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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BS prófs í viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og er vægi hennar 12 ECTS einingar. Ritgerðin var unnin yfir sumar og 

haustmánuði ársins 2011 undir handleiðslu Svölu Guðmundsdóttur, aðjúnkts við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Þakka ég henni fyrir frábæra leiðsögn, gagnlegar 

athugasemdir og hvatningu. Einnig langar mig að þakka tengilið mínum hjá Kaffitári, 

Aðalheiði Héðinsdóttur forstjóra fyrir gott samstarf. 

Að lokum vil ég færa fjölskyldu minni þakkir fyrir allan þann stuðning og þolinmæði 

sem þau hafa veitt mér á meðan að námi mínu stóð og við gerð þessarar ritgerðar.  
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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á fyrirtækjamenningu Kaffitárs og 

athuga hvort að hún sé sterk eða veik, með tilliti til ytri þátta hennar. Til þess að rannsaka 

fyrirtækjamenninguna var spurningalisti Denison notaður og var hann lagður fyrir 

starfsfólk Kaffitárs.  

Í byrjun ritgerðarinnar er fjallað um sögu stjórnunar og hvernig stjórnun hefur 

hjálpað fyrirtækjum nú til dags að ná samkeppnisforskoti. Þróun stjórnunar verður 

skoðuð, allt frá vísindalegri stjórnun til stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar. Einnig 

verður fyrirtækjamenning skoðuð vel og þá helst út frá  hugmyndafræði Edgars H. 

Schein, Deal og Kennedy. 

Í lokin voru helstu niðurstöður úr rannsókninni greindar en þær sýndu að 

fyrirtækjamenning Kaffitárs er nokkuð sterk. Það kom hinsvegar í ljós að Ytri 

menningarvíddin markmið hlaut hærri einkunn en ytri menningarvíddin aðlögunarhæfni. 

Út frá þeirri niðurstöðu má segja að markmið sem Kaffitár setur sér eru góð og auðvelt er 

fyrir starfsfólk Kaffitárs að ná þeim. Frá frekari niðurstöðum verður gerð grein fyrir í 

ritgerðinni.  
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Inngangur 

Fyrirtækjamenning er sú menning sem er að finna innan allra fyrirtækja og stofnana og 

hefur áhugi fræðimanna á henni vaxið mjög á síðustu árum og áratugum. Sagt hefur verið 

að fyrirtækjamenning sé einskonar samloðunarkraftur sem heldur fyrirtækinu saman og 

stuðli að því að starfsfólk fyrirtækisins nái settum markmiðum. Fyrirtækjamenning er 

mjög mismunandi milli fyrirtækja, sumar menningar eru sterkar á meðan aðrar eru veikar 

og er því hægt að segja að engar tvær fyrirtækjamenningar séu eins (Allaire og Firsirotu, 

1984). 

Fyrirtækjamenning hefur mikil áhrif á bæði starfsanda og afkomu fyrirtækja, því 

má segja að sterk fyrirtækjamenning sé einskonar lífæð fyrirtækja til þess að halda í gott 

starfsfólk og tryggja rekstur og afkomu þess. 

Áhugi rannsakanda á fyrirtækjamenningu kviknaði fyrst þegar hann hóf nám í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Þá fyrst áttaði rannsakandi sig á því hversu gífurlega 

mikilvægu hlutverki fyrirtækjamenning gegnir fyrir fyrirtæki, síðan þá hefur rannsakandi 

verið staðráðinn í því að tileinka lokaverkefni sínu rannsókn á fyrirtækjamenningu.  
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1 Stjórnun 

Í þessum kafla ritgerðarinnar  verður  gerð greinargóð mynd af því hvað hugtakið 

stjórnun merkir og hversu mikilvæg stjórnun er fyrir fyrirtæki nú til dags. Farið verður 

yfir sögu stjórnunar og hvernig stjórnun hefur þróast sem fræðigrein á síðustu árum, allt 

frá vísindalegri stjórnun til stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar eins og við þekkjum hana 

helst í dag. Einnig verður gerð greinargóð mynd af helstu ávinningum sem fyrirtæki 

öðlast við það að stunda markvissa mannauðsstjórnun. 

1.1 Saga stjórnunar 

Stjórnun mannauðs á sér langa sögu og má segja að hún nái allt aftur til forn egypta. 

Mikla innsýn og mikið hugvit í stjórnun þyrfti til þess að geta reist egypsku pýramídana á 

um það bil þrjátíu árum, með mannafli eitt að vopni. Þegar hugsað er út í það hversu 

mikla skipulagninu og stjórnun þurfti til þess að hrinda byggingu pýramídana af stað er 

augljóst að stjórnun og stjórntækni eru ekki aðeins fyrirbæri sem tuttugasta öldin ein 

hefur alið af sér (Pratt og Bennett, 1985).  

Á fyrri hluta tuttugustu aldar fóru rannsóknir manna að beinast að stjórnun og að 

rannsaka stjórnun á kerfisbundinn hátt. Þessi nýji áhugi manna á stjórnun leiddi það í ljós 

að stjórnendur hafa gífurleg áhrif á það hvort stofnanir og fyrirtæki þjóna samfélaginu vel 

eða illa og hvort að hæfileikum manna sé sóað til einskis eður ei. Fyrst um sinn var 

aðeins verið að skoða stjórnun sem nýja leið til framleiðniaukningar fyrir fyrirtæki og 

stofnanir. Upphafsmaður þessarar tegundar af stjórnun var Frederick Winslow Taylor en 

fjallað verður betur um hann og hans hugmyndafræði hér á eftir (Aldag og Brief, 1979 og 

Doherty og Horne, 2002). 

Þegar leið fram á tuttugustu öldina fóru rannsakendur að skynja að þekking og 

reynsla á stjórnun væri ekki mjög mikil og væri frekar sundurlaus. Enginn rannsakandi 

hafði bent á það hvað einkenndi góða stjórnun og hvað það væri sem gerði stjórendum í 

fyrirtækjum kleift að ná árangri í starfi. Þessi takmarkaða vitneskja leiddi það af sér að 

margir fræðimenn á borð við Elton Mayo fóru að rannsaka stjórnun. Rannsakendur  fóru 

því að beina sjónum sínum að stjórnandanum sjálfum og hegðun hans í stað þess að 

skoða hvaða hæfileika hann hafði að geyma  (Þuríður Hjálmtýsdóttir, e.d.). Segja má að 

rannsakendur hafi gengið út frá rannsóknarspurningunni „Hvernig vinna farsælir 

stjórnendur og hvað einkennir árangur þeirra“  
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Með auknum skilningi og innlifun af rannsóknum sínum komust fræðimenn að 

því að lykillinn að árangri hjá stjórnendum væri sá að sýna starfsfólki meiri áhuga og 

stjórna í nánu samráði við starfsfólkið. Sú niðurstaða sem dregin var upp var sú að með 

því að sýna starfsmönnum aukna athygli, hvatningu og hrós skilar sér í betri 

vinnubrögðum og bættum starfsanda á meðal starfsfólks. Með því að láta stjórnendur 

leggja meiri áherslu á verkið sem verið er að vinna og setja sig í spor starfsmanna, skynja 

þarfir þeirra og langanir er hægt að vinna verkið mun betur og markvissara en áður 

(Kotler, Philip og fleiri, 2008 og Þuríður Hjálmtýsdóttir, e.d.). 

Eins og fram hefur komið hér er stjórnun ekki sú fræðigrein sem búið er að 

rannsaka til hlítar. Ekki eru allir á sama máli um það hvernig beri að skilgreina stjórnun 

og hverjir séu helstu áhrifaþættir hennar. Stjórnun hefur þróast mjög mikið sem 

fræðigrein á síðustu árum og áratugum og er því þróunnarferli langt frá því að vera lokið. 

Nú til dags er litið á stjórnun sem margþætt og síbreytilegt ferli sem er hverju fyrirtæki 

og stofnun nauðsynlegt, til þess að ná fram settum markmiðum og áætlunum. Þannig má 

því segja að nú sé litið á stjórnun í auknu mæli sem þann þátt sem skapar fyrirtækjum 

samkeppnisforskot, með hjálp frá sinni mikilvægustu auðlind sem er mannauðurinn í 

fyrirtækinu (Doherty og Horne, 2002). 

1.2 Vísindaleg stjórnun 

Samkvæmt skilgreiningu á vísindalegri stjórnun (e. Scientific Management)  þá er það sú 

stjórnunaraðferð sem stýrir skipulagsheildum með stöðlum sem ákvarðaðir eru af 

staðreyndum og sannleika og er náð fram með kerfisbundnum athugunum, rannsóknum 

og rökfærslu (Aldag og Brief, 1979).  

Fræðimenn telja að vísindaleg stjórnun sé fyrsta þróunarstig stjórnunar á tuttugustu 

öldinni. Upphafsmaður vísindalegrar stjórnunar var Frederick Winslow Taylor, hann var 

mikill hugsjónamaður og var stjórnun honum mjög hugleikin. Taylor gaf út bókina 

„Principles of Scientific Management“, hann vildi með bók sinni benda á að með 

vísindalegum aðferðum væri hægt að stytta allan þann tíma sem fer í hvert starf og auka 

þar með hagnað fyrirtækis og framlegð á hvern starfsmann til muna (Stern, 2007). Taylor 

var þess fullviss að með því að sérhæfa hvert starf væri hægt að ná fram meiri 

framleiðslugetu og meiri hagræðni í rekstri. Eftir að Taylor gaf út bók sína fóru mörg 

fyrirtæki að fylgja honum og hans aðferðum og hin svokallaða færibandavinna ruddi sér 

til rúms. Með því að sérhæfa hvert starf þá gerði það starfsmönnum kleift að vera fljótari 
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að vinna og auka þar með afkastagetu fyrirtækisins (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 

2004).  

Á þessum tíma var talið að laun væri einn helsti hvati starfsmanna til vinnu og 

hægt væri að hafa allan aðbúnað í lágmarki. Þessi kenning hefur hlotið mikla gagnrýni á 

síðustu árum og áratugum, þá einna helst vegna þess að gengið var út frá því að hægt 

væri að vélræna öll störf þannig að frumkvæðni og sjálfstæð hugsun hurfu. (Þórður 

Víkingur Friðgeirsson, 2004). 

1.3 Hawthorne áhrifin 

Næsta þróunarstig stjórnunar eru Hawthorne áhrifin (e. Hawthorne effect) svonefndu, 

þau eru tilkomin vegna rannsóknar sem gerð var á árunum 1924 til 1932 í Hawthorne-

verksmiðjum fyrirtækisins Western Electric, í Illinois-fylki í Bandaríkjunum. Á þessum 

tíma var mjög algengt að litið væri á vinnuafl sem hver önnur aðföng sem voru rekstri 

fyrirtækja mjög mikilvæg (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005).  

Eins og fram hefur komið var talið á þessum tíma að laun væri einn helsti hvati 

starfsmanna til þess að sinna vinnu af alúð. Hawthorne rannsóknin gekk hins vegar út á 

það að kanna hvort að einhverjir aðrir þættir en laun og umbun hefðu áhrif á framleiðni 

starfsfólks. Rannsóknin gekk meðal annars út á að kanna hvort að breyting á hitastigi og 

aukin lýsing á vinnusvæði hefði áhrif á framleiðni og frammistöðu starfsfólks. 

Rannsóknin var þannig framkvæmd að skoðaðir voru tveir hópar af starfsfólki sem unnu 

á sitt hvorum staðnum í verksmiðjunni. Hjá öðrum hópnum var engu breytt en hjá hinum 

var hitastigi og lýsingu breytt. Fyrstu niðurstöður rannsókarinnar komu yfirmönnum í 

Hawthorne verksmiðjunni í opna skjöldu. Það var alveg sama hverju var breytt alltaf 

jukust afköst starfsmannanna í verksmiðjunni, alveg sama hvort að lýsingu var breytt eða 

haldið óbreyttri. Því fengu stjórnendur í Hawthorne-verksmiðjunni  sálfræðinginn Elton 

Mayo til liðs við sig. Honum var falið það verkefni að stjórna rannsókninni og kanna 

hvort að einhverjir annmarkar væru á henni (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005).  

Sú niðurstaða sem Elton Mayo kom fram með var að með því að sýna starfsfólki 

aukna athygli virkar sem hvatning á starfsfólk og frammistöðu þess  (Stern, 2007). Það 

má því draga þá ályktun út frá Hawthorne rannsókninni að með því að meta fólk að 

verðleikum og sýna því athygli, getur skilað sér í auknu vinnuframlagi sem stuðlar síðan 

að auknum hagnaði hjá fyrirtækjum. 
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1.4 Tilkoma starfsmannadeilda 

Margar starfsmannadeildir (e. personnel departments) litu dagsins ljós á tuttugustu 

öldinni. Hlutverk þessara deilda var að hlúa að hagsmunum starfsmanna, tryggja að 

starfsmenn fengu borguð laun í samræmi við kjarasamninga og að starfsmenn ættu 

öflugan málsvara innan fyrirtækja (Banfield og Kay, 2008).  

 Eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk tók starfssemi verkalýsfélaga og 

stéttarfélaga miklum breytingum. Þessi mikla breyting gerði fyrirtækjum kleift að eiga 

mun auðveldara með en áður að glíma við starfsmannatengd málefni og viðhalda þannig 

stöðugleika innan fyrirtækja og stofnana. Þegar líða tók á seinni hluta tuttugustu 

aldarinnar fór mannauðsstjórnun að ryðja sér til rúms og má segja að hún hafi tekið yfir 

hlutverk þessara svonefndu starfsmannadeilda (Banfield og Kay, 2008). 

1.5 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) má skilgreina sem safn aðferða og 

vinnubragða sem hafa það að markmiði að hámarka frammistöðu og starfsánægju 

starfsfólks og skilvirkni (Ásta Bjarnadóttir, 1994).  

Mannauðsstjórnun  er stjórnunarhugtak sem hefur fengið mikla athygli á 

undanförnum árum og þróaðist út frá hefðbundinni starfsmannastjórnun í kringum 1980 

(Beardwell og Claydon, 2007). Mannauðsstjórnun felur í sér ýmsa þætti sem tengjast 

rekstri fyrirtækja sem dæmi má nefna stefnumótun, ákvarðanir, aðferðir og virkni allir 

þessir þættir leiða til árangursríkrar stjórnunar á mannauði fyrirtækja (Analoui, 2007). 

Eitt helsta markmið mannauðsstjórnunar er að fyrirtæki og stofnanir skili árangri og nái 

settum markmiðum í góðu samstarfi við starfsfólk sitt (Björgvin Filippusson, Gylfi 

Dalmann og Ingrid Kuhlman, 2005). 

Í mannauðsstjórnun er starfsfólk skilgreint sem mikilvægasta auðlind hvers 

fyrirtækis og vinnur jafnt og þétt að því að ná settum markmiðum, í nánu samstarfi við 

stjórnendur sína. Mannauðsstjórnun leggur mikla áherslu á að ná árangri í gegnum 

starfsfólk sitt, gera því kleift að þróast í starfi, öðlast meiri og dýpri þekkingu á 

viðfangsefni sínu og lítur á starfsfólkið sem uppsprettu samkeppnisyfirburða fyrirtækja 

og stofnana (Armstrong, 2006).  Það er því viðurkennd staðreynd í dag að rótin að 

árangri liggur í þeirri færni og getu sem starfsfólk fyrirtækja býr yfir (Pfeffer, 1994). 
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Mannauðsstjórnun má skipta upp í tvo flokka. Þeir eru hörð mannauðsstjórnun og 

mjúk mannauðsstjórnun. 

1.5.1 Hörð mannauðsstjórnun 

Í harðri mannauðsstjórnun er megináhersla lögð á afkomu og arðsemi. Allir aðrir þættir 

svo sem starfsþróun, þjálfun og færni starfsmanna eru látnir sitja eftir. Það sem skiptir 

máli er að hámarks nýting á mannauði sé gætt og það skili sér í miklum hagnaði. Öll 

tengsl við stéttarfélög eru á skornum skammti og ekki í hávegum höfð (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010). 

1.5.2 Mjúk mannauðsstjórnun 

Mjúk mannauðsstjórnun leggur megináherslu á að virkja og hvetja starfsfólk til góðra 

verka. Litið er á starfsfólk sem mikilvæga auðlind sem þarf að hlúa vel að og hugsa vel 

um, þess vegna er því veitt aukin sveigjanleiki í starfi. Stjórnendur sem aðhyllast mjúkri 

mannauðsstjórnun gera sér grein fyrir því að til þess að ná bættum árangri og nýjum 

tækifærum þarf að hafa starfsfólkið með í ráðum. Það þarf að virkja starfsfólkið og 

komast að því hvað fær það til þess að nýta sína hæfileika. Öll málefni sem snerta 

starfsmenn fá meira vægi og byr undir báða vængi. Mjúk mannauðsstjórnun leggur mikla 

áherslu á starfsþróun og endurmenntun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

1.6 Ávinningur mannauðsstjórnunar 

Einn af ávinningum sem hlotist hafa af mannauðsstjórnun er að meiri tryggð hefur 

skapast milli starfsfólks og fyrirtækja. Þessi breyting hefur leitt það af sér að fyrirtæki 

hafa getað dregið úr starfsmannaveltu með markvissum hætti og meira er lagt upp úr 

ánægju starfsmanna. Þessar áherslubreytingar hafa í mörgum tilfellum skapað 

fyrirtækjum mikið samkeppnisforskot, stuðlar að öflugri liðsheild og aukið ímynd og 

gæði fyrirtækisins (Björgvin Filippusson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Ingrid 

Kuhlman, 2005). Með aðferðum mannauðsstjórnunar er mun auðveldara að innleiða og 

koma á fót breytingum vegna þess að allir starfsmenn eru virkir þátttakendur í að móta og 

skapa breytingar (Björgvin Filippusson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Ingrid 

Kuhlman, 2005). Annar af mörgum ávinningum mannauðsstjórnunar í 

starfsmannaráðningum er sá að nú eru starfsmannaráðningar mun fagmannlegri en áður 

og umsækjendur þreyta ýmisskonar próf svo sem persónuleikapróf og greindarpróf sem 

hafa það hlutverk mæla hæfni einstaklingsins sem best. Þessu hefur fylgt að mun 
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auðveldara er nú en áður að ráða þann einstakling sem hæfastur er í starfið hverju sinni 

(Derek Torrington, Laura Hall og Stephen Taylor, 2008). 

1.7 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun  

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. Strategic human resource management)  er núverandi 

þróunarstig stjórnunar og er hönnuð til þess að hjálpa fyrirtækjum sem best í því að mæta 

þörfum starfsmanna sinna og vera um leið í samræmi við markmið sín. Stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun má segja að sé í raun mannauðsstjórnun þar sem stjórnun og 

samþætting er aðallega í sviðsljósi og bætir við stefnumiðuðum ásetningi, stefnu, 

samkeppnisyfirburðum og stefnumiðaðri getu (Armstrong, 2006).  

Við innleiðingu stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar í fyrirtæki leitast stjórnendur 

við að áætla þörfina hverju sinni fyrir starfsfólk sitt, greina starfskröfur þess og 

starfslýsingar og gæta þess að þær séu í samræmi við viðskiptastefnu fyrirtækisins. Eftir 

að búið er að innleiða stefnumiðaða stjórnun er hafist handa við að leita af einstaklingum 

sem eru þeim gáfum gæddir að geta framfylgt viðskiptastefnu fyrirtækisins, stuðlað að 

góðri og gagnlegri nýliðaþjálfun, eflt alla starfsþróun og öllu því öðru sem stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun felur í sér (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009).  

Samkvæmt Millmore o.fl., (2007) eru megináherslur fyrir stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun skipt upp í fjögur meginþrep.  

Það fyrsta fjallar aðallega um samþættingu og hversu mikilvægt er að hún sé í 

samræmi við starfsmannastefnu fyrirtækisins til langs tíma litið. Annað fjallar um ábyrgð 

og ákvarðanir á allri starfsmannastjórnun fyrirtækisins. Talið er að öll ábyrgð eigi fyrst 

og fremst að liggja hjá yfirstjórn fyrirtækisins en ekki hjá sérstökum stjórnendum í 

fyrirtækinu sjálfu. Það þriðja snýst um að breyta stjórnun úr því að vera samfélagsmiðuð 

í það að vera einstaklingsmiðuð. Það þýðir að í staðinn fyrir að stjórnendur hafi samband 

við verkalýðsfélög ef upp koma vandamál sem þarf að leysa, leysa þau frekar vandamálin 

í nánu samstarfi við starfsfólk sitt án aðkomu verklýðsfélaga. Og það fjórða fjallar síðan 

um skuldbindingu starfsfólks við fyrirtækið. Lögð er mikil áhersla á frumkvæði og góð 

vinnubrögð. Hlutverk stjórnenda er að greiða alla leið starfsfólks síns til vaxtar og 

starfsþróunnar innan fyrirtækisins.  
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2 Fyrirtækjamenning 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvað hugtakið fyrirtækjamenning þýðir. Einnig verða 

skoðaðar skilgreiningar ýmissa fræðimanna á hugtakinu fyrirtækjamenning og hversu 

mikilvæg fyrirtækjamenning er fyrir skipulagsheildir. Gert verður grein fyrir líkani 

Denison á fyrirtækjamenningu og skoðaðar ytri víddir þess líkans.  

2.1 Hvað er fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning stundum nefnt fyrirtækjabragur er fyrirbæri sem erfitt er að festa 

hendur á. Það er ekki hægt með nokkurri vissu að tala um rétta eða ranga 

fyrirtækjamenningu og það er ekki heldur hægt að tala um betri eða verri menningu, 

heldur þarf að skoða fyrirtækjamenningu í beinu sambandi við það sem fyrirtækið er að 

reyna að gera og umhverfinu sem það starfar í hverju sinni.  (Hrafnhildur Hreinsdóttir, 

e.d.).  Öll fyrirtæki hafa eitthverja tegund af fyrirtækjamenningu og er hún hvergi eins. 

Það er alltaf eitthvað í starfsumhverfi eða í verkskipulagi hvers fyrirtækis sem aðgreinir 

fyrirtækjamenninguna frá hverri annarri. Ef um stórt alþjóðlegt fyrirtæki er að ræða getur 

hver deild innan þess haft sína eigin fyrirtækjamenningu.  

Sálfræðingurinn Edgar H Schein hefur rannsakað og skrifað mikið um 

fyrirtækjameningu á undanförnum árum og áratugum. Samkvæmt Schein (2004) þá er 

ekki hægt að aðgreina menningu og forystu frá hver annarri. Schein heldur því jafnframt 

fram að hlutverk leiðtoga sé að stjórna, móta og breyta fyrirtækjamenningu í fyrirtæki 

svo að langvarandi árangur náist sem stuðlar að samkeppnisforskoti. Schein telur að þetta 

sé einn af þeim þáttum sem gerir góðan stjórnanda ennþá betri, sem leiðir það af sér að 

gera stjórnendum kleift að hafa áhrif á fyrirtækjamenningu í viðkomandi fyrirtæki með 

skilvirkri stjórnun.  Ytri afskipti ein og sér eru ekki nægilega sterk til þess að geta haft 

áhrif á þetta ferli. Öll gildi, skoðanir og hugmyndir frá starfsmönnum gegna veigamiklu 

hlutverki þegar breyta á menningu í fyrirtækjum. Það er ekki hægt að ætlast til þess að 

hægt sé að breyta fyrirtækjamenningu á einu kvöldi heldur er breytingarferlið háð 

samspili milli stjórnenda og starfsmanna sem spannar getur mörg ár (Schein, 2004).  

Einnig hefur Richard L. Daft prófessor við Vanderbilt háskólann í Tennessee 

fylki í bandaríkjunum lengi rannsakað fyrirtækjamenningu, líkt og Schein. En 

skilgreining á fyrirtækjamenningu samkvæmt Daft (2001) eru þau sameiginlegu gildi, trú 

og hugsunarháttur allrar skipulagsheildarinnar um hvernig hlutirnir innan fyrirtækisins 

eru gerðir og hvernig þeim er miðlað til allra starfamanna. Öll þróun menningarinnar er 

að mestu leyti án vitundar starfsmanna skipulagsheildarinnar, þrátt fyrir að þeir séu allir 
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virkir þátttakendur í að þróa hana. Allur styrkur fyrirtækjamenningar kemur glögglega í 

ljós þegar innleiða á breytingar af hálfu stjórnenda sem eru ekki í samræmi við ríkjandi 

siði og venjur innan fyrirtækisins (Guðmundur Ágúst Skarphéðinsson, 2011).  

Hægt er að líkja fyrirtækjamenningu við risavaxinn ísjaka vegna þess að það eru 

svo margir þættir fyrirtækjamenningar sem eru ósýnilegir og sjást ekki fyrr en búið er að 

skoða menningu fyrirtækisins til þrautar. Þeir þættir ísjakans sem sjást eru þessi 

svokölluðu sýnilegu tákn svo sem klæðaburður, verkskipulag, hegðun og talsmáti. Hins 

vegar eru margir þættir sem sjást ekki. Þeir þættir ísjakans sem eru ekki sýnilegir eru sem 

dæmi má taka tilfinningar, stjórnunarhættir og væntingar (Jones, 2007). 

 

Mynd 2.1: Ísjaki 

 

(Heimild: Wiska Bodo, 2006). 
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2.2 Þrjú stig fyrirtækjamenningar 

Schein (2004) kom með þá skilgreiningu að fyrirtækjamenning skiptist í þrjú megin stig. 

Þessi stig skiptast í sýnileg tákn, yfirlýst gildi og undirliggjandi þætti/hugmyndir. 

 

Mynd 2.2: Líkan Schein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Heimild: Schein, 2004). 
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Stig 1– Sýnileg tákn 

Sýnileg tákn fyrirtækjamenningar er það sem að aðilar utan skipulagsheildarinnar sjá, 

skynja eða upplifa, sem dæmi má taka hegðun starfsmanna og klæðnaður þeirra. Einnig 

flokkast allir áþreifanlegir hlutir skipulagsheildar undir sýnileg tákn  (Schein, 2004). 

 

Stig 2– Yfirlýst gildi  

Yfirlýst gildi fyrirtækjamenningar má sjá þegar að fyrirtækið er skoðað enn frekar, til 

dæmis á heimasíðu þeirra. Þar má finna gildi, framtíðarsýn og starfsmannastefnu 

fyrirtækisins. Yfirlýstu gildin eru ekki sýnileg en starfsmenn fyrirtækisins eru vel 

meðvitaðir um þessa þætti. Í þetta stig flokkast allir þeir óáþreifanlegu þættir (Schein, 

2004). 

 

Stig 3– Undirliggjandi hugmyndir 

Undirliggjandi hugmyndir fyrirtækjamenningar er eitthvað sem að utanaðkomandi aðili 

sér ekki í starfsemi fyrirtækisins. Þessar hugmyndir eru ómeðvitaðar og er því mjög erfitt 

að greina þær. Þetta eru samskipti, hugmyndir og viðhorf sem að verða til og mótast og 

festast í starfseminni. Þau eru sjálfsögð og ómeðvituð og skýra hegðun starfsfólks. Það 

má því segja að þessar hugmyndir eru þær óskrifuðu reglur sem skipulagsheildin býr yfir 

(Schein, 2004). 
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2.3 Flokkun fyrirtækjamenningar 

Deal og Kennedy (2000) flokkuðu fyrirtækjamenningu í fjóra megin flokka. Þessir 

flokkar eru hraðskeytta menningu, ferlamenningu, veðmálamenningu og vinnusama 

menningu. Flokkun þessi byggir á tveimur megin nálgunum annars vegar hröð endurgjöf 

sem bæði viðskiptavinir og fyrirtæki þeirra fá og hins vegar áhættu sem nú þegar er til 

staðar í fyrirtækinu. Deal og Kennedy byggðu þessa flokkun á rannsóknum sem þeir 

gerðu á mörgum fyrirtækjum. Þessi flokkun á að gera stjórnendum auðveldara með að 

stjórna menningunni og vera í samræmi við markaðsáherslur á viðkomandi svæði (Deal 

og Kennedy, 2000). 

 

Mynd 2.3: Flokkun Deal og Kennedy á fyrirtækjamenningu 

    

        Hröð 

 

 

   Umbun 

 

 

        Hæg 

   

          Lítil            Mikil 
     Áhætta 

 

(Heimild: Deal og Kennedy, 2000). 

 

Endurgjöf  

Það er mjög mikilvægt að öll viðbrögð fyrirtækisins séu hröð og ekki þurfi að ýta á eftir 

þeim. Með því að hafa hröð viðbrögð getur fyrirtækið komið í veg fyrir mistök og að 

afleiðing mistaka hafi áhrif á menningu þess. Ef að viðbrögð koma fram seint er mjög 

erfitt að laga mistök og hefur það því neikvæð áhrif á menningu fyrirtækja (Deal og 

Kennedy, 2000). 
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Veðmálamenning 
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Áhætta 

Áhætta og óvissa er hugleikur margra. Sumir einstaklingar sækjast mikið í áhættu á 

meðan aðrir forðast hana mjög. Segja má því að áhætta er viss hvati sem fólk getur 

stjórnað. Ef áhætta er lítil er fólk oftast reiðubúið að taka áhættu þó upp að ákveðnu 

marki. Ef að áhætta er mikil er gott að getað stjórnað henni eftir bestu getu (Deal og 

Kennedy, 2000). 

 

Vinnusöm menning 

Það sem einkennir þessa menningu er annars vegar lítil áhætta og hins vegar hröð 

endurgjöf frá stjórnendum. Þessi menning á oftast við í stórum fyrirtækjum sem leggja 

mikið kapp á gæðastjórnun, liðsvinnu og liðsanda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010). 

 

Harðskeytt menning 

Þessi menning gengur út á það að taka mikla áhættu og umbuna starfsfólki mikið. Þessu 

fylgir oft mikil streita og hefur hún slæm áhrif á menninguna. Hér gildir að hafa hraðar 

hendur og starfsmenn fá fljótt endurgjöf um hvað megi betur fara. Horft er frekar til 

nútiðar en til framtíðar (Deal og Kennedy, 2000). 

 

Ferlamenning 

Í ferlamenningu er lítil áhætta tekin og viðbrögð eru frekar lág. Í þessari menningu er 

skrifræði ríkjandi en streita er lítil sem orsakast vegna þess, að mikið er um regluverk 

sem starfsmenn þurfa að fylgja. Þessi menning er einkennandi fyrir mikil þægindi og gott 

starfsöryggi  (Deal og Kennedy, 2000). 

 

Veðmálamenning 

Þessi menning einkennist af mikilli áhættu og lítilli endurgjöf. Mikið er um stórar og 

erfiðar ákvarðanir sem kalla á mikla vinnu sem fyrirtækið þarf að glíma við. Langt getur 

um liðið áður en fyrirtækið fær að vita hvort að áhættan sem fygldi ákvörðunni hafi 

skilað tilteknum árangri. Í þessari menningu er mikið horft til framtíðar (Deal og 

Kennedy, 2000). 
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2.4 Daniel R. Denison 

Daniel R. Denison er prófessor í stjórnun við IMD háskólann í Lausanne í Sviss. Hann er 

sálfræðingur að mennt en lauk doktorsprófi í skipulagssálfræði frá University of 

Michigan (Denison, 1984). Rannsóknartækið sem notast er við í þessari rannsókn er 

spurningalisti sem er oft kenndur við Denison og er nefndur Spurninglisti Denison. 

Daniel R. Denison hefur mælt og rannsakað fyrirtækjamenningu í mörg ár. En uppúr 

árinu 1980 hóf Denison rannsókn á fyrirtækjamenningu í þrjátíu og fjórum fyrirtækjum, 

þar safnaði hann saman upplýsingum um þá þætti sem höfðu áhrif á menningu, árangur 

og skilvirkni fyrirtækja. Helstu niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu að þau fyrirtæki sem 

stunduðu markvissa stjórnun og höfðu starfsmenn sína með í ráðum um mikilvæg 

málefni hlotnaðist meiri árangur og ávinningur en þau fyrirtæki sem stunduðu ekki 

markvissa stjórnun. Niðurstaðan sem fengin var úr rannsókninni vakti mikla forvitni 

Denison og var þess valdandi að hann hóf að gera fleiri rannsóknir og helga sig 

rannsóknum á fyrirtækjamenningu (Denison og Mishra, 1995). 

2.4.1 Líkan Denison  

Denison líkanið má segja að sé áralangur ávinningur af rannsóknum hans á 

fyrirtækjamenningu. Líkanið skiptist í fjórar megin víddir sem eru markmið, samræmi, 

þátttaka og aðlögunarhæfni. Hver meginvídd hefur þrjár undirvíddir. Segja má að líkanið 

skiptist í tvennt annarsvegar innri víddir og hinsvegar ytri víddir. Þær víddir sem telja má 

til ytri vídda eru markmið og aðlögunarhæfni en þær víddir sem telja má til innri vídda 

eru þátttaka og samræmi. Í þessari rannsókn eru aðeins rannsakaðar ytri víddir líkansins. 

Líkanið skiptist einnig í stöðugar víddir og sveigjanlegar víddir. Þær víddir sem telja má 

til stöðugra vídda eru samræmi og markmið en þær víddir sem telja má til sveigjanlegra 

vídda eru aðlögunarhæfni og þátttaka. 
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Mynd 2.4: Líkan Denison 

 

 

 

 (Heimild: Mobley, Wang og Fang, 2005). 

2.4.2 Markmið  

Markmið er ein af ytri víddum spurningalista Denison og flokkast undir ytri þætti hans. 

Þau fyrirtæki sem setja sér raunhæf markmið og ná að fylgja þeim eru betri í stakk búin 

að til þess að vaxa og dafna en önnur fyrirtæki. Þær undirvíddir sem flokkar undir 

markmið eru stefna og áform, markmið og takmörk og framtíðarsýn. Undirvíddin stefna 

og áform  mælir stefnu fyrirtækisins til framtíðar. Hún veitir fyrirtækjum svör við þeirri 

spurningu er stefna fyrirtækisins skýr í huga starfsmanna og viðskiptavina og hvaða áhrif 

hefur hún á störf starfsmanna fyrirtækisins.  Undirvíddin markmið og takmörk mælir 

hvort það ríkir sátt um markmiðin sem fyrirtækið hefur sett sér og hvort að það er 

raunhæft að öðlast þeirra til lengri tíma litið. Undirvíddin framtíðarsýn mælir það hver 

framtíðarsýn fyrirtækisins er. Einnig mælir hún hvort að starfsfólk sé meðvitað um 

framtíðarsýnina sem viðkomandi fyrirtæki hefur sett sér og hvort hún hafi áhrif á störf 

starfsfólksins til langstíma. Raunhæf markmið er eitt að þeim atriðum sem fyrirtæki 

verða að setja sér til þess að eiga möguleika á þróun og samkeppnisforskoti (Draft, 

2001b). 
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2.4.3 Aðlögunarhæfni  

Aðlögunarhæfni er ein af ytri víddum spurningalista Denison og flokkast undir ytri þætti 

hans. Þau fyrirtæki sem eru með góða aðlögunarhæfni eru fljót að aðlaga sig að nýjum 

aðstæðum og breytingum í umhverfinu. Þau eru einnig mjög fljót að aðlaga sig að 

breytingum á þörfum viðskiptavina sinna og eru stöðugt að þróa nýja tækni sem á að 

koma sér vel fyrir viðskiptavini þeirra. Þær undirvíddir sem flokkast undir 

aðlögunarhæfni eru framkvæmd breytinga, áhersla á viðskiptavini og lærdómur 

fyrirtækja (Kotter, 1996). Undirvíddin framkvæmd breytinga mælir það hversu vel 

fyrirtækið bregst við breytingum og hversu vel það skynjar breytingar sem eiga sér stað í 

umhverfi sínu. Undirvíddin áhersla á viðskiptavini mælir það hversu vel fyrirtæki skynja 

þarfir og óskir viðskiptavina sinna. Góð áhersla á viðskiptavini gæti skapað fyrirtækjum 

nýja og ánægðari viðskiptavini. Undirvíddin lærdómur fyrirtækja tilgreinir þau atriði sem 

fyrirtæki lærir á breytingum sem hafa átt sér stað í nærumhverfi þess. Einnig eykur 

undirvíddin lærdómur fyrirtækja skynjun fyrirtækja á breytingum og hvernig þær 

breytingar geti aukið færni og þekkingu innan fyrirtækja. 

2.4.4 Samræmi 

Samræmi er ein af innri víddum spurningalista Denison og flokkast undir innri þætti 

hans. Þau fyrirtæki sem eru með gott samræmi má telja að séu mjög vel skipulögð, eru 

með góða samþættingu og öll störf þar eru mjög vel skilgreind. Starfsmannatryggð er 

mikil og starfsmenn vita hvert meginhlutverk þeirra er (Gordon og DiTomaso, 1992). 

Þær undirvíddir sem flokkast undir samræmi eru samhæfing og samþætting, samkomulag 

og megingildi.  

2.4.5 Þátttaka 

Þátttaka er ein af innri víddum spurningalista Denison og flokkast undir innri þætti hans. 

Þau fyrirtæki sem stuðla að aukinni þátttöku á meðal starfsmanna sinna, má segja að séu 

að byggja upp enn betri hæfni á meðal starfsmanna til þess að takast á við erfið verkefni. 

Þau stuðla einnig með þessu að aukinni starfsmannaþróun hjá starfsfólki sínu (Mobley, 

Wang og Fang, 2005 og Denison o.fl., 2003). Þær undirvíddir sem flokkast undir 

þátttöku eru uppbygging á hæfni, samvinna og frelsi til athafna. 
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2.4.6 Rannsóknarvíddir 

Í þessari rannsókn verða aðeins skoðaðar ytri víddirnar í líkani Denison það eru markmið 

og aðlögunarhæfni. Leitast verður við að skýra hvort að Kaffitár setur sér raunhæf 

markmið og hvort að þau séu í samræmi við markmið starfsfólks og framtíðarsýn 

fyrirtækisins. Einnig verður leitast við að svara því hversu auðvelt Kaffitár aðlagast 

breytingum, bæði á þörfum og óskum viðskiptavina og í starfsumhverfi fyrirtækisins.  
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3 Rannsókn á fyrirtækjamenningu Kaffitárs ehf 

Efni þessarar rannsóknar er að greina ytri víddir fyrirtækjamenningar Kaffitárs ehf eða 

markmið og aðlögunarhæfni. Í þessum kafla mun vera stutt kynning á fyrirtækinu, 

starfsháttum þess og helstu verkefnum í daglegum rekstri. Einnig mun vera gerð 

greinargóð mynd af hvernig staðið var að framkvæmd rannsóknarinnar og hvernig öll 

öflun gagna gekk fyrir sig. Í lokin verður farið yfir þá siðferðislegu þætti sem 

rannsakandi taldi mjög mikilvæga. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar 

Helsta markmiðið með gerð þessarar rannsóknar er að greina fyrirtækjamenningu 

Kaffitárs ehf og fá greinagóða mynd af henni með sérstöku tilliti til ytri þátta 

menningarinnar. Finna í hverju styrk og veikleikar fyrirtækjamenningarinnar liggja og 

koma með tillögur og úrbætur um hvernig megi bæta menninguna til þess að auka 

árangur og hagnað fyrirtækisins. 

3.2 Saga Kaffitárs ehf. 

Fyrirtækið Kaffitár ehf var stofnað árið 1990 af Aðalheiði Héðinsdóttur og fjölskyldu 

hennar. Kaffitár byrjaði fyrst sem mjög lítið framleiðslufyrirtæki sem síðar hefur vaxið 

og dafnað. Fyrstu starfsár Kaffitárs var Aðalheiður eini starfsmaðurinn en á síðustu 10 

árum hefur starfsmönnum Kaffitárs fjölgað jafnt og þétt og eru nú rúmlega 100 talsins. 

Þann 8. desember árið 1995 sá Aðalheiður gamlan draum sinn rætast þegar hún opnaði 

sitt fyrsta kaffihús í verslunarkjarnanum Kringlunni í Reykjavík. Þessi tímamót mörkuðu 

upphafið að opnun fleiri kaffihúsa, því aðeins tveimur árum eftir eða árið 1997 opnaði 

Aðalheiður svo annað kaffihús í miðbæ Reykjavíkur, nánar tiltekið að Bankastræti 8. 

Vegna mikilla aðsókna og vinsælda ákvað Aðalheiður árið 1999 að stækka kaffihúsið í 

verslunarkjarnanum Kringlunni og opnaði nýtt og endurbætt kaffihús á nýjum stað þar í 

desembermánuði sama ár. Kaffitár rekur nú alls 8 kaffihús á stórhöfuðborgarsvæðinu og 

gengur rekstur þeirra allra mjög vel.  

Í nóvember árið 2002 ákvað Aðalheiður að stækka aðsetur Kaffitárs og byggja 

sérhannaða kaffibrennslu að Stapabraut 7 í Reykjanesbæ. Þarna var stórt skref stigið í 

sögu Kaffitárs enda hafði Aðalheiður ekki stækkað húsakynni Kaffitárs frá stofnun 

fyrirtækisins árið 1990. Kaffitár flutti síðan í nýju húsakynnin þann 24. október árið 

2003. Þessum breytingum fylgdi mikil umbreyting í allri vinnuaðstöðu sem var mikil 

bylting frá fyrra horfi. Með þessari fjárfestingu var hægt að mæta þörfum viðskiptavina 
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betur en áður og gátu kaffibarþjónar stundað yðju sína að kostgæfni og bætt listir sínar 

enn betur fyrir viðskiptavini. (kaffitár, e.d.). 

3.3 Stjórnun og stjórnskipulag 

Kaffitár er eignarhaldsfélag í eigu Aðalheiðar Héðinsdóttur og hennar fjölskyldu. Aðalheiður 

sjálf er forstjóri en aðrir stjórnendur eru Vésteinn Benediktsson sem sér um fjármálastjórn, 

Guðbjörg Ásbjörnsdóttir sem sér um sölu og markaðsmál, Kristbjörg Gunnbjörnsdóttir sem 

sér um allt  sem tengist framleiðslu, Lilja Pétursdóttir sem sér um rekstur kaffihúsa, Anna 

Steinþórsdóttir sem sér um verkefnastjórn og Brynhildur Njálsdóttir sér um allt sem 

viðkemur eldhúsi (kaffitár, e.d.). 

 

Mynd 3.1: Skipurit Kaffitárs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Heimild: Kaffitár, e.d). 
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3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin á fyrirtækjamenningu Kaffitárs hófst formlega þann 23. maí en þann dag fór 

rannsakandi til fundar  við Aðalheiði Héðinsdóttur í höfuðstöðvum Kaffitárs í Reykjanesbæ. 

Þar kynnti rannsakandi áform sín um rannsóknina og hvernig hann hyggðist byggja 

rannsóknina upp. Þann 21. júní var spurningalisti Denison síðan lagður fyrir starfsmenn 

Kaffitárs og höfðu starfsmenn tvær vikur til þess að svara spurningalistanum. Vegna 

dræmnar þátttöku starfsmanna og anna í vinnu hjá rannsakanda ákvað rannsakandi að slá 

rannsókninni á frest þangað til í ágúst. Í lok ágúst eftir að rannsakandi hafði ákveðið að 

hefjast aftur handa við rannsóknina ræddi rannsakandi við nokkra starfsmenn Kaffitárs um 

spurningalistann og hvernig þeim líkaði hann. Þau svör sem rannsakandi fékk voru á þá leið 

að spurningalistinn væri of langur og að of langan tíma tæki fyrir þátttakendur að svara 

honum. Einnig var rannsakanda tjáð að orðalag spurningalistans væri mjög þungt.  

Rannsakandi  ákvað því í samráði við leiðbeinanda ritgerðarinnar að stytta spurningalistann 

töluvert og beina sjónum sínum aðeins að því að rannsaka ytri þætti fyrirtækjamenningar 

Kaffitárs í stað þess að rannsaka alla fjóra þættina.  

Þann 29. september var spurningalisti Denison settur upp í vefforritinu 

freeonlinesurveys og var starfsmönnum Kaffitárs sendur tengill inn á könnunina með 

tölvupósti á tímabilinu 29. september til 1. desember 2011. Rannsakandi taldi að með því að 

senda spurningalistann út í vefforriti myndi það auðvelda starfsmönnum að svara og myndi 

jafnframt ýta undir þátttöku á meðal þeirra. Ítrekun var send út tvisvar sinnum  yfir tímabilið 

fyrst þann 17. október og í seinna skiptið þann 15. nóvember. Markmiðið í byrjun var að ná 

að lágmarki 50% svörun. Svörin voru síðan greind með forritinu Microsoft excel og einnig 

voru öll gröf og líkön búin til í því forriti.  

3.4.1 Mælitæki 

Eins og áður hefur komið fram var spurningalisti kenndur við Daniel R Denison notaður við 

þessa rannsókn. Spurningalistinn var þýddur yfir á íslensku af  Þóru Christiansen aðjúnkt við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og var hann síðan yfirfarinn af Þórhalli Erni 

Guðlaugssyni dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 

2010). 

Spurningalistinn innihélt 30 spurningar sem skiptust í tvær víddir og hver vídd 

innihélt 15 spurningar. Hver vídd innihélt þrjár undirvíddir með fimm spurningum hver. 
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Fimm valmöguleikar voru í öllum spurningunum allt frá 1=mjög ósammála til 5=mjög 

sammála. Listann má finna í heild sinni í viðauka 1 

3.4.2 Þátttakendur 

Denison spurningalistinn var sendur út á alla starfsmenn Kaffitárs bæði í Reykjanesbæ og á 

stór höfuðborgarsvæðinu, heildarfjöldi var 102. Rannsakandi og Aðalheiður forstjóri 

Kaffitárs höfðu sammælst á það nokkrum dögum áður  að hafa spurnignarlistann einungis á 

íslensku. Fyrstu dagana eftir að spurningalistinn var sendur út var þátttaka mjög góð og 

höfðu 24 svör borist á fyrstu þremur sólarhringum. Næstu sólarhringa eftir það drógst mjög 

mikið úr svörun og eftir viku höfðu aðeins 32 svör borist. Þegar rannsókninni lauk þann 1. 

desember höfðu einungis 56 svör borist og endaði svarhlutfall því í 54,9%.  

3.4.3 Öflun rannsóknargagna og úrvinnsla 

Í þessari rannsókn voru notaðar tvær aðferðir við öflun gagna, þær eru vettvangskönnun og 

Denison spurningalistinn. Á meðan á rannsókninni stóð aflaði rannsakandi sér gögn um sögu 

og starfssvið Kaffitárs og ræddi við tvo einstaklinga sem höfðu starfað hjá Kaffitári um 

nokkurt skeið. Þessi viðtöl veittu rannsakanda meiri upplýsingar um fyrirtækið og aukna 

innsýn á fyrirtækjamenningu þess, gildi og venjur. Rannsókninni lauk síðan með skilum á 

BS verkefninu til leiðbeinanda og kynningu á helstu niðurstöðum fyrir starfsfólk Kaffitárs 

þann 11. janúar 2012. Gagnaöflun og úrvinnsla fóru fram á eftirfarandi hátt. 

3.4.4 Vettvangskönnun 

Þegar vettvangskönnun er framkvæmd gerist rannsakandi gestur í viðkomandi fyrirtæki sem 

hann er að rannsaka og skráir allt niður hjá sér og fylgist mjög vel með því sem fram fer á 

þeim tíma sem hann dvelur í fyrirtækinu. Með því að gera vettvangskönnun getur 

rannsakandi upplifað sjálfur það sem gerist innan veggja fyrirtækisins án þess að þurfa að 

hafa milligöngu við þriðja aðila (Bogdan og Biklen, 1998). Rannsakandi kom tvisvar sinnum 

í heimsókn til Kaffitárs í verslunarkjarnanum Kringlunni og einu sinni til höfuðstöðva 

Kaffitárs í Reykjanesbæ. Rannsakandi dvaldi í 45 – 60 mínútur í senn í hverri heimsókn.  

Helsta rannsóknarefnið í vettvangskönnuninni var að skoða þessi svokölluðu 

sýnilegu tákn fyrirtækisins. Sem dæmi má taka, viðmót starfsmanna, klæðaburð þeirra og 

umhverfi fyrirtækisins (Schein, 2004). Rannsakandi hafði til meðferðis í 

vettvangskönnununum  stílabók þar sem hann skráði allt sem sem honum þótti áhugavert 

hverju sinni. Þessi rannsóknartækni hjálpaði rannsakanda að öðlast meiri skilning og innsýn í 

sýnilegu tákn fyrirtækjamenningar Kaffitárs. 
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3.4.5 Spurningalisti Denison 

Spurningalisti Denison er hannaður til þess að mæla styrk og veikleika fyrirtækjamenningar 

hjá fyrirtækjum út frá sérstökum víddum. Þessar víddir eru til þess fallnar að mæla bæði innri 

og ytri árangur fyrirtækja. Hinn upprunanlegi spurningalisti Denison er samansettur úr 60 

spurningum og samanstendur hann af fjórum víddum, tveim innri víddum og tveim ytri 

víddum. Í þessari rannsókn notaðist rannsakandi einungis við helming spurningalistans og 

rannsakaði aðeins ytri þætti fyrirtækjamenningar Kaffitárs. Eins og áður hefur komið fram 

var spurningalistinn þýddur af Þóru Christiansen og yfirfarinn af Þórhalli Erni Guðlaugssyni. 

Almennt viðmiðunargildi fyrir hverja vídd er 76 og ef að víddin fær lægri einkunn en 

76 þá þarf að skoða víddina og leita svara fyrir þeirri einkunnargjöf (Zeithaml, Binter og 

Gremler, 2006).  Í kaflanum niðurstöður verður hver vídd skoðuð út frá einkunn.  

3.4.6 Siðferði við vinnslu rannsóknar 

Fagmennska og áreiðanleiki eru hugtök sem skiptu rannsakanda mjög miklu máli við gerð 

rannsóknarinnar. Við alla greiningu á niðurstöðum gætti rannsakandi þess að trúnaður væri í 

hávegum hafður og að það væri á engan hátt hægt að rekja svör til einstakra þátttakanda. 

Einnig gætti rannsakandi þess við lokavinnslu verkefnisins eftir fremsta megni að skaða ekki 

ímynd fyrirtækisins út á við og eða starfsmenn og starfsanda þess. Rannsakandi tók það skýrt 

fram við hvern starfsmann með kynningarbréfi að honum bæri ekki skylda til þess að svara 

spurningalistanum en betra væri fyrir fyrirtækið og áreiðanleika rannsóknarinnar að sem 

flestir myndu svara.  

3.4.7 Helstu takmarkanir 

Eins og gengur og gerist í rannsóknum er ekki alltaf allt dans á rósum og urðu ýmsar 

takmarkanir á vegi rannsakanda við vinnslu rannsóknarinnar. Þar ber fyrst að nefna að 

svarhlutfall þátttakenda var langt undir væntingum rannsakanda eða 54,9%, sem er einnig 

mun lægra hlutfall heldur en fræðin telja að þurfi til þess að tryggja áreiðanleika í 

rannsóknum. Út frá þessu lága svarhlutfalli er því ekki hægt að alhæfa niðurstöður 

rannsóknarinnar. Segja má að þýðing á spurningalista Denison yfir á íslensku sé viss 

takmörkun út af fyrir sig. Ástæðan er sú að erfiðara virðist vera fyrir þátttakendur að 

skilja innihald einstakra spurninga sem lagðar voru fyrir og endurspeglaði það að miklu 

leyti hlutleysi í svörum þeirra við einstakra spurningum. Einnig má leiða rök að því að 

svarhlutfall hefði líklega orðið hærra ef að allir starfsmenn Kaffitárs hefðu haft sérstakt 

netfang hjá Kaffitári sem hægt væri að senda könnunina á í stað þess að fá hana senda á 

sitt einka netfang. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar á fyrirtækjamenningu 

Kaffitárs sem framkvæmd var að mestu leiti á haustmánuðum ársins 2011. Við rannsóknina 

var stuðst við spurningalista Denison og rannsakaðar voru tvær ytri víddir 

fyrirtækjamenningarinnar. Byrjað verður á því að skoða niðurstöður ytri menningarvídda og 

því næst niðurstöður undirvídda. Í lokin verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr 

vettvangskönnun rannsakanda og gert grein fyrir styrk og veikleikum menningarinnar. 

4.1 Einkunn ytri menningarvídda 

Sú niðurstaða sem fengin var eftir að búið var að greina niðurstöður úr spurningalista 

Denison sýndi það að menningarvíddin markmið er með hærri einkunn en 

menningarvíddin aðlögunarhæfni. Menningarvíddin markmið fékk einkunnina 76 og 

meðaltalið  3,81 sem eru viðmiðunarmörkin sem gefin voru en menningarvíddin  

aðlögunarhæfni fékk einkunnina 73 og meðaltalið  3,67 sem er þremur stigum frá 

viðmiðunarmarkinu. Sýnt nánar í töflu 4.1 hér að neðan. 

 

Tafla 4.1: Einkunn ytri menningarvídda 

 

 

Eins og sést á töflu 4.1 þá er menningarvíddin markmið í viðmiðunarmörkunum sem 

eru 76. Þau fyrirtæki sem hljóta einkunnina 76 og hærra eru talin stöðug. Þau fylgja vel 

sínum markmiðum og eru markmiðin þeim fyrirtækjum mjög auðskilin. Framtíðarsýn 

fyrirtækjanna er talin nokkuð góð og vita þau ávallt hver stefna þeirra er til framtíðar litið 

(Denison og Neale, 1996). Menningarvíddin aðlögunarhæfni er fjórum stigum frá 
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viðmiðunarmörkunum og hlítur einkunnina 73. Þau fyrirtæki sem hljóta lægri einkunn en 76 

í menningarvíddinni aðlögunarhæfni eru ekki talin nægilega stöðug og þau sem hljóta 

einkunnina 76 og hærra. Þau eru ekki eins fljót að aðlagast breytingum á umhverfi 

fyrirtækisins og þeim breytingum sem fylgja nýjum áherslum frá viðskiptavinum (Denison 

og Neale, 1996).  

Þessar fyrstu niðurstöður úr spurningalista Denison segja okkur að veikleikar 

fyrirtækjamenningar Kaffitárs liggja einungis í menningarvíddinni aðlögunarhæfni. Er hægt 

að alhæfa þá ályktun. Svarið er einfaldlega ekki það einfalt því til þess að athuga hvar 

veikleikar menningarinnar liggja þarf að skoða niðurstöður og einkunn undirvídda.  

4.2 Einkunnir undirvídda 

Fyrst  ber að nefna að þær undirvíddir sem hlutu hæðstu einkunnirnar í spurningalista 

Denison tilheyra báðar ytri menningarvíddinni markmið, sjá nánar töflu 4.2. Þessar 

undirvíddir eru markmið og takmörk og stefna og áform. Undirvíddin markmið og takmörk 

hlaut einkunnina 79 og undirvíddin stefna og áform hlaut einkunnina 77  

Þær undirvíddir sem hlutu lægstu einkunnirnar í spurningalista Denison tilheyra 

báðar ytri menningarvíddinni aðlögunarhæfni, sjá nánar töflu 4.2. Þessar undirvíddir eru 

framkvæmd breytinga og áhersla á viðskiptavini. Undirvíddin framkvæmd breytinga hlaut 

einkunnina 72 og undirvíddin áhersla á viðskiptavini hlaut einkunnina 73.  

 

Tafla 4.2: Einkunn undirvídda óháð yfirvíddum 
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Hér á eftir verða teknar fyrir allar niðurstöður úr öllum undirvíddum Denison 

spurningalistans. Byrjað verður á því að fjalla um ytri yfirvíddina markmið og undirvíddir 

hennar, síðan verður fjallað um ytri yfirvíddina aðlögunarhæfni og undirvíddir hennar. 

4.3 Markmið 

Yfirvíddin markmið mælir hvernig fyrirtækið horfir til framtíðar og hvernig það metur 

framtíðarmöguleika sína. Er fyrirtækið að standa við sín markmið og ef svo er eru þau 

raunhæf. Stefna er eitt af þeim atriðum sem fyrirtæki verða að setja sér og reyna eftir 

fremsta megni að fylgja henni í einu og öllu. Þau fyrirtæki sem skora hátt í yfirvíddinni 

markmið eru betur í stakk búin að ná ásættanlegum árangri en þau fyrirtæki sem skora 

ekki hátt í víddinni (Denison og Neale, 1996). 

 

Tafla 4.3: Einkunnir undirvídda í víddinni markmið 

 

 

 

4.3.1 Undirvíddin markmið og takmörk  

Undirvíddin markmið og takmörk er með hæsta stigaskor af öllum undirvíddum 

yfirvíddarinnar markmið og hlaut einkunnina 79. Þessi tiltekna einkunn er einnig hæsta 

einkunnin sem kom út úr niðurstöðum spurningalista Denison. Þau atriði/spurningar sem 

undirvíddin markmið og takmörk leitar svara við eru t.d. 
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- Hvort að viðtækt samkomulag ríkir um markmið Kaffitárs. 

- Hvort að leiðtogar/stjórnendur Kaffitárs setja metnaðarfull en raunhæf markmið. 

- Hvort að leiðtogar/stjórnendur Kaffitárs hafa gefið út yfirlýsingar um þau markmið 

sem við erum að reyna að ná. 

- Hvort að Kaffitár fylgist stöðugt með því hvernig því gengur að ná settum 

markmiðum. 

- Hvort að Kaffitár hefur skilning á hvernig það mun verða í framtíðinni. 

 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar ríkir greinilega mikil sátt um helstu markmið sem 

Kaffitár hefur sett sér á meðal starfsmanna, en tæplega 74% aðspurðra eru því sammála um 

að víðtæk sátt ríkir um helstu markmið fyrirtækisins. Það er því greinilegt út frá þessum 

niðurstöðum að stjórnendur Kaffitárs setja sér raunhæf markmið og fylgjast grannt með því 

hvort að þessi markmið skili sér eða ekki. Umrædd fullyrðing hlaut þvi 79 í einkunn. 

Rúm 66% aðspurðra eru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni að Kaffitár hafi 

mikla framtíðarsýn og hafi mikinn skilning á því hvernig fyrirtækið mun bera sig að  í 

framtíðinni. Af þessum svörum má draga þá ályktun að framtíðarsýn hjá Kaffitári sé nokkuð 

mikil og mjög skýr. 

4.3.2 Undirvíddin stefna og áform 

Undirvíddin stefna og áform er með næst hæðsta stigaskor af öllum undirvíddum 

yfirvíddarinnar markmið og hlaut hún einkunnina 77. Þau atriði/spurningar sem undirvíddin 

stefna og áform leitar svara við eru t.d. 

 

- Hefur Kaffitár tilgang og stefnu til framtíðar. 

- Hefur stefna Kaffitárs  áhrif á og breytir starfsaðferðum annarra fyrirtækja á 

markaðnum. 

- Hefur Kaffitár skýrt hlutverk sem mótar starf þess og gefur því merkingu. 

- Hefur Kaffitár skýra stefnu til framtíðar. 

- Er stefna Kaffitárs óskýr í huga starfsmanna þess. 

 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar telja 85% svarenda að Kaffitár hafi mjög skýra 

stefnu og tilgang til framtíðar. Þó töldu 19,6% svarenda að stefna Kaffitárs væri nokkuð 

óskýr í þeirra augum. Þessi niðurstaða gefur því til kynna að starfsfólk Kaffitárs hefur mikla 

trú á fyrirtækinu til þess að láta gott af sér leiða í náinni framtíð.  
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Stór hluti starfsmanna eða rúm 73% eru sammála fullyrðingunni að starfsaðferðir 

Kaffitárs hafi áhrif á og stuðla að breytingum á starfsaðferðum annarra fyrirtækja á 

samkeppnismarkaði. Þessi niðurstaða gefur gaumgæfilega í ljós að starfsmenn Kaffitárs eru 

mjög ánægðir með starfsaðferðir hjá fyrirtækinu og trúa því að þær geti leitt til þess að önnur 

fyrirtæki á markaði geti aukið samkeppnishæfni sína. Því hlaut þessi fullyrðing einkunnina 

81. 

Einnig töldu  eða um 79% svarenda að hlutverk Kaffitárs væri mjög skýrt og móti starf 

þeirra á einn eða annan hátt og þar af leiðandi gefi því mikilvæga merkingu. Af þessari 

niðurstöðu má draga þá ályktun að hver og einn starfsmaður er metinn að verðleikum og er 

þar af leiðandi mikilvægur hlekkur í keðju fyrirtækisins. Því hlaut þessi fullyrðing 

einkunnina 83. 

4.3.3 Undirvíddin framtíðarsýn 

Undirvíddin framtíðarsýn hlaut einkunnina 74 sem er tveimur stigum frá viðmiðunarmarkinu 

sem er 76. Þau atriði/spurningar sem undirvíddin framtíðarsýn leitar svara við eru t.d. 

 

- Hefur Kaffitár sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun vera í framtíðinni. 

- Hafa leiðtogar Kaffitárs sýn á hlutina til lengri tíma litið. 

- Ógnar skammtímahugsun oft á tíðum framtíðarsýn Kaffitárs. 

- Framtíðarsýn Kaffitárs virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk þess. 

- Kaffitár er fært um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýn sinni. 

 

Þegar niðurstöður undirvíddarinnar framtíðarsýn eru greindar kemur í ljós að starfsfólk 

Kaffitárs hefur nokkuð sterka sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun bera sig að í 

framtíðinni, eða um 65% aðspurðra eru sammála eða mjög sammála því. Einnig voru nokkuð 

margir sammála eða mjög sammála um það eða 63% aðspurðra að framtíðarsýn Kaffitárs 

virkar sem örfun og er hvetjandi fyrir starfsmenn fyrirtækisins til þess að sinna daglegum 

störfum sínum, án þess að missa sjónar á framtíðarsýn fyrirtækisins. Því hlutu þessar 

fullyrðingar báðar einkunnina 76. 

Rúmlega 44% aðspurðra voru ósammála fullyrðingunni um að skammtímahugsun 

ógni oft á tíðum framtíðarsýn fyrirtækisins. Þó gætti mikils hlutleysis í svörum þátttakenda 

en tæplega 41% voru hlutlausir gagnvart fullyrðingunni. Aðeins 14% aðspurðra voru henni 

þó sammála. Af þessari niðurstöðu má draga þá ályktun  að skilningur þátttakenda á innihaldi 
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spuringarinnar hafi ekki verið mikll, því hlutleysi í svörum þeirra var mjög hátt. Því hlaut 

þessi spurning lægstu einkunnina í undirviddinni framtíðarsýn eða sem samsvarar einkunni 

52. 

4.4 Aðlögunarhæfni 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni mælir breytingar á kröfum viðskiptavina og hvort að 

viðkomandi fyrirtæki geri sér grein fyrir þessum breytingum, ef ekki hvernig getur 

fyrirtækið brugðist við þessum breyttu kröfum viðskiptavina sinna. Aðlögunarhæfni 

mælir einnig getu fyrirtækisins til þess að taka upp nýja og arðbærari tækni sem aukið 

gæti kunnáttu og þekkingu fyrirtækisins til framtíðar. Þau fyrirtæki sem skora hátt í 

yfirvíddinni aðlögunarhæfni eiga mun auðveldara að skynja þarfir og langanir 

viðskiptavina sinna en þau sem skora lágt (Kotter, 1996). 

 

Tafla 4.4: Einkunnir undirvídda í víddinni aðlögunarhæfni 
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4.4.1 Undirvíddin lærdómur fyrirtækja. 

Undirvíddin lærdómur fyrirtækja hlaut einkunnina 75 sem er einu stigi frá 

viðmiðunarmarkinu sem er 76. Þau atriði/spurningar sem undirvíddin lærdómur fyrirtækja 

leitar svara við eru t.d. 

 

- Lítur Kaffitár á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur. 

- Er hvatt til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni hjá Kaffitár. 

- Fellur margt á milli ,,skips og bryggju“ hjá Kaffitár. 

- Lítur Kaffitár á lærdóm sem mikilvægt viðmið og markmið í daglegu starfi 

fyrirtækisins. 

- Gætir Kaffitár þess að ,,hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera.“ 

 

Þegar niðurstöður undirvíddarinnar lærdómur fyrirtækja eru greindar kemur fram að 

mikill hluti svarenda er sammála um að mistök í starfi leiði af sér úrbætur og lærdóm fyrir 

fyrirtækið allt, eða um 82% þátttakenda.  

Um 72% þátttakenda eru sammála um að hvatning sé innan fyrirtækisins  til sjálfstæðar 

hugsunar starfsmanna og að það leiðir oft af sér nýsköpun sem kemur sér vel fyrir Kaffitár. 

Um 14% þátttakenda taldi að margt félli milli skips og bryggju hjá fyrirtækinu en um 

36% töldu svo ekki vera. Þó var hlutleysi mikið í svörum eða 50%. Af þessari niðurstöðu má 

leiða rök að því að skilningur þátttakenda á innihaldi spuringarinnar hafi ekki verið mikll, því 

hlutleysi í svörum þeirra var mjög hátt. Því hlaut þessi spurning ekki nema 55 í einkunn. 

4.4.2 Undirvíddin áhersla á viðskiptavini 

Undirvíddin áhersla á viðskiptavini hlaut einkunnina 73 sem er þremur stigum frá 

viðmiðunarmarkinu sem er 76. Þau atriði/spurningar sem undirvíddin áhersla á viðskiptavini 

leitar svara við eru t.d. 

 

- Leiða tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum oft til breytinga hjá Kaffitár. 

- Hafa tillögur viðskiptavina bein áhrif á ákvarðanir Kaffitárs. 

- Allir starfsmenn Kaffitárs hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna 

fyrirtækisins. 

- Eru hagsmunir viðskiptavina oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar. 

- Er starfsfólk Kaffitárs hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 
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Út fá niðurstöðum sem undirvíddin áhersla á viðskiptavini er gert að mæla er mjög 

greinilegt að ábendingar frá viðskiptavinum Kaffitárs eru teknar alvarlega því um 73% 

svarenda telja að þær leiði oftar en ekki til breytinga hjá Kaffitár. Umrædd fullyrðing hlaut 

því 77 í einkunn. 

Greinilegt er að starfsfólk Kaffitárs hefur mikinn skilning á þörfum og óskum 

viðskiptavina sinna því um 86% svarenda eru sammála þeirri fullyrðingu. Því má segja að 

þarfir viðskiptavina séu mjög vel skilgreindar og allt er gert til þess að fullnægja þeim 

þörfum eftir fremsta megni. Umrædd fullyrðing hlaut því 84 í einkunn. 

Við spurningunni hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir við ákvörðunartöku kemur í 

ljós að hlutleysi í svörum þátttakenda er mikið eða um 34%. Svarhlutfall þeirra sem eru 

andvígir fullyrðingunni er 52%, en hlutfall þeirra sem eru henni sammála er 14%. Þetta mikla 

hlutleysi gefur til kynna að skiptar skoðanir ríkja um hvort að hagsmunir viðskiptavina eru 

hafðir með í ákvörðunartöku fyrirtækisins. Einnig má af þessari niðurstöðu leiða rök að því 

að skilningur þátttakenda á innihaldi spuringarinnar hafi ekki verið mikll, því hlutleysi í 

svörum þeirra var mjög hátt. Umrædd fullyrðing hlaut því 49 í einkunn. 

4.4.3 Undirvíddin framkvæmd breytinga 

Undirvíddin framkvæmd breytinga hlaut einkunnina 72 sem er fjórum stigum frá 

viðmiðunarmarkinu sem er 76. Víddin skoraði því lægst af öllum undirvíddum 

yfirvíddarinnar aðlögunarhæfni. Þau atriði/spurningar sem undirvíddin framkvæmd breytinga 

leitar svara við eru t.d. 

 

- Eru starfsaðferðir Kaffiárs mjög sveigjanlegar og er auðvelt að breyta þeim. 

- Bregst Kaffitár fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

viðskiptaumhverfinu. 

- Eru oft teknar upp nýjar og bættar starfsaðferðir hjá Kaffitár. 

- Mæta tilraunir til að koma á breytingum að jafnaði mótstöðu. 

- Vinna ólíkar starfseiningar Kaffitárs oft saman að því að koma á breytingum og 

breyttum starfsháttum. 

 

Út frá niðurstöðum sem undirvíddin framkvæmd breytinga er gert að varpa ljósi á er 

greinilegt að mjög mikil sátt ríkir um starfsaðferðir hjá Kaffitár, en um 72% svarenda telja að 

starfsaðferðir Kaffitárs séu í stöðugri þróun. Því næst telja um 67% svarenda að þær sé mjög 
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sveigjanlegar og aðlagist auðveldlega breytingum. Umræddar fullyrðingar hlutu því 79 og 76 

í einkunn. 

Aðeins 50% eða helmingur þátttakenda taldi að tilraunir til þess að koma á breytingum 

mættu ekki mótstöðu innan Kaffitárs en um 16% taldi svo vera. Það sem kemur hinsvegar á 

óvart er að hlutleysi er mikið í svörum þátttakenda  eða 34% og gefur það til kynna að skiptar 

skoðanir séu milli starfsfólks fyrirtækisins á breytingum og hvort og þá hvernig þær skuli 

vera innleiddar. Umrædd fullyrðing hlaut því 52 í einkunn 

Flestum fannst þó að Kaffitár bregðist fljótt og vel við breytingum í viðskiptaumhverfinu 

eða um 76% þeirra sem tóku þátt eru sammála þeirri fullyrðingu. 

4.5 Helstu niðurstöður úr spurningalista Denison 

Fyrst  ber að nefna að munur var á einkunn beggja menningarvídda sem rannsakaðar voru í 

þessari rannsókn. Yfirvíddin markmið hlaut einkunnina 76 á meðan yfirvíddin 

aðlögunarhæfni hlaut einkunnina 73. Viðmiðunareinkunnin sem gefin var í byrjun var 76. 

Þær undirvíddir sem skoruðu hæðst í stigagjöf komu báðar úr yfirvíddinni markmið.  

Niðurstöður úr spurningalista Denison sýna það að Kaffitár setur sé góð og raunhæf 

markmið og allir starfsmenn Kaffitárs vinna sameiginlega að því að ná þessum markmiðum, 

einnig sést glögglega  að sátt ríkir um helstu markmið fyrirtækisins. Stefna og hlutverk 

Kaffitárs eru mjög skýr og starfsmenn fyrirtækisins bera mikið traust til fyrirtækisins til 

framtíðar litið.  

Niðurstöður sína að Kaffitár hvetur sína starfsmenn til þess að hugsa sjálfstætt og 

stuðla þannig að nýsköpun á meðal þeirra. Skilningur á þörfum og löngunum viðskiptavina 

er mikill og eru starfsmenn Kaffitárs mjög meðvitaðir um þeirra kröfur. Hinsvegar bendir allt 

til þess að skiptar skoðanir séu um það hvort að hagsmunir viðskiptavina séu hunsaðir við 

ákvörðunartöku. Starfsfólk Kaffitárs telur að breytingar séu af hinu góða og gengur yfirleitt 

mjög vel að innleiða breytingar hjá fyrirtækinu. Starfsaðferðir hjá Kaffitári eru einnig mjög 

sveigjanlegar og ætti því að vera auðvelt að breyta þeim. 
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4.6 Styrkleikar menningarinnar 

Stjórnendur og starfsfólk Kaffitárs hafa mjög mikinn skilning á samkeppnismarkaði 

fyrirtækisins og eiga þar af leiðandi mjög auðvelt með að setja fyrirtækinu raunhæf markmið. 

Einnig ríkir mikil sátt um helstu markmið sem Kaffitár hefur sett sér og allir starfsmenn 

vinna sameiginlega að því að ná þeim. Mikil trú á fyrirtækinu gætir á  meðal starfsfólks og 

má telja þá trú sem góðan styrkleika menningarinnar. Mikli hvatning er innan fyrirtækisins til 

sjálfstæðrar hugsunar og ýtir það mjög mikið undir nýsköpun og fjölbreytni í starfi. Allir 

starfsmenn fyrirtækisins eru mjög meðvitaðir um þarfir og óskir viðskiptavina sinna og 

tillögur frá viðskiptavinum um breytingar eru teknar til skoðunar. Þær leiða oft af sér 

breytingar sem koma sér vel fyrir bæði viðskiptavini og starfsfólk Kaffitárs. Starfsandi hjá 

Kaffitári er mjög góður og finnur starfsfólk fyrir því að það sé metið að verðleikum og 

upplifir sig sem mikilvæga auðlind sem fyrirtækið býr yfir.  

4.7 Veikleikar menningarinnar 

Helstu veikleika fyrirtækjamenningarinnar má finna í undirvíddinni framkvæmd breytinga. 

Þar kemur fram að tilraunir til þess að koma á breytingum mæta ávallt eitthverri mótstöðu á 

meðal starfsfólks fyrirtækisins. Sá veikleiki kom fram að margir telja að sum málefni sem 

brýn eru nái einfaldlega ekki fram að ganga sem skyldi og falli því á endanum um sjálft sig. 

Þessu til staðfestingar má skoða hversu mikið hlutleysi gætti í svörum þátttakenda við 

spurningunni „margt fellur milli skips og bryggju hjá fyrirtækinu“. Hagsmunir viðskiptavina 

mæta oftar en ekki afgangi hjá fyrirtækinu eða eru hunsaðir við ákvarðanatöku. Þessu fylgir 

að virðing til viðskiptavina er ekki nægilega góð. Einnig gætir þess að skammtímahugsun 

ógni framtíðarsýn fyrirtækisins og láti það missa sjónar af henni. 

4.8 Niðurstöður úr vettvangskönnun 

Rannsakandi taldi mjög mikilvægt að framkvæma vettvangskönnun til þess að öðlast meiri 

innsýn í fyrirtækjamenningu Kaffitárs. Tilgangurinn með vettvangsrannsókninni var að varpa 

ljósi á stig fyrirtækjamenningarinnar út frá kenningu Schein (2004) á fyrirtækjamenningu. 

Rannsakandi kom í heimsókn til Kaffitárs þrisvar sinnum á meðan rannsókninni stóð. 

Tvisvar sinnum til höfuðstöðva Kaffitárs í Reykjanesbæ og einu sinni til Kaffitárs í 

verslunarkjarnanum Kringlunni. Rannsakandi dvaldi í 45 – 60 mínútur í senn í hverri 

heimsókn.  
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4.8.1 Sýnileg tákn 

Höfuðstöðvar Kaffitárs eru að Stapabraut 7 í Reykjanesbæ. Húsnæðið er mjög nýtískulegt og 

greinilegt að ekkert var til sparað við byggingu þess. Þegar komið er inn blasir við 

rannsakanda bjart og fagurt kaffihús fullbúið nýjustu tækjum sem þarf til þess að bjóða 

viðskiptavinum sínum upp á hágæða kaffi. Steingráar flísar eru á gólfum kaffihússins sem 

gefa því mikinn karakter. Vinstra megin í húsinu eru skrifstofur starfsfólks en þær  eru fimm 

talsins. Beint á móti innganginum eru kaffiaðstaða fyrir gesti og er sú aðstaða til fyrirmyndar 

og mjög vel innréttuð. Gegnt þeirri aðstöðu er kaffibrennslan. Segja má að kaffibrennslan sé 

ein af þeim fullkomnustu á landinu og eru allir starfsmenn mjög ánægðir með þá aðstöðu. 

Viðmót starfsfólks þegar inn var komið var mjög vingjarnlegt og gott. Allir voru glaðir og 

veittu hágæða þjónustu. Greinilegt er að mikil samheldni og jákvæður andi ríki á meðal 

starfsfólks. Kaffihúsið og kaffibrennslan opna kl 09 á morgnana og eru opin til kl 17. Mikill 

hluti starfamanna er í hlutastarfi því má segja að þessi vinnutími skiptist ýmist í tvennt, 

annarsvegar frá 09-13 og hinsvegar frá 13-17. Samkvæmt starfsfólki er vinnuálagið mjög 

dreift en oftar en ekki er mikið álag í hádeginu á milli kl 11:30 og 12:30. Jólin eru tekin mjög 

hátíðlega hjá fyrirtækinu og skreytir starfsfólk kaffihúsið mjög vel og vekur það gjarnan 

mikla eftirtekt á aðventunni. 

Kaffihús Kaffitárs í verslunarkjarnanaum Kringlunni er staðsett á fyrstu hæð á móti 

Hagkaup. Kaffihúsið er mjög notarlegt, bjart og vel innréttað. Kaffihúsið er á tveimur pöllum 

og tekur um áttatíu manns í sæti. Parket og flísar eru á gólfum og einkennir það svolítið 

karakter kaffihússins. Það sem einkennir kaffihúsið er hveru opið það er og gefur það því 

einskonar sérstöðu. Gestir geta fylgst mikið með mannlífinu í Kringlunni og orðið á sama 

tíma partur af því. Allt viðmót starfsmanna var gott og veitti það rannsakanda persónulega 

þjónustu þótt svo að mikið hafi verið að gera. Opnunartími kaffihússins er mjög misjafn, það 

opnar alltaf kl 09:30 nema á sunnudögum þá opnar það kl 12:30. Því er lokað ýmist frá kl 18 

til 21 á kvöldin. Samkvæmt starfsfólki er vinnuálagið mjög jafnt og dreift og ekki er hægt að 

segja að mikið af álagsspunktum myndist nema um jól, þá er álag mikið eins og gengur og 

gerist hjá flestum þjónustufyrirtækjum. Jólin í Kringlunni eru einnig tekin mjög hátíðlega og 

sést það mjög vel þegar fólk gefur sér tíma og sest niður og fær sér kaffisopa í kaffihúsinu í 

allri jólaösinni í desember.  
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4.8.2 Yfirlýst gildi 

Styrkir og fjáraflanir eru Kaffitári mjög ofarlega í huga hverju sinni. Kaffitár er mjög viljugt 

að veita styrki til þeirra sem á þurfa að halda í góðu samstarfi við sína viðskiptavini. 

Viðskiptavinir geta sent inn skriflega ábendingu um málefni sem þeir telja að sé mikilvægt 

og allar slíkar ábendingar eru teknar alvarlega og skoðaðar mjög vel.  Kaffitár er mjög viljugt 

að taka þátt í hinum ýmsu fjáröflunum og sem dæmi um fjáraflanir má nefna útskriftarferðir 

hjá nemendum hvort sem um er að ræða í framhaldsskóla eða í háskóla.  

Meginmarkmið Kaffitárs frá upphafi hefur verið að veita sem flestum þá ánægju að 

geta drukkið úrvalskaffi í rólegu og þægilegu umhverfi frá amstri hversdagsins og veita eins 

góða þjónustu og best verður á kostið hverju sinni. Þessu markmiði voru flestir starfsmenn 

Kaffitárs sammála þegar um var spurt og telja að fyrirtækið standi ávallt við markmiðið. 

Annað mikilvægt markmið hjá fyrirtækinu er að stuðla að aukinni þekkingu á meðal 

starfsfólks síns og auka færni þess eins mikið í sinni sérgrein innan fyrirtækisins og kostur er. 

Margir kaffibarþjónar hjá Kaffitári hafa einnig sótt fjölda námsskeiða sem stuðla að aukinni 

þekkingu á þessu sviði. 

Meginstefna Kaffitárs hefur verið að vera frammúrskarandi fyrirtæki í 

kaffiframleiðslu og stuðla eins mikið að íslenskri framleiðslu og kostur er. Einnig að leyfa 

sköpunargleði og frumkvæði starfsfólks að njóta sín og öðlast þannig samkeppnisforskot. 

Kaffitár hefur einnig innleitt sérstaka fjölskyldustefnu sem hefur það að markmiði að gera 

starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu sinni 

með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu. Starfsmenn eru 

jafnframt hvattir til að axla eðlilega ábyrgð á málefnum fjölskyldunnar. Kaffitár er einnig 

mjög fjölskylduvænt fyrirtæki og er margt gert til þess að fjölskyldur geti komið í heimsókn 

drukkuð gott kaffi og átt ánægjulegar stundir saman (Kaffitár, e.d.) 
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4.8.3 Undirliggjandi hugmyndir 

Undirliggjandi hugmyndir eru dýpsta lag fyrirtækjamenningar hjá fyrirtækjum. Mjög erfitt er 

að greina þessar hugmyndir því þær eru nánast ómeðvitaðar (Guðmundur Ágúst 

Skarphéðinsson, 2011). Illa gekk hjá rannsakanda að greina þessar svonefndu undirliggjandi 

hugmyndir fyrirtækjamenningarinnar vegna þess að starfsfólk Kaffitárs taldi að ekki margar 

undirliggjandi hugmyndir væru til staðar hjá fyrirtækinu. Þó eru nokkrar hugmyndir sem 

starfsmenn telja að einkenni fyrirtækið. Þær eru t.d.  

 

- Líta skal björtum augum til framtíðar. 

- Reynt skal eftir fremstu getu að stuðla að auknu samkeppnisforskoti á markaðinum. 

- Aðstaða bæði fyrir viðskiptavini og starfsmenn skal ávallt vera til fyrirmyndar. 

- Láta viðskiptavininn eiga auðvelt með að kvarta. 

- Hafa þjónustu við viðskiptavini alltaf eins góða og best verður á kosið. 
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5 Umræða 

Það sem einkennir öll fyrirtæki er sú menning sem er að finna í fyrirtækinu. 

Fyrirtækjamenning einkennist af mismunandi þáttum eins og hegðun, siðum, gildum og 

trú. Segja má að fyrirtækjamenning er einskonar óáþreifanlegt afl sem knýr fyrirtæki 

áfram og stuðlar að aukinni starfsmannafestu og samkeppnisforskoti á meðal fyrirtækja. 

Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að greina ytri þætti 

fyrirtækjamenningar Kaffitárs, kanna hvar veikleikar og styrkleikar hennar lágu og koma 

síðan með tillögur til stjórnenda Kaffitárs um hvernig megi styrkja menninguna. Það 

mælitæki sem notast var við gerð rannsóknarinnar var spurningalisti Denison. Þær víddir 

fyrirtækjamenningarinnar sem rannsakaðar voru eru aðlögunarhæfni og markmið. 

 Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er hægt að draga þá ályktun að 

fyrirtækjamenning sé nokkuð sterk hjá Kaffitári og að mikil starfsánægja ríkir á meðal 

starfsmanna fyrirtækisins. Það kom í ljós út frá niðurstöðu úr spurningalista Denison að 

yfirvíddin markmið hlaut hærri einkunn en yfirvíddin aðlögunarhæfni. Einnig kom í ljós 

þegar niðurstöður úr spurningalista Denison voru skoðaðar að mikils hlutleysis gætti hjá 

svarendum varðandi einstakar spurningar, ástæðan er líklega sú að orðalag einstakra 

spurninga var torskilið og betur hefði farið ef orðalag þeirra hefði verið skýrara. Margt 

áhugavert kom hins vegar fram í rannsókninni og má þar helst nefna að starfsfólk 

Kaffitárs telur að það hafi mikinn skilning á þörfum og löngunum viðskiptavina 

fyrirtækisins, en aftur á móti telur það að hagsmunir viðskiptavina séu oft hunsaðir við 

ákvörðunartöku. Leiða má að því lyktum að skilningur svarenda á síðarnefndu 

spurningunni hafi ekki verið nægur. 

Svarhlutfall í rannsókninni var langt frá því markmiði sem rannsakandi vonaðist 

eftir í upphafi, vegna þess hversu lágt svarhlutfallið var í rannsókninni er því ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Lokaorð 

Megintilgangur með þessari ritgerð var að greina og meta styrk og veikleika 

fyrirtækjamenningar Kaffitárs. Til þess að greina hana var meðal annars stuðst við 

spurningalista Denison.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að góður starfsandi ríkir hjá Kaffitári og allir 

starfsmenn þess vinna sameiginlega að því að uppfylla markmið og stefnu fyrirtækisins. 

Kaffitár lítur björtum augum til framtíðar og gætir þess að sköpunarkraftur starfsfólks fái að 

njóta sín sem best.   

Við gerð þessarar ritgerðar öðlaðist rannsakandi mikla þekkingu á fyrirtækjamenningu 

og áhrifum hennar á rekstur fyrirtækja sem hann mun búa vel að í framtíðinni. Er það því 

einlæg ósk höfundar að stjórnendur Kaffitárs líti á þessa rannsókn sem tækifæri til þess að 

bæta fyrirtækjamenningu fyrirtækisins og stuðla þar með að því að gera gott fyrirtæki ennþá 

betra til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. 
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Viðauki - Spurningalisti Denison 

 

Kæri þátttakandi, 

 

Þessi könnun er hluti af rannsókn sem gerð er vegna lokaverkefni míns til BS prófs í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Svölu 

Guðmundsdóttur aðjúnkts.  

Markmiðið með rannsókninni er að kanna fyrirtækjamenningu Kaffitárs og skoða 

hvort hún sé sterk eða veik og komast að því í hverju styrkleikar hennar og veikleikar 

liggja. Þegar niðurstaðan verður kunngjörð munu verða gerðar tillögur að úrbótum og 

tilgreint hvað megi betur fara. 

Áður en þú byrjar vill ég biðja þig um að svara öllum spurningunum  

samviskusamlega og af einlægni. Það er ekkert til eitt rétt svar né  rangt. Könnunin er 

nafnlaus og er á engan hátt hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Það tekur að 

jafnaði um 5 – 10 mínútur að svara könnunni. 

 

Gangi ykkur vel 

 

Með fyrirfram þökk, 

Arnar Páll Guðmundsson 

 

Spurningalisti Denison 

 

Aðlögunarhæfni 

 

Framkvæmd breytinga 

 

1. Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt er að breyta þeim. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 
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2. Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum 

breytingum í viðskiptaumhverfinu. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

3. Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

4. Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

5. Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á 

breytingum og breyttum starfsháttum. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

 

Áhersla á viðskiptavini 

 

6. Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

7. Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

8. Allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 
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9. Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

10. Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

 

Lærdómur fyrirtækja 

 

11. Við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

12. Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

13. Margt fellur á milli ,,skips og bryggju“ hjá okkur. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

14. Lærdómur er mikilvægt viðmið og markmið í daglegu starfi okkar. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

15. Við gætum þess að ,,hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera.“ 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 
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Markmið 

 

Stefna og áform 

 

16. Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

17. Okkar stefna hefur áhrif á og breytir starfsaðferðum annarra fyrirtækja á 

markaðnum. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

18. Fyrirtækið hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því 

merkingu. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

19. Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

20. Stefna okkar er óskýr í mínum huga. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

 

Markmið og takmörk 

 

21. Viðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 
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22. Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

23. 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 

 

24. Við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum 

markmiðum. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

25. Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

Framtíðarsýn 

 

26. Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun vera í 

framtíðinni. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

27. Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma.  

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

28. Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 
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29. Framtíðarsýn okkar virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk okkar. 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

30. Við erum fær um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýninni 

 

Mjög ósammála 1 __ 2__ 3 __ 4 __ 5 __ Mjög sammála 

 

 


