtækja en sú aðferð hefur einnig verið 

gagnrýnd þar sem þeir gefi ekki endilega besta mynd af árangrinum, sem dæmi má 

nefna að   reikningshaldsreglur og aðferðir eru breytilegar og ekki er allt sýnilegt í 

reikningum fyrirtækja (Dobbs og Koller, 2005; Brown og Laverick, 1994). Rök hafa 

verið leidd að því að ánægðir starfsmenn haldast oft í hendur við ánægða viðskiptavini 

sem síðan leiðir til aukinna tekna fyrirtækja (Rucci, Kirii og Quinn, 1998) en það er 

aftur á móti ekki eins víst að stjórnendur hafi rétta mynd af því hversu ánægðir 

viðskiptavinirnir eru (Deshpandé, Farley og Webster (1993) en í þessari rannsókn eins 

og mörgum öðrum eru svarendur oft stjórnendur. 

 

3.6 Mælitækið DOCS á mismunandi menningarsvæðum 
 

Notkun á líkani Denisons er nokkuð útbreidd. Spurningalistinn hefur verið þýddur á 

a.m.k. 38 tungumál og hefur verið notaður í meira en 5000 fyrirtækjum víðs vegar um 

heiminn (sjá www.denisonconsulting.com). DOCS hefur, eins og svo mörg mælitæki 

sem eiga að mæla fyrirtækjamenningu, verið þróað í Bandaríkjunum. Með 

mismunandi einkenni  þjóðmenningar í huga er ekki sjálfgefið að þetta mælitæki eigi 

alls staðar við. Því hefur verið rannsakað hvernig tekist hefur til við aðlögun 

spurningalistans að mismunandi tungumálum (Carter, Diab, Lin, Pui og Zickar, 2007). 

Niðurstöður voru í heildina jákvæðar, 88% atriða og allir þættir að undanskildum 

þremur voru jafngildir þeim bandaríska, þær þýðingar sem sýndu mest frávik voru 

austurasísk. 

Sýnt hefur verið fram á að Denison-líkanið gagnast til greiningar á 

mismunandi árangri fyrirtækja á fleiri menningarsvæðum en Bandaríkjunum. Einnig 

má nýta líkanið til að skoða og skilja betur mismun á árangursmenningu og sambandi 

þess við mismunandi þjóðmenningu (Fey og Denison, 2003; Denison, Haaland og 

Goelzer, 2003; Denison, Haaland og Goelzer, 2004). 
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Í rannsókn Feys og Denisons (2003) var líkanið prófað í Rússlandi þar sem 

þjóðmenningin er verulega frábrugðin þeirri bandarísku (Hofstede, 1980, 1990). 

Líkanið virtist nýtast þar ágætlega. Í niðurstöðum kom fram að víddin aðlögunarhæfni 

virtist hafa mest áhrif á heildarframmistöðu fyrirtækja í Rússlandi en í Bandaríkjunum 

er það víddin hlutverk og stefna sem hafði mest áhrif. Mögulega má rekja skýringar á 

þessum mun til starfsumhverfis í þessum löndum, en viðskiptaumhverfið í 

Bandaríkjunum er talsvert stöðugra en í Rússlandi. 

Denison, Haaland og Goelzer (2003) gerðu viðamikla samanburðarrannsókn, 

þar sem skoðað var annars vegar hvort menningarmunur væri milli Evrópu, Asíu og 

Bandaríkjanna á sambandi fyrirtækjamenningar og árangurs fyrirtækja, þar sem 

áherslan var að skoða hvort mynstur fyrirtækjamenningar væri frábrugðið því 

bandaríska í öðrum heimshlutum. Áberandi var hversu lík mynstur komu fram og ekki 

var hægt að greina mun á menningarvíddunum eftir þessum svæðum. Tengsl milli 

fyrirtækjamenningar og árangurs virtust vera sterk og mótsagnalaus. Hins vegar voru 

borin saman fyrirtæki í sömu atvinnugrein í sjö löndum þar sem skoðuð voru tengsl 

menningarvíddanna við árangur. Þessi lönd voru: Ástralía, Brasilía, Kanada, Jamaíka, 

Japan, Suður-Afríka og Bandaríkin. Svipað mynstur fyrirtækjamenningar kom fram að 

undanskildum löndunum Japan og Jamaíka þar sem fylgni var yfirleitt frekar lág milli 

menningarvíddanna og árangurs. Denison, Haaland og Goelzer (2003 og 2004) telja 

að líkanið gagnist vel til að rannsaka þá þætti sem því er ætlað, að greina góð fyrirtæki 

frá þeim lakari og spá fyrir um árangur. Þó þarf að taka tillit til þess milli 

menningarsvæða að mismunandi merking er lögð í hugtök, einnig eru svör í samræmi 

við væntingar og samanburð á hverju svæði. 

Mobley, Wang og Fang (2005) hafa notað Denison-líkanið við mælingar á 

fyrirtækjamenningu í Kína og hefur það reynst vel, sérstaklega með tilliti til stjórnunar 

og breytingar á fyrirtækjamenningu.  

Þar sem ánægja viðskiptavina er af mörgum talin vera einn af hornsteinum 

árangursríkra fyrirtækja (Berry og Parasuraman, 1992; Fornell, Mithas, Morgeson og 

Krishnan, 2006) hafa Gillespie, Denison, Haaland, Smerek og Neale (2006) skoðað 

samband fyrirtækjamenningar og ánægju viðskiptavina. Þau komust að því að tengsl 

eru þar á milli. Allar menningarvíddirnar fjórar höfðu jákvæð tengsl við ánægju 

viðskiptavina, þó í mismunandi mikilsvægisröð eftir atvinnugreinum. 

Schmidt, Gillespie, Kotrba og Ritchie (2009) skoðuðu samband milli 

menningarvídda Denisons og hlutfall markaðsvirðis og bókfærðs virðis (market-to-
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book ratio) og komust að því að víddirnar hlutverk og stefna og þátttaka og aðild 

höfðu tengsl við market-to-book ratio en ekki samkvæmni og stöðugleiki og 

aðlögunarhæfni. Aftur á móti voru niðurstöður Smereks og Denisons (2007) ekki 

alveg sambærilegar. Þeir rannsökuðu samband menningarvíddanna og fjárhagslegra 

stærða eins og arðsemi eigin fjár (return-on-assets), söluvöxt (sales growth) og 

hlutfall markaðsvirðis og bókfærðs virðis (market–to-book ratio). Samkvæmt þessum 

niðurstöðum höfðu allar menningarvíddirnar áhrif en aðlögunarhæfni og þátttaka og 

aðild hafði mest að segja þegar litið var á þessa mælikvarða.  

Einnig er rétt að nefna að gögn í gagnasafni Denisons hafa verið rannsökuð 

með tilliti til réttmætis og áreiðanleika þar sem niðurstöður þeirrar greiningar hafa 

verið jákvæðar (Denison o.fl., 2006). 

 

3.7 Tenging DOCS við markaðshneigð  
 
Narver og Slater (1990) töldu að markaðshneigð væri hluti af fyrirtækjamenningu og 

því þykir við hæfi að skoða nánar hvernig atriði Denisons tengjast MKTOR, Narvers 

og Slaters. Hugmyndir hafa verið uppi um að hægt sé að nota víddina aðlögunarhæfni 

til að spá fyrir um markaðshneigð fyrirtækja (Denison, 1990; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007; Lena Heimisdóttir, 2008; Schalk, 

2008). Í þessari rannsókn þykir ástæða til að skoða hvort fleiri atriði úr könnun 

Denisons tengist markaðshneigð. Ástæðan er sú að í kenningum um markaðshneigð er 

mikil áhersla lögð á samvinnu deilda, flæði upplýsinga og samhæfð vinnubrögð innan 

fyrirtækja og segja má að víddin aðlögunarhæfni leggi ekki mat á það.  Rétt þykir að 

rifja hér lauslega upp kenningar Narvers og Slaters (1990) um þrjá meginþætti 

markaðshneigðar.  

 

1. Viðskiptavinahneigð (customer orientation) – skilningur og þekking á þörfum 

og væntingum viðskiptavina og hæfni fyrirtækisins til að skapa þeim sem mest 

virði gegnum viðskiptin. Í þessu felst að fyrirtækið hafi fullan skilning á 

virðiskeðju viðskiptavinanna (Narver og Slater, 1990). 

2. Samkeppnishneigð (competitor orientation) – skilningur á 

skammtímastyrkleikum og veikleikum samkeppnisaðila. Einnig skilningur á 

langtímagetu og stefnu núverandi og væntanlegra samkeppnisaðila. Samhliða 
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greiningu á viðskiptavinum er mikilvægt að greina og skilja getu 

samkeppnisaðila á markaðnum. 

3. Samhæft markaðsstarf (interfunctional coordination) – samhæfing og nýting 

auðlinda fyrirtækisins til að skapa viðskiptavinum meira virði en 

samkeppnisaðilar. Til að það sé mögulegt þurfa allar deildir innan fyrirtækisins 

að vinna sem ein til að ná settum markmiðum, en það byggir á samvinnu og 

samþættingu innan alls fyrirtækisins.  

 

Alls voru 18 atriði valin úr spurningalista Denisons sem virtust tengjast 

markaðshneigð, þau má sjá í töflu 3.1. Þar af voru sjö atriði talin tengjast samhæfðu 

markaðsstarfi, sex atriði talin tengjast samkeppnishneigð og loks fimm atriði sem 

tengdust viðskipavinahneigð. Til samanburðar má nefna að atriðin í spurningalista 

Narvers og Slaters eru 15, sex atriði sem eiga að mæla viðskiptavinahneigð, fjögur 

atriði eiga að mæla samkeppnishneigð og síðan fimm atriði sem eiga að mæla samhæft 

markaðsstarf (spurningalista MKTOR má sjá í viðauka 1). 
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Tafla 3-1 Atriði úr könnun Denisons sem tengjast markaðshneigð 

Nr.  Undirþáttur Yfirþáttur Markaðshneigð 
3 
 
 
 
6 
 
 
10 
 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
30 
 
 
31 
 
 
32 
 
 
 
33 
 
35 
 
 
 
36 
 
 
37 
 
38 
 
39 
 
 
40 
 
42 
 
44 
 
47 

Upplýsingum er miðlað þannig að 
allir hafa aðgang að þeim 
upplýsingum sem þeir þarfnast á 
hverjum tíma 
Markvisst er hvatt til samvinnu 
milli ólíkra starfseininga 
fyrirtækisins 
Vinnan er skipulögð með þeim 
hætti að hver og einn geti áttað 
sig á tengslum milli starfsins og 
markmiða fyrirtækisins 
Fólk úr mismunandi 
starfseiningum fyrirtækisins hefur 
svipaða sýn á hlutina 
Það er auðvelt að samhæfa 
verkefni milli mismunandi 
eininga fyrirtækisins 
Það er gott samræmi milli 
markmiða ólíkra stjórnstigasviða 
innan fyrirtækisins 
Starfsaðferðir eru mjög 
sveigjanlegar og auðvelt að breyta 
þeim 
Við bregðumst fljótt og vel við 
aðgerðum samkeppnisaðila og 
öðrum breytingum í 
viðskiptaumhverfinu 
Stöðugt er verið að taka upp nýjar 
og bættar starfsaðferðir 
Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins 
vinna oft saman að því að koma á 
breytingum og breyttum 
starfsháttum 
Tillögur og ábendingar frá 
viðskipavinum leiða oft til 
breytinga 
Tillögur viðskiptavina hafa bein 
áhrif á ákvarðanir okkar 
Allir hafa góðan skilning á óskum 
og þörfum viðskiptavinanna 
Hagsmunir viðskiptavina eru oft 
hunsaðir þegar ákvarðanir eru 
teknar 
Starfsfólk er hvatt til að hafa bein 
samskipti við viðskiptavini 
Hvatt er til og umbunað fyrir 
nýsköpun og áræðni 
Lærdómur er mikilvægt viðmið 
og markmið í daglegu starfi okkar 
Okkar stefna hefur áhrif á og 
breytir starfsaðferðum annarra 
fyrirtækja á markaðnum 

Frelsi til athafna 
 
 
 
Áhersla á 
teymisvinnu 
 
Áhersla á 
teymisvinnu 
 
 
Samþætting og 
samhæfing 
 
Samþætting og 
samhæfing 
 
Samþætting og 
samhæfing 
 
Breytingar 
 
 
Breytingar 
 
 
 
Breytingar 
 
Breytingar 
 
 
 
Áhersla á þarfir 
viðskiptavina 
 
Áhersla á þarfir 
viðskiptavina 
Áhersla á þarfir 
viðskiptavina 
Áhersla á þarfir 
viðskiptavina 
 
Áhersla á þarfir 
viðskiptavina 
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Segja má að þátturinn áhersla á þarfir viðskiptavina sé í samræmi við 

viðskiptavinahneigð í MKTOR, það sem helst vantar upp á í Denison-listanum í 

þessum þætti eru spurningar sem snerta mælingar á ánægju viðskiptavina.  

Ætla mætti að þáttur Narvers og Slaters samhæft markaðstarf (interfunctional 

coodination) sé að nokkru leyti svipaður þættinum samhæfing og samþætting 

(coordination and integration). Nokkur áherslumunur er á spurningunum þar sem 

spurningar MKTOR snúa meira að hvernig innri samhæfing snertir viðskiptvininn og 

viðskiptaumhverfið meðan spurningar Denisons fjalla almennt um innri samþættingu 

og samstarf.  

Líta má á að þátturinn breytingar í Denison-listanum sé að einhverju leyti 

sambærilegur við samkeppnishneigð. Þá er eftir þriðji þáttur Denisons í víddinni 

aðlögunarhæfni, en það er lærdómur. Þessi þáttur sker sig nokkuð frá þáttum 

markaðshneigðar, þar sem ekki er lögð eins mikil áhersla á spurningar um lærdóm og 

nýsköpun í MKTOR eins og í Denison-listanum. 
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4 Íslensk fyrirtækjamenning 

 
Í þessum kafla verður fjallað um íslenskt viðskiptaumhverfi í sögulegu samhengi. Þá 

verður fjallað um íslenskan stjórnunarstíl og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

því sviði til að varpa einhverju ljósi á íslensk menningareinkenni. Í lokin verður fjallað 

um rannsóknir á íslenskri fyrirtækjamenningu. 

 

4.1 Sögulegt samhengi 
 
Á einungis einni öld hefur Ísland þróast úr fátæku landbúnaðar- og fiskveiðisamfélagi 

í þróað fjármálahagkerfi. Hæg þróun á íslenska hagkerfinu má rekja til dönsku 

einokunarkaupmannanna frá 1602–1787 og síðan til náttúruhamfara og sjúkdóma en 

þetta leiddi til þess að nánast engin framleiðsla var í landinu fram að iðnbyltingu í 

upphafi tuttugustu aldar (Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og Smith, 1997). Fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar fólust viðskipti við útlönd í fiskútflutningi og innflutningi á 

nauðsynjavarningi sem ekki var framleiddur innanlands. Frá lokum seinni 

heimsstyrjaldarinnar hefur landið síðan nútímavæðst á ógnarhraða.  

Mestan hluta 20. aldarinnar var hagkerfið miðstýrt og einkenndist af 

haftastefnu. Undirstöðuatvinnugrein Íslendinga var sjávarútvegur og var sú 

atvinnugrein sem óx hvað mest sem framleiðslugrein. Útvíkkun fiskveiðilögsögunnar 

á 6. áratugnum og 8. áratugnum í 200 mílur hafði í för með sér aukinn sjávarafla. Þetta 

leiddi til uppsveiflu í hagkerfinu og þar með hófust fyrstu skref Íslands í átt að opnu 

og fjölbreyttara efnahagslífi. Þeir atburðir sem mörkuðu tímamót var erlend fjárfesting 

í álveri og aðild Íslands að EFTA (Snjólfur Ólafsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og 

Auður Hermannsdóttir, 2007). Í upphafi 9. áratugarins kom ríkisstjórnin á 

framseljanlegu kvótakerfi á veiðiheimildum sem gaf eigendunum hlut í 

heildaraflanum. Með tímanum leiddi kvótakerfið til aukinnar arðsemi og töluverðrar 

auðssöfnunar sem varð ein af meginundirstöðunum í því hagkerfi sem síðar myndaðist 

og byggðist á bankastarfsemi (Gylfi Zoega og Jón Danielsson, 2009). 
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Í tímans rás hefur dregið úr miðstýringu hins opinbera á hagkerfinu. 

Lánamarkaðir voru frelsisvæddir á 9. og 10. áratugnum og hafði það í för með sér 

jákvæða raunvexti en þeir höfðu verið neikvæðir í áraraðir (Gylfi Zoega og Jón 

Danielsson, 2009). Tímamót urðu á Íslandi með aðild þess að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES) árið 1994. Aðildin fól í sér að Ísland fékk aðgang að innri 

markaði Evrópusambandsins og tók upp evrópska löggjöf. 

Íslenskir bankar voru í ríkiseigu þar til á þessari öld og einkenndist starfsemi 

þeirra af miklum höftum og pólitískum afskiptum. Í framhaldi af EES-samningnum 

var farið út einkavæðingu þeirra og var því verki lokið í upphafi þessa áratugar. Í 

kjölfar einkavæðingu bankanna varð mikil aukning í erlendri fjárfestingu íslenskra 

lögaðila. Þessa aukningu má sjá á mynd 4-1, en sáralitlar erlendar fjárfestingar áttu sér 

stað fyrir aldamótin 2000. 

 

           
Mynd 4-1 Erlendar fjárfestingar íslenskra aðila 

Heimild: Seðlabanki Íslands (2009). 
 

Í skýrslu Viðskiptaráðs Iceland´s advance (2007) eru nefndar fjórar ástæður 

fyrir örum vexti íslenskra fyrirtækja í alþjóðaviðskiptum. Þessar ástæður eru: í fyrsta 

lagi, aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Í öðru lagi, fjársterkir lífeyrissjóðir í 

leit að fjárfestingartækifærum. Í þriðja lagi, einkavæðing ríkisbankanna sem bauð upp 

á nýjungar í fjárfestingum fyrirtækja sem hugðu á útrás. Og í fjórða lagi, aukin 

menntunartækifæri erlendis, en vegna fábreytileika í framhaldsnámi á háskólastigi á 

Íslandi hefur stór hluti nemenda farið í nám erlendis sem bæði hefur stækkað 

sjóndeildarhring og  tengslanet. 
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Í lok árs 2008 sigldi íslenska hagkerfið inn í mjög djúpa kreppu sem má rekja 

til alþjóðlegrar fjármálakreppu, þó telja Gylfi Zoega og Jón Danielsson (2009) að 

rætur hennar séu dýpri hér á landi en erlendis og megi rekja til sögu íslenska 

hagkerfisins. Bankarnir lentu í höndum aðila sem voru reynslulitlir þegar kom að 

nútímabankastarfsemi og færðu sér fljótt í nyt þá lausafjárgnægð sem var á 

alþjóðlegum mörkuðum. Afleiðingin var mikil skuldsetning fyrirtækja og ör vöxtur 

bankakerfisins (Gylfi Zoega og Jón Danielsson, 2009). Á árinu 2008 var íslenska 

bankakerfið orðið um það bil nífalt stærra en þjóðarbúið í heild.  

 

4.2 Íslenskur stjórnunarstíll 
 
Í alþjóðlegum samanburði eru bæði íslensk útrásarfyrirtæki og önnur íslensk fyrirtæki 

frekar lítil og fer lítið fyrir formlegheitum. Venja er að samskipti séu milliliðalaus, 

óháð skipuriti (Sigrún Davíðsdóttir, 2006). Í rannsókn Sigrúnar Davíðsdóttur (2006) 

lýstu erlendir viðmælendur íslenskum stjórnendum sem hugmyndaríkum, 

athafnasömum, vel menntuðum, fúsum til að dreifa ábyrgð, áhættusæknum og með 

einkenni frumkvöðla. Einnig var minnst á hversu nýleg íslenska útrásin væri og 

hversu ungir stjórnendur sætu við stjórnvölinn. 

Samkvæmt rannsókn Smith, Andersens, Ekelunds, Graversens og Ropos 

(2003) eru helstu einkenni íslenskra stjórnenda: frumkvöðlahneigð, stéttleysi, 

óformleg samskiptahefð, áhættusækni, hraði og frumleiki. Þeir treysta lítið á 

formlegar reglur, vinnuleiðbeiningar og undirmenn, en þeim mun meira á óskráðar 

reglur, eigin reynslu, þjálfun og yfirmenn. Af norrænum stjórnendum treysta þeir 

íslensku minnst á undirmenn sína. Ásta Dís Óladóttir og Ragnheiður Jóhannesdóttir 

(2008) telja að það sem einkenni helst íslenska stjórnendur íslenskra útrásarfyrirtækja 

voru áhrif menningar á stjórnunarstílinn, stéttleysið, lárétt skipulag fyrirtækja, lágur 

aldur stjórnenda, óformleg samskiptahefð og „reddaragenið“. Annað sem virðist 

einkenna íslenska stjórnendur er að þeir virðast hafa meiri reynslu erlendis 

samanborið við erlenda stjórnendur, eru djarfari og hugsa meira hnattrænt í sókn sinni 

(Dögg Gunnarsdóttir, 2007). Algengt er að Íslendingar sæki menntun til erlendra 

háskóla, sem er ekki eins algengt hjá öðrum þjóðum þar sem nægilegt framboð er af 

virtum háskólum (Sigrún Davíðsdóttir, 2006). Íslenskir stjórnendur virðast leggja 

mikla áherslu á stuttar boðleiðir og hraða í ákvörðunartöku (Sigrún Davíðsdóttir, 

2006; Helga Harðardóttir og Snjólfur Ólafsson, 2007). Þó telja þeir sig greina vel 
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óvissuþætti og að ákvarðanir séu vel ígrundaðar. Þeir telja sig nýta sér töluleg gögn og 

arðsemislíkön við ákvarðanatökur (Helga Harðardóttir og Snjólfur Ólafsson, 2007). 

Sigrún Davíðsdóttir (2006) fjallar um veikleika í tjáskiptum hjá íslenskum 

stjórnendum, en þeir eru taldir fáorðir í samskiptum við erlenda stjórnendur og 

fjölmiðlafólk, þeir miðli ekki nægilega upplýsingum meðal starfsfólks og annarra 

hagsmunaaðila og almannatengsl lítið notuð.  

Það er þó nokkur munur á Íslendingum og öðrum norrænum þjóðum hvað 

varðar vinnuvenjur og fjölda vinnutíma. Íslendingar taka sér þann tíma sem þeir þurfa 

til að klára verkefnin, þó að það þýði að vinna fram á nótt á meðan stjórnendur annars 

staðar á Norðurlöndum halda sig fast við styttri vinnudag (Sigrún Davíðsdóttir, 2006; 
Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo, 2003). 
 

4.3 Íslensk fyrirtækjamenning 
 

Ekki er mikið til af birtum greinum um íslenska fyrirtækjamenningu en 1997 gerðu 

Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og Smith rannsókn á íslenskri fyrirtækjamenningu sem 

byggð var á menningarvíddum Hofstedes (1980). Helstu niðurstöður voru á þá leið að 

íslensk fyrirtækjamenning líkist mest þeirri fyrirtækjamenningu sem er í hinum 

Skandinavíulöndunum en í því felst, lítil valdafjarlægð, mikið óvissuþol og kvenlegt 

gildismat er ríkjandi. Hallur Jónsson (2004) fékk sambærilegar niðurstöður í sinni 

rannsókn. Það sem norrænar þjóðir eiga helst sameiginlegt er lítil valdafjarlægð, lágt 

karllægt gildismat og mikið óvissuþol. Einnig leggja þær meiri áherslu á mannauð en 

verkefni (Lindell og Arvonen 1997).  

Út frá rannsókn sinni og lýsingum á íslensku samfélagi draga þau Hrafnhildur 

Eyjólfsdóttir og Smith (1997) fram tvö menningareinkenni sem eru lýsandi fyrir 

íslenska stjórnendur, það eru jafnrétti (egalitariaism) og viðbrögð við óblíðri náttúru 

(reaction to adverse nature). Jafnrétti tengja þau við menningarvíddir Hofstedes 

(1980) um stutta valdafjarlægð, kvenlægt gildismat og einstaklingshyggju. Seinna 

atriðið, viðbrögð við erfiðri náttúru, á að vísa til óraunhæfrar bjartsýni Íslendinga og 

hugarfars sjómannsins. Sú ályktun er dregin að lega landsins, einangrun, óstöðugleiki í 

umhverfinu og efnahagslegt óöryggi hafi kennt Íslendingum hversu mikils virði það er 

að starfa saman í sátt og samlyndi til að lifa af í harðbýlu landi. Ástæður þess að 

Íslendingar treysti svo lítið á formlegar reglur séu að þeir sjái enga ástæðu fyrir slíkum  

hindrunum og líði vel í óvissuástandi. Vera má að óvægin íslensk veðrátta og náttúra 
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landsins hafi mótað hugarfar og starfshætti Íslendinga og hafi því áhrif á bæði 

menningu innan fyrirtækja og stjórnenda þeirra. Kannski er að einhverju leyti hægt að 

skýra þenslustefnu íslenskra útrásarfyrirtækja með því að stjórnendur hafi einfaldlega 

nýtt sér meðbyrinn meðan færi gafst. 

Anholt (2007) líkir menningu Íslendinga í viðskiptum bæði við menningu 

Norðurlanda og Miðjarðarhafslanda. Áherslu á gæði, nákvæmni og afköst líkir hann 

við menningu annars staðar á Norðurlöndum en hugrekki, hugvitssemi og íburð telur 

hann að líkist meira þjóðum eins og Ítölum, Frökkum og Spánverjum. Það sem honum 

finnst greina Íslendinga helst frá öðrum þjóðum Norðurlandanna er virðingarleysi fyrir 

uppbyggingu (formgerð), kerfum og venjum. Meðan aðrir Norðurlandabúar aðhyllast 

ríkjandi siði og venjur, reglur og leggja áherslu á einingu virðast Íslendingar einarðir í 

afstöðu sinni að taka ekki mark á gildandi venjum. Íslendingar, ólíkt Skandinövum, 

virðast ekki leggja áherslu á að ná víðtæku samkomulagi og gera viðskipti með hraði 

og nýta sér iðulega sín tengslanet. Anholt (2007) líkir hegðun íslenskra stjórnenda við 

frumkvöðla, hugrakkir, telja að sér séu allir vegir færir og óhræddir við að 

framkvæma. 

Forsætisráðuneytið birti skýrslu starfshóps um ímynd Íslands 2008. Markmið 

vinnuhópsins var að greina þjóðareinkenni Íslendinga og framtíðarmöguleika og koma 

með tillögur að uppbyggingu jákvæðrar ímyndar Íslands. Niðurstöður 

upplýsingaöflunar nefndarinnar voru á þá leið að fólk taldi frelsisþrá og athafnagleði 

hafa fylgt Íslendingum allt frá landnámi. Aðlögunarhæfni og þrautseigja væri talin 

Íslendingum í blóð borin og hafi gert þjóðinni kleift að lifa af í harðbýlu landi í nábýli  

við óblíð náttúruöfl. Kraftmikil atvinnusköpun, tjáningarfrelsi, öryggi og frelsi til 

athafna einkenndi stjórnkerfi, samfélag og atvinnuhætti. Óbeisluð náttúruöflin ætti sér 

líka hliðstæðu í agaleysi og oft og tíðum djarfri og óútreiknanlegri hegðun Íslendinga. 

Í skýrslunni eru birt þau hugtök sem fólk nefnir sem einkenni á Íslendingum. 

Það sem athygli vekur er að túlkun skýrsluhöfunda er gjarnan á jákvæðum nótum. En 

ef nánar er rýnt í hugtökin eru álíka mörg sem flokka má jákvæð og neikvæð og því 

gæti túlkunin verið bundin viðhorfi skýrsluhöfunda. Til að mynda eftirfarandi setning 

í samantekt skýrslunnar: „Mikilvægt er að tryggja að Ísland verði áfram „best í 

heimi“, - land sem býður þjóð sinni mestu lífsgæði sem völ er á“ (Forsætisráðuneytið 

2008. Ímynd Íslands, bls. 4). Vera má að notkun á slagorðinu Ísland best í heimi beri 

vott um húmor hjá skýrsluhöfundum, en eins og gamalt máltæki segir, öllu gamni 

fylgir einhver alvara. Það sem einnig mætti gagnrýna við þessa skýrslu er að hún 
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byggir eingöngu á viðhorfum Íslendinga, einskonar spegilmynd þjóðarinnar. 

Áhugavert væri að sjá hvort að spegilmyndin væri sú sama ef rannsóknin væri 

endurtekin nú eftir bankahrunið. Tillögur hópsins voru síðan  að byggja ímynd Íslands 

upp á krafti, frelsi og friði. 

Gunnar Hersveinn heimspekingur og rithöfundur hélt erindi í Háskóla Íslands 

28. febrúar síðastliðinn. Þar fjallaði hann um hvers vegna traust, virðing og umhyggja 

var víkjandi í samfélaginu á liðnum árum. Hann telur að ástæðuna sé að finna í gildum 

samfélagsins sem voru: græðgi, taumleysi, agaleysi, hroki, best í heimi, framsækni, 

þrautseigja, einstaklingshygga, óbilandi bjartsýni, kraftur og hugrekki, óútreiknanleg 

hegðun, forysta og yfirburðir. Áhugavert er að allmörg þessara hugtaka eða gilda voru 

árið 2008 flokkuð sem jákvæð en þykja nú af mörgum vera neikvæð, einungis ári 

seinna.  

Síðla árs 2006 setti Viðskiptafræðistofnun af stað rannsóknarverkefni, 

INTICE, til að rannsaka árangur íslensku útrásarfyrirtækjanna. Þar sem sett er meðal 

annars fram sú kenning að árangur íslenskra fyrirtækja í útrás megi skýra með 

fyrirtækjamenningu. Í tengslum við þetta verkefni rannsakaði Ester Gústafsdóttir 

(2008) upplifun starfsmanna á menningu fyrirtækja og komst að þeirri niðurstöðu að 

það sem væri helst einkennandi væri mikið og  árangursdrifið vinnuálag, áhersla væri 

á að klára verkefni strax. Almennt var stemningin sú að tefla djarft og sögur innan 

fyrirtækja voru sagðar í hetjustíl. 

Hluti af niðurstöðum úr INTICE-verkefninu voru kynntar af Gylfa Dalmanni 

Aðalsteinssyni og Þórhalli Erni Guðlaugssyni í Vísbendingu (2008), en það voru 

niðurstöður þriggja fyrirtækja sem höfðu svarað DOCS-spurningalistanum. Þar kom í 

ljós að menningarprófíll þessara fyrirtækja var nokkuð svipaður og áttu þessi fyrirtæki 

það sameiginlegt að hæstu skorin voru á víddinni skýr og markviss stefna og einnig 

skoruðu þau öll lægst á víddinni samhæfing og samþætting. Samhæfing og 

samþætting felur í sér, eins og áður segir, samræmdar og fyrirsjáanlegar starfsaðferðir 

og samvinnu milli deilda. Vera má þar sem áhersla er á hraðar ákvarðanatökur og 

stuttar boðleiðir (Sigrún Davíðsdóttir, 2006; Helga Harðardóttir og Snjólfur Ólafsson, 

2007) að það dragi úr möguleika á að ná samþættingu. Snjólfur Ólafsson, Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson (2007) velta fyrir sér ástæðum fyrir 

örum vexti íslensku útrásarfyrirtækjanna. Ein af ástæðunum sem þeir nefna er 

einbeittur vilji stjórnenda til að vaxa. Ekki er ósennilegt að þessi ákveðni vilji komi 

fram í  stefnu og markmiðssetningu fyrirtækjannna.  
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Í tengslum við þriðju rannsóknarspurninguna: Má greina samíslensk 

menningareinkenni út frá líkani Denison? Eru settar fram eftir farandi tilgátur: 

H1: Íslensk fyrirtæki eiga það sameiginlegt að leggja meiri áherslu á stefnu en 
aðra menningarþætti 
 
H2: Íslensk fyrirtæki leggja minni áherslu á samhæfingu og samþættingu en 
aðra menningarþætti 
 

Af framangreindu má draga þá ályktun að íslensk fyrirtækjamenning dragi 

dám af íslenskri þjóðmenningu sem eflaust hefur mótast af einhverju leiti af harðbýlu 

landi og óblíðri veðráttu. Afla þurfti forða fyrir veturinn meðan vel viðraði, bæði fyrir 

menn og skepnur og sjósókn, einn helsti undirstöðu atvinnuvegurinn stjórnaðis einnig 

af náttúrunni. Það má því segja að það sé í eðli íslendinga að bregðast skjótt við þegar 

færi gefst og ekki ósennilegt að það komi fram í vinnumenningu og stjórnunarstíl. 

Einnig kom fram hér að ofan að íslenskur stjónunarstíll hafi einkenni 

frumkvöðlamenningar og er því áhugavert að sjá hvort niðurstöður rannsóknarinnar 

gefi vísbendingar um að svo sé. Auk þess hvort menningar prófíll íslensku 

fyritækjanna sé í samræmi við fyrri rannsóknir á þessu sviði. 
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5 Rannsóknaraðferð 

 
Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferð sem notuð var við rannsóknina. Gerð 

verður grein fyrir mælitæki, framkvæmd og þátttakendum rannsóknarinnar. 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar er megindleg og notuð voru fyrirliggjandi gögn sem 

aflað hafði verið á árunum 2007-2008. 

 

5.1 Mælitæki 
 
Eins og fram hefur komið er mælitækið sem notað er í þessari rannsókn spurningalisti 

kenndur við Denison. Viðfangsefni rannsóknarinnar er einnig að kanna próffræðilega 

eiginleika þess.  

Ástæður þess að Denison-spurningalistinn var valinn í verkefnið INTICE var 

að spurningalistinn þykir hæfilega langur. Að auki er spurningalistanum ætlað að 

draga fram tengsl milli tiltekinna menningareinkenna og árangurs (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). 

Spurningalistinn var lagður fyrir á íslensku og ensku til að draga úr líkum á 

misskilningi sem gæti komið upp vegna þýðingar og hann var einnig lagður fyrir 

erlenda starfsmenn fyrirtækjanna, spurningalistann má sjá í viðauka 2. Þýðing 

spurningalistans var í höndum Þóru Christiansen, aðjunkts við Háskóla Íslands, og 

yfirfarinn af Þórhalli Erni Guðlaugssyni, dósent við Háskóla Íslands. 

Spurningalistinn var í þremur hlutum. Fyrsti hluti samanstendur af 60 

spurningum sem leggja áttu mat á menningarvíddirnar. En það eru fjórar yfirvíddir 

sem hver um sig er sett saman út þremur undirvíddum sem eru byggðar á fjórum 

fullyrðingaspurningum. Svarendum var gert að taka afstöðu til fullyrðinganna á fimm 

stiga Likert-kvarða, sem byggir á því hversu sammála eða ósammála þeir voru 

fullyrðingunum.  

Í öðrum hluta voru sex spurningar sem áttu að meta frammistöðu fyrirtækisins. 

En hún var metin út frá aukningu í sölu (sales growth), arðsemi (profitability/ROI), 

gæði vara og þjónustu (quality of product and service), ánægju starfsmanna (employee 

satisfaction), ánægju viðskiptavina (customer satisfaction) og heildarframmistöðu 
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(overall performance). Hér var einnig notast við 5 punkta Likert-skala. Þar voru 

þátttakendur beðnir um að meta frammistöðu fyrirtækisins samanborið við önnur 

fyrirtæki í greininni á kvarðanum 1 til 5 þar sem 1 stóð fyrir slaka frammistöðu og 5 

góða frammistöðu. Einnig var boðið upp á valmöguleikann „veit ekki“.  Hafa ber í 

huga að mat á þessum árangursmælikvörðum er einungis huglægt mat þátttakenda. 

Spruningalistann eins og hann var lagður fyrir fyritækin má  sjá í viðauka 2. 

Í þriðja og jafnframt síðasta hlutanum var spurt um bakgrunnsbreytur sem 

sneru að þátttakendum, þær voru kyn, aldur, starfsaldur, landfræðileg staðsetning og 

staða í skipuriti. Nokkuð misjafnt var hvernig þessum spurningum var háttað eftir því 

hvaða fyrirtæki átti í hlut. 

 

5.2 Framkvæmd 
Spurningalisti Denison var settur upp í vefforritinu Websurveyour og var 

þátttakendum í sex íslenskum fyrirtækjum sendur tengill inn á könnunina í tölvupósti 

á tímabilinu 2007-2008. Ítrekun var send út tvisvar sinnum en markmiðið var að ná að 

lágmarki 50% svörun.  

Þessum gögnum var steypt saman í einn gagnagrunn í forritinu SPSS. Það var 

gert í samræmi við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á vegum Denisons þar sem 

öllum gögnum hefur verið safnað í einn gagnagrunn þar sem viðmið hefur verið 

reiknað fyrir hverja vídd og hvern þátt sem nýst hefur við samanburð. Að auki hafa 

Denison, Janovics, Young og Cho (2006) gert rannsókn þar sem líkanið og 

aðferðafræðin var prófuð, þar sem notast er við þann gagnagrunn sem safnast hefur í 

fyrri rannsóknum.  

 

5.3 Þátttakendur 
 
Fyrirtækin í gagnagrunninum sem notaður er í þessari rannsókn eru þrjú 

þjónustufyrirtæki og þrjú framleiðslufyrirtæki. Fyrirtækin verða aðgreind með 

bókstöfum, A, B, C, D, E og F, til að viðhalda trúnaði.  

Alls voru það 393 einstaklingar sem svöruðu könnuninni. Í heildina var 

kynjahlutfallið jafnt (49,6% konur og 50,4% karlar).  Nokkur munur er á hlutfalli 

kynja hjá hverju fyrirtæki um sig. Í fyrirtæki E voru 77%  svarenda konur, meðan 
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hlutfallið hjá hinum fyrirtækjunum var samtals 32% konur og 68% karlar. Í töflu 5. 1 

má sjá kynjaskiptingu þátttakenda eftir fyrirtækjum.  

 

       Tafla 5-1 Kynjaskipting svarenda 

Fyrirtæki kk kvk 
A 48 26 
B 34 18 
C 11 4 
D 31 8 
E 34 117 
F 45 14 

Samtals 203 187 
 

Fjölmennustu aldurshóparnir virtust vera á bilinu 25 til 40 ára, að undanskildu 

fyrirtæki D þar sem fleiri voru í eldri aldurshópum. Erfitt er að bera saman hluti eins 

og starfsaldur og stöðugildi þar sem bakgrunnsspurningar voru ekki samhæfðar né 

notaðir sambærilegir mælikvarðar. Í flestum tilfellum voru það stjórnendur 

fyrirtækjanna sem svöruðu könnuninni að undanskildum fyrirtækjum E og F þar sem 

talsvert fleiri en þeir sem flokka má sem stjórnendur svöruðu spurningalistanum og 

vísast því í viðauka 3. 
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6 Niðurstöður 

 
Í þessum kafla verða birtar niðurstöður rannsóknarinnar. Ástæða þykir að rifja fyrst 

upp rannsóknarspurningar og tilgátur. Er að finna samsvörun milli rannsókna Denison 

á fyrirtækjamenningu og rannsókna hér á landi þar sem mælitæki Denison er beitt? 

Til að svara rannsóknarspurningunni var gerð þáttagreining og atriðagreinig á 

heildarsvörum úr gagnagrunninum.  

Önnur rannsóknarspurningin var: : Er hægt að nota hluta af spurningalista 

Denison til að spá fyrir um markaðshneigð fyrirtækja? 

Þriðja rannsóknarspurningin hljóðaði svo: Má greina samíslensk 

menningareinkenni út frá líkani Denison. Sem liður í að svara þeirri spurningu var 

settur fram mennignarprófíll íslensku fyritækjanna á radarkorti og eftirfarandi tilgátur 

prófaðar. 

H1: Íslensk fyrirtæki eiga það sameiginlegt að leggja meiri áherslu á stefnu en 
aðra menningarþætti 
H2: Íslensk fyrirtæki leggja minni áherslu á samhæfingu og samþættingu en 
aðra menningarþætti 
 
Þar sem markmið Denison hefur verið að tengja menningarvíddir við 

árangursþætti verða könnuð tengsl menningarvíddana við árangursþætti. Að lokum 

verður fjallað um tengsl menningarvídda og einstakra þátta Denison-líkansins og 

árangursbreyta. 

Kaflinn skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta eru birtar niðurstöður 

þáttagreiningar á spurningalista Denison í heild sinni og einnig þáttagreining einstaka 

vídda. Að auki verður fjallað um niðurstöður atriðagreiningar og kvörðum Denison-

listans.  

Í öðrum hluta verða birtar niðurstöður þáttagreiningar og atriðagreiningar á 

þeim atriðum í spurningalista Denison sem taldar voru tengjast markaðshneigð 

samkvæmt hugmyndum Narvers og Slaters (1990). 

Í þriðja hluta mjá sjá menningarprófíl íslensku fyrirtækjanna og ofangreindar 

tilgátur prófaðar. 

Í fjórða og síðasta lagi verða tengsl eða fylgni menningarvídda og 

menningarþátta Denison-líkansins við árangrusþætti skoðuð.  
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6.1 Þáttagreining og atriðagreining 
 
Við prófun mælitækisins var byrjað á þáttagreiningu. Markmið með þáttagreiningu er 

að finna fylgnimynstur meðal þeirra breyta sem lagðar eru fyrir. Þar með er hægt að 

fækka breytum og setja saman í hóp þær breytur sem teljast mæla sama hlutinn, það er 

að segja þær breytur sem sýna mikla innbyrðis fylgni. Þannig má ná aukinni 

nákvæmni í mælingum þar sem slíkur sameinaður þáttur er talinn áreiðanlegri en 

einstakar breytur sem mynda hann (Tabachnic og Fidell, 1996).  

Til að kanna hvort breytur tengist nægilega mikið til að þáttagreining eigi við 

voru gerð tvö tölfræðipróf KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) og Bartletts próf (Bartlett’s 

test of spherity).  

Þáttagreining getur verið tvennskonar, en það er leitandi eða staðfestandi 

þáttagreining. Í leitandi þáttagreiningu er leitað að breytum sem sýna fylgni, þótt ekki 

sé víst að þær hafi verið valdar með ákveðinn þátt í huga. Þessari aðferð er oftast beitt 

í upphafi rannsóknar til að sameina breytur og mynda tilgátu. Staðfestandi 

þáttagreining er aftur á móti notuð seinna í rannsóknarferlinu þegar búið er að móta 

ákveðnar tilgátur og því notuð meira til að prófa og staðfesta þær tilgátur sem þegar 

liggja fyrir (Tabachnic og Fidell, 1996).   

Gögnin voru þáttagreind á tvennan hátt með meginhlutagreiningu (principal 

components analysis) og hornskökkum snúningi (oblimin rotation). Hornskakkur 

snúningur varð fyrir valinu vegna þess að gert var ráð fyrir því að þættirnir hefðu 

nokkra innbyrðis fylgni samkvæmt rannsókn Denison o. fl. (2006). Fyrst var beðið um 

fjóra þætti í samræmi við fjórar megin víddir Denison líkansins og síðan voru víddir 

Denison þáttagreindar hver fyrir sig og beðið var um þrjá þætti. 

Áreiðanleiki þáttagreiningar ræðst meðal annars af úrtakstærð. Almennt er 

talið að um 10 til 15 athuganir séu hæfilegar fyrir hverja breytu (Haukur Freyr 

Gylfason og Þórhallur Guðlaugsson, 2006). Einnig er hægt að meta áreiðanleika 

þáttagreiningarinnar með þáttahleðslu þeirra, en sem dæmi má nefna er þáttahleðsla 

hærri en 0,512 fyrir úrtak sem er 100 talin marktæk (Stevens, 2002). Innri áreiðanleiki 

spruningalistans var prófaður með Chronbach´s alfa (Tabachnic og Fidell,1996).  

Spurningalisti Denison hefur verið prófaður með tiliti til áreiðanleika og 

réttmætis (Denison, o.fl. 2006). Við prófun spurningalistans var gagnagrunnur 

Denison notaður en hann samanstóð af 35.474 svörum frá 160 fyrirtækjum. 

Niðurstöður þeirra voru í heild jákvæðar fyrir réttmæti og áreiðanleika 
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spurningalistans, að auki gaf þáttagreining þá lausn að líkanið byggði á 12 þáttum sem 

saman mynda fjórar víddir.   

Gögnin þóttu tæk til þáttagreiningar. Við skoðun á fylgni fylki (corrilation 

matrix) allra 60 atriðana voru mörg þeirra með fylgni hærri en 0,3 og var meðalfylgni 

milli atriðana 0,32. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) var 0,95 og gefur það tilefni til að 

ætla að út úr þáttageiningunni kæmu einstakir og áreiðanlegir þættir (Tabachnic og 

Fidell, 2001). Bartletts prófið var tölfræðilega marktækt (χ2(1770, 

N=393)=11.996,198;p<0,001), sem einnig styður að gögnin henti til þáttagreiningar. 

Alls fengust 11 þættir sem uppfylltu viðmið Kaisers (1960) með eigingildi yfir einum 

sem samtals skýrðu samtals 62,7% af dreifingu atriða. Einnig var stuðst við skriðupróf 

(Cattel, 1966;) sem sjá má á mynd 6-1. sem gaf til kynna að einungis væri um tvo til 

þrjá þætti að ræða.   

                               

Mynd 6-1 Skriðurit þáttagreiningar 

 
Í samræmi við Denison-líkanið um fjórar meginvíddir og skriðupróf, var beðið 

um fjóra þætti í þáttagreiningu. Í töflu 7. 1 eru sýndar þáttahleðslur fyrir öll 60 atriðin 

ásamt meðalhlutfalli sem þættirnir skýra samanlagt af dreifingu hvers atriðis 

(communalities eða h2). Til að þáttagerð geti talist skýr er æskilegt að h2 sé = 0,7 eða 

hærra (Kim og Mueller, 1978) og að minnsta kosti þrjár til fjórar breytur hlaði á hvern 

þátt (Fabrigar o. fl. 1999). Skýrð dreifing (h2) í þessari rannsókn var á bilinu 0,19 -

0,69 sem telst hóflega skýr þáttagerð. Þeir fjórir þættir sem beðið var um skýrðu 

samtals 47.2% af dreifingunni. Eins og sjá má í töflu 7-1 var þáttagreiningin ekki í 

samræmi við fjórar víddir Denison. Alls hlóðu 32 atriði á fyrsta þáttinn og var hann að 
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skýra mest af dreifingunni (33,8%). Öll atriðin utan sp. 15 sem tilheyra víddinni 

þátttaka og aðild hlóðu á þáttinn. Þá hlóðu 10 atriði af 15 sem tilheyra víddinni 

samkvæmni og stöðugleiki á þáttinn. Að auki hlóðu átta atriði sem tilheyra víddinni 

aðlögunarhæfni á þáttinn. Flest atriðin tilheyrðu þáttunum breytingar og áhersla á 

þarfir viðskiptavina.  

Tafla 6-1 Mynsturfylki þáttagreiningar þar sem beðið er um fjóra þætti 

    Þættir        
  1 2 3 4 h2 
Hlutfall 
skýrðar           
dreifingar 33.76 5.57 4.64 3.21   
Sp.8 0.80 0.47 0.20 0.03 0.66 
Sp.7 0.78 0.43 0.16 0.17 0.61 
Sp.9 0.75 0.49 0.22 -0.02 0.60 
Sp.12 0.75 0.42 0.11 0.20 0.57 
Sp.5 0.74 0.40 0.29 0.15 0.56 
Sp.11 0.73 0.37 0.25 -0.01 0.57 
Sp.6 0.73 0.35 0.18 0.13 0.54 
Sp.10 0.71 0.45 0.17 0.22 0.52 
Sp.14 0.71 0.51 0.20 0.27 0.54 
Sp.1 0.70 0.32 0.14 0.07 0.50 
Sp.18 0.69 0.54 0.18 0.23 0.51 
Sp.2 0.68 0.38 0.21 0.18 0.47 
Sp.3 0.65 0.40 0.27 0.28 0.47 
Sp.22 0.65 0.43 0.11 0.15 0.43 
Sp.13 0.65 0.42 0.20 0.33 0.47 
Sp.33 0.64 0.53 0.17 0.16 0.46 
Sp.23 0.63 0.46 0.25 0.34 0.47 
Sp.30 0.63 0.51 0.13 0.17 0.44 
Sp.16 0.63 0.48 0.23 0.13 0.43 
Sp.4 0.61 0.37 0.09 0.17 0.37 
Sp.21 0.60 0.44 0.14 0.51 0.53 
Sp.25 0.59 0.53 0.16 0.50 0.53 
Sp.35 0.58 0.44 0.30 0.12 0.38 
Sp.27 0.57 0.41 0.27 0.25 0.37 
Sp.32 0.57 0.49 0.15 0.29 0.39 
Sp.28 0.56 0.42 0.38 0.29 0.42 
Sp.42 0.56 0.50 0.18 0.03 0.37 
Sp.36 0.55 0.40 0.16 -0.10 0.37 
Sp.37 0.55 0.35 0.08 -0.13 0.36 
Sp.31 0.51 0.27 -0.01 -0.30 0.44 
Sp.38 0.47 0.44 0.29 0.32 0.33 
Sp.17 0.40 0.22 -0.05 0.00 0.19 
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Tafla 6.1 Framhald. Mynsturfylki þáttagreiningar þar sem beðið er um fjóra þætti 

    Þættir        
  1 2 3 4 h2 
Hlutfall skýrðar           
dreifingar 33.76 5.57 4.64 3.21   

0.46 Sp.48 0.53 0.83 0.25 0.29 
0.32 Sp.49 0.43 0.80 0.26 0.25 
0.38 Sp.56 0.52 0.78 0.18 0.18 
0.37 Sp.57 0.43 0.78 0.20 0.19 
0.36 Sp.46 0.38 0.76 0.19 0.38 
0.33 Sp.52 0.53 0.76 0.27 0.14 
0.48 Sp.59 0.58 0.75 0.19 0.17 
0.33 Sp.55 0.47 0.73 0.20 0.15 
0.40 Sp.53 0.35 0.71 0.20 0.14 
0.37 Sp.54 0.43 0.71 0.13 0.19 
0.39 Sp.60 0.52 0.70 0.30 0.26 
0.38 Sp.51 0.53 0.69 0.29 0.25 
0.50 Sp.47 0.28 0.61 0.07 0.31 
0.61 Sp.45 0.46 0.56 0.30 0.51 
0.40 Sp.26 0.49 0.53 0.29 0.50 
0.69 Sp.44 0.50 0.53 0.11 0.33 
0.64 Sp.41 0.43 0.53 0.22 0.44 
0.37 Sp.39* 0.19 0.23 0.68 0.14 
0.52 Sp.24* 0.11 0.14 0.66 0.11 
0.60 Sp.29* 0.25 0.17 0.64 0.01 
0.52 Sp.15* 0.03 0.05 0.62 -0.13 
0.50 Sp.43* 0.27 0.19 0.61 0.11 
0.54 Sp.50* 0.13 0.27 0.58 0.18 
0.62 Sp.34* 0.12 0.22 0.54 -0.05 
0.60 Sp.58* 0.09 -0.05 0.43 -0.36 
0.34 Sp.20 0.41 0.39 0.08 0.62 
0.60 Sp.19 0.24 0.24 -0.01 0.54 
0.53 Sp.40 0.10 0.31 0.06 0.54 

*atriði snúið fyrir þáttagreiningu 
 

Þáttahleðslur á þátt 1 eru frá 0,8 til 0,4, en samkvæmt viðmiðum Comreys er 

þáttahleðsla hærri en 0,71 (50% overlapping variance) ágæt (exellent), þáttahleðsla 

hærri en 0,63 (40% overlapping variance) mjög góð, þáttahleðasla hærri en 0,55 (30% 

overlapping variance) góð, þáttahleðsla hærri en 0,45 (20% overlapping variance) 

viðunandi og þáttahleðsla lægri en 0,32 (10% overlapping variance) léleg (Tabanick 

og Fidell, 1996).  
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Á þátt 2 hlóðu alls 18 atriði. Flest þessara atriða tilheyra viddinni hlutverk og 

stefna þau atriði sem tilheyra þessari vídd en hlóðu ekki á þáttinn voru neikvætt 

orðuðu fullyrðingaranr: sp. 50 og sp. 58. Að auki hlóðu á þennan þátt sp. 26 

(starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar) og sp. 41 (við lítum á mistök 

sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur). Þátta hleðslur voru frá 0,83 til 0,53 sem 

var nokkuð gott.  

Á þátt 3 hlóðu átta atriði en það eru allar neikvætt orðuðu fullyrðingarnar. 

Þessi þáttur inniheldur fullyrðingar úr öllum víddum Denison-líkansins og hlaða þær 

ekki á neinn annan þátt. 

Að lokum hlóðu einungis þrjú atriði á fjórða þáttinn. Það voru atriði sp. 19 (að 

hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði), sp 20 (til staðar eru 

siðareglur sem stýra hegðun og okkar og hjálpa okkur að greina á milli þess sem er 

rétt og rangt) og sp 40 (starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini). 

Sp 19 og sp 20 eiga samkvæmt Denison að vera að mæla gildi fyrirtækisins, aftur á 

móti virðist innihald sp 40 ekki tengjast hinum efnislega. 

Segja má að eina víddin úr líkani Denison sem skilaði sér í þessari 

þáttagreiningu var víddin hlutverk og stefna. Víddirnar þáttaka og aðild og 

samkvæmni og stöðugleiki runnu saman í eina ásamt nokkrum atriðum úr víddinni 

aðlögunarhæfni. Þrátt fyrir að ekki fengust þær fjórar víddir Deniosn-líkansins var 

haldið áfram og hver vídd Denison þátttagreind. 

 

Niðurstöður þáttagreining einstakra vídda 

Niðurstöður þáttagreinigar á fyrstu víddinni þáttöku og aðild þar sem beðið er um þrjá 

þætti í samræmi við rannsókn og kenningar Denison og fl. (2006), má sjá á töflu 6-2. 

Skriðurit gaf einungis einn þátt til kynna og regla Keiser gaf einungis til kynna tvo 

þætti með eigingildi yfir einum. Eins og sjá má á töflu 6-2 hlaða fyrstu ll atriðin 

saman á fyrsta þáttinn og eru þáttahleðslur mjög háar og er þessi þáttur að skýra stóran 

hluta dreifingarinnar. Þessi atriði tilheyra þáttunum frelsi til athafna og áhersla á 

teymisvinnu, að auki hlóð sp 11 hæst á þennan þátt. Sp. 15 hleður ein á þátt 2 sem er í 

samræmi við þáttagreiningu á öllum 60 atriðunum. Nefna má að í prófun Denison o.fl. 

(2006) á líkaninu var lagt til að spurningu 15 væri jafnvel sleppt í áframhaldandi 

rannsóknum þar sem hún hafði mjög lága fylgni með öðrum spurningum sem mynda 

áttu þáttinn þróun mannauðs og hæfni. 
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Tafla 6-2 Mynsturfylki þáttagreiningar, þáttaka og aðild. 
   
    Þættir    
  1 2 3 h2 
Hlutfall skýrðar  52,2% 7,0% 6,0%  
dreifingar     
Sp.1 0.74 0.01 -0.55 0.56 
Sp.2 0.70 0.01 -0.61 0.53 
Sp.3 0.67 0.24 -0.61 0.53 
Sp.4 0.70 0.00 -0.41 0.50 
Sp.5 0.76 0.09 -0.63 0.60 
Sp.6 0.75 -0.01 -0.54 0.57 
Sp.7 0.82 0.04 -0.59 0.68 
Sp.8 0.87 0.02 -0.54 0.76 
Sp.9 0.80 0.03 -0.54 0.64 
Sp.10 0.68 -0.09 -0.75 0.63 
Sp.11 0.76 0.17 -0.59 0.60 
Sp.12 0.68 0.03 -0.84 0.73 
Sp.13 0.54 0.10 -0.86 0.74 
Sp.14 0.62 0.10 -0.87 0.76 
Sp.15 0.02 0.98 -0.05 0.96 
*atriði snúið fyrir þáttagreiningu    

 

 

Að lokum hlaða þrjú atriði á þátt 3 sem tilheyra þættinum þróun mannauðs og 

hæfni. En eins og sjá má í töflu 7-2, þá er að öllum líkindum einungis um einn þátt að 

ræða þar sem þáttahleðslur sp. 12, sp 13 og sp 14 (0,54-0,68) háar á þætti 1 að réttara 

væri að ætla að þær tilheyrðu þeim þætti, ef ekki hefði verið beðið um þrjá þætti.  

Í þáttagreiningu fyrir víddina þróun mannauðs og hæfni voru þrír þættir með 

fjölda eigingilda yfir einum.. Skriðurit gaf til kynna tvo til þrjá þætti. Niðurstöður 

þáttagreiningar má sjá á töflu 6-3. Á fyrsta þáttinn hlóðu hæst 10 atriði, með 

þáttahleðslur frá 0,5 til 0,76. Tvö atriði hlaða hæst á þátt 2 en það eru sp.24 og sp.29, 

neikvætt orðuðu fullyrðingarnar með háar þáttahleðslur. Á þátt þrjú hlaða hæst sp. 19, 

sp. 20 og sp 21.  
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Tafla 6-3 Mynsturfylki þáttagreiningar. Þróun mannauðs og hæfni 
   
    Þættir    
  1 2 3 h2 
Hlutfall skýrðar  38,0% 9,7% 8,0%  
dreifingar     
Sp.16 0.68 0.06 0.36 0.47 
Sp.17 0.51 -0.36 0.17 0.43 
Sp.18 0.71 -0.01 0.47 0.55 
Sp.19 0.22 0.03 0.74 0.56 
Sp.20 0.39 0.02 0.83 0.69 
Sp.21 0.55 0.08 0.74 0.62 
Sp.22 0.69 -0.01 0.38 0.50 
Sp.23 0.67 0.21 0.46 0.51 
Sp.24* 0.08 0.76 0.13 0.59 
Sp.25 0.67 0.18 0.60 0.59 
Sp.26 0.67 0.24 0.47 0.53 
Sp.27 0.72 0.22 0.20 0.55 
Sp.28 0.71 0.33 0.20 0.58 
Sp.29* 0.25 0.75 -0.02 0.61 
Sp.30 0.76 0.02 0.23 0.58 
*atriði snúið fyrir þáttagreiningu    

 

 

Þegar víddin aðlögunarhæfni var þáttagreind fengust þrír þættir með eigingildi 

yfir einum, þó fengust ekki þeir þættir sem vænst var í samræmi við þætti Denison, 

frekar en í fyrri tilfellunum, sjá nánar töflu 6-4. Á þátt 1 hlóðu hæst sjö atriði, tvo 

atriði úr þætti breytingar, tvö atriði úr þætti áhersla á þarfir viðskiptavina og þrjú 

atriði frá þætti lærdómur. Eins og áður hlóðu þau atriði sem voru neikvætt orðuð hæst 

saman á þátt 2. Að lokum hlóðu hæst fimm atriði saman á þátt 3, sem komu úr öllum 

þremur þáttum Denison.  
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Tafla 6-4 Mynsturfylki þáttagreiningar. Aðlögunarhæfni 
   
    Þættir    
  1 2 3 h2 
Hlutfall skýrðar  33,5% 10,5% 9,2%  
dreifingar     
Sp.31 0.16 0.04 0.70 0.50 
Sp.32 0.65 0.19 0.43 0.48 
Sp.33 0.64 0.18 0.53 0.52 
Sp.34* 0.03 0.70 0.07 0.51 
Sp.35 0.51 0.25 0.56 0.45 
Sp.36 0.36 0.14 0.80 0.65 
Sp.37 0.29 0.14 0.80 0.64 
Sp.38 0.64 0.18 0.37 0.44 
Sp.39* 0.14 0.74 0.08 0.55 
Sp.40 0.62 0.01 -0.17 0.56 
Sp.41 0.75 0.25 0.31 0.57 
Sp.42 0.46 0.18 0.58 0.41 
Sp.43* 0.26 0.73 0.12 0.55 
Sp.44 0.69 0.06 0.41 0.53 
Sp.45 0.70 0.29 0.28 0.51 
*atriði snúið fyrir þáttagreiningu    

 

Eitt atriði, sp. 35  var með svipað háar þáttahleðslur á þætti 1 og 3 og því gæti 

þetta atriði fylgt hvorum sem er, en virtist þó eiga betur heima í þætti 3. Þegar þeir þrír 

þættir sem fengust eru bornir saman við MKTOR er fyrsti líkastur 

viðskiptavinahneigð. Á þennan þátt hlaða einnig atriði sem mætti kalla lærdóm eða 

lærdómshneigð. Þau þrjú atriði sem hlaða á þátt 2 gætu fallið undir þáttinn samþætt 

markaðsstarf (interfunctional coordination). Í lokin gæti þáttur 3 kallast breytingar eða 

samkvæmt Narver og Slater (1990) samkeppnishneigð. 

Að lokum var víddin hlutverk og stefna þáttagreind. Fjöldi eigingilda yfir 

einum gáfu einungis til kynna að um tvo þætti væri að ræða og skriðurit gaf einungis 

einn þátt. Niðurstöður þáttagreiningarinnar má sjá á töflu 6-5. Líklegt er að einungis 

sé um einn eða tvo þætti að ræða en þáttur 1 er að skýra um helming dreifninar.  
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Tafla 6-5 Mynsturfylki þáttagreiningar. Hlutverk og stefna 
   
    Þættir    
  1 2 3 h2 
Hlutfall skýrðar  49,8% 7,8% 6,6%  
dreifingar     
Sp.46 0.82 0.17 0.54 0.68 
Sp.47 0.75 0.00 0.33 0.62 
Sp.48 0.84 0.21 0.65 0.74 
Sp.49 0.79 0.28 0.66 0.69 
Sp.50* 0.24 0.63 0.27 0.42 
Sp.51 0.70 0.42 0.59 0.59 
Sp.52 0.76 0.33 0.62 0.63 
Sp.53 0.77 0.31 0.47 0.61 
Sp.54 0.74 0.15 0.48 0.54 
Sp.55 0.49 0.09 0.89 0.81 
Sp.56 0.56 0.14 0.92 0.86 
Sp.57 0.64 0.21 0.79 0.67 
Sp.58* -0.02 0.77 -0.10 0.67 
Sp.59 0.62 0.28 0.75 0.62 
Sp.60 0.62 0.36 0.64 0.53 
*atriðum snúið fyrir þáttagreiningu    

 

 

Fjögur atriði af fimm sem tilheyra þættinum skýr og markviss stefna hlaða á 

þátt 1. Sp. 50 hleður hæst á þátt 2 ásamt sp. 58. Síðan hlóðu fjögur atriði úr þættinum 

markmið einnig á þátt 1, sem samkvæmt þessari greiningu bendir til að þættirnir skýr 

og markviss stefna og markmið séu einn og sami þátturinn. Á þátt 3 hlóðu hæst fimm 

atriði. Fjögur þeirra eru þau sömu og tilheyra þættinum framtíðarsýn að auki hleður 

þar einnig sp. 55 (fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni) en 

þessi fullyrðing passar vel með öðrum spurningum um framtíðarsýn.  

Í heildina séð er ekki hægt að segja að niðurstöður þessarar þáttagreiningar séu 

í samræmi við fyrri rannsóknir Denison o.fl. ( 2006). Þótt víddir Denison hafi verið 

þáttagreindar sérstaklega þar sem beðið var um þrjá þætti virtist sem þau atriði sem 

voru neikvætt orðuð iðulega hlaða saman á þátt. Vegna þess hversu þættirnir í þessari 

rannsókn voru frábrugnir þáttum Denison var ákveðið að reikna ekki innra 

samræmi/einsleitni atriða sem fengust í þáttagreiningu, heldur skoða einsleitni atriða á 

kvörðum Denison. Það má færa rök fyrir því þar sem öll atriðin utan sp. 15 sem 

tilheyra víddinni þáttaka og aðild hlóðu á sama þáttinn. Einnig hlóðu flest atriðin sem 

tilheyra víddinni hlutverk og stefna saman á þátt. Að auki hefur réttmæti og 
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áreiðanleiki listans verið staðfest í rannsókn Denison og fleiri (2006). Í töflu 6-6 má 

sjá niðurstöður atriðagreinignar á kvörðum Denison.  

 

Atriðagreining á skölum Denison 

Í töflu 6-6 eru reiknuð alfa-gildi (Chronbach´s alpha) sem segja fyrir um innra 

samræmi kvarða, fyrir þættina 12 og víddirnar fjórar. Alfa-gildin voru frá 0,53 til 0,88. 

Innra samræmi er talið gott ef það er á bilinu 0,7 – 0,9. Ef alfa-gildi er lægra en 0,7 

eru atriði talin of sundurleit til að meta sömu hugsmíðina, ef aftur á móti alfa-gildi er 

mikið hærra en 0,9 eru líkur á að atriði séu of mörg og óhætt sé að fækka atriðum 

(Kline, 2000).  

Tafla 6-6 niðurstöður atriðagreiningar á skölum Denison 

       

Víddir Þættir Atriði 
Heildar 
fylgni  Meðaltal Staðalfrávik N 

      við skala       
Þáttaka og  Frelsi til 1 0.67 3.72 0.97 393 
aðild Athafna 2 0.68 3.56 1.04  
α = 0,92  3 0.62 3.50 1.01  
 α = 0,83 4 0.53 3.78 0.91  
   5 0.67 3.40 1.08   
 Áhersla á  6 0.68 3.34 1.18 393 
 Teymisvinnu 7 0.76 3.67 1.00  
  8 0.79 3.60 1.07  
 α = 0,88 9 0.75 3.55 1.01  
   10 0.62 3.48 0.90   
 Þróun  11 0.57 3.76 1.01 392 
 mannauðs  12 0.67 3.61 1.02  
 og hæfni 13 0.63 3.50 1.06  
 α = 0,74 14 0.68 3.79 1.06  
    15* 0.07 3.29 1.14   
Samkvæmni Gildi 16 0.49 3.64 0.93 393 
og   17 0.35 3.50 0.91  
stöðugleiki  18 0.54 3.73 0.94  
α = 0,87 α =0,70 19 0.39 3.76 1.07  
   20 0.52 3.87 1.10   
 Samkomulag 21 0.57 3.84 1.01 393 
  22 0.45 3.62 0.98  
  23 0.66 3.50 0.91  
 α = 0,71 24* 0.15 3.48 1.06  
   25 0.59 3.65 0.97   
 Samhæfing 26 0.53 3.49 0.93 393 
 Og 27 0.61 3.01 1.04  
 Samþætting 28 0.65 3.07 0.91  
 α = 0,74 29* 0.28 3.31 1.15  
    30 0.54 3.43 0.84   
* atriði snúið til að reikna alfa-gildi     
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Tafla 6. 6 framhald, niðurstöður atriðagreiningar á skölum Denison 

   Heildar    
Víddir Þættir Atriði fylgni við   Meðaltal Staðalfrávik N 
      skala       
Aðlögunar- Breytingar 31 0.37 3.20 1.05 393 
hæfni  32 0.55 3.80 0.97  
Alfa = 0,83  33 0.55 3.82 0.97  
 Alfa =0,64 34* 0.08 3.41 1.00  
   35 0.47 3.46 0.90   
 Áhersla á  36 0.45 3.34 0.94 392 
 Þarfir 37 0.43 3.22 0.93  
 Viðskiptavina 38 0.45 3.58 0.95  
 Alfa =0,53 39* 0.14 3.38 1.22  
   40 0.12 3.93 1.10   
 Lærdómur 41 0.54 4.16 0.89 393 
  42 0.41 3.57 1.09  
  43* 0.25 3.40 1.05  
 Alfa =0,69 44 0.55 4.06 0.86  
    45 0.51 3.60 1.04   
Hlutverk Skýr og  46 0.72 4.39 0.84 393 
og stefna Markviss 47 0.52 3.94 0.88  
Alfa = 0,91 Stefna 48 0.73 4.12 0.91  
 Alfa =0,77 49 0.73 4.22 0.97  
   50* 0.24 3.78 1.35   
 Markmið 51 0.63 3.82 0.92 393 
  52 0.74 3.97 0.90  
  53 0.69 4.11 0.88  
 Alfa =0,84 54 0.62 4.09 0.92  
   55 0.53 3.52 0.97   
 Framtíðar- 56 0.62 3.61 0.97 391 
 Sýn 57 0.62 4.03 0.95  
  58* -0.01 3.10 1.10  
 Alfa =0,70 59 0.63 3.74 0.86  
    60 0.59 3.81 0.87   
* atriði snúið til að reikna alfa-gildi     

 

  
Í heildina er réttmæti skalanna gott, bæði fyrir einstaka þætti og 

menningarvíddirnar í heild. Lökustu alfa–gildin eru fyrir þættina, breytingar, áhersla 

á þarfir viðskiptavina og lærdóm sem tilheyra víddini aðlögunarhæfni.  

Þá var skoðuð leiðrétt fylgni við heildartölu kvarða (item total correlation) en í 

því felst að reikna út fylgni einstakra atriða við heildar niðursstöður kvarðans, sem er 

liður í að meta áreiðanleika prófsins. Ef fylgni atriðis við heildarstigafjölda er lægri en 

0,3 bendir það til þess að atriðið sé að leggja lítið til sameiginlegar dreifingar 
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(common variance) atriða. Þá er ástæða til að sleppa viðkomandi atriði en lág fylgni 

getur stafað af of hárri mælivillu eða það eigi lítið skylt við þá hugsmíð sem því er 

ætlað að mæla (Field, 2005). 

Fyrir víddina þátttaka og aðild og þá þrjá þætti sem tilheyra henni var leiðrétt 

fylgni við heildartölu kvarða (item total correlation) góð í flestum tilfellum, sem 

bendir til að atriðin séu einsleit sem tryggir viðunandi áreiðanleika mælingarinnar. 

Athygli vekur að atriði 15 Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá 

færni sem nauðsynleg er til að takast á við verkefnin hefur mjög lága fylgni við 

heildartölu kvarðans og er það í samræmi við rannsókn Denison o.fl. (2006).  

Fyrir víddina samkvæmni og stöðugleiki og þá þætti sem tilheyra þeirri vídd 

voru svipaðar niðurstöður og í þeim fyrsta og hafði atriði 24 Við eigum oft í 

vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál mjög lága fylgni við 

heildartölu kvarðans.  

Atriði þáttanna sem tilheyra víddinni aðlögunarhæfni er með nokkuð lægri 

fylgni við heildartölu kvarða en í öðrum þáttum. Einnig eru alfa-gildi þáttanna nokkuð 

lægri en þáttum annara vídda. Atriði 34 Tilraunir til að koma á breytingum mæta að 

jafnaði mótstöðu, atriði 39 Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar 

ákvarðanir eru teknar og atriði 40 Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við 

viðskiptavini voru með áberandi lága fylgni sem bendir til að þessi atriði eigi ekki 

heima í viðkomandi þætti. 

Þeir þættir sem tilheyra víddinni hlutverk og stefna hafa há alfa-gildi (α > 0,7). 

Sama sagan er þó á ferðinni með neikvætt orðuðu atriðin, atriði 50 (Stefna okkar er 

óskýr í mínum huga) og 58 (Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn 

fyrirtækisins). 

 

Er hægt að nota atriði úr Denison listanum við mælingar  á markaðshneigð? 

Niðurstöður þáttagreiningar á þeim atriðum sem þóttu tengjast markaðshneigð má sjá í 

töflu 6-7 og er tengslum þeirra atriða best lýst með þremur þáttum með eigingildi 

þáttana hærra en 1,8. Eftir fyrstu skoðun var atriði 39 fjarlægt sökum lágrar fylgni 

(meðalfylgni = 1,6).    
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Tafla 6-7 Mynsturfylki þáttagreiningar á atriðum sem teljast tengjast markaðshneigð 
 

    Þættir       
Atriði 1 2 3 h2   

Hlutfall      
skýrðar 

dreifingar 38,54% 8,34% 6,76%     
sp. 28 0.79 0.03 0.16 0.66 0.64 
sp. 27 0.75 0.11 0.13 0.59 0.62 
sp. 6 0.71 0.28 0.02 0.58 0.61 

sp. 30 0.69 0.21 0.21 0.56 0.65 
sp. 10 0.57 0.26 0.32 0.49 0.62 
sp. 35 0.56 0.33 0.22 0.47 0.61 
sp. 3 0.55 0.25 0.28 0.44 0.57 

sp. 33 0.48 0.32 0.43 0.52 0.61 
sp. 32 0.48 0.24 0.40 0.45 0.58 
sp. 37 0.15 0.82 0.14 0.72 0.63 
sp. 36 0.15 0.82 0.18 0.73 0.63 
sp. 31 0.30 0.60 -0.08 0.46 0.45 
sp. 42 0.34 0.48 0.30 0.43 0.45 
sp. 40 0.05 -0.21 0.77 0.64 0.33 
sp. 47 0.13 0.17 0.61 0.42 0.38 
sp. 44 0.29 0.29 0.58 0.51 0.49 
sp. 38 0.37 0.22 0.51 0.45 0.41 

                  
 

 

Ekki var beðið um ákeðinn fjölda þátta í þetta sinn þar sem um tilraun var að 

ræða. Þáttagreining gaf fjögurra þátta lausn. Á fyrsta þáttinn hlóðu níu atriði og mætti 

nefna þáttinn samhæft markaðsstarf (α = 0,87) og leiðrétt fylgni við heildartölu kvarða 

var á bilinu 0,57 – 0,65. Annan þáttin má nefna viðskiptavinahneigð og hlóðu alls 

fjögur atriði á hann (α = 0,74) og leiðrétt fylgni við heildartölu kvarða á bilinu 0,45 – 

0,63. Þriðji þátturinn samansóð einnig af fjórum atriðum og mætti kalla hann 

samkeppnishneigð, alfa-gildi fyrir hann var þó í lægri kantinum (α = 0,62) og leiðrétta 

fylgni við heildartölu kvarða á bilinu 0,33 – 0,49. Þó að þessir þættir féllu að nokkru 

leyti að hugmyndum Narvers og Slaters (1990) um markaðshneigð, var fylgni við 

heildartölu kvarða fyrir seinni tvo þættina frekar lág. Því er ekki öruggt að draga þá 

ályktun að atriðin séu örugglega að mæla þá hugsmíð sem þeim er ætlað eða þá að 
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mælivilla sé há. Einnig eru gildin fyrir h2 það lág að ekki er hægt að tala um skýra 

þáttagreiningu.  

Þáttagreining á völdum atriðum sem þóttu tengjast markaðshneigð, ásamt 

atriðagreiningu og þáttagreiningu á víddini aðlögunarhæfni benda ekki til að rétt sé að 

nota ofangreind atriði til að mæla markaðshneigð án þess að einhverjar breytingar eigi 

sér stað. Aftur á móti mætti líta svo á að nota megi þessi atriði sem vísbendingu um 

markaðshneigð fyrirtækja. Því margar spurninganna í þessum mælitækjum, Denison 

spurnigalistanum og MKTOR, eru keimlíkar þó áherslumunur sé milli spurninga í 

þessum tveimur mælitækjum.  

 

 

6.2 Einkenni íslenskar fyrirtækjamenningar 
 
Til að meta form eða lögun íslenskrar fyrirtækjamenningar voru 12 þættir Denison 

líkansins kortlagðir á radarkort sem sjá má á mynd 6-2. Eins og fyrr hefur komið fram 

var atriðum15, 24, 29, 34, 39, 43, 50 og 58 snúið fyrir útreikninga á meðaltölum og 

stigum. Í töflu 7-8 má sjá meðaltöl, staðalfrávik og stig fyrir undirþætti Denison 

líkansins fyrir hvert fyrirtæki. Ekki verður fjallað sérstaklega um menningarprófíl 

einstakra fyrirtækja en menningarprófílar fyrirtækjanna eru nokkuð líkir. Í viðsauka 4 

má sjá menningarprófíl einstakra fyrirtækja á radarkorti ásamt töflum fyrir meðaltöl 

og staðalfrávik einstakra atriða í spurningalista Denison. Hafa ber í huga þegar 

niðurstöður eru skoðaðar að hlutfall svara frá fyrirtæki E er hæst (N=153) og hefur því 

meira vægi en önnur fyrirtæki í heildarstigum. 

Eins á smá má í töflu 6-8 þá eiga öll fyrirtækin það sameiginlegt að vera með 

hæsta meðaltalið fyrir þáttinn skýr og markviss stefna. Að auki eiga þau það einnig 

sameiginlegt að vera með lægsta meðaltalið fyrir þáttinn samhæfing og samþætting. 
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Tafla 6-8 Meðatöl fyrirtækja fyrir einstaka þætti 
 

  Frelsi til  Áhersla á  
Þróun 

mannauðs   Samhæfing og  
Fyrirtæki   athafna teymirvinnu og hæfni Gildi Samkomulag samþætting 
A Meðaltal 3.88 3.89 3.79 3.74 3.69 3.45 
 N 74 71 74 71 73 72 
 Staðalfrávik 0.78 0.80 0.71 0.72 0.65 0.68 
 Stig 77.7 77.7 75.7 74.9 73.8 68.9 
B Meðaltal 3.66 3.78 3.58 3.74 3.37 3.05 
 N 52 52 52 51 52 51 
 Staðalfrávik 0.55 0.61 0.54 0.48 0.43 0.51 
 Stig 73.2 75.5 71.5 74.7 67.5 61.0 
C Meðaltal 3.91 3.99 4.00 3.89 3.99 3.54 
 N 15 15 15 15 14 14 
 Staðalfrávik 0.56 0.75 0.69 0.58 0.60 0.64 
 Stig 78.1 79.7 80.0 77.9 79.7 70.9 
D Meðaltal 3.80 3.64 4.00 3.82 3.86 3.45 
 N 39 40 40 40 40 40 
 Staðalfrávik 0.72 0.69 0.55 0.69 0.64 0.66 
 Stig 76 72.8 79.9 76.4 77.1 68.9 
E Meðaltal 3.42 3.36 3.45 3.72 3.63 3.24 
 N 153 151 152 152 150 151 
 Staðalfrávik 0.77 0.81 0.70 0.65 0.68 0.65 
 Stig 68.4 67.3 68.9 74.4 72.6 64.8 
F Meðaltal 3.39 3.11 3.35 3.44 3.47 3.09 
 N 59 57 57 57 57 59 
 Staðalfrávik 0.89 1.03 0.93 0.76 0.79 0.85 
 Stig 67.9 62.2 66.9 68.8 69.4 61.9 
Samtals Meðaltal 3.59 3.53 3.59 3.70 3.62 3.26 
 N 392 386 390 386 386 387 
 Staðalfrávik 0.78 0.85 0.74 0.67 0.67 0.69 
 Stig 71.9 70.6 71.8 74.0 72.4 65.3 
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Tafla 6. 8 framhald. Meðatöl fyrirtækja fyrir einstaka þætti 
 

      
Áhersla á 
þarfir   Skýr og      

Fyrirtæki   Breytingar viðskiptanina Lærdómur 
markviss 

stefna Markmið Framtíðarsýn 
A Meðaltal 3.74 3.61 3.89 4.32 4.14 3.92 
 N 70 67 69 70 69 69 
 Staðalfrávik 0.59 0.59 0.56 0.76 0.77 0.66 
 Stig 74.9 72.2 77.9 86.4 82.9 78.4 
B Meðaltal 3.68 3.22 3.62 3.57 3.79 3.53 
 N 52 52 52 52 52 50 
 Staðalfrávik 0.39 0.38 0.44 0.47 0.62 0.61 
 Stig 73.5 67.5 72.4 71.5 67.5 70.6 
C Meðaltal 3.76 3.73 3.80 4.32 4.05 3.88 
 N 14 15 14 15 15 15 
 Staðalfrávik 0.58 0.65 0.55 0.62 0.68 0.70 
 Stig 75.1 74.7 76.0 86.4 81.1 77.6 
D Meðaltal 3.52 3.70 3.89 4.21 3.91 3.74 
 N 40 39 39 40 40 40 
 Staðalfrávik 0.72 0.61 0.66 0.57 0.59 0.54 
 Stig 70.3 74.1 77.8 84.1 78.2 74.7 
E Meðaltal 3.44 3.46 3.79 4.18 3.91 3.63 
 N 151 151 151 153 152 152 
 Staðalfrávik 0.58 0.57 0.66 0.69 0.67 0.57 
 Stig 68.7 69.2 75.8 83.5 78.2 72.6 
F Meðaltal 3.38 3.45 3.54 3.90 3.64 3.41 
 N 58 56 56 58 58 56 
 Staðalfrávik 0.80 0.77 0.89 0.85 0.83 0.74 
 Stig 67.7 68.9 70.8 78.0 72.9 68.1 
Samtals Meðaltal 3.54 3.49 3.76 4.09 3.90 3.66 
 N 385 380 381 388 386 382 
 Staðalfrávik 0.63 0.61 0.66 0.73 0.71 0.64 
  Stig 70.7 69.7 75.2 81.8 78.0 73.2 

 

 

Stigin voru reikuð út frá heildarmeðaltali fyrir hvern þátt samkvæmt 

aðferðafræði Denison. Hæstu stigin  eru fyrir þáttinn skýr og markviss stefna (81,8) og 

markmið (78). Lægstu stigin eru síðan fyrir þættina samhæfing og samþætting (65,3) 

og áhersla á þarfir viðskiptavina (69,7).  
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Mynd 6-2 Heildarstig fyrir öll fyrirtækin á radarkorti. 

 
Samkvæmt radarkorti (mynd 6-2) virðist mesta áherslan hjá íslensku 

fyrirtækjanna vera á ytra umhverfi nánar tiltekið stefnu og markmiðssetningu meðan 

þættir eins og áhersla á þarfir viðskiptavina og breytingar virðast líða skort. 

Samkvæmt Denison og Neale (1996) búa þau fyrirtæki sem hafa mikla áherslu á ytra 

umhverfi yfir frumkvöðlamenningu. Ókostirnir við þessa menningargerð eru að 

fyrirtækin skortir þá stjórn sem nauðsynleg er til að viðhalda vexti þeirra og eiga 

jafnvel í erfiðleikum með að veita viðskiptavinum þá þjónustu eða vöru sem þau lofa. 

Miðað við hversu lágt fyrirtækin skora í áherslu á þarfir viðskiptavina má draga þá 

ályktun að íslensk fyrirtæki séu ekki sérlega markaðshneigð (að því gefnu að 

umræddir þættir gefi vísbendingar um markaðshneigð). Þar sem stig fyrirtækjanna 

fyrir þáttinn lærdómur eru talsvert hærri en fyrir hina þætti aðlögunarhæfni má álykta 

að fyrirtækin séu meðvituð um hvaða vinnubrögð séu við hæfi og hvað staðla skuli 

viðhafa en þau ná ekki að framkvæma og koma því til skila til viðskiptavinanna. 

Mögulega liggur orsökin í lágum stigum samþættingar og samhæfingar miðað við 

þættina gildi og samkomulag sem bendir til þess að samvinna milli deilda innan 

fyrirtækjanna gæti verið betri.  
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Við prófun á tilgátum: H1: Íslensk fyrirtæki eiga það sameiginlegt að leggja 

meiri áherslu á stefnu en aðra menningarþætti H2: Íslensk fyrirtæki leggja minni 

áherslu á samhæfingu og samþættingu en aðra menningarþætti, voru gerð pöruð t-

próf á þeim þáttum sem voru með hæsta og næsthæsta stigið og síðan lægsta og 

næstlægsta stigið. Samkvæmt t-prófum var stuðningur við báðar tilgágurnar. Munur 

var á meðaltali fyrir þáttinn skýr og markviss stefna (M=4,09, SD=0,73) og þáttarins 

markmið (M=3,91, SD=0,72) sem var með næst hæsta meðaltalið (t(384) = 7,55; 

p<0,05). Einnig var munur á meðaltölum fyrir þáttinn samhæfing og samþætting 

(M=3,27, SD=0,69) og þáttarins áhersla á þarfir viðskiptavina (M=3,48, SD=0,62), 

sem var með næst lægsta meðaltalið (t(375) = -6,8;p<0,059). 

 

6.3 Tengsl árangur við menningarvíddir 
 
Í töflu 6-9 má sjá fylgni einstakra þátta og vídda við árangursbreyturnar, söluvöxt, 

hagnað, gæði vara og þjónustu, ánægju starfsmanna, ánægju viðskiptavina og heildar 

árangur. Til að skoða meðaltöl svara við árangurstengdu spurningunum vísast í 

viðauka 5. Eins og sjá má í töflunni voru allir þættirnir með tölfræðilega marktæka 

fylgni við árangursbreytur. Höfundar tölfræðirita eru ekki alltaf á einu máli um 

hvernig túlka skuli styrk fylgni, en í þessari rannsókn er mikil eða sterk fylgni talin 

vera á bilinu 0,5 - 1, meðal fylgni 0,3 - 0,5 og veik fylgni 0,1 - 0,3 (Pallant, 2001). 

Hæsta fylgni við menningarþættina sýndi ánægja starfsmanna en hún var á 

bilinu 0,41-0,54 (meðal r = 0,47) og er því eina árangursbreytan sem hægt er að tala 

um að hafi sterka fylgni við allar menningarvíddirnar. Hæsta fylgni ánægju 

starfsmanna var við víddina samkvæmni og stöðugleiki en algengara er að víddin 

þáttaka og aðild hafi hæstu fylgnina (Denison o.fl. 2006; Yilmaz og Ergun, 2009). 

Lægst var fylgnin við hagnað (r á bilinu 0,17-0.30, meðal r = 0,22) og söluvöxt (r á 

bilinu 0,16-0,30, meðal r = 0,25) og er því um að ræða frekar veika fylgni. 

Meðalfylgni menningarþátta við gæði vara og þjónustu var r = 0,3, ánægju 

viðskiptavina var r = 0,33 og heildarárangurs var r = 0,38, sem telst miðlungs sterk. 

Þessar niðurstöður styðja niðurstöður Denison, o.fl. (2006), þó eru heldur lægri 

fylgnitölur í þessari rannsókn.  
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Tafla 6-9 Fylgnistuðlar þátta við árangursbreytur 

 
Víddin aðlögunarhæfni eins og aðrar menningarvíddir Denison-líkansins, 

hefur jákvæð tengsl við allar árangursbreyturnar. Aðlögunarhæfni hefur þó sterkasta 

fylgni við ánægju starfsmanna r = 0,5 og síðan meðal sterka fylgni við ánægju 

viðskiptavina og heildarárangur r = 0,40 og minnsta eða veika fylgni við hagnað r = 

0.24. Fylgnin við söluvöxt var á mörkum að teljast veik eða meðal sterk (r = 0,29). Þó 

hefur víddin mesta fylgni við ánægju viðskipavina af menningarvíddunum. 

Víddin hlutverk og stefna hafði hæsta fylgni við heildarárangur af víddunum 

fjórum og er það í samræmi við rannsókn Yilmanz og Ergun (2008) sem gerð var í 

Tyrklandi og Denison o.fl. (2006).  

Þessi rannsókn gaf ekki til kynna að víddirnar sem snúa að innra umhverfi, 

þátttaka og aðild og samkvæmni og stöðugleiki hefðu meiri forspárgildi fyrir gæði 

vara og þjónustu og hagnað en víddirnar sem snúa að ytra umhverfi sem rannsókn 

Denison, o.fl. (2006) gaf til kynna. Þvert á móti virtust víddirnar hlutverk og stefna og 

aðlögunarhæfni hafa ívið sterkari fylgni við söluvöxt, en hlutverk og stefnu og 

samkvæmni og stöðugleika höfðu síðan hærri fylgni við hagnað. Í báðum tilfellum var 

þó um veika fylgni að ræða.  

 

 

 

Söluvöxtur Ánægja Ánægja Heildar 
stafrsmanna árangur

.26** .17** .28** .50** .36** .39**
Frelsi til athafna .23** .18* .24** .46** .33** .37**

Áhersla á teymisvinnu .26** .18** .26** .46** .37** .40**
.22** .17** .27** .45** .29** .31**

.23** .26** .35** .54** .35** .41**
Gildi .23** .21** .24** .41** .23** .31**

Samkomulag .16** .20** .35** .47** .29** .37**
.18** .24** .29** .49** .37** .35**

.29** .24** .36** .51** .40** .40**
Breytingar .21** .17** .27** .46** .31** .32**

.27** .17** .29** .40** .35** .31**

Lærdómur .25** .26** .34** .43** .35** .39**

Hlutverk og stefna .30** .30** .33** .51** .32** .49**
.24** .24** .28** .42** .24** .39**
.30** .28** .29** .49** .29** .44**
.28** .30** .33** .50** .36** .50**

*p<0.05. **p<0..01.
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7 Umræður 

 
Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna próffræðilega eiginleika Denison-

spurningalistans og velta upp þeim möguleika að hann myndi einnig nýtast sem 

mælitæki til að mæla markaðshneigð fyrirtækja. Rannsóknin beindist að sex 

íslenskum fyrirtækjum þar sem menningarprófíll þeirra var skoðaður og leitað að 

sameiginlegum þáttum sem einkenna íslenska fyrirtækjamenningu. Í þessum kafla 

verður fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar og ályktanir dregnar af þeim. 

Einnig verður fjallað um takmarkanir og hvað mætti hugsanlega betur fara. 

 

7.1 Próffræðilegir eiginleikar Denison-spurningalistans 
 
Til að kanna próffræðilega eiginleika spurningalistans voru gerðar tvær 

þáttagreiningar, fyrst með öllum atriðum spurningalistans og síðan var hver vídd 

þáttagreind fyrir sig. Að auki var gerð atriðagreining á kvörðum Denison-listans. 

Fyrst var spurningalisti Denisons þáttagreindur þar sem beðið var um fjögurra 

þátta lausn í samræmi við meginvíddir Denison-líkansins. Heildarlausnin var ekki í 

samræmi við lausn Denisons, o.fl (2006). Flestar fullyrðingarnar hlóðu á fyrsta og 

annan þátt. Á fyrsta þáttinn hlóðu alls 32 atriði en 15 atriði eiga að hlaða á hvern þátt 

samkvæmt Denison o.fl. (2006). Af þessum 32 atriðum tilheyrðu 14 atriði af fyrstu 

víddinni þátttöku að undanskildu atriði 15, 10 atriði af víddinni samkvæmni og 

stöðugleiki, 7 atriði frá aðlögunarhæfni og eitt atriði (42) af víddinni hlutverk og 

stefna. Á annan þáttinn hlóðu 16 atriði, tvö sem tilheyrðu víddinni aðlögunarhæfni og 

14 atriði af víddinni hlutverk og stefna. Neikvætt orðuðu fullyrðingarnar hlóðu saman 

á þriðja þáttinn og á fjórða þáttinn hlóðu einungis þrjú atriði, 19, 20 og 40. Þessar 

niðurstöður benda til þess að einungis sé um tvær víddir að ræða sem snúa að innra og 

ytra umhverfi. Víddirnar þátttaka og aðild og samkvæmni og stöðugleiki virðast renna 

saman í eina. Eldri kenningar litu ekki á að víddir eins og  þátttaka og aðild og 

samkvæmni og stöðugleiki væru aðskildar (Peters og Waterman, 1982; Deal og 

Kennedy, 1982) og eru því þessar niðurstöður nær þeirri hugmynd að tengslin milli 
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þessara vídda séu það mikil að ekki sé um tvær aðskildar og jafngildar víddir að ræða. 

Annar þátturinn er nokkurn veginn í samræmi við víddina hlutverk og stefna.   

Næst var hver vídd samkvæmt líkani Denisons þáttagreind þar sem beðið var 

um þrjá þætti í hverri vídd. Í þáttagreiningu á víddinni þátttaka og aðild fengust í raun 

einungis tveir þættir þar sem atriði 15 hlóð eitt á þátt, en líklegast er að einugnis sé um 

einn þátt að ræða. Þessar niðurstöður styðja hugmyndir Denisons og fleiri (2006) um 

að atriði 15 skuli sleppt, einnig bentu niðurstöður atriðagreiningar til þess sama. Í 

engri af þeim fjórum víddum Denisons fengust þrír þættir sem voru í samræmi við 

þáttagerð Denison-líkansins og alltaf hlóðu neikvætt orðuðu fullyrðingarnar saman á 

þátt og þá iðulega á þátt númer 2. Þegar þessi sömu atriði voru skoðuð í 

atriðagreiningu þá hafa þau einnig mjög lága fylgni við heildartölu kvarða (r á bilinu 

0,01–0,28) sem túlka mætti sem svo að réttast væri að sleppa þessum atriðum. Erfitt er 

að átta sig á hvað veldur þessu því ef atriðin eru skoðuð saman er ekki hægt að greina 

sameiginlegt þema, enda koma þessi atriði úr öllum víddum. Þetta vandamál var ekki 

til staðar í rannsókn Denisons o.fl. (2006) að undanskildu atriði 15. Mögulegt er að 

einhverra skýringa sé að leita í þýðingu og aðlögun spurningalistans að íslensku. Því 

var borin saman leiðrétt fylgni við heildartölu kvarða þessarar rannsóknar við 

rannsókn Carters o.fl. (2007). Samanburðinn má sjá í töflu 7-1. Einungis var borið 

saman við þau lönd sem virtust einnig vera með lága fylgni við heildarkvarða á 

þessum atriðum, auk ensku til samanburðar. Þá kemur í ljós að víetnamska þýðingin 

virðist vera með hvað líkustu fylgnina.  Ekki er hægt að fullyrða að ástæðuna sé að 

finna í aðlögun spurningalistans að íslensku þar sem spurningarnar voru einnig birtar á 

ensku.  

 

Tafla 7-1 Samanburður á fylgni við heildartölu kvarða milli tungumála 
Atriði Íslenska Víetnamska Taílenska Indónesíska Tékkneska Flæmska Enska (US) 
Sp. 15 0.07 -0.02 -0.24 0.01 0.18 0.28 0.19 
Sp. 24 0.15 -0.13 0.25 0.34 0.44 0.21 0.45 
Sp. 29 0.28 -0.20 0.38 0.32 0.01 0.04 0.50 
Sp. 34 0.08 0.09 0.14 -0.14 0.46 0.42 0.43 
Sp. 39 0.14 0.20 0.30 -0.12 0.55 0.55 0.57 
Sp. 43 0.25 0.23 0.03 0.42 0.57 0.24 0.37 
Sp. 50 0.24 0.38 0.50 0.45 0.68 0.70 0.67 
Sp. 58 -0.01 -0.28 -0.01 0.37 0.26 0.55 0.32 

• aðrar tölur en íslenskar eru fengnar úr rannsókn Carters o.fl (2007) 
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 Það að spurningalistinn sé lagður fyrir bæði á íslensku og ensku gæti að einhverju 

leyti skýrt hversu óljós þáttagreiningin var, því ekki er hægt að vita hvaða 

einstaklingar svara ensku spurningunum og hverjir þeim íslenku. Einnig er möguleiki 

að sumum íslenskum spurningum  og sumum enskum spurningum sé svarað af sama 

aðila, þar sem notkun á enskri tungu er nokkuð algeng í íslenskum fyrirtækjum. 

Einnig var spurningalistinn ekki bakþýddur á ensku sem telst viðurkennd aðferðafræði 

(Carter o.fl. 2007). Með því að senda spurningalistann bæði á ensku og íslensku til að 

koma í veg fyrir að spurningar væru misskildar gæti verið ein af ástæðum fyrir að 

þáttagreining var ekki í samræmi við niðurstöður. Auk þess má vera að svarendur hafi 

ekki lesið nægilega vel spurningarnar eða verið orðnir leiðir á að svara, sem er frekar 

ósennilegt þar sem neikvætt orðuðu atriðin voru dreifð um spurningalistann og hefði 

þá átt frekar að koma niður á spurningum sem voru í lok spurningalistans.  

Almennt var innra réttmæti gott í flestum þáttum (α > 0,7) að undanskildum 

þáttunum, breytingar (α = 0,64) og áhersla á þarfir viðskiptavina (α = 0,53) sem var 

sambærilegt við indónesísku, taílensku og víetnömsku mælingarnar (Carter o.fl. 

2007).  

 

7.2 Markaðshneigð 
 
Eins og komið hefur fram fékkst engin þáttur í  þáttagreiningu á öllum atriðum 

Denison-spurningalistans, sem hægt var að flokka sem aðlögunarhæfni. Í seinni 

greiningunni þar sem eingögnu víddin aðlögunarhæfni var þáttagreind fengust ekki 

þættir í samræmi við þætti Denison, en þau atriði sem hlóðu á fyrsta þáttinn mætti 

flokka sem viðskiptavinahneigð. Í atriðagreiningu á skalanum voru alfa-gildi ekki góð 

fyrir breytingar og áhersla á þarfir viðskiptavina, en segja má að þau hafði verið 

viðunandi fyrir lærdóm (α = 0,69). Aðlögunarhæfni var sú vídd sem var með lægstu 

alfa-gildin af þessum fjórum menningarvíddum. Þar sem forsendur fyrir 

markaðshneigð byggjast að miklu leyti á góðum samskiptum innan fyrirtækja og flæði 

upplýsinga var gerð þáttagreining með völdum atriðium úr spurningalista Denison 

sem þóttu tengjast markaðshneigð, nánar tiltekið þáttum Narvers og Salters (1990) 

samhæfðu markaðsstarfi, viðskiptavinahneigð og samkeppnishneigð. Niðurstöður voru 

þriggja þátta lausn sem féll nokkuð að markaðshneigð. Skýrastur var fyrsti þátturinn 

sem kallaður var samhæft markaðsstarf, en hin tveir þættirnir, kallaðir 
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viðskiptavinahneigð og samkeppnishneigð voru ekki með gott innra samræmi, það er 

að segja með frekar lága fylgni atriða við kvarða (á bilinu 0,33 – 0,63). Nokkur 

áherslumunur er á þeim atriðum sem tilheyra MKTOR og DOCS. Það sem er helst 

sameiginlegt er viðskiptavinahneigð, aftur á móti vantar ýtarlegri spurningar í DOCS  

sem snúa að samkeppnishneigð, mælingum og eftirfylgni í markaðsstarfi. Þrátt fyrir að 

ekki sé mælt með að nota DOCS til að mæla markaðshneigð, má líta svo á þar sem 

viðskiptavinaheigð er mæld með DOCS gefi þátturinn aðlögunarhæfni a. m. k. 

undirþátturinn áhersla á þarfir viðskiptvina ótvírætt til kynna hvort 

viðskiptavinahneigð sé á háu stigi hjá fyrirtækjum. Að teknu tilliti til þess má síðan 

líta svo á að íslensk fyrirtæki séu ekki sérlega markaðshneigð.  

 

 

7.3 Íslensk fyrirtækjamenning 
 
Megináhersla hjá þeim íslensku fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni virtist vera á 

ytra umhverfi. Hæstu stigin voru fyrir skýra og markvissa stefnu og markmið meðan 

þau lægstu voru fyrir samhæfingu og samþættingu. Samkvæmt Denison og Neele 

(1996) þá flokkast þessi menningargerð undir frumkvöðlamenningu, þar sem 

ókostirnir eru erfiðleikar við að viðhalda vexti og veita viðskiptavinum þær vörur og 

þjónustu sem lofað er. Þetta er í nokkru samræmi við aðrar niðurstöður þar sem 

fyrirtækin eru með talsvert lægri skor fyrir þáttinn áhersla á þarfir viðskiptavina og 

samhæfingu og samþættingu. Einnig má líta svo á að þar sem mikil áhersla er hjá 

stjórnendum að taka skjótar ákvarðanir (Sigrún Davíðsdóttir, 2006; Helga Harðardóttir 

og Snjólfur Ólafsson, 2007) gefist minni tími til að huga að innviðum fyrirtækja. 

Einnig hefur komið fram að íslenskir stjórnendur treysti lítið á starfsfólk (Smith, 

Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo, 2003) og skortur sé á að þeir miðli 

upplýsingum til starfsfólks og hagsmunaaðila og eins og fram kemur í þessari 

rannsókn er frekar lítil áhersla lögð á þarfir viðskiptavina.  

Í töflu 7.2 má sjá meðaltal fyrir 12 þætti Denison-líkansins íslensku 

fyrirtækjanna borið saman við meðaltöl úr gagnagrunni Denisons (Denison, o.fl. 

2006). Áberandi er að meðaltöl íslensku fyrirtækjanna eru nokkuð hærri en 

meðaltalsviðmiðið. Að teknu tilliti til þess standa íslensku fyrirtækin sig vel. Það er þó 

varhugavert að miða einungis við meðaltalsviðmiðin þar sem mögulegt er að 

landfræðilegur menningarmunur á gildismati geti haft áhrif á hvernig einstaklingar 
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svara fullyrðingum. Einnig þykir rétt að árétta að eitt fyrirtækið í íslenska 

gagnagrunninum var með umtalsvert fleiri svör en önnur og hefur því meira vægi í 

útreikningum á heildarmeðaltali. 

Tafla 7-2 Samanburður íslenskra meðaltala við gagnagrunn Denisons 
 

Menningar- Þættir Meðaltal  Staðalfrávik Íslensku  Íslensku  
víddir   viðmið viðmið meðaltölin staðalfrávikin 

 Frelsi til      
Þátttaka athafna 3.31 0.71 3.59 0.78 

 Áhersla á      
 teymisvinnu 3.40 0.77 3.53 0.85 

 
Þróun 

mannauðs     
 og hæfni 3.41 0.69 3.59 0.74 
      

Samkvæmni Gildi 3.50 0.66 3.70 0.67 
og  Samkomulag 3.22 0.66 3.62 0.67 

stöðugleiki 
Samhæfing 

og  3.03 0.73 3.26 0.69 
 samþætting     
      
 Breytingar 3.10 0.69 3.54 0.63 

Aðlögunarhæfni 
Áhersla á 
þarfir 3.37 0.69 3.49 0.61 

 viðskiptavina     
 Lærdómur 3.13 0.71 3.76 0.66 
      
 Skýr og      

Hlutverk 
markviss 

stefna 3.41 0.82 4.09 0.73 
og Markmið 3.47 0.69 3.90 0.71 

stefna Framtíðarsýn 3.02 0.73 3.66 0.64 
      

 
Einnig getur skipt miklu máli hvernig spurningar eru orðaðar og hvernig notkun 

lýsingarorða er háttað (Zickar og fleiri, 2007). Ef fyrsta spurningin í Denison-

spurningalistanum er tekin sem dæmi:  

Most employees are highly involved in their work 

Flestir starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt 

Þá er lýsingarorðið highly notað í ensku útgáfunni en ekki sambærilegt lýsingarorð í 

þeirri íslensku, sem gefur allt annað viðmið og er strax líklegra að svör við ensku 

spurningunni séu lægri að meðaltali en hjá þeim sem svara íslensku útgáfunni, þar sem 

svarendur þurfa að taka afstöðu hvað sé highly involved og hvað involved. Sérstaklega 

er varað við að orða spurningar á þennan hátt þar sem verið er magnbinda sögnina 

(Zickar og fleiri, 2007). Að auki má setja spurningarmerki við það hvort þessar 
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fullyrðingar séu sambærilegar, það er að segja ef íslenska spurningin væri bakþýdd á 

ensku, hvort þýðingin yrði sú sama.  

Það getur verið erfitt að finna viðeigandi viðmið þar sem iðulega er hægt að 

gagnrýna þau flest á einhvern hátt. Fey og Denison tala um í rannsókn frá 1993 að 

meðaltal lægra en 3,69 beri vott um veikleika í menningargerð fyrirtækis meðan 

viðmið Denisons og fleiri (2006) eru talsvert lægri, enda hefur gagnagrunnur Denisons 

stækkað umtalsvert á þessum tíma og fleiri lönd bæst í hópinn. Annað viðmið er að 

finna hjá Gallup, (2005) þar sem meðaleinkunn er skipt í þrjá flokka, meðaleinkunn 

4,2–5,0 (stig 84–100) er talið mjög gott, talið er ásættanlegt þegar meðaleinkunn er á 

bilinu 3,7–4,19 (stig 74-83) og kallað starfhæftbil, aðgerðabil er síðan þegar 

meðaleinkunn er lægri en 3,7 (stig lægri 73), þá er talið að brýn þörf sé á úrbótum hjá 

fyrirtækjum. Þegar niðurstöður voru bornar saman við ofangreind viðmið var enginn 

þáttur með nógu hátt meðaltal til að flokkast undir mjög gott. Þættirnir  skýr og 

markviss stefna, markmið, gildi og lærdómur sem allir eru með áherslu á ytra 

umhverfi eru á starfhæfu bili, meðan allir þættir sem snúa að innra starfi, samkomulag, 

samhæfing og samþætting, frelsi til athafna, áhersla á teymisvinnu og þróun 

mannauðs og hæfni, voru með það lágt meðaltal að þörf væri á úrbótum. Af þeim 

þáttum sem snúa að ytra umhverfi voru það framtíðarsýn, breytingar og áhersla á 

þarfir viðskiptavina sem þurftu útbóta við.  

Miðað við það að sem mest jafnvægi sé æskilegast sé á öllum þáttum Denison-

líkansins (Denison og Neele, 1996; Roldán og Bray, 2009) er nokkuð ljóst að íslenskir 

stjórnendur þurfa að huga meira að innra starfi hjá sínum fyrirtækjum og leggja meiri 

áherslu á samkvæmni og stöðugleika. Samkvæmt nýjum rannsóknum Schmidts, o.fl. 

(2009) eru vísbendingar um að víddirnar séu ekki jafngildar, heldur sé þátttaka og 

aðild, aðlögunarhæfni og hlutverk og stefna háð því hversu mikil samkvæmni og 

stöðugleiki er. Því er enn mikilvægara og jafnvel grunnforsenda að huga að þeim 

þáttum og bæta, sem tilheyra víddinni samkvæmni og stöðugleiki. 

 

7.4 Árangursþættir 
 
Fylgni var milli allra árangursþátta og menningarvídda Denison-líkansins. Hæsta 

fylgnin var við ánægju starfsmanna við allar menningarvíddirnar og voru þessar 

niðurstöður í fullu samræmi við rannsókn Denisons og fleiri (2006). Hæst var þar 

fylgni samkvæmni og stöðugleika við ánægju starfsmanna (r = 0,54). Má því draga þá 
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ályktun að sterk fyrirtækjamenning ali af sér ánægðari starfsmenn. Þar sem einnig var 

há fylgni við aðrar menningarvíddir er ekki hægt að líta svo á að nægilegt sé fyrir 

fyrirtæki að leggja eingöngu áherslu á þessa vídd til að auka ánægju starfsmanna. 

Miðað við menningarprófíl fyrirtækjanna í þessari rannsókn er ekki um sterka 

menningu að ræða hjá íslenskum fyrirtækjum. 

Frekar lág fylgni var milli allra menningarþátta og söluvaxtar og hagnaðar. Það 

ber að hafa í huga í þessu tilliti að mælikvarðar árangurs í þessari rannsókn voru 

huglægir og því ekki víst að allir svarendur hafi haft þekkingu á þessum 

mælikvörðum. Því væri áhugavert að sjá hvernig samhengið milli menningarvíddanna 

væri ef einnig væri notast við raunstærðir úr ársreikningum. Það hefur þó verið 

gagnrýnt að mæla fyrirtækjamenningu á einum tímapunkti og nota bókhaldsgögn sem 

ná yfir lengri tíma (Gordon og DiTomaso, 1992),  en það getur þó verið nauðsynlegt 

til að meta til dæmis söluvöxt og aukningu í markaðshlutdeild. 

 

7.5 Takmarkanir og lokaorð 
 
Hafa ber í huga að þau gögn sem stuðst var við í þessari rannsókn koma frá einungis 

sex fyrirtækjum og því ekki við hæfi að alhæfa um niðurstöður, þó eru allar líkur á því 

að þessar niðurstöður gefi ákveðna vísbendingu um menningarprófíl íslenskra 

fyrirtækja. Að auki voru svör frá fyrirtæki E talsvert fleiri en frá hinum fyrirtækjunum 

og það hefur því áhrif á heildarmeðaltal og gæti því menningarprófíll þess fyrirtækis 

verið nokkuð ríkjandi í niðurstöðum. 

Segja má að það sé ákveðin takmörkun á rannsókninni að spurningalistinn hafi 

verið lagður fyrir á tveimur tungumálum, sem gerir það erfiðara að meta hvernig 

aðlögun hans að íslensku hefur tekist. Því er lagt til að spurningalistinn verði 

bakþýddur á ensku til að draga úr möguleikum á að merking spurninga eða hugtaka 

hafi breyst, áður en hann verður lagður fyrir aftur. Að auki er lagt til ef fyrirtæki eru 

með erlenda starfsmenn að þá sé hægt að velja um íslenska eða enska útgáfu 

spurninganna til að hægt sé að halda utan um hverjir svara hvoru tungumálinu. 

Mikilvægt er að vita hvaða einstaklingar svara íslensku spurningunum og hverjir þeim 

ensku. Því hefði verið betra við fyrirlögn spurninganna að svarendur hefðu haft kost á 

að velja annaðhvort að svara á ensku eða íslensku. Einnig ber að hafa í huga að hugtök 

geta haft mismunandi merkingu eftir menningarsvæðum (Denison, Haaland og 

Goelzer, 2003) og getur það vissulega haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Alltaf 
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er sá möguleiki fyrir hendi að villur leynist í gagnasafni sem hafi áhrif á niðurstöður 

eða svarendur fái leiða á að svara löngum spurningalistum. 

Ekki þótti víddin aðlögunarhæfni né valin atriði úr Denison spruningalistanum 

fullnægjandi til að nota til mælinga á markaðshneigð þó svo aðlögunarhæfni gefi 

ákveðnar vísbendingar um áherslur á markaðshneigð fyrirtækja. Til að rannsaka betur 

hvort þessi vídd sé að mæla markaðshneigð er lagt til að samanburðarrannsókn sé gerð 

þar sem bæði er lagður fyrir MKTOR og atriðin sem tilheyra aðlögunarhæfni. 

Mat á árangri í þessari rannsókn byggist á huglægu mati svarenda, sem er að 

sumu leyti ákveðinn galli því það hlýtur að fara eftir stöðu svarenda hversu mikla 

þekkingu þeir hafa á árangursbreytum. Til samanburðar hefði verið gott að hafa 

einhverjar tölulegar stærðir fengnar úr bókhaldsgögnum. 

Áhugavert væri að skoða nánar hvernig svörum milli fyrirtækja væri háttað 

eftir atvinnugreinum því eins og sjá mátti á radarkortum í viðauka 4 virðist vera 

einhver munur á svörum hjá þeim. Einnig væri áhugavert að bera saman svör eftir 

stöðu svarenda innan fyrirtækja, en í þessu tilfelli reyndist erfitt að nýta 

bakgrunnsbreytur til samanburðar í þessari rannsókn þar sem bakgrunnsspurningarnar 

voru ekki samhæfðar. 

Þrátt fyrir að þáttagreining hafi ekki gengið eins og vænst var, þá má segja að 

atriðagreining hafi komið í heildina vel út og í samræmi við rannsókn Denisons o.fl. 

(2006). Þó ekki sé mælt með að nota víddina aðlögunarhæfni til að mæla 

markaðshneigð þá gefur þessi vídd ákveðnar vísbendingar um markaðshneigð. Miðað 

við hversu lág stig fyrirtækjanna var fyrir áherslu á þarfir viðskiptavina virðast íslensk 

fyrirtæki ekki hafa tileinkað sér hugmyndafræði markaðshneigðar og bæta mætti 

verulega innra starf fyrirtækjanna til að stuðla að sterkri fyrirtækjamenningu. Í stuttu 

máli er sú ályktun dregin að íslensk fyrirtækjamenning einkennist af 

frumkvöðlamenningu.  
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Viðauki 1. Spurningalisti MKTOR  

Viðskiptavinahneigð 

1. Our strategy for competitive advantage is based on our understanding of 

customers needs 

2. All of our business functions are integrated in serving the needs of our target 

markets 

3. Our business strategies are driven by our beliefs about how we can create 

greater value for our customers 

4. We measure customer satisfaction systematically and frequently 

 
Interfunctional coordination 

5. We give close attention to after-sales service 

6. Top management regularly discusses competitors’ strengths and strategies 

7. All of our managers understand how everyone in our business can contribute 

to creating customer value 

8. We target customers where we have an opportunity for competitive advantage 

9. We share resources with other business units. 

 
Samkeppnishneigð 
 

10. Our salespeople regularly share information within our business concerning 

competitors’ strategies 

11. Our business objectives are driven primarily by customer satisfaction 

12. We rapidly respond to competitive actions that threaten us  

13. We constantly monitor our level of commitment an orientation to serving 

customers need 

14. Our top managers from every function regularly visit our current and 

prospective customer 

15. We freely communicate information about our successful and un successful 

customer experiences across all business functions 
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Viðauki 2. 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 

 
 

Team Orientation 
Áhersla á teymisvinnu 
 
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 
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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. 
 
10.       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. 
11. 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 
Þróun mannauðs og hæfni 
 
11. Authority is delegated so that people can act on their own. 
12. Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 
 
12. The “bench strength” (capability of people) is constantly improving. 
13. 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. 
14. 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. 
15. 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. 
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16. 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 
Samkvæmni og stöðugleiki 

 
Core Values 
Gildi 
 
16. The leaders and managers “practice what they preach”. 
17. 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. 
18. Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er 

beitt. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 
 
18. There is a clear and consistent set of values that governs the way we do 
 business. 
19. Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 
 
19. Ignoring core values will get ou in trouble. 
20. 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 behaviour and tells us right from 
 wrong. 
21. 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. 
22. Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn 

fyrir alla aðila. 
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      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
22. There is a “strong” culture 
23. 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. 
24. 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. 
25. Við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
25. There is a clear agreement about the right way and the wrong way to do 
 hings. 
26. 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. 
27. 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. 
28. 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. 
29. 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. 
30. 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 a good alignment of goals across levels. 
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31. Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga sviða innan 
fyrirtækisins. 

 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
 
Adabtability 
Aðlögunarhæfni 
 

Creating Change 
Breytingar 
 
31. The way things are done is very flexible and easy to change. 
32. Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt 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. 
33. 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. 
34. 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. 
35. 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. 
36. 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 þarfir viðskiptavina 
 
36. Customer comments and recommendations often lead to changes. 
37. Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
37. Customer input directly influences our decisions. 
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38. 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. 
39. 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 
40. 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. 
41. Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
 

Organizational Learning 
Lærdómur  
 
41. We view failure as an opportunity for learning and improvement. 
42. 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. 
43. 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”. 
44. Margt fellur á milli “skips og bryggju” hjá okkur. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 
 
44. Learning is an important objective in our day-to-day work. 
45. 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”. 
46. Við gætum þess að “hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera”. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
 
 
 
Mission 
Hlutverk og stefna 
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Strategic Direction & Intent 
Skýr og markviss stefna 

 
46. There is a long-term purpose and direction.  
47. 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. 
48. 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. 
49. 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. 
50. Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 
50. Our strategic direction is unclear to me. 
51. Stefna okkar er óskýr í mínum huga. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
 

Goals & Objectives 
Markmið  

 
51. There is widespread agreement about goals. 
52. Víðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
52. Leaders set goals that are ambitious, but realistic. 
53. 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. 
54. 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. 
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55. 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. 
56. Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 

 
 

Vision 
Framtíðarsýn 

 
56. We have a shared vision of what the organization will be like in the future. 
57. Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun vera í framtíðinni. 
 
      Mjög ósammála          1          2          3          4          5          Mjög sammála 
57. Leaders have a long-term viewpoint. 
58. 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. 
59. 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. 
60. 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 

 
 
Effectiveness questions 
Spurningar um árangur 

 
61.  Sales growth. 
61.  Aukning í sölu. 
 

Slök frammistaða          1          2          3          4          5          Góð frammistaða, veit ekki 
 

62. Profitability/ROI. 
62. Arðsemi. 

    
Slök frammistaða          1          2          3          4          5          Góð frammistaða, veit ekki 
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63. Quality of product and service. 
63. Gæði vara og þjónustu. 

  
Slök frammistaða          1          2          3          4          5          Góð frammistaða, veit ekki 
 

64. Employee satisfaction. 
64. Ánægja starfsmanna. 

  
Slök frammistaða          1          2          3          4          5          Góð frammistaða, veit ekki 
 

65. Customer satisfaction. 
65. Ánægja viðskiptavina. 

  
Slök frammistaða          1          2          3          4          5          Góð frammistaða, veit ekki 

 
66. Overall organizational performance. 
66. Heildar frammistaða fyrirtækis. 

 
Slök frammistaða          1          2          3          4          5          Góð frammistaða, veit ekki 
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Viðauki 3. Bakgrunnsupplýsingar þáttakenda 
Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur frá fyrirtæki A 

 
Tafla 2. Bakgrunnspplýsingar um þátttakendur frá fyrirtæki B 

 
 
 
 
 
 
 

Fjöldi Hlutfall
74

Kynjaskipting
Karlar 48 65
Konur 26 35
Aldur

21 29
31 til 40 ára 29 40
41 til 50 ára 19 26
51 til 60 ára 2 3

1 1

Iceland 72 99
USA 1 1

Forstjóri/Framkvæmdastjóri 6 8
2 3

14 19
50 69

Fjöldi Hlutfall
52

Kynjaskipting
Karlar 34 65
Konur 18 35
Aldur

8 15
31 til 40 ára 29 56
41 til 50 ára 12 23
51 til 60 ára 3 6
Starfsaldur
Minna en 1 ár 3
1 til 3 ár 10
4 til 7 ár 17
Meira en 7 ár 22

Forstjóri/Framkvæmdastjóri 13 25
1 2

37 71
1 2
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Tafla 3. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur frá fyrirtæki C 
 

 
 
Tafla 4. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur frá fyrirtæki D 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fjöldi Hlutfall
15

Kynjaskipting
Karlar 11 73
Konur 4 27
Aldur

5 33
31 til 40 ára 6 40
41 til 50 ára 4 27

Fjöldi Hlutfall
40

Kynjaskipting
Karlar 31 79
Konur 8 21
Aldur
Yngri en 25 1 3
26-35 3 8
36-45 12 30
46-55 11 28

13 33
Starfsaldur
Styttri en 5 ár 9 23
5-10 ár 8 20
11-15 ár 4 10
16-20 ár 9 23
Lengri en 20 ár 10 25

Forstjóri/Framkvæmdastjóri 2 5
10 25

Deildarstjóri 25 63
3 8
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 Tafla 5. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur frá fyrirtæki E 
 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 
 
  

 

 

Fjöldi Hlutfall
153

Kynjaskipting
Karlar 34 23
Konur 117 77
Aldur
Yngri en 25 9 6
26-35 49 32
36-45 39 26
46-55 38 25

16 11
Starfsaldur
Styttri en 5 ár 63 42
5-10 ár 20 13
11-15 ár 13 9
16-20 ár 14 9
Lengri en 20 ár 41 27

Útibússtjóri 10 8
4 3

12 9
Gjaldkeri 19 14

13 10
60 45
4 3

Sölustjóri 9 7
Hópstjóri 1 1

1 1
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Tafla 6. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur frá fyrirtæki F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fjöldi Hlutfall
58

Kynjaskipting
Karlar 45 78
Konur 13 22
Aldur
Yngri en 25 4 7
26-35 24 43
36-45 18 32
46-55 6 11

4 7
Starfsaldur
Styttri en 5 ár 31 53
5-10 ár 9 16
11-15 ár 10 17
16-20 ár 4 7
Lengri en 20 ár 4 7

4 7
10 18
22 39
21 37
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Viðauki 4. Radarkort einstakra fyritækja 
 

 

 
 
 
 



  

- 117 - 
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Viðauki 5 Meðaltöl árangursbreyta 

 

  Aukning  
Gæði 
vara  Ánægja  Ánægja  Heildar 

Fyrirtæki   í sölu Arðsemi 
og 

þjónustu starfsmanna viðskiptavina frammistaða 
A Meðaltal 4.09 3.65 3.65 4.08 4.34 4.39 
 N 64 60 60 71 64 69 
 Staðalfrávik 0.85 0.95 0.95 0.82 0.65 0.62 
        

B Meðaltal 4.49 4.15 4.55 3.52 3.93 4.29 
 N 47 47 49 50 42 51 
 Staðalfrávik 0.72 0.88 0.68 0.93 0.81 0.78 
        

C Meðaltal 4.53 4.73 4.73 4.4 4.53 4.53 
 N 15 15 15 15 15 15 
 Staðalfrávik 0.92 0.46 0.46 0.63 0.52 0.52 
        

D Meðaltal 4.34 4.39 4.65 4.14 4.06 4.47 
 N 32 36 37 36 34 34 
 Staðalfrávik 0.87 0.84 0.59 0.83 0.81 0.66 
        

E Meðaltal 4.33 4.57 4.23 3.69 3.51 4.08 
 N 151 147 150 148 150 151 
 Staðalfrávik 0.89 0.72 0.96 1.08 1.08 0.85 
        

F Meðaltal 3.9 3.89 4.13 3.67 3.84 4.04 
 N 51 45 56 57 56 56 
 Staðalfrávik 1.29 1.09 0.94 1.23 0.89 0.81 
        

Samt. Meðaltal 4.26 4.26 4.22 3.81 3.85 4.21 
 N 360 350 367 377 361 376 
  Staðalfrávik 0.94 0.92 0.92 1.03 0.97 0.78 
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