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Abstract 
 

The main purpose of this thesis is to present a Nordic management 

research done by FaraxGroup in Sweden and to conduct a small 

research in Iceland using the same method. By using the CPE model 

used in the Nordic research, it will hopefully be possible to analyze the 

management style, self- awareness and effectiveness of Icelandic 

managers and to compare the results to a large scale Nordic study. In 

addition to analyzing earlier researches that have included Icelandic 

managers and comparing results, in an attempt to shed a light on 

Icelandic managers.  

This research was done in collaboration with Glitnir, one of Iceland’s 

leading banks. Eighteen of Glitni’s top managers were asked to 

participate and answer an internet based questionnaire. The results 

show that all of Glitni’s managers view themselves as gardeners 

according to FaraxGroup’s CPE model. This is consistent with 

Arvonen’s and Frantsi’s (2005) findings that most managers want to be 

gardeners. But merely 29% of the subordinates put their manager in 

that category.  

The self awareness of Glitni´s managers seems to be consistent with 

the subordinate’s ratings in aspects to change dimension and relation 

dimension. An interesting gap however seems to be between how they 

rated structure dimension. The managers seemed to underestimate 

themselves in the stucture dimention, which is consistent with the 

conclusion that they want to be gardeners. 

Glitni’s managers seem to get good results, especially the integrative 

managers which get the best result, followed by the gardeners. This is 

consistent with the findings of Arvonen and Frantsi (2005). Finally the 

results show that there seems to be a negative gap between the actual 

behavior of the managers and how they rate the importancy of mangers 

behavior in all dimentions. This indicates that there is room for 

improvement and Glitnir could benefit from manager development like 

the one FaraxGroup offers.
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Útdráttur 
 
Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða stjórnendarannsókn 

sænska ráðgjafarfyrirtækisins FaraxGroup og framkvæma örransókn í 

anda hennar á Íslandi. Þannig mætti rannsaka hvaða stjórnunaraðferð 

íslenskir stjórnendur beita, sjálfsmat þeirra og árangur. Þannig fengjust 

áhugaverðar niðurstöður um íslenska stjórnendur sem hægt væri að 

bera saman við niðurstöður stórrar norrænnar rannsóknar. Einnig setti 

skýrsluhöfundur sér það sem markmið að reyna að varpa ljósi á 

íslenska stjórnendur út frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á þeim 

og bera íslenska stjórnendur saman við rannsóknir á alþjóðlegum 

stjórnendum og stjórnunarkenningum.  

Rannsóknin sem skýrsla þessi fjallar um var gerð í samstarfi við Glitni 

á Íslandi. Átján æðstu stjórnendur Glitnis voru beðnir um að taka þátt 

og svara spurningalista á netinu. Erfitt reyndist að fá svör frá þessum 

stjórnendum og voru það að lokum fjórir stjórnendur, einn yfirmaður 

stjórnenda og sjö undirmenn sem svöruðu rannsókninni eða samtals 

tólf manns. Helstu niðurstöður sýndu að allir stjórnendur Glitnis telja 

sig vera garðyrkjumenn samkvæmt CPE greiningarlíkani FaraxGroup. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður Arvonen og Frantsi (2005) að flestir 

stjórnendur vilji vera garðyrkjumenn. Aðeins 29% undirmanna settu þó 

stjórnanda sinn í flokk garðyrkjumanna. 

Sjálfsmynd stjórnenda Glitnis virðist vera í samræmi við mat 

undirmanna í þáttum sem varða félagsvídd og breytingavídd. 

Athyglisverður munur reyndist hins vegar vera milli mats stjórnenda og 

undirmanna í þáttum er varða skipulagsvíddina. Þar virðast stjórnendur 

vanmeta sig aðeins, sem er í samræmi við þá niðurstöðu að þeir vilja 

teljast til garðyrkjumanna. 

Allir stjórnendur Glitnis virðast ná frekar eða mjög góðum árangri. 

Bestum árangri ná heildrænu stjórnendurnir og næstbestum árangri ná 

garðyrkjumennirnir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

Arvonen og Frantsi (2005). 
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Að lokum sýndu niðurstöður að neikvæður mismunur virðist vera milli 

þess hversu mikilvæga bæði stjórnendur og undirmenn telja hegðun í 

öllum þáttum sem líkanið mælir, það er skipulagsvídd, breytingavídd 

og félagsvídd og raunatferlis stjórnenda. Það gefur til kynna að úrbóta 

er þörf og gæti því stjórnendaþróun komið Glitni að gagni. 
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