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Abstract 
 

The national cultures of Iceland and the Netherlands are similar in some 

dimensions but not all. The main difference is in the Dutch long-term thinking 

versus the Icelandic short-term thinking. The Dutch are, in addition, more 

uncertainty avoiding than Icelanders. This means that in organizations the 

Icelanders are often seen as careless and unorganized by the Dutch. The Dutch 

are seen by the Icelander as inflexible and unwilling to help with last-minute 

situations. The organizational culture in Eimskip in the Netherlands is mainly 

characterized by Dutch national culture, but there are influences from the 

Icelandic national culture. Various minor conflicts can be traced to different 

cultures.  

Work does not have the same meaning in the lives of Icelanders and the Dutch. 

Icelanders seem to want to get more out of their work than the Dutch. Icelandic 

people want their work to be demanding and to feel they do good. 

The manager has to realize that on this basis the same motivators do not work 

for employees from the two countries. Icelanders need to feel progress from 

their work but the Dutch need to feel that they follow instructions and job 

descriptions precisely.  
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Útdráttur  
 

Samanburður á þjóðmenningu Íslands og Hollands hefur leitt í ljós að löndin 

hafa lík gildi í mörgum víddum, en helsti munur liggur í langtímaviðhorfi 

Hollendinga á móti skammtímaviðhorfi Íslendinga. Auk þess eru Hollendingar 

óvissufælnari en Íslendingar. Þetta hefur þau áhrif inn í fyrirtækjamenningu að 

Íslendingar verða óskipulagðir og á síðustu stundu með allt, í augum 

Hollendinga og Hollendingar verða ósveigjanlegir og tregir til að „redda 

hlutunum“ í augum Íslendinga. 

Fyrirtækjamenning Eimskips í Hollandi er því lituð af áhrifum frá 

þjóðmenningu Íslands í gegnum íslenskan yfirmann og íslenska starfsmenn. 

Einnig einkennist hún af áhrifum frá hollenskri þjóðmenningu, en það er ekki 

að undra þar sem meirihluti starfsmanna ber gildi þeirrar menningar. 

Breytingar hafa átt sér stað innan Eimskips á Íslandi sem hafa víðtæk áhrif, þar 

á meðal á fyrirtækjamenningu Eimskips bæði á Íslandi og í Hollandi. Þó er 

ekki hægt að segja að stjórnendur geti stjórnað fyrirtækjamenningunni 

auðveldlega, en nefna má að breytingarnar á Íslandi hafa haft neikvæð áhrif á 

fyrirtækjamenningu Eimskips á Íslandi.  

Þá varpa vinnuviðhorfin ljósi á það að vinnan gegnir ólíku hlutverki í lífi 

Hollendinga og Íslendinga. Íslendingar vilja frekar fá krefjandi vinnu og sjá 

árangur af starfi sínu heldur en Hollendingar. Viðtöl leiddu í ljós að 

Íslendingar vilja einnig bera meiri ábyrgð en Hollendingarnir. Ísland hefur 

mun sterkari vinnumenningu heldur en Holland og hafa þessi viðhorf áhrif á 

fyrirtækjamenninguna og hvernig stjórnunarhættir eiga við.  

Íslenski stjórnandinn þarf að nota þá starfshvata sem höfða til starfsmanna, en 

sömu starfshvatarnir höfða ekki til landa beggja þjóðanna. Íslendingar þurfa að 

finna árangur af starfi sínu en Hollendingar þurfa að finna að þeir fylgi 

fyrirmælum og starfslýsingum.  
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