
 

 

 

 

MS ritgerð 

Mannauðsstjórnun 

 

Fyrirtækjamenning Ergo 

 

 

 

 

Erlen Björk Helgadóttir 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

Viðskiptafræðideild 

Júní 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fyrirtækjamenning Ergo 

 

 

 

Erlen Björk Helgadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2012



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrirtækjamenning Ergo 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við 

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2012 Erlen Björk Helgadóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2012.



bls.  1 
 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í Mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands árið 2012. Vægi ritgerðarinnar eru 30 ECTS. 

Rannsóknarvinnan hófst í september 2011 og henni lauk í apríl 2012. 

Leiðbeinandi var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og er honum þakkað fyrir gott samstarf 

og leiðsögn. Jón Hannes Karlsson framkvæmdastjóri Ergo og Hafsteinn Bragason 

mannauðsstjóri Íslandsbanka fá einnig þakkir fyrir að veita samþykki fyrir rannsókninni. 

Systir mín Ólöf Helgadóttir fær þakkir fyrir ómetanlega aðstoð við tölfræðivinnu  og 

yfirlestur.  

Eiginmanni mínum Kristni Ottasyni vil ég þakka þolinmæði, stuðning og aðstoð við 

verkefnið. Að lokum vil ég þakka börnunum mínum, Almari og Agnesi, fyrir 

umburðarlyndi vegna fjarveru minnar við vinnu verkefnisins. 

 

 

 

Reykjavík, 30.apríl 2012 

 

________________________________________________ 

Erlen Björk Helgadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bls.  2 
 

Útdráttur 

Fyrirtækjamenning er kjarni allrar starfsemi fyrirtækja og hefur áhrif á árangur og 

frammistöðu þeirra. Hún er hinn óskrifaði tilfinningalegi hluti fyrirtækis sem heldur því 

saman þar sem hún byggir á þáttum eins og trú, skynjun, gildum, viðhorfum, sýnilegum 

táknum og hegðun.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina fyrirtækjamenningu Ergo, finna út hverjir 

styrkleikar fyrirtækjamenningarinnar eru sem og veikleikar. 

Spurningalisti byggður á Denison (DOCS) líkaninu var lagður rafrænt fyrir starfsfólk 

Ergo í janúar 2012. Alls tóku 38 starfsmenn þátt í rannsókninni af 44. Spurningalistinn 

skiptist í fjórar menningar yfirvíddir sem mæla þátttöku og aðild, samkvæmni og 

stöðugleika, aðlögunarhæfni og hlutverk og stefnu. Rannsóknir hafa sýnt að þessi 

menningareinkenni hafa talsverð áhrif á árangur fyrirtækja. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fyrirtækjamenning Ergo einkennist af 

skýrri og markvissri stefnu sem gefur til kynna hver tilgangur fyrirtækisins er. Einnig er 

Ergo með frekar sterka menningu sem er stöðug, vel samhæfð og samþætt. Starfsmenn 

ná sameiginlegri niðurstöðu um lausn á erfiðum viðfangsefnum. 

Skortur virðist hins vegar vera á að Ergo geti lesið í viðskiptaumhverfi sitt, brugðist 

skjótt við eða séð fyrir breytingar.  

Ergo flokkast sem fyrirtæki sem er stöðugt og leggur áherslu á reglur, samræmi og 

eftirlit. Hinsvegar telst það ekki sveigjanlegt þar sem ekki er mikil virkni og þátttaka 

starfsfólks til að auka hæfni sína til að aðlagast hratt og örugglega breytingum.  

Starfsfólk Ergo er ánægt í starfi sínu og finnst fyrirtækið standa sig vel í því hlutverki 

sem því er ætlað að sinna.  

 



bls.  3 
 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur ............................................................................................................................... 7 

1. Fyrirtækjamenning ............................................................................................................. 9 

1.1 Skilgreining á fyrirtækjamenningu ........................................................................... 9 

1.2 Sterk fyrirtækjamenning ......................................................................................... 11 

1.3 Flokkun fyrirtækjamenningar ................................................................................. 12 

1.3.1 Flokkun Deal og Kennedy .................................................................................... 12 

1.3.2  Flokkun Handy .................................................................................................... 15 

1.3.3 Flokkun Schein ..................................................................................................... 16 

2. Leiðir til að mæla fyrirtækjamenningu .............................................................................. 19 

2.1 Menningarvíddir Hofstede .......................................................................................... 19 

2.2 Denison - mælitækið ................................................................................................... 20 

2.2.1 Aðlögunarhæfni ................................................................................................... 23 

2.2.2 Hlutverk og stefna ................................................................................................ 23 

2.2.3 Þátttaka og aðild ................................................................................................... 24 

2.2.4 Samkvæmni og stöðugleiki................................................................................... 25 

2.2.5 Spurningalisti Denison ......................................................................................... 26 

2.3 Fyrirtækjamenning og árangur .................................................................................... 26 

2.4 Deilur og gagnrýni ...................................................................................................... 28 

3. Íslensk fyrirtækjamenning ................................................................................................ 30 

4. Fyrirtækjamenning Ergo ................................................................................................... 32 

4.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar.................................................... 32 

4.2 Um Ergo ..................................................................................................................... 32 

4.2.1 Skipurit ................................................................................................................ 33 

4.2.2 Framtíðarsýn og gildi ........................................................................................... 34 

4.2.3 Starfsmannastefna ................................................................................................ 35 

5.  Fyrri rannsóknir .............................................................................................................. 37 

6.  Rannsóknaraðferð ........................................................................................................... 39 



bls.  4 
 

6.1 Aðferð ........................................................................................................................ 39 

6.2 Mælitæki .................................................................................................................... 40 

6.3 Framkvæmd og úrvinnsla............................................................................................ 40 

6.4 Þátttakendur ................................................................................................................ 41 

7. Niðurstöður rannsóknar .................................................................................................... 44 

7.1 Fyrirtækjamenning Ergo, heildarniðurstöður ............................................................... 44 

7.2 Samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa. .......................................................... 53 

7.2.1 Samanburður milli kynja ...................................................................................... 53 

7.2.2 Samanburður milli starfsaldurs ............................................................................. 56 

7.2.3 Samanburður milli stöðu innan fyrirtækis. ............................................................ 62 

7.2.4 Samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa. ................................................... 64 

7.3 Tengsl árangurs við menningarvíddir .......................................................................... 65 

8. Umræður .......................................................................................................................... 70 

8.1 Helstu niðurstöður ...................................................................................................... 70 

8.2 Helstu styrkleikar fyrirtækjamenningar Ergo ............................................................... 73 

8.3 Helstu veikleikar fyrirtækjamenningar Ergo ................................................................ 74 

8.4 Niðurstöður í ljósi mismunandi hópa .......................................................................... 75 

8.5 Tengsl menningar við árangur ..................................................................................... 75 

8.6 Samanburður við fyrri rannsóknir ............................................................................... 76 

8.7 Takmarkanir rannsóknarinnar ..................................................................................... 77 

9. Lokaorð............................................................................................................................ 79 

Heimildaskrá ........................................................................................................................ 80 

Viðauki 1: Denison spurningalistinn..................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 



bls.  5 
 

Myndaskrá 

Mynd 1. Flokkun Deal og Kennedy á fyrirtækjamenningu (Deal og Kennedy, 2000)............ 13 

Mynd 2. Stig fyrirtækjamenningar (Schein, 1992) ................................................................ 16 

Mynd 3.  Denison líkanið (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010) ............................................. 22 

Mynd 4.  Skipurit Ergo (ergo, e.d.). ...................................................................................... 34 

Mynd 5. Fjöldi þátttakenda skipt eftir kyni ........................................................................... 41 

Mynd 6.  Fjöldi þátttakenda skipt eftir aldri .......................................................................... 42 

Mynd 7. Fjöldi þátttakenda skipt eftir árum í starfi ............................................................... 42 

Mynd 8. Fjöldi þátttakenda skipt eftir menntun .................................................................... 43 

Mynd 9. Fjöldi þátttakenda skipt eftir stöðu innan fyrirtækis ................................................ 43 

Mynd 10. Yfirvíddir, allir. .................................................................................................... 45 

Mynd 11. Einkunn menningarvídda, allir þátttakendur. ........................................................ 46 

Mynd 12. Undirvíddir allir, raðað eftir einkunn. ................................................................... 48 

Mynd 13. Undirvíddir hlutverks og stefnu. ........................................................................... 49 

Mynd 14. Undirvíddir samkvæmni og stöðugleika. .............................................................. 50 

Mynd 15. Undirvíddir þátttöku og aðildar. ........................................................................... 51 

Mynd 16. Undirvíddir aðlögunarhæfni. ................................................................................ 52 

Mynd 17. Samanburður á einkunnum yfirvídda hjá körlum og konum. ................................. 53 

Mynd 18. Undirvíddir, karlar. .............................................................................................. 54 

Mynd 19. Undirvíddir, konur. .............................................................................................. 55 

Mynd 20. Samanburður á einkunnum menningarvídda milli kynja. ...................................... 56 

Mynd 21. Yfirvíddir, starfsaldur 1. ....................................................................................... 57 

Mynd 22. Mat á menningarvíddum hjá starfsaldri 1. ............................................................. 58 

Mynd 23. Yfirvíddir, starfsaldur 2. ....................................................................................... 58 

Mynd 24. Mat á menningarvíddum hjá starfsaldri 2. ............................................................. 59 

Mynd 25. Yfirvíddir, starfsaldur 3. ....................................................................................... 60 

Mynd 26. Mat á menningarvíddum hjá starfsaldri 3. ............................................................. 60 

Mynd 27. Samanburður á einkunnum menningarvídda milli starfsaldurs. ............................. 61 

Mynd 28. Samanburður á einkunnum menningarvídda eftir stöðu innan fyrirtækis. .............. 62 

Mynd 29.  Samanburður á einkunnum menningarvídda eftir stöðu innan fyrirtækis. ............. 63 

Mynd 30. Einkunn árangursþátta .......................................................................................... 66 

Mynd 31. Dreifing svara á árangursþáttum. .......................................................................... 67 

 



bls.  6 
 

Töfluskrá 

Tafla 1. Skilgreiningar á fyrirtækjamenningu ................................................................ 10 

Tafla 2. Fylgni milli menningareinkenna og mælikvarða á árangur (Denison, Janovics, 

Young og Cho, 2006) .................................................................................................... 27 

Tafla 3. Tengsl menningar og árangurs samkvæmt Fisher og Denison (2000). ............... 28 

Tafla 4. Samantekt mælinga í yfir- og undirvíddum í líkani Denison. ............................ 47 

Tafla 5. Samanburður mismunandi hópa. ...................................................................... 65 

Tafla 6. Fylgnistuðlar milli allra yfir- og undirvídda og árangursbreyta. ........................ 68 

Tafla 7. Samanburður milli fyrirtækja á einkunnum yfirvídda. ...................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bls.  7 
 

Inngangur 

Ergo er fjármögnunarfyrirtæki sem starfrækt hefur verið í 26 ár. Er þetta svið innan 

Íslandsbanka sem sérhæfir sig í fjármögnun atvinnutækja og atvinnuhúsnæðis fyrir 

rekstraraðila sem og fjármögnun bíla og ferðavagna fyrir einstaklinga. Fyrirtækið hefur 

tekist á við miklar breytingar, metnaðarfull og stór verkefni sem fylgt hefur mikil 

velgengni. Það er því spennandi verkefni að mæla fyrirtækjamenningu fyrirtækisins og 

sjá hverjir eru styrkleikar og veikleikar menningarinnar. 

Fyrirtækjamenning er fremur nýlegt hugtak þar sem það hefur einungis verið fræðilega 

rannsakað í um 30 ár. Flestir fræðimenn sem skilgreint hafa fyrirtækjamenningu eru 

sammála því að hún byggi á þáttum eins og trú, skynjun, gildum, viðhorfum, sýnilegum 

táknum og hegðun. Hún sé afurð samfélagsins sem við búum í, óséð, óáþreifanlegt afl 

sem knýr fyrirtæki áfram. Fyrirtækjamenning er því í raun hinn óskrifaði tilfinningalegi 

hluti fyrirtækis sem heldur því saman (Deal og Kennedy, 2000; Schein, 2004; Ott, 1989; 

Morgan, 2006). 

Til að byrja með héldu margir að hugmyndin um fyrirtækjamenningu væri tískubylgja 

sem myndi ganga yfir en í dag er hugtakið viðurkennt sem mikilvægur hlutur af afkomu 

fyrirtækja og starfsánægju (Deal og Kennedy, 2000).   

Helstu markmið þessarar rannsóknar er að greina fyrirtækjamenningu Ergo, finna út 

hverjir styrkleikar fyrirtækjamenningarinnar eru sem og veikleikar. 

Í fyrsta kafla er byrjað að gera grein fyrir hugtakinu fyrirtækjamenning og taldar upp 

ýmsar skilgreiningar á hugtakinu. Þá er stuttlega fjallað um hvað felst í sterkri 

fyrirtækjamenningu og að lokum er sagt frá þremur aðferðum sem notaðar eru til að 

flokka fyrirtækjamenningu.  

Annar kaflinn fjallar um mismunandi mælitæki sem notuð eru til þess að mæla 

fyrirtækjamenningu. Þar eru tekin fyrir mælitæki Hofstede og aðferð Denison. Aðferð 

Denison fær ítarlegri umfjöllunina þar sem hún er notuð við að rannsaka 

fyrirtækjemanningu Ergo. Í lok kaflans er fjallað um fyrirtækjamenningu og árangur sem 

og þær deilur og gagnrýni sem mælingar á fyrirtækjamenningu og Denison 

spurningalistinn hafa fengið.  

Í þriðja kafla er fjallað um íslenska fyrirtækjamenningu og komið inn á hvað einkennir 

íslenskan stjórnunarstíl. 

Fjórði kafli fer í að fjalla um markmið rannsóknarinnar og hverjar 

rannsóknarspurningarnar eru. Sagt er frá fyrirtækinu Ergo og hvernig skipurit er innan 
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fyrirtækisins. Einnig er komið inn á framtíðarsýn fyrirtækisins og gildum þess. Í lok 

kaflans er farið yfir starfsmannastefnuna.  

Í fimmta kafla er minnst á nokkur íslensk fyrirtæki sem stuðst hafa við aðferð Denison til 

að mæla fyrirtækjamennngu hjá sér. Farið er yfir helstu niðurstöður rannsókna þriggja 

þessara fyrirtækja.  

Sjötti kafli snýr að rannsókninni sjálfri. Þar er umfjöllun um aðferð, mælitæki,  

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar sem fram fór í janúar 2012 á 

vinustaðamenningu Ergo. Endað er á umfjöllun um þátttakendur rannsóknarinnar. 

Í sjöunda kafla eru helstu niðurstöður úr Denison spurningalistanum gerð skil. Byrjað er 

á að fara yfir niðurstöður úr fyrri hluta spurningalistans sem snýr  að fyrirtækjamenningu 

Ergo. Fyrst er gert grein fyrir heildarniðurstöðum, það er heildarmeðaltal og einkunnir úr 

líkani Denison. Einnig er gerður samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa til 

fyrirtækjamenningar. Að lokum er gert grein fyrir niðurstöðum úr seinni hluta 

spurningalistans sem mælir viðhorf til árangurs og frammistöðu Ergo.  

Áttundi kaflinn, sem er síðasti kaflinn, er umræðukafli þar sem dregnar eru ályktanir út 

frá niðurstöðum og rannsóknarspurningum svarað. Einnig er farið yfir niðurstöður út frá 

mismunandi hópum og tengsl menningar við árangursþætti skoðuð. Því næst er gerður 

samanburður við fyrri rannsóknir og að lokum er stuttlega fjallað um hvað betur hefði 

mátt fara við gerð þessarar rannsóknar. 
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1. Fyrirtækjamenning 

Byrjað er á því að gera grein fyrir hvað fyrirtækjamenning er og taldar upp ýmsar 

skilgreiningar á henni. Stuttlega er fjallað um hvað felst í sterkri fyrirtækjamenningu og 

að lokum er sagt frá þremur aðferðum sem notaðar eru til að flokka fyrirtækjamenningu.  

 

1.1 Skilgreining á fyrirtækjamenningu 

Til eru margar skilgreiningar á fyrirtækjamenningu og hafa hátt á annað hundrað 

skilgreiningar verið settar fram (Ott, 1989). Á síðastliðnum áratugi hefur 

fyrirtækjamenning fengið aukið vægi á meðal fræðimanna og stjórnenda (Sørensen, 

2002) sem má meðal annars rekja til rannsókna sem sýnt hafa að menning sé ráðandi 

þáttur í velgengni og árangri fyrirtækja (Denison, 1984, 1990). Til að byrja með héldu 

margir að hugmyndin um fyrirtækjamenningu væri tískubylgja sem myndi ganga yfir en í 

dag er hugtakið viðurkennt sem mikilvægur hlutur af afkomu fyrirtækja og starfsánægju 

(Deal og Kennedy, 2000).   

Greinin On Studying Organizational Cultures í Administrative Science Quarterly var 

meðal fyrstu greina þar sem hugtakið fyrirtækjamenning kom fram. Greinin var skrifuð 

af Andrew M. Pettigrew árið 1979. Hugtakið hafði þó komið fyrr fram eins og til dæmis 

hjá Blake og Mouton árið 1964 en fyrir það var oftast notast við hugtakið andrúmsloft e. 

climate.  Það var síðan árið 1982 þegar Deal og Kennedy gáfu út bók þar sem orðið 

fyrirtækjamenning kom fyrir í titlinum að hugtakið náði gífurlegum vinsældum. Allt upp 

frá því hafa fræðimenn ritað fjölmargar greinar um hugtakið sem hefur þróast og dreifst 

út víðsvegar um heiminn (Hofstede, Neuijen, Ohayo og Sanders, 1990). 

Fyrirtækjamenning hefur verið skilgreind sem sambland af sameiginlegri sögu, 

væntingum, óskrifuðum reglum og félagslegum gildum. Allir þessir þættir hafa áhrif á 

hegðun starfsmanna sem hefur síðan áhrif á sköpun og miðlun þekkingar innan 

fyrirtækja. Fyrirtækjamenning endurspeglast í því hvernig fólk hegðar sér, hvers það 

væntir hvert af öðru og hvernig það skilur aðgerðir hvers annars (O´Dell og Grayson, 

1998).  

Morgan (2006) líkir fyrirtækjamenningu við persónuleika fólks. Engir tveir einstaklingar 

hafa sama persónuleikann og sama má segja um fyrirtæki og menningu þeirra, hvert 

fyrirtæki hefur einstaka menningu. Fyrirtæki samanstanda því af einstaklingum með 

mismunandi persónuleika og hafa þeir allir áhrif á mótunina á sinn hátt. Án þeirra 
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samþykkis þrífst fyrirtækjamenning ekki og er menningin því háð þeim einstaklingum 

sem skapa hana og menningin verður þeim sameiginleg (Morgan, 2006). 

Fyrirtækjamenning er svipuð og menning í samfélaginu, þ.e. mjög fjölbreytt. Sérhver 

fyrirtækjamenning er einstök og er hún félagsleg smíð sem veitir starfsfólki fyrirtækja 

leið til að skilja og setja í samhengi atburði eða tákn (Ott, 1989). Schein (1999) er með 

svipaða kenningu þar sem hann segir að fyrirtækjamenning sé mismunandi milli 

fyrirtækja og hún feli í sér þær reglur, gildi og hugmyndafræði sem yfirmenn og 

starfsfólk deila sín á milli. Hann telur jafnframt fyrirtækjamenningu vera þá 

grundvallarforsendu sem starfsfólk hefur  við þróun á lausn vandamála.  

Deal og Kennedy (1982) komu með einfalda og góða skýringu á fyrirtækjamenningu en 

hún er „The way we do things around here“ eða „Eins og við gerum hlutina hér“. 

Fleiri skilgreiningar á fyrirtækjamenningu má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Skilgreiningar á fyrirtækjamenningu 

Skilgreiningar Heimildir 

Fyrirtækjamenning hefur verið skilgreind 

sem sameiginleg gildi, skoðanir og hegðun 

starfsmanna. 

Downey, 1986/1987. 

Fyrirtækjamenning er afl sem bindur alla 

starfsmenn fyrirtækis saman 

Miller, 2000. 

Sameiginleg undirliggjandi gildi, skoðanir 

og meginreglur. 

Denison, 1990. 

Sameiginlegur skilningur og tjáning. Becker og Geer, 1970. 

Mynstur af skoðunum og væntingum meðal 

starfsmanna sem skapa viðmið eðlilegrar 

hegðunar. 

Swartz og Jordan, 1980. 

 

Sameiginleg gildi, skoðanir og væntingar 

sem að starfsmenn deila með sér. 

Van Maanen og Schein, 1979 

Fyrirtækjamenning er röð af reglum og 

aðferðum sem fyrirtæki hafa þróað til að 

takast á við vandamál sem þau standa 

frammi fyrir. 

Trompenaars og Wolliams, 2003 

 

Fyrirtækjamenning er límið sem að heldur 

fyrirtækinu saman. 

Goffee og Jones, 1996. 

Fyrirtækjamenning er ákveðin gildi, 

leiðandi kenningar, skilningur og leiðir til 

þess að huga að samnýtingu. 

Daft, 2001.  

Fyrirtækjamenning er ekki einn eitt púslið í 

púsluspilinu heldur púsluspilið sjálft. 

Pacanowzky og O´Donnel-Trujillo, 1982. 

Fyrirtækjamenning er lífsspeki eða trú 

fyrirtækis og þar með félagslegt lím sem 

heldur fyrirtækinu saman. 

Baker, 1980; Riad, 2007. 
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Flestir af þessum fræðimönnum sem hafa skilgreint fyrirtækjamenningu (Deal og 

Kennedy, 2000; Schein, 2004; Ott, 1989; Morgan, 2006) eru sammála því að hún byggi á 

þáttum eins og trú, skynjun, gildum, viðhorfum, sýnilegum táknum og hegðun. Hún sé 

afurð samfélagsins sem við búum í, óséð, óáþreifanlegt afl sem knýr fyrirtæki áfram. 

Fyrirtækjamenning er því í raun hinn óskrifaði tilfinningalegi hluti fyrirtækis sem heldur 

því saman. Þar með getur fyrirtækjamenning virkað sem stjórntæki, nokkurs konar 

taumhald sem viðurkennir ákveðna æskilega hegðun og segir til um hvers konar hegðun 

er óæskileg (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós 

Gústavsdóttir, 2010). 

Collins (2001) kemur inn á að þættir eins og tækni, vörur og þjónusta skipta miklu máli 

þegar kemur að fyrirtækjamenningu. Einnig hefur eðli starfsemi fyrirtækis, vörur og 

þjónusta sem það býður upp ásamt markmiðum, stefnu og kjarnahæfni áhrif á hvernig 

fyrirtækjamenning mótast og þróast. 

Þó fyrirtækjamenning  sé eitt af lykilatriðum fyrirtækja til að ná árangri getur hún einnig 

haft áhrif á lakari þætti þeirra. Góð og vel samstillt menning getur leitt til mikils árangurs 

og að sama skapi getur röng menning haft áhrif á getu til að aðlagast hinum síbreytilega 

heimi (Deal og Kennedy, 2000). 

Fyrirtækjamenning er fyrirbæri sem erfitt er að festa hendur á enda hefur umræða um 

fyrirtækjamenningu síðustu 10-20 árin sent þau skilaboð að menning er dularfullur 

„hlutur“ sem erfitt er að skilja og ómögulegt að breyta (Fisher og Denison, 2000). Það er 

ekki hægt að tala um rétta eða ranga fyrirtækjamenningu,  það þarf hins vegar að skoða 

fyrirtækjamenningu í beinu sambandi við það sem fyrirtæki eru að reyna að gera og 

umhverfið sem þau starfa í.  

Hugtakið er ekki mjög þróað enda aðeins verið fræðilega rannsakað í um 30 ár.  Þrátt 

fyrir það er fyrirtækjamenning ekki tískufyrirbæri sem mun að lokum detta upp fyrir því 

það er stöðugt að koma betur í ljós hversu mikilvæg fyrirtækjamenning er fyrir fyrirtæki. 

Það verður því áhugavert að fylgjast með áframhaldandi rannsóknum og skrifum á 

hugtakinu. 

 

1.2  Sterk fyrirtækjamenning 

Fyrirtæki sem eru með sterka fyrirtækjamenningu eru almennt talin ná betri árangri en 

þau sem hafa veika menningu (Denison,1990; Schein, 1992, 1999). Ekki eru allir 

sammála um hvað felst í sterkri menningu en það sem menn eru sammála um er að hún 
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einkennist af þáttum eins og sameiginlegum gildum, skoðunum, viðhorfum, sýnilegum 

táknum, skynjun, samskiptamynstri og sterkum leiðtoga (Schein 1999, Morgan, 2006). 

Sterk menning er oftar en ekki tengd stöðugum athöfnum, táknum, frásögnum, 

hetjudáðum og slagorðum. Þessir þættir ýta undir skuldbindingu starfsmanna við gildi og 

áætlanir fyrirtækis. Einnig er mikilvægt fyrir stjórnendur að vanda val á starfsmönnum 

og halda góðum samskiptum en það styrkir fyrirtækjamenningu til muna (Daft,  2001).  

Sørensen (2002) talar um að styrkur fyrirtækjamenningar hafi áhrif á möguleika 

fyrirtækja til að aðlagast breyttum aðstæðum. Í stöðugu umhverfi njóta fyrirtæki með 

sterka menningu meiri velgengni en í óstöðugu umhverfi. Í óstöðugu umhverfi getur því 

verið betra að hafa veikari fyrirtækjamenningu þar sem auðveldara er að gera breytingar. 

Nahvandi og Malekzadeh (1993) settu fram þrjá þætti sem að ákvarða styrk 

fyrirtækjamenningar: 

 Fjöldi sameiginlegra gilda og ályktana. 

 Fjöldi starfsmanna sem þiggja og deila gildum og ályktunum. 

 Sambland af þessum tveimur leiðum. 

Því fleiri sem sameiginleg gildi og ályktanir eru því sterkari verður menningin. Einnig 

verður menningin sterkari ef fjöldi starfsmanna sem þiggja og deila gildum og ályktunum 

eykst. Með því að blanda þessum tveimur leiðum saman verður til enn sterkari 

fyrirtækjamenning. 

 

1.3 Flokkun fyrirtækjamenningar 

1.3.1 Flokkun Deal og Kennedy 

Hvernig er best að átta sig á fyrirtækjamenningu og hvaða skref er hægt að taka til að 

skapa sterka fyrirtækjamenningu sem styður við starfsemi fyrirtækja?  

Til að svara þessu komu Deal og Kennedy (2000) með eitt af fyrstu módelunum til að 

lýsa fyrirtækjamenningu árið 1982 í bók sinni „Corporate Cultures: The rites and rituals 

of corporate life“. Módelið einkennist af sex þáttum: 

 Saga (e.history), sameiginleg gildi úr sögu fyrirtækja er undirstaða 

fyrirtækjamenningar. Hefðir fortíðarinnar heldur starfsfólki við mikilvægustu 

gildin sem fyrirtækið var byggt á. 

 Gildi og trú (e.values), einkenni menningar eru mótuð í kringum sameiginlega trú 

á því hvað sé mikilvægt og þau gildi sem ákveða hvað fyrirtækið stendur fyrir. 
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 Hefðir og atburðir  (e.rites and rituales), atburðir eru þeir hlutir sem  starfsfólk 

gerir daglega og færir það nær hvert öðru. T.d. þegar starfsmenn koma saman 

eftir vinnu á föstudögum í smá spjall eða bara einfaldlega með því að kasta 

kveðju á alla og óska góðrar helgar. 

 Sögur (e.stories)  eru hluti af starfsumhverfinu og eiga sinn þátt í að viðhalda 

gildunum. Oft fjalla þær um hetjudáðir sem einhver starfsmaður hefur drýgt. Með 

sögunum læra starfsmenn hvers er ætlast til af þeim og gefur þeim betri sýn á því 

hvað fyrirtækið stendur fyrir. 

 Hetjuímynd (e. heroes), er svipuð og sögurnar en þetta eru starfsmenn og 

stjórnendur sem gefa góða ímynd af gildum fyrirtækisins og eru hvatning fyrir 

annað starfsfólk. 

 Að lokum er það menningarnet (e. cultural network) en það er óformlegt net 

ýmissa starfsmanna sem hafa mikil áhrif á framkvæmd mála í fyrirtækinu og þar 

koma oft mikilvægar upplýsingar fram. Talað er um óformlega leikmenn eins og 

sögumenn, slúðrara, hvíslarar og njósnarar.  

 

Í framhaldi af þessu þá flokkuðu Deal og Kennedy (2000) menningu niður í fjóra flokka 

sem er leggja hart að sér – vinna hörðum höndum menning, harðjaxla – 

karlmennskumenning, ferlamenning og veðmálamenning. Síðan skilgreindu þeir tvö 

einkenni sem hafa áhrif á flokkana sem er endurgjöf  sem bæði fyrirtæki og starfsmenn fá 

og síðan er það áhætta sem felst í meginverkefnum fyrirtækjanna. 

    Áhætta 

    Lítil Há 

            

  Hröð Leggja hart að sér -   Harðjaxla- 

    vinna hörðum Karlmennskumenning 

    höndum menning       

Endurgjöf               

                

                

  Hæg Ferlamenning Veðmálamenning 

                

                
 

Mynd 1. Flokkun Deal og Kennedy á fyrirtækjamenningu (Deal og Kennedy, 2000). 
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Endurgjöf (e. Feedback and reward) 

Það sem felst í endurgjöf er að endurgjöf og hraði hennar hafa áhrif á starfsmenn og þar 

af leiðandi á fyrirtækjamenningu. Ef endurgjöf er hröð geta starfsmenn leiðrétt mistök sín 

fljótt. Við slíkar aðstæður verður menningin stöðug. Hins vegar ef endurgjöf kemur seint 

eru mistökin leiðrétt seint og jafnvel ekkert leiðrétt (Deal og Kennedy, 2000). 

Áhætta (e. Risk) 

Það sem felst í áhættu er að það er mjög mismunandi hversu viljugt fólk er að taka 

áhættu, sumir eru áhættusæknir á meðan aðrir eru áhættufælnir. Fólk sem þrífst á því að 

taka áhættu er líklegra til þess að velja sér starf sem býður upp á það (Deal og Kennedy, 

2000). 

Leggja hart að sér – vinna hörðum höndum  menning (e. Work hard, play hard 

culture) 

Þessi menning einkennist af miklu fjöri, miklu álagi og hraðri endurgjöf. Starfsmenn taka 

litla áhættu og þar af leiðandi eru áhættulítil verkefni valin. Starfsmenn þurfa að vera 

stöðugt á tánum og hafa mjög mikla orku. Keppni milli starfsmanna er algeng svo að þeir 

nái nýjum hæðum. Streita getur myndast vegna vinnuálags frekar en áhættu. Mikið er um 

teymisvinnu og er áhersla lögð á skammtímalausnir (Deal og Kennedy, 1982, 2000). 

Harðjaxla – karlmennskumenning (e. Tough-guy macho culture) 

Þessi menning einkennist af áhættusæknu starfsfólki sem fær hraða endurgjöf á hvort 

verk þeirra og ákvarðanir séu réttar eða rangar. Þetta er annaðhvort allt eða ekkert 

menning þar sem árangursríkir starfsmenn þrífast á spennu og vinna hörðum höndum við 

að ná enn lengra. Starfsmenn taka því mikla áhættu sem getur valdið mikilli streitu (Deal 

og Kennedy, 1982, 2000). 

Ferlamenning (e. Process culture) 

Þessi menning einkennist af hægri endurgjöf og lítilli áhættu sem leiðir til þess að streita 

er lítil sem engin. Hér eru því þægindi og öryggi til staðar. Þar sem endurgjöf er hæg 

finnst starfsmönnum erfitt að mæla hvað þeir gera svo þeir einbeita sér að því hvernig 

þeir gera hlutina. Skrifræði er einkennandi, langar boðleiðir og er starfssemi oft þung í 

vöfum. Engin ein aðgerð hefur mikil áhrif á árangur fyrirtækis og það tekur mörg ár að 

finna út úr því hvort einhver ákvörðun var góð eða slæm (Deal og Kennedy, 1982, 2000).   

Veðmálamenning (e. Bet the company culture) 

Þessi menning einkennist af mikilli áhættu og hægri endurgjöf. Starfsmenn þurfa 

stundum að bíða í ár til að vita hvort að áhættan skilaði árangri. Starfsmenn horfa til 
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framtíðar og leggja mikla vinnu á sig til að ná árangri sem getur verið streituvaldandi 

(Deal og Kennedy, 1982, 2000).  

Það getur vel verið að fyrirtæki geti ekki flokkað sig eftir þessum skilgreindu flokkum og 

ef það er raunin á alls ekki að neyða það í einn ákveðinn flokk . Best er að velja úr þessu 

líkani þá hluti úr flokkunum sem að hentar hverju fyrirtæki fyrir sig (Deal og Kennedy, 

1982, 2000). 

 

1.3.2  Flokkun Handy 

Á svipuðum tíma og Deal og Kennedy byrjuðu að flokka menningu kom Handy (1982) 

með sína lýsandi flokkun á fyrirtækjamenningu sem einnig hefur verið áhrifamikil innan 

fræðanna. Hann skipti fyrirtækjamenningu uppí fjóra flokka sem eru valdamenning, 

hlutverkamenning, verkefnamenning og einstaklingsmiðuð menning.  

Valdamenning (e. power culture) 

Í þessari menningu er oft einn sterkur leiðtogi og valdið er í höndum fárra. Það eru fáar 

reglur til staðar, starfsmenn haga sér á pólitískan hátt og leggja meiri áherslu á útkomuna 

en aðferðir. Einkenni fyrirtækja með valdamenningu geta brugðist hratt við breytingum í 

umhverfi og hafa fyrirtækin gjarnan mikla starfsmannaveltu (Handy, 1981). 

Hlutverkamenning (e. role culture) 

Hér skipta starfstitlar mjög miklu máli. Skrifræði er til staðar þar sem reglur, 

vinnulýsingar og aðferðir eru allsráðandi. Lítil áhersla er á vald sérfræðinga og hentar 

þessi menning betur í stöðugu umhverfi heldur en óstöðugu (Handy, 1981). 

Verkefnamenning (e. task culture) 

 Í þessari menningu er mikil áhersla lögð á hópavinnu og er oft talað um fléttuskipulag 

(e. matrix). Gagnkvæm virðing starfsmanna byggist á hæfni fremur en stöðu og aldri. 

Þessi menning á best við nýsköpunarfyrirtæki og síður við fyrirtæki þar sem ríkir 

kostnaðarhagræðing eða stærðarhagkvæmni (Handy, 1981). 

Einstaklingsmiðuð menning (e. person culture) 

Hér búa starfsmenn yfir miklu sjálfræði og byggja aðgerðir á því að uppfylla hagsmuni 

þeirra. Starfsmenn ákveða sjálfir verkaskiptingu og er miðstýring lítil. Ekki eru margar 

reglur til staðar og geta fyrirtæki með þessa menningu brugðist hratt við breytingum sem 

eiga sér stað í umhverfinu (Handy, 1981). 
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1.3.3 Flokkun Schein 

Edgar H. Schein (1992 og 1999) segir að fyrirtækjamenning sé grunnur að öllum árangri 

fyrirtækja. Hann telur hana vera stöðuga því fólk vill vita að hverju það gengur í sinni 

vinnu. Hann tekur jafnframt fram að fyrirtækjamenning er það erfiðasta sem hægt er að 

breyta innan fyrirtækja. Hann flokkar fyrirtækjamenningu niður í þrjú stig sem eru 

sýnileg tákn, yfirlýst gildi og undirliggjandi hugmyndir (Schein, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýnilegir hlutir hjá 

fyrirtækinu 

 

 

 

 

Stefna, markmið og 

hugmyndafræði 

fyrirtækisins 

 

 

 

 

Ómeðvitaðar hugmyndir 

og viðhorf sem ríkja í  

fyrirtækinu 

Mynd 2. Stig fyrirtækjamenningar (Schein, 1992) 

 

Sýnileg tákn (e. artifacts) 

Auðveldast er að fylgjast með þessu stigi þar sem um er að ræða sýnileg tákn.  Þetta er 

það sem utanaðkomandi aðilar sjá, upplifa og skynja.  Sem dæmi má nefna framkomu, 

hegðunarmynstur, tungumál og slangur. Hér er líka átt við áþreifanlega hluti eins og 

klæðnaður starfsfólks, húsgögn, tækni og fleira. Þetta stig er því auðsýnilegt,  skýrt og 

hefur strax áhrif á tilfinningar. Þrátt fyrir það getur verið mjög erfitt að átta sig á því af 

hverju hegðunin er eins og hún er. Í sumum tilfellum getur fyrirtæki sent röng skilaboð 

með útliti og innréttingum þannig að það sendir skilaboð um það sem fyrirtækið vill vera 

frekar en það sem það er. Nauðsynlegt er að ná tali af starfsfólki og spyrja það út í hvað 

þú hefur sjálfur upplifað og skynjað. Til þess þarf að fara á næsta stig menningar  

(Schein, 1992 og 1999).  

 

Sýnileg tákn 

 

Yfirlýst gildi 

 

Undirliggjandi 

hugmyndir 
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Yfirlýst gildi (e. espoused values) 

Þetta stig byggir á lærðri hegðun innan fyrirtækisins eins og t.d. hver er stefna og gildi 

fyrirtækisins, hver er starfsmannastefnan, framtíðarsýn og hvert er slagorðið. Þessir 

þættir eru ekki sýnilegir öðrum en starfsmenn fyrirtækisins eru meðvitaðir um þá. Þessir 

þættir eru einnig óáþreifanlegir og því þarf að safna gögnum á þessu stigi með 

spurningalistum eða með viðtölum við starfsfólk. Það er ekki alltaf samræmi á milli gilda 

fyrirtækis og hegðun starfsmanna. Ef misræmið er mikið getur verið erfitt að útskýra 

suma hegðun innan fyrirtækisins og starfsfólki getur fundist ákveðnir þættir 

menningarinnar óskiljanlegir. Á þessu stigi er farið nær því að greina hvað felst í 

menningunni (Schein, 1992 og 1999). 

Undirliggjandi hugmyndir (e. basic underlying assumptions) 

Á þessu stigi er reynt að greina hvaða undirliggjandi hugmyndir og skoðanir liggja til 

grundvallar yfirlýstum gildum, hegðun og framkomu starfsfólks. Gildi leiða af sér 

hegðun sem leysir vandamál og því eru þessi gildi viðurkennd af starfsfólki. Þannig 

verða til hugmyndir, viðhorf og samskipti sem festa sig í sessi í starfseminni og eru talin 

sjálfsögð, ómeðvituð og skýra hegðun starfsmanna. Ekki er hægt að greina þessar 

undirliggjandi hugmyndir í daglegum samskiptum starfsmanna þar sem þær eru 

ósýnilegar. En þær þykja svo sjálfsagðar að ekki er við hæfi að ræða þær og sá sem 

hegðar sér eða framkvæmir í ósamræmi við þær er ekki viðurkenndur af samstarfsfólki. 

Það getur verið mjög erfitt að greina þetta stig en rannsakandinn þarf að vinna á 

vettvangi og taka viðtöl við starfsfólk. Á þessu stigi fæst til dæmis skýring á því hve 

langan tíma það tekur nýtt starfsfólk að laga sig að fyrirtækjamenningu og hvers vegna 

svona margar tilraunir til að breyta fyrirtækjamenningu misheppnast svo oft. 

Undirliggjandi ómeðvitaðar hugmyndir liggja það djúpt í eðli fólks að  erfitt getur verið 

að greina þær og hvað þá breyta þeim. 

Stundum er notuð myndlíking um ísjaka til að lýsa fyrirtækjamenningu og er kenning 

Schein (1992, 1999) gott dæmi um það. Hin sýnilegu tákn menningarinnar sem birtast 

öllum eru toppurinn á ísjakanum og byggja á þeim markmiðum, reglum, talsmáta, 

hegðun, klæðnaði, viðskiptavinum, vinnuaðstæðum og skipuriti fyrirtækisins. Á hinn 

bóginn þá er það sá hluti ísjakans sem er í kafi sem líkja má við óáþreifanlega hluta 

fyrirtækjamenningarinnar. Þessir þættir eru undirliggjandi s.s. trú, viðhorf, væntingar, 

tilfinningar, gildi og samskiptamynstur innan fyrirtækisins (Gylfi D. Aðalsteinsson og 

Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). 
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Með því að skoða og flokka fyrirtækjamenningar getur það auðveldað stjórnendum og 

stofnendum fyrirtækja að skilgreina sína eigin fyrirtækjamenningu. Það er mjög 

mikilvægt að vita í hvers konar fyrirtækjamenningu fyrirtækið er þar sem menningin 

hefur talsverð áhrif á ákvörðunartöku, stíl og venjur starfsmanna. 
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2. Leiðir til að mæla fyrirtækjamenningu 

Fræðimenn eru ekki sammála um hvort hægt sé að mæla eða bera saman 

fyrirtækjamenningu og þá með hvaða mælivíddum (Denison, 1990; Denison, Janovics, 

Young og Cho, 2006 ). Það kemur því ekki á óvart að margar menningarvíddir hafa verið 

fundnar upp enda er menning flókið hugtak og spannar stórt svið eins og fram hefur 

komið  (Ott, 1989). Á meðan fræðimenn geta ekki komið sér saman um skilgreiningu á 

fyrirtækjamenningu er ekki von á að samstaða náist um mæliaðferðir (Cameron og 

Quinn, 1999). 

Í þessari ritgerð er notast við aðferð Denison til að mæla fyrirtækjamenningu hjá Ergo og 

mun sú aðferð vera útskýrð nánar hér á eftir í kafla 2.2. Fyrst er þó gert grein fyrir 

menningarvíddum Hofstede sem er einnig þekkt mæliaðferð. Að lokum er fjallað um 

fyrirtækjamenningu og árangur sem og þær deilur og gagnrýni sem mælingar á 

fyrirtækjamenningu og Denison spurningalistinn hafa fengið. 

 

2.1 Menningarvíddir Hofstede 

Ein þekktasta aðferðin til að mæla fyrirtækjamenningu hefur verið unnin undir stjórn 

Geert Hofstede. Hann safnaði gögnum á árunum 1967-1973 meðal starfsmanna IBM í 

yfir 40 löndum. Beindust rannsóknirnar að tengslum milli þjóðmenningar og 

stjórnunarstíls starfsmanna. Út frá niðurstöðum þessara rannsókna greindi hann 

menningu út frá fjórum menningarvíddum og seinna bætti hann þeirri fimmtu við. 

Víddirnar eru valdafjarlægð (power distance),  einstaklingshyggja – heildarhyggja 

(individualism – collectivism), karllæg – kvenlæg vídd (masculinity – femininity) og 

óvissa –hliðrun (uncertainty – avoidance). Fimmta víddin sem bættist við er langtíma- og 

skammtímaafstaða (long term versus short term orientation) (Hofstede 1980 og 1994). 

Valdafjarlægð segir til um hvernig valdinu er dreift innan fyrirtækis. Ef valdafjarlægð er 

lítil ríkir jöfnuður milli starfsmanna og  vald- og dreifstýring er mikil. Mikil áhersla er 

lögð á ábyrgð einstaklinga og valdi er ekki sýnd mikil virðing. Ef  valdafjarlægð er mikil 

er þrepaskipting sterk, lítið traust ríkir milli starfsmanna og einstaklingshyggja 

allsráðandi. Miðstýring er ríkjandi og valdið er hjá fáum (Hofstede, 1997). 

Einstaklingshyggja – heildarhyggja snýr að því hvort starfsmenn fyrirtækis séu 

uppteknir af eigin hagsmunum eða hvort þeir setji hagsmuni heildarinnar í forgang 

(Hofstede, 1997). 
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Karllæg – kvenlæg vídd vísar í hversu ólík hlutverk kynjanna geta verið innan 

fyrirtækis. Þar sem karllæg gildi eru sterk eru hlutverk kynjanna mjög aðgreinanlegt þar 

sem karlmenn eiga að vera ákveðnir og einbeita sér að efnislegum þáttum en konur 

umhyggjusamar, hógværar og uppteknar af lífsgæðum. Þar sem kvenlega víddin er sterk 

er áhersla á jafnrétti og lífsgæði og hógværð er hjá báðum kynjum (Hofstede, 1997). 

Óvissa – hliðrun segir til um hversu mikið óþekktar aðstæður ógna fyrirtæki. Þessi vídd 

metur einnig hversu mikið fyrirtæki reyna að forðast þessar óþekktu aðstæður með því að 

skapa stöðugleika og setja reglur til að forðast óvenjulegar uppákomur. Fyrirtæki sem 

skora hátt í þessari vídd hræðast óþekkta áhættu og óskýrar aðstæður. Fyrirtæki sem 

skora lágt í þessari vídd búa yfir miklum þolgæðum og starfsmenn eru úrræðagóðir 

(Hofstede, 1997). 

Langtíma- og skammtímaafstaða er fimmta víddin sem bættist við og var hún 

upphaflega kölluð lögmál Konfúsíusar (Confucian dynamism). Þar sem langtímaafstaða 

er ríkjandi er lögð áhersa á þrautseigju, ráðdeild og horft er til framtíðar. Þar sem 

skammtímaafstaða er ríkjandi er lögð áhersla á sannleikann og skjóta afgreiðslu mála. 

Áhersla á fortíð og nútíð er jafnmikil en jafnframt er mikil virðing borin fyrir hefðum 

(Hofstede, 1994 og 1997). 

 

2.2 Denison - mælitækið 

Daniel R. Denions er einn af brautryðjendum í þróun aðferða við að mæla 

fyrirtækjamenningu en hann hefur rannsakað fyrirtækjamenningu frá árinu 1982. 

Samhliða því hannaði hann mælitækið Denison Organizational Culture Survey, DOCS 

(Denison, 1984, 1990; Denison og Mishra,  1995).  

Samkvæmt Denison endurspeglar hegðun starfsfólks menningu fyrirtækja og með því að 

mæla þessa hegðun er í meginatriðum verið að mæla fyrirtækjamenningu (Fisher og 

Denison, 2000). Fyrirtækjamenning er sem sagt kjarni allrar hegðunar og starfsemi 

fyrirtækja. Undirliggjandi hugmyndir og skoðanir starfsmanna mynda þennan kjarna og 

öðlast merkingu fyrir meðlimi í gegnum félagsmótun og samskipti á vinnustað (Denison,  

1984, 1996). 

Ástæða þess að Denison ákvað að rannsaka fyrirtækjamenningu og að þróa mælitæki til 

að meta hana, var sú að ekki voru til margar samanburðarhæfar rannsóknir  sem sýndu 

fram á tengsl fyrirtækjamenningarinnar og árangurs fyrirtækja (Denison, 1984, 1990). 
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Aðferð Denison gengur út á það að mæla fyrirtækjamenningu út frá hegðunarþáttum og 

skoða áhrif þeirra á árangur fyrirtækja. Hugmyndafræðin að baki líkaninu byggir á því að 

skoðanir og ályktanir séu undirstaða hegðunar og að hegðunin sé mælanleg. Líkanið er 

einnig gott greiningartæki til að finna út hvar styrkleikar og veikleikar liggja í 

fyrirtækjamenningu. Vonaðist Denison einnig til að hægt væri að nota líkanið til að meta 

menningu fyrirtækja víðsvegar um heiminn (Denison og Mishra, 1995).  

Rannsóknir Denison (1984) á 34 fyrirtækjum sýndu fram á tengsl milli tiltekinna 

hegðunarþátta og frammistöðu. Aðferðin var þróuð og gagnagrunnurinn stækkaður upp í 

765 fyrirtæki og hefur hann stækkað jafnt og þétt síðan (Denison og Mishra, 2005, Fey 

og Denison, 2003).  

Með áframhaldandi rannsóknum og þróun á líkani Denison voru skilgreindar fjórar 

menningarvíddir sem höfðu marktæk áhrif á frammistöðu fyrirtækja en þær eru 

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

(involvement) og samkvæmni og stöðugleiki (consistency). Frammistaða sem metin var 

er söluaukning (sales growth), arðsemi (return on assets), gæði (quality), hagnaður 

(profits), starfsánægja (employee satisfaction), ánægja viðskiptavina (customer 

satisfaction) og heildarframmistaða (overall performance). Menningarvíddirnar tengjast 

þó frammistöðu á mismunandi hátt. Kom það í ljós að samkvæmni og stöðugleiki sem og 

hlutverk og stefna spá best fyrir um hagnað. Þátttaka og aðild og aðlögunarhæfni spá hins 

vegar best fyrir söluaukningu (Denison og Mishra, 1995).  

Menningarvíddunum fjórum er skipt upp í þrjár undirvíddir eins og sjá má á mynd 3. 

Fimm fullyrðingar eru síðan undir hverri undirvídd, eða alls sextíu (Denison og Mishra, 

1995).  
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Mynd 3.  Denison líkanið (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010) 

 

Líkanið byggir  á mótsögnum á milli tveggja meginása. Fyrri ásinn er mótstaða á milli 

ytri og innri  áherslu þar sem víddirnar aðlögunarhæfni og hlutverk ásamt stefnu vísa til 

ytri áherslu en víddirnar samkvæmni og stöðugleiki ásamt þátttöku og aðild vísa til innri 

áherslu í starfsemi fyrirtækis. Seinni ásinn er mótstaða á milli sveigjanleika og 

stöðugleika. Í aðlögunarhæfni,  þátttöku og aðild birtist sveigjanleiki en í yfirvíddinni 

hlutverk og stefna ásamt samkvæmni og stöðugleika er meira um stöðugleika innan 

fyrirtækis. Lykillinn að góðum árangri er að finna samræmi á milli þessara tveggja ása 

sem passa við það umhverfi sem fyrirtæki starfar í. Grái hringurinn í miðju líkansins 

táknar undirliggjandi hugmyndir og ályktanir sem hafa áhrif á víddirnar fjórar (Denison, 

Hooijberg og Quinn, 1995; Denison, Janovics, Young, og Cho, 2006). 

Nánari útlistun á menningarvíddunum fjórum og undirvíddum þeirra má finna hér að 

neðan. 
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2.2.1 Aðlögunarhæfni 

Fyrirtæki sem búa yfir aðlögunarhæfni eru drifin áfram af viðskiptavinum sínum, tilbúin 

að taka áhættu og læra af mistökum. Einnig eiga þau auðvelt með að átta sig á 

breytingum í umhverfinu og hafa hæfileika og reynslu til að aðlaga sig að þeim (Nadler, 

1998; Senge 1990; Stalk 1988). Þau eru markaðshneigð og eru sífellt að breyta 

verkferlum til að bæta sameiginlega getu og hæfni fyrirtækisins svo hægt sé að auka 

möguleika þess til að vaxa og lifa af (Denison o.fl., 2006; Fey og Denison, 2003). Með 

markaðshneigð er átt við þekkingaröflun á öllum sviðum varðandi breytingar í 

markaðsumhverfinu, miðlun slíkrar þekkingar innan fyrirtækis svo að allar aðgerðir taki 

mið af hinni nýju þekkingu (Kohli og Jarowky, 1990). Önnur skilgreining sem Narver, 

Slater og Tietje, 1998 settu fram er sú að markaðshneigð sé fyrirtækjamenning sem 

einkennist  af því að allir starfsmenn fyrirtækis veiti viðskiptavinum sem mestan 

ávinning í viðskiptum. 

Það eru þrjár undirvíddir sem að mynda þessa vídd, framkvæmd breytinga (creating 

change), þarfir viðskiptavina (customer focus) og lærdómur (organizational learning).  

Með breytingum er metið hvort fyrirtæki geti lesið í viðskiptaumhverfið, brugðist 

skjótt við og séð fyrir breytingar.  

Þegar skoðaðar eru þarfir viðskiptavina er metið hvort fyrirtækið skilji 

viðskiptavini sína, fullnægi þörfum þeirra og sjái fyrir framtíðar þarfir. Þá er 

einnig lagt mat á það hversu umhugað fyrirtækinu er að fullnægja þörfum 

viðskiptavina sinna. 

Lærdómur metur hvort fyrirtæki lesi, skýri og túlki skilaboð frá umhverfinu og 

nýti sér þau í  nýsköpun, þróun og þekkingaröflun (Denison o.fl., 2006). 

 

2.2.2 Hlutverk og stefna 

Árangursrík fyrirtæki hafa skýra mynd af tilgangi sínum og stefnu. Þau skilgreina 

markmið og eru með skýra framtíðarsýn (Mintzberg, 1994 og Hamal og Prahalad, 1994). 

Með hlutverki og stefnu er fyrirtæki komið með tilgang með því að skilgreina félagslegt 

hlutverk og ytri markmið fyrirtækis. Fyrirtæki getur mótað núverandi hegðun í þá stöðu 

sem það óskar sér (Denison o.fl., 2006). Þegar starfsmenn eru meðvitaðir um tilgang og 

markmið fyrirtækis bæði til skamms- og langs tíma geta þeir tileinkað sér það og unnið 

eftir þeim. Þá er til markvissari aðgerðaráætlun og mun meiri líkur á árangri. Yfirvíddin 
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hefur líka áhrif á arðsemi fyrirtækisins og aukningu sölu (Denison og Mishra, 1995; Fey 

og Dension, 2003).  

Undirvíddirnar þrjár sem mynda þessa vídd eru skýr og markviss stefna (strategic 

direction and intent), markmið (goals and objectives) og framtíðarsýn (vision).  

Með skýrri og markvissri stefnu er gefið til kynna hver tilgangur fyrirtækis er og 

útskýrt hvernig hver og einn starfsmaður getur lagt sitt af mörkum. Stefnan þarf 

að vera skýr í huga starfsmanna og hún þarf að vera líkleg til að skapa 

samkeppnisyfirburði.  

Með markmiðsvíddinni er metið hvort fyrirtæki búi yfir markmiðum sem hægt er 

að tengja við verkefni, framtíðarsýn og stefnu þess. Einnig að það sé skýrt í huga 

hvers starfsmanns hvers ætlast er til af honum.  

Framtíðarsýn metur það hvort allir starfsmenn fyrirtækis séu með sameiginlega 

framtíðarsýn og hvort hún tengist gildum fyrirtækisins. Hvort starfsmenn séu 

tilbúnir að taka stefnuna á hana og vinna eftir henni með árangursríkum hætti 

(Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2006). 

 

2.2.3 Þátttaka og aðild 

Árangursrík fyrirtæki veita starfsfólki sínu umboð til athafna, leggja áherslu á 

teymisvinnu og leggja áherslu á þróun mannauðs (Becker, 1964 og Lawler, 1996). 

Stjórnendur, framkvæmdastjórar og annað starfsfólk er skuldbundið vinnunni og lítur svo 

á að það sé hluti af skipulagsheildinni. Starfsfólk á öllum stigum finnst það hafa áhrif á 

ákvarðanatöku sem mun hafa áhrif á starf þeirra og beina tengingu við markmið 

fyrirtækis (Fey og Denison, 2003; Block, 1991; Spreitzer, 1995; Lawler 1996). Fyrirtæki 

sem virkja starfsmenn sína með þessum hætti eru að tryggja að starfsmenn leggi sig 

meira fram við að ná sameiginlegum markmiðum og sýna fyrirtækinu meiri hollustu 

(Denison, Haaland og Goelzer, 2004 og Fey og Densison, 2003). Undirvíddirnar eru 

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

mannauðs og færni (capability development).  

Frelsi til athafna gefur starfsmönnum vald, frumkvæði og möguleika á því stjórna 

vinnu sinni sjálfir. Það verður til þess að starfsmenn upplifa eignartilfinningu með 

því að taka sjálfstæðar ákvarðanir sem gerir það að verkum að þeim finnst þeir 

vera hluti af fyrirtækinu. Þar af leiðandi finna starfsmenn fyrir meiri 

ábyrgðartilfinningu og einnig eykur þetta tengsl starfsmanna innan fyrirtækis.  
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Með áherslu á teymisvinnu leggur fyrirtæki áherslu á samvinnu eða liðsvinnu við 

að ná settum markmiðum. Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra 

starfseininga innan fyrirtækis.  

Með þróun mannauðs og færni er lagt mat á það hvort fyrirtæki séu stöðugt að 

fjárfesta í þróun á hæfni starfsmanna sinna til að ná samkeppnisyfirburðum og til 

að mæta hinum síbreytilegu þörfum viðskiptavina sinna. Metið er hvort 

starfsmenn hafi möguleika á að þróast í starfi og vinna sjálfstætt (Denison o.fl., 

2006; Fey og Denison, 2003). Samkvæmt Riggio, 2008 þá ná fyrirtæki betri 

árangri og aukinni starfsánægju ef þau stuðla að þróun á hæfni starfsmanna í 

gegnum markvissa þjálfun og fræðslu á vinnustað. 

2.2.4 Samkvæmni og stöðugleiki 

Árangursrík fyrirtæki eru gjarnan með sterka menningu sem er mjög stöðug, vel 

samhæfð og samþætt (Davenport, 1993 og Saffold 1988). Hegðun fyrirtækis á rætur að 

rekja til grunngilda og stjórnendur og aðrir starfsmenn eru þjálfaðir í að ná samkomulagi 

jafnvel þegar um gagnstæða hagsmuni er að ræða. Stöðugleiki er uppspretta jafnvægis og 

samkvæmni sem byggir á samskonar hugmyndum (Fey og Denison, 2003). Hér eru 

undirvíddirnar gildi (core value), samkomulag (agreement) og samhæfing og samþætting 

(coordination and integration).  

Með gildum er lagt mat á það hversu skýr grunngildi fyrirtækis eru og hvort 

starfsmenn hafi tileinkað sér þau. Séu gildi fyrirtækis skýr hvetur það starfsfólk til 

að standa sig sem best þar sem það upplifir sig sem mikilvægan hlekk í 

fyrirtækinu (Deal og Kennedy, 1982). Einnig er metið hvort starfsfólk deilir 

sameiginlegum gildum sem skapar fullkomið samræmi og skýrir væntingar 

starfsfólks .  

Samkomulag metur hvort starfsmenn fyrirtækis nái sameiginlegri niðurstöðu um 

lausn á erfiðum viðfangsefnum. Einnig snýst þetta um hæfni leiðtoga til að fá 

starfsfólk til að vinna saman sem og greiða úr ágreiningi.  

Með samhæfingu og samþættingu er mælt hvernig mismunandi deildum og 

starfseiningum gengur að samræma vinnubrögð sín og vinna saman að því að ná 

sameiginlegum markmiðum (Denison o.fl., 2006; Fey og Denison, 2003). 
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2.2.5 Spurningalisti Denison 

Til þessa að leggja mat á þessar fjórar menningarvíddir og undirvíddir þeirra er notaður 

spurningalisti þar sem fimm spurningar eru fyrir hverja undirvídd, alls 60 spurningar. 

Stuðst er við 5-stiga Likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög ósammála og 5 fyrir 

mjög sammála. Í nokkrum tilvikum eru spurningar settar fram með öfugum formerkjum 

og er þá tölugildunum snúið við í úrvinnslu.  Niðurstöður eru síðan reiknaðar sem stuðlar 

sem bornir eru saman við niðurstöður úr gagnagrunni Denison og félaga (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007).  

Denison módelið og kannanir byggja á 20 ára reynslu af rannsóknum. Spurningalistinn 

hefur verið þýddur yfir á meira en 20 tungumál og hefur verið notaður í meira en 5000 

fyrirtækjum af 15.000 stjórnendum víðsvegar um heiminn (Denison, e.d.). Það var Þóra 

Christiansen, aðjunkt við Háskóla Íslands sem sá um þýðingu spurningalistans yfir á 

íslensku og sá Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Háskóla Íslands um að yfirfara 

hann (Þóra Ansnes, 2010). Spurningalistann má sjá í viðauka 1 á íslensku og ensku. 

 

Líkanið er oft notað sem hluti af greiningaferli fyrirtækja til að undirstrika styrkleika og 

veikleika menningar þess og til að koma með hugmyndir hvernig fyrirtækjamenningin 

hefur áhrif á árangur fyrirtækis (Denison, Haaland og Goelzer, 2003).  

Kostur við að nota Denison er að sama mæliaðferð er notuð á mörg fyrirtæki. Þar með er 

hægt að bera saman niðurstöður og auðveldara að alhæfa. Það getur hinsvegar verið galli 

að ekki er hægt að koma í veg fyrir að einhver alhæfi of mikið (Denison, 1984).  

 

 

2.3 Fyrirtækjamenning og árangur  

Eitt af meginmarkmiðum með spurningalista Denison er að greina þá menningarlegu 

þætti sem hafa áhrif á árangur fyrirtækja og samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru sterk 

tengsl milli menningar og árangurs (Denison, Haaland og Goelzer, 2003; Denison og 

Mishra, 1995; Fey og Denison, 2003). Mælikvarðar Denison á árangur eru söluaukning, 

markaðshlutdeild, hagnaður, gæði, nýsköpun og starfsánægja (Denison o.fl., 2006 og 

Fisher og Denison, 2000). Þannig að þegar stjórnendur og aðrir starfsmenn eru beðnir um 

að svara spurningalista Denison eru þeir einnig beðnir um að leggja mat á þessa þætti. 

Þessir þættir eru síðan dregnir saman og metinn er heildarárangur fyrirtækis. Þetta má sjá 

betur í töflu 2 
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Tafla 2. Fylgni milli menningareinkenna og mælikvarða á árangur (Denison, Janovics, Young og 

Cho, 2006) 

 
Sölu- 

aukning 
Markaðs- 
hlutdeild 

Hagnaður Gæði 
Ný- 

sköpun 
Starfs-
ánægja 

Heildar-  
frammistaða 

Þátttaka og aðild 0.24** 0.13 0.23** 0.39** 0.41** 0.79** 0.61** 

Frelsi til athafna 0.20* 0.11 0.21** 0.37** 0.36** 0.74** 0.57** 

Áhersla á teymisvinnu 0.17* 0.11 0.20* 0.32** 0.36** 0.70** 0.51** 

Þróun mannauðs 0.33* 0.16 0.26** 0.41** 0.43** 0.77** 0.65** 

Samkvæmni og stöðugleiki 0.20** 0.12 0.28** 0.42** 0.26** 0.62** 0.58** 

Gildi 0.20** 0.15 0.27** 0.36** 0.21** 0.52** 0.53** 

Samkomulag 0.26** 0.13 0.29** 0.43** 0.32** 0.66** 0.60** 

Samhæfing og samþætting 0.11 0.07 0.21** 0.36** 0.17* 0.53** 0.48** 

Aðlögunarhæfni 0.29** 0.10 0.24** 0.34** 0.45** 0.66* 0.60** 

Framkvæmd breytinga 0.35** 0.13 0.24** 0.31** 0.49** 0.63** 0.57** 

Þarfir viðskiptavina 0.21** 0.08 0.16* 0.31** 0.27** 0.42** 0.44** 

Lærdómur 0.20* 0.04 0.21** 0.27** 0.39** 0.65** 0.54** 

Hlutverk og stefna 0.36** 0.19* 0.31** 0.38** 0.47** 0.62** 0.68** 

Skýr og markviss stefna 0.40** 0.26** 0.32** 0.38** 0.53** 0.55** 0.66** 

Markmið 0.26** 0.15 0.27** 0.35** 0.39** 0.57** 0.60** 

Framtíðarsýn 0.34** 0.10 0.29** 0.34** 0.41** 0.66* 0.65** 

 
N=155, *p<05, **p<01. 

     

Samkvæmt töflu 2 kemur í ljós að rannsóknir Denison hafa í meginatriðum sýnt að 

jákvæð tengsl eru á milli hvers menningareinkennis og allra árangursþátta nema 

markaðshlutdeildar. Sterkustu tengslin við menningareinkennin er starfsánægja og einnig 

eru sterk tengsl milli menningareinkennanna og nýsköpunar og gæða (Fisher og Denison, 

2000). 

Hafa þarf í huga að þessi aðferð hefur þann galla að hún byggir á viðhorfum þátttakenda. 

Það þarf því setja fyrirvara við túlkun að niðurstöður byggja ekki á hlutlægum mælingum 

á árangri fyrirtækja. Það er því ekki hægt að skera úr um réttmæti slíkra niðurstaðna 

nema að bera þær saman við aðrar mælingar eins og til dæmis hagnað, starfsánægju, 

sölutölur eða ánægju viðskiptavina. 

Í rannsóknum Denison hefur það einnig komið í ljós að fyrirtæki sem að skiluðu mestum 

afköstum,  voru að meðaltali með 30% eða meira í arðsemi og sýndu styrkleika í öllum 

fjórum víddunum. Hins vegar fyrirtæki sem voru með 9% eða minna í arðsemi voru 

ávallt með mun lægri stig í víddunum fjórum. Denison  uppgötvaði einnig, eins og fram 

kom hér að framan, að tiltekin menningareinkenni hafa mjög sterk áhrif á 

árangursþættina. Með því að nota þessar upplýsingar geta fyrirtæki fundið út þá 

áhrifaþætti sem þeir þurfa eða vilja bæta sig í (Fisher og Denison, 2000). 
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Caroline Fisher hefur haldið áfram með rannsóknir Denison á tengslum menningar og 

árangurs og hefur hún komist að því að yfirvíddin hlutverk og stefna hefur áhrif á alla 

árangursþættina fyrir utan nýsköpun, sjá nánar töflu 3. Fyrirtæki sem eiga í vandræðum 

ættu því fyrst og fremst að einbeita sér að hlutverki sínu og stefnu (Fisher og Denison, 

2000).  

Tafla 3. Tengsl menningar og árangurs samkvæmt Fisher og Denison (2000). 

Árangursþættir: 
Hlutverk 

og stefna 

Þátttaka 

og aðild 
Aðlögunarhæfni 

Samkvæmni 

og stöðugleiki 

Hagnaður X X 
  

Söluaukning X 
 

X 
 

Markaðshlutdeild X 
 

X 
 

Nýsköpun 
 

X X 
 

Gæði vara og þjónustu X X 
 

X 

Starfsánægja X X 
 

X 

 

Í mörg ár var lítill skilningur á fyrirtækjamenningu og stundum jafnvel gert gys að henni. 

Núna hinsvegar eru til gögn sem sanna það að fyrirtækjamenning er ekki bara lykill að 

varanlegum breytingum heldur hefur hún áhrif á daglegt starf  fyrirtækja.  Það eru því 

komin ný skilaboð til stjórnenda og þau eru að fyrirtækjamenning er ekki lengur verkefni 

sem stjórnendur geta úthlutað mannauðsdeildum heldur er þetta meginverkefni sem 

stjórnendur þurfa að sjá sjálfir um (Denison og Fisher, 2000). 

Áhersla á þessar fjórar menningarvíddir Denison hefur kveikt áhuga hjá fleiri 

fræðimönnum á menningu og árangri (Kotter og Heskett, 1992 og Gordon og DiTomaso, 

1992).  

 

2.4 Deilur og gagnrýni 

Aðferð Denison hefur þann ókost að árangur er ekki metinn á hlutlausan hátt heldur eru 

þátttakendur beðnir um að meta árangurinn sjálfir. Niðurstöður mæla því fremur viðhorf 

þátttakenda til árangurs fremur en árangurinn sjálfan. Það er samt ekkert því til fyrirstöðu 

að rannsakandi afli samtímis gagna um einstaka árangursþætti á borð við vöxt sölu, 

hagnað, arðsemi og eiginfjár (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2007). 

Morgan (2006) bendir á hættu sem tengist alhæfingu á menningargerðum í rannsóknum á 

fyrirtækjamenningu. Oftast felur menning meira í sér en mögulegt er að mæla og 

skilningur starfsmanna og upplifun er oftast nær mjög ólíkur. Niðurstöður úr 
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megindlegum mælingum samanstanda af útreiknuðum stuðlum sem geta gefið villandi 

mynd um að þeir séu lýsandi fyrir alla meðlimi. Engu að síður geta niðurstöður gefið 

nytsamar upplýsingar til stjórnenda svo framarlega sem þeir gera er grein fyrir 

takmörkun aðferðarinnar.  

 

Hér að framan hefur verið gert grein fyrir tveimur aðferðum sem í boði eru til að mæla 

fyrirtækjamenningu, menningarvíddir Hofstede og Denison mælitækið. Aðferðirnar hafa 

verið mikilvægt framlag og hjálpað til við að móta þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

í framhaldinu (Denison o.fl., 2006). Einnig var gerð grein fyrir fyrirtækjamenningu og 

árangri, en eins og fram kom er eitt af meginmarkmiðum með spurningalista Denison að 

greina þá menningarlegu þætti sem hafa áhrif á árangur fyrirtækja. Í lokin var stuttlega 

farið yfir deildur og gagnrýni á aðferð Denison. 
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3. Íslensk fyrirtækjamenning 

Í þessum kafla er fjallað um íslenska fyrirtækjamenningu og komið inn á hvað einkennir 

íslenskan stjórnunarstíl. 

 

Hvert og eitt fyrirtæki hefur sína sérstöku fyrirtækjamenningu og því getur reynst erfitt 

að sýna fram á að til sé sérstök íslensk fyrirtækjamenning. Það mætti frekar segja að 

fyrirtækjamenning íslenskra fyrirtækja hafi einhver sameiginleg einkenni. Þeir þættir sem 

hafa áhrif á fyrirtækjamenningu íslenskra fyrirtækja eru t.d. náið og þröngt tengslanet, 

stjórnunarstíll stjórnenda, fámenni landsins og óformleg samskipti sem ríkja hér á landi 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 

2010).  

Þar sem almennt er talið að stjórnendur geti haft áhrif á fyrirtækjamenningu og mótað 

hana til lengri tíma (Drennan, 1992 og Handy, 1999) hljóta íslenskir stjórnendur að hafa 

áhrif á íslenska fyrirtækjamenningu með stíl sínum og hegðun.  

Til frekari útskýringar á stjórnunarstíl íslenskra stjórnenda þá er hann sagður einkennast 

af hraðri ákvarðanatöku, stuttum boðleiðum og opnu samskiptamynstri, mikilli vinnu, 

sterku tengslaneti og reddingum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn 

Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010). Smith, Andersen, Ekelunds, Graversend 

og Ropos (2003) segja svipaða hluti um íslenska stjórnendur en bæta því við að þeir séu 

áhættusæknir, frumlegir og treysta lítið á formlegar reglur, vinnuleiðbeiningar og 

undirmenn. 

Annars er ekki mikið til af birtum greinum um íslenska fyrirtækjamenningu en til er 

rannsókn sem Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og Smith gerðu (1997) á íslenskri 

fyrirtækjamenningu sem byggð var á menningarvíddum Hofstede. Helstu niðurstöður úr 

þeirri rannsókn gáfu til kynna að íslensk fyrirtækjamenning líkist mest þeirri 

fyrirtækjamenningu sem er í hinum Skandinavíu löndunum en í því felst, lítil 

valdafjarlægð, mikið óvissuþol og kvenlegt gildismat er ríkjandi. 

Íslenskri menningu hefur einnig verið líkt við menningu Norðurlanda og 

Miðjarðarhafslanda. Það er áhersla á gæði, nákvæmni og afköst sem svipar til menningu 

Norðurlanda en hugrekki, hugvitssemi og íburður svipast til menningu Ítala, Frakka og 

Spánverja. Það sem greinir þó Íslendinga frá Norðurlandabúum er virðingarleysi fyrir 

uppbyggingu, kerfum og venjum. Á meðan aðrir Norðurlandabúar aðhyllast ríkjandi siði, 
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venjur og reglur virðast Íslendingar ákveðnir í afstöðu sinni að taka ekki mark á gildandi 

venjum (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010). 

Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem gerð var í kjölfar efnahagshrunsins 

hér á landi hefur fyrirtækjamenning og viðskiptasiðferði íslensku bankanna orðið til þess 

að starfsemi þeirra hafi farið að mörgu leyti á skjön við lög og reglur og í bága við 

eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Jafnframt er tekið fram að hér hafi ríkt lítil 

fagmennska og veik fyrirtækjamenning. Þetta er í samræmi við það sem Ármann 

Þorvaldsson (2009) segir í bók sinni Ævintýraeyjan um fyrirtækjamenningu Kaupþings. 

Þar einkenndist menningin að mikilli vinnu,  lífsglöðum starfsmönnum, lágum starfsaldri 

og tíðum skemmtunum. Einnig ríkti mikil samkeppni á milli starfsmanna sem náði ekki 

bara yfir árangur í starfi heldur líka hver stæði sig best í „karoke“-keppni fyrirtækisins, 

hver væri með besta árshátíðaratriðið eða áhugaverðasta morgunfundinn (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 2010). 

 

Það mætti segja að hægt sé að rekja íslenska fyrirtækjamenningu langt aftur í tímann 

þegar menn bjuggu við harðbýlt land og óblíða veðráttu.  Þegar menn þurftu að afla forða 

fyrir veturinn meðan vel viðraði.  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 

fyrirtækjamenningu og stjórnunarstíl íslenska fyrirtækja (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 

2010). 
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4. Fyrirtækjamenning Ergo 

Í þessum kafla er farið yfir hvert markmið rannsóknarinnar er og hverjar 

rannsóknarspurningarnar eru. Sagt er frá fyrirtækinu Ergo og hvernig skipurit er innan 

fyrirtækisins. Einnig er komið inn á framtíðarsýn fyrirtækisins og gildum þess. Að lokum 

er farið yfir starfsmannastefnuna. 

4.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina fyrirtækjamenningu Ergo, finna út hverjir 

styrkleikar fyrirtækjamenningarinnar eru sem og veikleikar. 

Rannsóknarspurningar: 

Hverjir eru styrkleikar fyrirtækjamenningar Ergo? 

Hverjir eru veikleikar fyrirtækjamenningar Ergo? 

 

4.2 Um Ergo  

Ergo er svið innan Íslandsbanka sem er sérhæft á sviði eignafjármögnunar. Nánar tiltekið 

þá sérhæfir félagið sig í fjármögnun atvinnutækja og atvinnuhúsnæðis fyrir rekstraraðila 

og fjármögnun bíla og ferðavagna fyrir einstaklinga (ergo, e.d.). 

Ergo byggir á 26 ára reynslu og þekkingu en fyrirtækið var stofnað árið 1985 og hét þá 

Glitnir. Á þeim tíma var Kristján Óskarsson framkvæmdastjóri. Fyrst um sinn var Glitnir 

dótturfélag bankans en árið 2005 breyttist Glitnir í deild innan bankans.  Ari Daníelsson 

tók við af Kristjáni sem framkvæmdastjóra árið 2006. Sama ár urðu nafnabreytingar á 

Glitni þar sem Íslandsbanki tók upp Glitnis nafnið og „gamli“ Glitnir varð Glitnir 

fjármögnun. 

Í kjölfar efnahagshrunins 2008 tók bankinn upp gamla nafnið sitt aftur, Íslandsbanki og 

breyttist þá Glitnir fjármögnun yfir í Íslandsbanka fjármögnun. Skömmu síðar tók Ingvar 

Stefánsson við af Ara sem framkvæmdastjóri. Ingvar starfaði í tæp þrjú ár en í  júlí 2011 

tók Jón Hannes Karlsson við sem framkvæmdastjóri og fyrirtækið tók upp nýtt nafn sem 

er Ergo.  

Við síðustu nafnabreytingar flutti Ergo af Kirkjusandi þar sem það var búið að  starfa 

síðan 1995  yfir á Suðurlandsbraut 14 í stærra og betra húsnæði sem var nýuppgert. 

Markmiðið með nafnabreytingunni var ekki að gera Ergo að dótturfyrirtæki á ný. Ergo er 

áfram svið innan Íslandsbanka, nýtur trausts baklands Íslandsbanka og verður áfram hluti 
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af uppgjöri bankans (ergo, e.d.). Það má því með sanni segja að fyrirtækið hefur gengið í 

gegnum miklar breytingar á síðastliðnum árum. 

Markmið Ergo er að hjálpa viðskiptavinum að taka upplýsta ákvörðun þegar þeir kaupa 

bíl, ferðavagn eða atvinnutæki og að styðja við fjölgun umhverfisvænni bíla á Íslandi. 

Fyrirtækið bíður þess vegna upp á sérkjör á bílalánum til kaupa á sparneytnum bifreiðum 

og veitir fólki aðgang að reiknivélum sem sýna eldsneytiskostnað og útblástur 

mismunandi bifreiða. Með þessu vill Ergo vinna með viðskiptavinum sínum að því að 

spara peninga, vernda umhverfið og efla þjóðarhag (ergo, e.d.). 

 

4.2.1 Skipurit 

Hjá Ergo starfa rúmlega 40 manns og skiptast þeir niður á fjórar deildir. Þessar deildir 

eru fjármál, rekstur, ráðgjöf og þjónusta og að lokum fyrirtæki og fjármögnun (ergo, 

e.d.). Þetta skipulag er hefðbundið starfaskipulag sem er algengt á Íslandi (Runólfur 

Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson, 1995). 

Í starfaskipulagi eru grundvallarþættir starfseminnar hafðir til hliðsjónar sem og sú 

sérhæfing sem starfsfólk fyrirtækis býr yfir. Störf sem eru sambærileg eru dregin saman 

og sett undir viðeigandi deildir og þau störf sem flokkuð eru undir sömu deild lúta stjórn 

sama yfirstjórnanda. Segja má að þetta sé lárétt verkaskipting eftir helstu hlutverkum og 

markmiðum fyrirtækisins. Markmiðið er að tryggja hagkvæmni og skapa grundvöll fyrir 

tæknilega sérhæfingu. Formlegt vald og ábyrgð er í höndum æðri stjórnenda innan 

fyrirtækisins (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995 og  Daft, 2001). Á mynd 4 má sjá 

skipurit Ergo og hvernig því er háttað. 
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Mynd 4.  Skipurit Ergo (ergo, e.d.). 

Kostir starfaskipulags eru þeir að sérhæfing nýtist og stærðarhagkvæmni næst. Ókostir 

eru þeir að fyrirtæki geta verið svifasein og þola illa miklar breytingar í umhverfi sínu. 

Samstarf milli deilda getur einnig verið slakt þar sem deildir geta orðið sjálfstæðar og 

einangrast frá hver annarri (Runólfur Smári Steinþórsson o.fl., 1995).  

 

4.2.2 Framtíðarsýn og gildi 

Framtíðarsýn og gildi Ergo eru þau sömu og hjá Íslandsbanka þar sem Ergo er svið innan 

bankans. Framtíðarsýnin er að vera númer eitt í þjónustu þar sem þjónustan er einn af 

hornsteinum í starfsemi fjármálafyrirtækja. Eitt af lykilverkefnum á næstu misserum er 

að efla þjónustu við viðskipavini bankans enn frekar og fer sú vinna fram í öllum sviðum 

og deildum bankans með þátttöku starfsmanna og viðskiptavina (Íslandsbanki, e.d.). 

Gildi Íslandsbanka og þar af leiðandi Ergo eru þrjú og þau eru: fagleg, jákvæð og 

framsýn. 

Fagleg 

Við stundum öguð vinnubrögð og fylgjum ferlum 

 Komum fram af heilindum og erum áreiðanleg 

 Sýnum virðingu í samskiptum 



bls.  35 
 

 Stöndum við orð okkar 

 Sýnum ráðdeild 

 Tökum á verkefnum með gagnrýnni hugsun 

 

Jákvæð 

Við tökumst á við áskoranir með bros á vör 

 Erum viðsýn 

 Erum aðgengileg og fólk vill leita til okkar 

 Erum opin fyrir nýjungum og breytingum 

 Hrósum hvert öðru 

 Myndum sterka liðsheild 

 

Framsýn 

Við horfum til framtíðar og erum feti framar 

 Hugsum í lausnum 

 Tjöldum ekki til einnar nætur 

 Tökum af skarið 

 Erum kraftmikil og drífandi 

 Erum skapandi 

 

4.2.3 Starfsmannastefna 

Ergo deilir einnig starfsmannastefnu, gildum og framtíðarsýn með Íslandsbanka. 

Markmið Ergo eru því að ráða, efla og halda hæfu og traustu starfsfólki. Ergo sækist eftir 

starfsfólki sem býr yfir yfirburðarþekkingu eða reynslu, er jákvætt, faglegt og framsýnt 

og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans (Íslandsbanki, e.d.). 

Lögð er áhersla á hæfi starfsmanna með því að fjárfesta stöðugt í fræðslu og þjálfun 

þeirra.  Fræðsla og þjálfun er sameiginlegt verkefni starfsmanna og stjórnenda og byggist 

á reglulegri og uppbyggilegri endurgjöf á frammistöðu. Markmið Ergo er að styrkleikar 

hvers og eins fái að njóta sín í starfi (Íslandsbanki, e.d.). 

Ergo er annt um vellíðan starfsmanna og styður við heilbrigði með ýmsum hætti. Unnið 

er eftir jafnréttisáætlun og eru einelti og kynferðisleg áreitni ekki liðin (Íslandsbanki, 

e.d.). 
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Ergo hvetur starfsmenn til opinna, hreinskiptra og uppbyggilegra samskipta þar sem 

gagnkvæm virðing ríkir. Lögð er áhersla 

 á að allir starfsmenn stuðli að góðum starfsanda, leggi sig fram við að efla liðsheildina 

og styðji hvern annan (Íslandsbanki, e.d.). 

Ergo leggur  áherslu á að: 

 Starfsmenn leggi sig fram við að efla liðsheildina og styðji hvern annan. 

 Virðing sé borin fyrir fjölskylduaðstæðum starfsmanna.  

 Vera með metnaðarfulla einstaklinga með fjölbreyttan bakgrunn.  

 Starfsfólk bæti stöðugt við sig þekkingu og miðli til samstarfsmanna.  

 Starfsmenn séu vel upplýstir um starfsemi bankans. 

 Kanna viðhorf starfsmanna til vinnustaðarins reglulega.  

 Gæta jafnræðis og hlutleysis við ráðningar. 

 Að starfsmenn fái reglulega hreinskipta og uppbyggilega endurgjöf á frammistöðu sína. 

 Starfsmenn fái tækifæri til að takast á við ný verkefni og aukna ábyrgð. 

 Starfsmenn eigi kost á sveigjanlegum vinnutíma þar sem því verður við komið.  

 Skapa hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi.  

 Starfsmenn taki þátt í mótun bankans. 

 Starfsmenn sýni frumkvæði. 

 Starfsmenn tileinki sér gildi Íslandsbanka/Ergo. 

 

Nú er búið að segja frá hvert markmiðið rannsóknarinnar er og hverjar rannsóknar-

spurningarnar eru. Saga Ergo var tekin saman og skipurit þess sem telst til 

starfaskipulags. Farið var yfir framtíðarsýn og gildi Ergo sem eru þau sömu og hjá 

Íslandsbanka þar sem Ergo er svið innan bankans. Að lokum var farið yfir 

starfsmannastefnu Ergo. 
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5.  Fyrri rannsóknir  

Aðferð Denison hefur verið notuð hjá nokkrum íslenskum fyrirtækjum til að mæla 

fyrirtækjamenningu. Sem dæmi má nefna Sparisjóðinn í Keflavík, Kaffitár, Orkuveitu 

Reykjavíkur, Háskóla Íslands, Toytota Kópavogi, N1 og Batteríið. Hér verður sagt frá 

helstu niðurstöðum þriggja þessara fyrirtækja sem eru Háskóli Íslands, Toyota í 

Kópavogi og Batteríið.  

 

Háskóli Íslands: 

Helstu niðurstöður hjá Háskóla Íslands eru þær að fyrirtækjamenningin einkennist fyrst 

og fremst af skýrum markmiðum og stefnu. Starfsfólki finnst skólinn hafa skýran tilgang 

og framtíðarsýn sem mótar starf þeirra, gefur því þýðingu og veiti þeim hvatningu. Helsti 

veikleiki fyrirtækjamenningar HÍ er skortur á samhæfingu og samvinnu milli ólíkra 

starfseininga og stjórnstiga skólans. Starfsfólk HÍ er ánægt í starfi og þykir skólinn standa 

sig vel í því sem honum er ætlað að gera (Brynhildur S. Björnsdóttir, 2009). 

Toyota í Kópavogi 

Hjá Toyota í Kópavogi gefa helstu niðurstöður til kynna að fyrirtækið hafi skýra mynd af 

tilgangi sínum og stefnu. Fyrirtækið er drifið áfram af þörfum viðskiptavina og það sé 

tilbúið að taka áhættu og læra af mistökum. Einnig er fyrirtækinu umhugað um hæfni og 

þekkingu starfsmanna sinna. Helsti veikleiki fyrirtækjamenningar Toyota í Kópavogi er 

sá að starfsmenn sýna vinnu sinni ekki mikla tryggð þar sem þeir upplifa sig ekki sem 

hluta af fyrirtækinu. Einnig er ekki mikil samvinna milli mismunandi sviða innan 

fyrirtækisins og ekki er mikið um teymisvinnu (Helga Sif Eiðsdóttir, 2010). 

Batteríið 

Helstu niðurstöður hjá Batteríinu eru þær að fyritækið veitir starfsfólki sínu umboð til 

athafna og byggir upp hæfni þeirra. Ákvörðunarvaldi er dreift og unnið er í teymum. 

Helstu veikleika menningarinnar er að finna í stjórnun, samhæfingu og samþættingu 

innan fyrirtækisins. (Gerður Pétursdóttir, 2008). 

 

Rannsóknir á fyrirtækjamenningu hjá Háskóla Íslands og Toyota Kópavogi sýna   

svipaðar niðurstöður þegar kemur að stefnu, tilgangi og markmiðum fyrirtækjanna. Bæði 

fyrirtækin eru með hæstu einkunn í yfirvíddinni hlutverk og stefna. Yfirvíddin þátttaka 

og aðild er hinsvegar sú vídd sem fékk hæstu einkunn hjá Batteríinu. Ekkert þessara 

fyrirtækja hefur nákvæmlega sama veikleika þó svo að Háskóli Íslands og Toyota 
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Kópavogi eru með lægstu einkunn í sömu yfirvíddinni sem er þátttaka og aðild. 

Samkvæmni og stöðugleiki  fær lægstu einkunn yfirvídda hjá Batteríinu. 

Vonandi munu fleiri íslensk fyrirtæki styðjast við aðferð Denison í framtíðinni til að 

mæla hjá sér fyrirtækjamenningu. Gaman væri að bera sama fyrirtækjamenningu hjá enn 

fleiri fyrirtækjum og sjá hverjir eru helsti styrkleikar og veikleikar þeirra.  
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6.  Rannsóknaraðferð  

Í þessum kafla er að finna umfjöllun um aðferð,  mælitæki,  framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknar sem fram fór í janúar 2012 á vinustaðamenningu Ergo. Endað er á umfjöllun 

um þátttakendur rannsóknarinnar. 

 

6.1 Aðferð 

Til að mæla fyrirtækjamenningu Ergo og viðhorf starfsfólks til árangursmarkmiða 

fyrirtækisins var megindlegri rannsóknaraðferð beitt og spurningalisti lagður fyrir 

starfsfólk sem byggir á aðferð Denison.  

Með því að velja megindlega aðferð við gerð rannsóknarinnar er hægt að kanna breiðara 

og víðara svið en eigindleg aðferð leyfir. Megindleg aðferð byggist á tölum, helst 

meðaltölum og hvernig dreifing á sér stað innan hvers hóps fyrir sig (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Mikilvægt er að skoða áreiðanleika og réttmæti til að marktækar niðurstöður fáist úr 

rannsóknum. Með réttmæti er átt við hvort hugtök spurninga nái utan um það sem þeim 

er ætlað að mæla og að þátttakendur leggi sameiginlega skilning í merkingu þeirra. Með 

áreiðanleika er átt við stöðugleika mælinga, þ.e. hvort þátttakendur svari á svipaðan eða 

sama hátt, sömu eða sambærilegum spurningum. Áreiðanleiki er einnig forsenda þess að 

hægt sé að álykta út frá niðurstöðum (Bryman og Bell, 2007). 

Með því að nota spurningalista Denison, sem mikil reynsla er komin á, er verið að 

tryggja réttmæti og áreiðanleika þessarar rannsóknar. Ekki þurfti að gera miklar 

breytingar á spurningunum til að aðlaga að starfssemi Ergo þar sem þær áttu allar vel við. 

Það eina sem var aðlagað var ein árangursspurning um aukningu á sölu en þar var bætt 

við textann: „aukning á lánum“ þar sem starfssemi Ergo gengur út á lánastarfssemi.  

Framkvæmd voru marktektarpróf til að kanna áreiðanleika samanburðar á mismunandi 

hópum. Tilgangur marktektarprófa er að meta hvaða líkur séu á því að ákveðnar 

niðurstöður komi í úrtaki. Bornir eru saman tveir hópar og ef munur finnst á þeim í 

úrtakinu er notað marktektarpróf til að kanna hversu miklar líkur séu á því að munurinn 

sé einnig fyrir hendi í þýðinu. Þannig má segja að marktektarpróf hjálpi til við að meta 

hvort munur sem er til staðar í úrtakinu sé þar einungis fyrir tilviljun eða hvort þessi 

munur sé raunverulega í þýðinu. Þættir sem hafa áhrif á það hvort munur er marktækur 

eða ekki eru til dæmis dreifing í úrtaki og stærð úrtaks (Amalía Björnsdóttir, 2003).  

Einnig var reiknuð út fylgni milli allra yfir- og undirvídda og árangursspurninganna. 
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6.2 Mælitæki 

Eins og fram hefur komið þá er spurningalisti, sem byggður er á lista Denison, mælitæki 

rannsóknarinnar. Spurningalistinn var þýddur af Þóru Christiansen, aðjunkt við Háskóla 

Íslands og sá Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Háskóla Íslands um að yfirfara 

hann.  

Í byrjun var lagt upp með það að notast við aðferð Denison þar sem hún var talin best til 

þess fallin að meta þá þætti sem rannsókninni var ætlað að mæla. Auk þess býður 

aðferðin upp á skýra og myndræna framsetningu á niðurstöðum sem ætti að gefa skýra 

mynd af styrkleikum og veikleikum fyrirtækjamenningarinnar.  

Spurningalisti Denison er hannaður til að mæla undirliggjandi gildi, viðhorf, skoðanir og 

hegðunarreglur þátttakenda. Hann leggur einnig áherslu á að mæla þá þætti vinnustaða-

menningarinnar sem reynst hafa haft bein áhrif á frammistöðu fyrirtækja (Denison og 

Neale, 1996). 

Spurningalistinn inniheldur 71 spurningu og skiptist hann upp í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn 

mælir fyrirtækjamenningu þar sem þátttakendur eru beðnir um að taka afstöðu til 60 

spurninga sem innihalda fullyrðingar á fimm punkta Likert kvarða þar sem 1 stendur 

fyrir mjög ósammála og 5 fyrir mjög sammála. Það er í átta spurningum sem snúa þarf 

tölugildum við þar sem þetta er öfugt farið, en það eru spurningar 15, 24, 29, 34, 43, 50 

og 58. Spurningalistann má sjá í viðauka 1.  

Annar hluti spurningalistans inniheldur sex spurningar sem tengjast viðhorfi til árangurs 

og frammistöðu Ergo. Árangursbreyturnar eru, aukning í sölu/lánum (sales growth), 

arðsemi (profitability, ROI), gæði vöru og þjónustu (quality og product and service), 

ánægja starfsmanna (employee satisfaction), ánægja viðskiptavina (customer satisfaction) 

og heildar frammistaða fyrirtækis (overall organizational performance).  

Þriðji hluti spurningalistans samanstendur af fimm spurningum sem veita upplýsingar um 

bakgrunn þátttakenda. Spurt var um kyn, aldur, starfsaldur, menntun og stöðu innan 

fyrirtækis.  

 

6.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Þann 22. ágúst 2011 sóttist höfundur eftir því við starfsmannasvið Íslandsbanka og 

framkvæmdastjóra Ergo að fá að mæla fyrirtækjamenningu hjá Ergo með því að leggja 

spurningalista Denison fyrir starfsfólk. Næsta dag fékkst samþykki og í framhaldinu var 

sendur póstur á alla starfsmenn Ergo til að kanna hvort þeir væru tilbúnir til að taka þátt í 
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rannsókninni. Fengust mjög jákvæð viðbrögð og í framhaldinu var hafist handa á 

verkefninu.  

Spurningalistinn var settur upp á veraldarvefnum af höfundi með 

könnunarhugbúnaðinum FreeOnlineSurveys. Vefslóð könnunarinnar var 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.-asp?sid=qwb8b3bs7yd5u191002906.  

Þar sem höfundur byrjaði á fræðilegum skrifum var spurningalistinn ekki sendur út fyrr 

en 3.janúar 2012 á alla starfsmenn. Ein ítrekun var send út þann 10. janúar og var síðan 

lokað fyrir könnunina 16. janúar. Könnunin var opin í alls 13 daga.  

Úrvinnsla gagna fór fram í Microsoft Excel þar sem framkvæmd voru marktektarpróf til 

að kanna áreiðanleika rannsóknarinnar. Notast var við t-próf tveggja óháðra úrtaka til að 

kanna hvort marktækur munur væri á meðaltali menningarvíddanna út frá öllu úrtakinu. 

Einnig var reiknuð út fylgni í Microsoft Excel til að reikna út fylgni milli allra yfir- og 

undirvídda og árangursspurninganna. 

 

6.4 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru 44 starfsmenn Ergo. Könnunin var send á þá alla og alls 

svöruðu 38 starfsmenn. Heildarsvarhlutfall var því 86%. 

Það svöruðu allir spurningunni um kyn og sjá má hlutfall kynja á mynd 5. 

 

Mynd 5. Fjöldi þátttakenda skipt eftir kyni 

Svarhlutfall kvenna er  hærra heldur en karla sem skýrist af því að fleiri konur vinna hjá 

Ergo  en karlar.  

Allir nema einn þátttakandi svöruðu spurningunni um aldur og sjá má aldursskiptinguna 

á mynd 6.  

42% 

58% 

Karl

Kona

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.-asp?sid=qwb8b3bs7yd5u191002906
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Mynd 6.  Fjöldi þátttakenda skipt eftir aldri 

Þegar starfsaldur þátttakenda er skoðaður má sjá að flestir hafa unnið styttra en 5 ár og 

þar á eftir kemur eða 5-10 ár. Alls svöruðu 36 þátttakendur spurningunni og skiptinguna 

má sjá á mynd 7.  

 
Mynd 7. Fjöldi þátttakenda skipt eftir árum í starfi 

Meirhluti þátttakenda er með háskólapróf eða um 65%  sem sjá má á mynd 8. 
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Mynd 8. Fjöldi þátttakenda skipt eftir menntun 

Í lokin voru þátttakendur beðnir um að tilgreina hvaða stöðu innan fyrirtækisins þeir 

tilheyrðu. Sjá má skiptinguna á mynd 9. 

 

Mynd 9. Fjöldi þátttakenda skipt eftir stöðu innan fyrirtækis 

 

Nú er búið að fjalla um rannsóknaraðferðina, mælitæki og framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Einnig var farið yfir þátttakendur og sett upp myndrænt hvernig 

bakgrunnsbreytum var svarað. 

Nú verður vikið að niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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7. Niðurstöður rannsóknar 

Helstu niðurstöðum úr Denison spurningalistanum verða nú gerð skil. 

Lögð er áhersla á meðaltöl og einkunnir undir- og yfirvídda í umfjöllun um niðurstöður. 

Einkunnarstuðlar eru reiknaðir út frá meðaltali hverrar víddar (meðaltal/5*100). Við 

túlkun á niðurstöðum er stuðst við fyrirfram skilgreind bil sem eru eftirfarandi:  

 Styrkleikabil (meðaleinkunn 4,20-5,00; einkunn 84-100) sem telst mjög gott. 

 Starfhæft bil (meðaleinkunn 3,70-4,19; einkunn 74-83) sem er ásættanlegt. 

 Aðgerðabil (meðaleinkunn 1,00-3,69; einkunn 20-73) sem gefur vísbendingar um 

að þörf sé á úrbótum (Gröndfeldt og Strother, 2006). 

Starfhæft bil er viðmið um ásættanlega niðurstöðu. Það þarf þó ekki að vera að einkunn 

sem nær ekki viðmiðunareinkunninni 74 sé falleinkunn, heldur krefst þátturinn nánari 

athugunar þar sem hún gefur vísbendin um veikleika.  

Byrjað er á að fara yfir niðurstöður úr fyrri hluta spurningarlistans sem snýr að 

fyrirtækjamenningu Ergo. Þar er gert grein fyrir heildarniðurstöðum, heildarmeðaltali og 

einkunum úr líkani Denison og einnig gerður samanburður á niðurstöðum mismunandi 

hópa. Að lokum er gerð grein fyrir niðurstöðum úr seinni hluta spurningarlistast þar sem 

mæld eru viðhorf til árangurs og frammistöðu Ergo. 

 

 

7.1 Fyrirtækjamenning Ergo, heildarniðurstöður 

Heildarniðurstaða allra þátttakenda sýnir að yfirvíddin hlutverk og stefna fær hæstu 

einkunn hjá Ergo eða 80. Næst hæstu einkunn fékk yfirvíddin samkvæmni og stöðugleiki 

sem er 75. Það eru síðan tvær yfirvíddir sem eru undir viðmiðunareinkunninni 74 en það 

eru þátttaka og aðild með 73 og aðlögunarhæfni með 71. Þetta má sjá nánar á mynd 10. 
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Mynd 10. Yfirvíddir, allir.  

Há einkunn í yfirvíddinni hlutverk og stefna bendir til þess að starfsmenn Ergo eru 

meðvitaðir um tilgang og markmið fyrirtækisins, bæði til skamms- og langs tíma. Einnig 

að starfsmenn geti tileinkað sér tilgang og markmið fyrirtækisins og unnið eftir þeim. 

Þessi yfirvídd hefur einnig áhrif á arðsemi og aukningu sölu (Denison og Mishra, 1995; 

Fey og Dension, 2003). 

Einkunninn 75 í yfirvíddinni samkvæmni og stöðugleiki, sem er rétt yfir 

viðmiðunareinkunn, gefur til kynna að Ergo er með frekar sterka menningu sem er 

stöðug, vel samhæfð og samþætt (Davenport, 1993 og Saffold 1988). Yfiríddin mælir 

hve skýr stjórnskipan og verkaskipting er og hve gott skipulag fyrirtækisins er (Fey og 

Denison, 2003; Denison og Mishra, 1995). 

Yfirvíddin þátttaka og aðild er aðeins einu stigi frá viðmiðunareinkunn. Þessi yfirvídd 

bendir til þess að starfsfólki sé veitt umboð til athafna, leggur áherslu á teymisvinnu og 

áherslu á þróun mannauðs (Becker, 1964 og Lawler, 1996). Starfsfólk á öllum stigum 

finnst það hafa áhrif á ákvarðanatöku sem mun hafa áhrif á starf þeirra og beina tengingu 

við markmið fyrirtækis (Fey og Denison, 2003; Block, 1991; Spreitzer, 1995; Lawler 

1996).  

Yfivíddin aðlögunarhæfni er með lægstu einkunn af öllum yfirvíddunum. Fyrirtæki sem 

búa yfir aðlögunarhæfni eru drifin áfram af viðskiptavinum sínum, tilbúin að taka áhættu 

og læra af mistökum. Einnig eiga þau auðvelt með að átta sig á breytingum í umhverfinu 

og hafa hæfileika og reynslu til að aðlaga sig að þeim (Nadler, 1998; Senge 1990; Stalk 

1988).  
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Á mynd 11 má sjá myndrænt hvernig bæði yfir- og undirvíddir eru settar upp í líkan 

Denison. Eins og greint er frá í kafla 2.2 skiptist líkanið lárétt til að greina á milli áherslu 

í ytra og innra umhverfi en lóðrétt til að greina á milli sveigjanlegra fyrirtækja og 

stöðugra.  

 

 

Mynd 11. Einkunn menningarvídda, allir þátttakendur. 

 

Fyrirtæki sem skora hátt í þátttöku og aðild og aðlögunarhæfni eru talin sveigjanlegri þar 

sem mikil virkni og þátttaka starfsfólks eykur hæfni þeirra til að aðlagast hratt og 

örugglega breytingum sínum (Denison og Neale, 1996).  Þar sem þetta eru yfirvíddirnar 

sem Ergo skoraði lægst í er ekki hægt að segja að fyrirtækið sé mjög sveigjanlegt. 

Hinsvegar eru þau fyrirtæki sem hneigjast fremur til yfirvíddanna samkvæmni og 

stöðugleiki og hlutverk og stefna sem Ergo gerir, talin stöðug og leggja áherslu á reglur, 

samræmi og eftirlit (Denison og Neale, 1996). 
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Ekki er hægt að álykta að fyrirtækjamenning Ergo hneigist meira til áherslna á ytra 

umhverfi sitt en innra þar sem fyrirtækið skoraði hæst í hlutverki og stefnu sem tilheyrir 

ytri áherslu og næst hæst í samkvæmni og stöðugleika sem tilheyrir innri áherslu. 

Heildarniðurstöður úr öllum yfir- og undirvíddum Denison spurningalistans má sjá í töflu 

4. 

Tafla 4. Samantekt mælinga í yfir- og undirvíddum í líkani Denison. 

Þátttaka og aðild Fjöldi Meðaltal Einkunn Staðalfrávik Styrkleikabil 

Frelsi til athafna 38 3,74 75 0,89 Starfhæft bil 

Áhersla á teymisvinnu 38 3,66 73 0,90 Aðgerðabil 

Þróun mannauðs og hæfni 38 3,55 71 1,05 Aðgerðabil 

Meðalatal     73     

Samkvæmni og stöðugleiki           

Gildi 38 3,51 70 0,93 Aðgerðabil 

Samkomulag 38 4,04 81 0,81 Starfhæft bil 

Samhæfing og samþætting 38 3,68 74 0,90 Starfhæft bil 

Meðalatal     75     

Aðlögunarhæfni           

Breytingar 38 3,51 70 0,99 Aðgerðabil 

Áhersla á þarfir viðskiptavina 38 3,65 73 0,84 Aðgerðabil 

Lærdómur 38 3,52 70 1,16 Aðgerðabil 

Meðalatal     71     

Hlutverk og stefna           

Skýr og markviss stefna 38 4,15 83 0,87 Starfhæft bil 

Markmið 38 3,99 80 0,86 Starfhæft bil 

Framtíðarsýn 38 3,82 76 0,87 Starfhæft bil 

Meðalatal     80     

 

Eins og sjá má í töflu 4 þá nær engin undirvídd styrkleikabili.  Af þessum 12 

undirvíddum þá eru 6 á starfhæfu bili og 6 á aðgerðabili. Undirvíddunum er raðað eftir 

einkunn á mynd 12. Litirnir gefa til kynna hvaða yfirvíddum hver undirvídd tilheyrir. 
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Mynd 12. Undirvíddir allir, raðað eftir einkunn. 

 

Sú undirvídd sem hlaut hæstu einkunn  er skýr og markviss stefna og tilheyrir hún 

yfirvíddinni hlutverk og stefna. Hinar tvær undirvíddirnar sem tilheyra þeirri yfirvídd, 

markmið og framtíðarsýn,  voru með þriðju og fjórðu hæstu einkunnirnar. Undirvíddin 

samkomulag náði annarri hæstu einkunn og tilheyrir hún yfirvíddinni samkvæmni og 

stöðugleiki.  

Þrjár lægstu undirvíddirnar voru allar með einkunnina 70. Tilheyra tvær þeirra, lærdómur 

og breytingar, yfirvíddinni aðlögunarhæfni og sú þriðja, gildi, tilheyrir yfirvíddinni 

samkvæmni og stöðugleiki. Nánar er farið í hverja undirvídd fyrir sig hér fyrir aftan. 
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Hlutverk og stefna 

 

Mynd 13. Undirvíddir hlutverks og stefnu. 

 

Eins og fram hefur komið þá fékk þessi yfirvídd hæstu einkunn allra yfirvídda. Allar 

undirvíddirnar eru yfir viðmiðunareinkunninni 74 eins og sjá má á mynd 13. Undirvíddin 

skýr og markviss stefna var með hæstu einkunn allra undirvídda og hlaut einkunnina 83. 

Hún er einungis einu stigi frá því að ná styrkleikabili sem telst vera mjög gott. Með 

skýrri og markvissri stefnu er gefið til kynna hver tilgangur fyrirtækis er og útskýrt 

hvernig hver og einn starfsmaður getur lagt sitt af mörkum. Stefnan þarf að vera skýr í 

huga starfsmanna og hún þarf að vera líkleg til að skapa samkeppnisyfirburði. 

Starfsmenn Ergo eru greinilega með stefnuna á hreinu þar sem 92% starfsmanna eru 

sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að Ergo hafi tilgang og sé með stefnu til 

framtíðar. 

Undirvíddin markmið hlaut einkunnina 80 sem er einnig ásættanleg einkunn. Með 

markmiðsvíddinni er metið hvort fyrirtæki búi yfir markmiðum sem hægt er að tengja við 

verkefni, framtíðarsýn og stefnu þess. Einnig að það sé skýrt í huga hvers starfsmanns 

hvers ætlast er til af honum.  

Framtíðarsýn var með lægstu einkunnina í þessari yfirvídd sem er 76. Þó er hún yfir 

viðmiðunareinkunninni 74 og er því ásættanleg. Framtíðarsýn metur það hvort allir 

starfsmenn fyrirtækis séu með sameiginlega framtíðarsýn og hvort hún tengist gildum 

fyrirtækisins (Denison og Mishra, 1995; Denison o.fl., 2006).  
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Samkvæmni og stöðugleiki 

 

Mynd 14. Undirvíddir samkvæmni og stöðugleika. 

 

Yfirvíddin samkvæmni og stöðugleiki fékk næst hæstu einkunn af yfirvíddum sem er 75. 

Undirvíddirnar má sjá á mynd 14. Gildi fékk einkunnina 70 sem er lægsta einkunnin í 

þessari yfirvídd og ein af þremur undirvíddum sem hlutu lægstu einkunnina. Þessi 

yfirvídd er undir viðmiðunareinkunninni 74 og er því á aðgerðarbili sem þýðir að þörf er 

á úrbótum. Með gildum er lagt mat á það hversu skýr grunngildi fyrirtækis eru og hvort 

starfsmenn hafi tileinkað sér þau. Séu gildi fyrirtækis skýr hvetur það starfsfólk til að 

standa sig sem best þar sem það upplifir sig sem mikilvægan hlekk í fyrirtækinu. Einnig 

er metið hvort starfsfólk deilir sameiginlegum gildum sem skapar fullkomið samræmi og 

skýrir væntingar starfsfólks  (Deal og Kennedy, 1982).  

Samkomulag fékk hæstu einkunnina í þessari yfirvídd sem er 81. Samkomulag metur 

hvort starfsmenn fyrirtækis nái sameiginlegri niðurstöðu um lausn á erfiðum 

viðfangsefnum. Einnig snýst þetta um hæfni leiðtoga til að fá starfsfólk til að vinna 

saman sem og greiða úr ágreiningi. Í þessari yfirvídd er einnig mælt hvort starfsmönnum 

þykir ríkja sterk menning og hefðir í fyrirtækinu og eru 82% starfsmanna sammála eða 

mjög sammála því. 

Undirvíddin samhæfing og samþætting fékk einkunnina 74 sem telst vera 

viðmiðunareinkunn. Með samhæfingu og samþættingu er mælt hvernig mismunandi 

deildum og starfseiningum gengur að samræma vinnubrögð sín og vinna saman að því að 
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ná sameiginlegum markmiðum (Denison o.fl., 2006; Fey og Denison, 2003). Þessi 

undirvídd er því á starfshæfu bili hjá Ergo, það er ásættanleg. 

 

Þátttaka og aðild 

 

Mynd 15. Undirvíddir þátttöku og aðildar. 

Þátttaka og aðild er sú yfirvídd sem fékk næst lægstu einkunnina sem er 73. Hún er bara 

einu stigi frá viðmiðunareinkunninni og er því mjög nálægt starfhæfa bilinu.  Fyrsta 

undirvíddin frelsi til athafna fékk hæstu einkunnina í þessari yfirvídd sem er 75, sjá 

mynd 15.  Undirvíddin kemst því á starfhæft bil og er ásættanleg. Frelsi til athafna gefur 

starfsmönnum vald, frumkvæði og möguleika á því stjórna vinnu sinni sjálfir. Það verður 

til þess að starfsmenn upplifa eignartilfinningu með því að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

sem gerir það að verkum að þeim finnst þeir vera hluti af fyrirtækinu. Þar af leiðandi 

finna starfsmenn fyrir meiri ábyrgðartilfinningu og einnig eykur þetta tengsl starfsmanna 

innan fyrirtækis.  

Undirvíddin áhersla á teymisvinnu lenti hinum megin við viðmiðunareinkunnina með 

einkunnina 73 og er því þörf á smá úrbótum. Með áherslu á teymisvinnu leggur fyrirtæki 

áherslu á samvinnu eða liðsvinnu við að ná settum markmiðum. Markvisst er hvatt til 

samvinnu milli ólíkra starfseininga innan fyrirtækis.  

Lægstu einkunnina í þessari yfirvídd fékk undirvíddin þróun mannauðs og hæfni með 

einkunnina 71. Þessi undirvídd tilheyrir því aðgerðabili og þarfnast úrbóta eins og 

undirvíddin á undan. Með þróun mannauðs og hæfni er lagt mat á það hvort fyrirtæki séu 
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stöðugt að fjárfesta í þróun á hæfni starfsmanna sinna til að ná samkeppnisyfirburðum og 

til að mæta hinum síbreytilegu þörfum viðskiptavina sinna. Metið er hvort starfsmenn 

hafi möguleika á að þróast í starfi og vinna sjálfstætt (Denison o.fl., 2006; Fey og 

Denison, 2003).  

 

Aðlögunarhæfni 

 

Mynd 16. Undirvíddir aðlögunarhæfni. 

Aðlögunarhæfni er sú yfirvídd sem fékk lægstu einkunn af öllum yfirvíddunum sem er 

71. Allar undirvíddir eru fyrir neðan viðmiðunareinkunnina 74 eins og sjá má á mynd 16. 

Fyrsta undirvíddin er breytingar og er hún ein af þremur undirvíddum sem fékk lægstu 

einkunnina af öllum spurningunum, sem er 70. Með breytingum er metið hvort fyrirtæki 

geti lesið í viðskiptaumhverfið, brugðist skjótt við og séð fyrir breytingar. Það eru 

einunigs 37% starfsmanna sem eru sammála eða mjög sammála því að starfsaðferðir séu 

mjög sveigjanlegar og auðvelt að breyta hjá Ergo. 

Undirvíddin áhersla á þarfir viðskiptavina fékk hæstu einkunnina í þessari yfirvídd sem 

er 73 og er því einungis einu stigi frá viðmiðunareinkunninni. Þegar skoðaðar eru þarfir 

viðskiptavinar er metið hvort fyrirtækið skilji viðskiptavini sína, fullnægi þörfum þeirra 

og sjái fyrir framtíðar þarfir. Þá er einnig lagt mat á það hversu umhugað fyrirtækinu er 

að fullnægja þörfum viðskiptavina sinna. 
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Þriðja undirvíddin sem er með einkunnina 70, sem var lægsta einkunnin í 

undirvíddunum, er lærdómur. Þessi undirvídd fellur því undir aðgerðabil þar sem úrbóta 

er þörf. Lærdómur metur hvort fyrirtæki lesi, skýri og túlki skilaboð frá umhverfinu og 

nýti sér þau í  nýsköpun, þróun og þekkingaröflun. (Denison o.fl., 2006). Einungis 34%  

starfsmanna Ergo eru sammála eða mjög sammála því að hvatt er til og umbunað fyrir 

nýsköpun og áræðni.   

  

7.2 Samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa. 

Það var gerður samanburður á niðurstöðum rannsóknarinnar á þremur hópum. Þetta er 

samanburður milli kynja, starfsaldurs og stöðu innan fyrirtækisins. Farið verður yfir 

hvern hóp fyrir sig hér fyrir aftan. 

 

7.2.1 Samanburður milli kynja 

Ákveðið var að skoða hvort munur væri á viðhorfi karla og kvenna til 

fyrirtækjamenningar Ergo. Á mynd 17 má sjá samanburð á einkunnum yfirvídda hjá 

körlum og konum. 

 

 

 

Mynd 17. Samanburður á einkunnum yfirvídda hjá körlum og konum.  

Eins og sjá má á mynd 17 þá fá allar yfirvíddirnar hærri einkunnir hjá konum heldur en 

körlum. Mestir munurinn er á yfirvíddinni hlutverk og stefna en þar munar 8 stigum milli 
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kynja. Ekki reynist vera mikill munur á yfirvíddunum samkvæmni og stöðugleiki sem og 

þátttaka og aðild en hinsvegar munar 6 stigum á yfirvíddinni aðlögunarhæfni. 

Á mynd 18 má sjá hvernig einkunnir undirvídda karla röðuðust. 

 

 
 

Mynd 18. Undirvíddir, karlar. 

Á einkunnum undirvídda karla má sjá að þær fá allar lægri einkunn miðað við þá einkunn 

þegar allir eru að meta fyrirtækjamenninguna nema ein. Þetta er undirvíddin samkomulag 

en hún fékk einu stigi hærra hjá körlunum. Munurinn á hinum undirvíddunum voru frá 

einu stigi og alveg upp í 6 stig. Mesti munurinn var á undirvíddinni skýr og markviss 

stefna en karlarnir gáfu þeirri undirvídd 6 stigum lægri einkunn og undirvíddin lærdómur 

var 5 stigum lægri. 

Niðurstöður undirvídda á viðhorfi kvenna til fyrirtækjamenningar Ergo má sjá á mynd 

19. 
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Mynd 19. Undirvíddir, konur. 

Á einkunnum undirvídda má sjá að þær fá allar hærri einkunn samanborðið við þá 

einkunn þegar allir eru að meta fyrirtækjamenningu nema ein sem er samkomulag. Sú 

undirvídd fékk einu stigi lægra en þetta er einmitt eina undirvíddin sem karlar  gáfu hærri 

einkunn fyrir. Munurinn á hinum undirvíddunum er mjög svipaður og hjá körlunum eða 

1-6 stig, nema í öfuga átt, það er að konur gefa 1-5 stigum hærri einkunn á meðan 

karlarnir 1-6 stigum lægri einkunn. Mesti munurinn er á undirvíddinni lærdómur en þar 

munar 5 stigum frá viðhorfi allra en ef skoðað er munurinn á svari karla og kvenna nær 

munurinn alveg 10 stigum. Sama er með undirvíddina skýr og markviss stefna því þar 

munar líka 10 stigum á svörum karla og kvenna. 
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Á mynd 20 má sjá samanburð kynja á yfir- og undirvíddum settan upp í líkan Dension.

 

Mynd 20. Samanburður á einkunnum menningarvídda milli kynja. 

Marktektarpróf var gert, t-próf tveggja óháðra úrtaka (e.two-sample assuming unequal 

variances), til að kanna hvort marktækur munur væri á viðhorfi karla og kvenna til 

fyrirtækjamenningar Ergo. Kom í ljós að ekki reyndist vera marktækur munur á meðaltali 

hópanna nema á yfirvíddinni hlutverk og stefna (p<0,05). Einnig reyndist vera munur á 

meðaltali hópanna í öllum undirvíddum hlutverki og stefnu sem eru skýr og markviss 

stefna, markmið og framtíðarsýn. Í hinum undirvíddunum reyndist ekki vera marktækur 

munur. 

 

7.2.2 Samanburður milli starfsaldurs  

Skoðað var hvort munur væri á viðhorfi starfsmanna eftir starfsaldri á 

fyrirtækjamenningu Ergo. Það var einungis einn starfsmaður sem svaraði ekki þessari 

spurningu. 

Niðurstöðu um starfsaldur starfsmanna er skipt upp í þrjá flokka:  

 Starfsaldur 1, styttra en 5 ár. 

 Starfsaldur 2, 5-15 ár. 
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 Starfsaldur 3, 16 ár eða lengur. 

Á mynd 21 má sjá einkunnir yfirvídda hjá starfsaldri 1 og á mynd 22 má sjá mat yfir- og 

undirvídda sama hóps settar upp í líkan Denison. 

 

 
Mynd 21. Yfirvíddir, starfsaldur 1. 

Á mynd 21 má sjá að yfirvíddirnar halda sömu sætum, það er hlutverk og stefna fær 

hæstu einkunn, síðan kemur samkvæmni og stöðugleiki ásamt þátttöku og aðild. 

Aðlögunarhæfni er áfram með lægstu einkunnina sem er 68. Einkunnir hjá starfsaldri 1 

eru þó aðeins lægri en þegar mat allra er skoðað, munurinn er 3-5 stig. Mesti munurinn er 

á yfirvíddinni hlutverk og stefna hann er 5 stig. Hlutverk og stefna er einnig eina 

yfirvíddin sem nær viðmiðunareinkunninni 74, hinar þrjár lenda allar á aðgerðabili.  
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Mynd 22. Mat á menningarvíddum hjá starfsaldri 1. 

Mynstrið á mynd 22 er svipað því og þegar mat allra starfsmanna er skoðað á 

fyrirtækjamenningu. Nánast sömu undirvíddir eru með hæstu og lægstu einkunn, en 

einkunnir eru þó lægri. Mesti munurinn er á undirvíddinni þróun mannauðs og hæfni. 

Hjá starfsaldri 1 fær sú undirvídd einkunnina 64 en samkvæmt mati allra fær hún 71. 

Önnur undirvídd fær einkunnina 64 sem er lægsta einkunnin hjá starfsaldri 1 og er það 

undirvíddin lærdómur. Það er undirvíddin samkomulag sem fær hér hæstu einkunn sem 

er 80. 

 

Næst er það starfsaldur 2 en einkunnir yfirvídda í þeim flokki má sjá á mynd 23. 

 

Mynd 23. Yfirvíddir, starfsaldur 2. 
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Munurinn á starfsaldri 1 og 2 er sá  að aðlögunarhæfni fær hærri einkunn heldur en 

þátttaka og aðild. Hlutverk og stefna fær töluvert hærri einkunn og sama má segja um 

samkvæmni og stöðugleika. Samkvæmni og stöðugleiki er búin að ná 

viðmiðunareinkunninni 74 og því komin af aðgerðabili yfir á starfhæft bil. Annars eru 

þessar einkunnir mjög svipaðar og þegar mat allra er skoðað. 

Mat yfir- og undirvídda frá starfsaldri 2 er einnig sett upp í líkan Denison sem má sjá á 

mynd 24. 

 

Mynd 24. Mat á menningarvíddum hjá starfsaldri 2. 

Hjá starfsaldri 2 fara einkunnir hækkandi miðað við starfsaldur 1, annars er mynstrið 

mjög svipað.  Þróun mannauðs og hæfni fær áfram lægstu einkunnina en hæstu 

einkunnina fær skýr og markviss stefna sem er 85. 

 

Mat á yfirvíddum hjá starfsaldri 3 má sjá á mynd 25. 
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Mynd 25. Yfirvíddir, starfsaldur 3. 

Eins og hjá starfsaldri 2 fær yfirvíddin aðlögunarhæfni hærri einkunn heldur en þátttaka 

og aðild. Allar yfirvíddir hjá starfsaldri 3 eru með hærri einkunn heldur en hjá starfsaldri 

1 og 2. Jafnframt eru einkunnir hærri þegar miðað er við mat allra. 

Allar yfirvíddirnar eru yfir viðmiðunareinkunninni 74 og tvær hæstu, hlutverk og stefna 

og samkvæmni og stöðugleiki, ná yfir á styrkleikabil sem telst mjög gott. 

Mat yfir- og undirvídda frá starfsaldri 3 sett upp í líkan Denison má sjá á mynd 26. 

 

 

Mynd 26. Mat á menningarvíddum hjá starfsaldri 3. 
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Samkvæmt mynd 26 má sjá að allar undirvíddir fá töluvert hærri einkunn heldur en hjá 

starfsaldri 1 og 2.  Þróun mannauðs og hæfni er eina undirvíddin sem nær ekki 

viðmiðunareinkunninni 74, hún er samt mjög nálægt með einkunnina 73. Hæsta einkunn 

fær skýr og markviss stefna með 99 sem gerist varla betra. Það eru síðan 9 undirvíddir til 

viðbótar sem eru yfir einkunninni 83 sem þýðir að þær eru á styrkleikabili sem telst mjög 

gott.  

Til gaman má sjá alla aldursflokka á mynd 27 þar sem búið er að setja undirvíddirnar upp 

í Denison líkanið. Þar má sjá hvernig einkunnir menningarvídda hækka með hækkandi 

starfsaldri.

 

Mynd 27. Samanburður á einkunnum menningarvídda milli starfsaldurs. 

 

Marktektarpróf var gert, t-próf tveggja óháðra úrtaka (e.two-sample assuming unequal 

variances), til að kanna hvort marktækur munur væri á viðhorfi til fyrirtækjamenningar 

Ergo eftir starfsaldri. Niðurstaðan er sú að ekki reyndist marktækur munur á yfirvíddum 

milli starfsaldurs 1 og 2. Hins vegar er marktækur munur (p<0,05) á yfirvíddum 

starfsaldurs 1 og 3 og milli starfsaldurs 2 og 3. Sama segir um undirvíddirnar, það 
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reyndist ekki marktækur munur á undirvíddum milli starfsaldurs 1 og 2 en marktækur 

munur (p<0,05) er á undirvíddum starfsaldurs 1 og 3 sem og 2 og 3.  

 

7.2.3 Samanburður milli stöðu innan fyrirtækis. 

Að lokum var athugað hvort munur væri á viðhofi til fyrirtækjamenningar Ergo eftir 

stöðu starfsmanna innan fyrirtækisins. Það voru þrír starfsmenn sem svöruðu ekki þessari 

spurningu.  

Starfsfólki er skipt upp í þrjá hópa:  

 Forstöðumaður/ framkvæmdastjóri 

 Deildarstjóri/lánastjóri 

 Annað 

 

Yfirvíddir allra hópanna eru settar saman á mynd 28. 

 

Mynd 28. Samanburður á einkunnum menningarvídda eftir stöðu innan fyrirtækis.  

Forstöðumenn/framkvæmdastjóri og deildarstjórar/lánastjórar eru með svipaðar og hærri 

einkunnir heldur en aðrir starfsmenn.  Hlutverk og stefna fær hæstu einkunnina í öllum 

hópunum  og eru það deildarstjórar/lánastjórar sem eru með hæstu einkunnina þar, 86. 

Forstöðumenn/framkvæmdastjóri eru ekki langt frá með 84 en báðar þessar einkunnir 

falla undir styrkleikabil sem er mjög gott. Þessi yfirvídd fékk einkunnina 79 frá öðrum 

starfsmönnum sem flokkast undir starfhæft bil og er yfir viðmiðunareinkunninni 74 .  
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Einkunnir í samkvæmni og stöðugleiki eru einnig allar yfir viðmiðunareinkunninni en ná 

þó ekki yfir á styrkleikabil. Áfram eru það deildarstjórar/lánastjórar sem gefa hæstu 

einkunnina og aðrir starfsmenn þá lægstu. 

Í þátttöku og aðild kemur hæsta einkunnin frá forstöðumönnum/framkvæmdastjóra en 

áfram er lægsta einkunnin frá öðrum starfsmönnum. 

Í aðlögunarhæfni er einkunnin jöfn hjá forstöðumönnum/framkvæmdastjóra og 

deildarstjórum/lánastjórum. Deildarstjórar/lánastjórar gefa þessari yfirvídd hærri einkunn 

heldur en þátttaka og aðild. Aðrir starfsmenn gefa þessari yfirvídd og þátttöku og aðild 

sömu einkunnina 70 sem er undir viðmiðunareinkunninni og lendir á aðgerðabili.  

Á mynd 29 er búið að setja upp allar undirvíddir þessara þriggja hópa í líkan Denison. 

 

Mynd 29.  Samanburður á einkunnum menningarvídda eftir stöðu innan fyrirtækis. 

Það er hópurinn aðrir starfsmenn sem gefa lægstu einkunn í öllum undirvíddum nema í 

undirvíddinni markmið en þar eru það forstöðumenn/framkvæmdastjóri sem eru með 

lægstu einkunnina. Munur á einkunnum annarra starfsmanna og 

forstöðumanna/framkvæmdastjóra er frá 2 stigum og alveg upp í 12 stig. Minnsti 

munurinn er á markmiðum en sá mesti á lærdómi. 
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Forstöðumenn/framkvæmdastjóri eru með lægri einkunn heldur en 

deildarstjórar/lánastjórar í undirvíddunum markmið, samkomulag, gildi og lærdómur en í 

hinum undirvíddunum eru þeir með hæstu einkunn. Hæsta einkunn fær undirvíddin skýr 

og markviss stefna sem er 91 og fékk sú undirvídd líka hæstu einkunn frá öðrum 

starfsmönnum, 81. Hæsta einkunn sem kom frá deildarstjórum/lánastjórum var 90 og var 

það markmið sem fékk þá einkunn.  

Undirvíddin þróun mannauðs og hæfni er sú undirvídd sem allir hóparnir gefa lægstu 

einkunn og eru einkunnirnar allar undir viðmiðunareinkunninni 74. 

Marktektarpróf var gert, t-próf tveggja óháðra úrtaka (e.two-sample assuming unequal 

variances), til að kanna hvort marktækur munur væri á viðhorfi til fyrirtækjamenningar 

Ergo eftir stöðu innan fyrirtækisins. Ekki reyndist vera marktækur munur á yfirvíddum 

né undirvíddum hjá forstöðumönnum/framkvæmdastjóra og deildarstjórum/lánastjórum. 

Hins vegar reyndist marktækur munur (p<0,05) á yfirvíddum og undirvíddum bæði hjá 

forstöðumönnum/framkvæmdarstjóra og öðrum starfsmönnum sem og deildarstjórum-

/lánastjórum og öðrum starfsmönnum. 

 

7.2.4 Samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa. 

Samanburður á niðurstöðum rannsóknarinnar á þessum þremur hópum sem búið er að 

fjalla um er sett upp í töflu 5. 
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Tafla 5. Samanburður mismunandi hópa. 

  
Allir Karlar Konur 

Starfs-

aldur 1 

Starfs-

aldur 2 

Starfs-

aldur 3 

Forstöðum./ 

framkv.stj. 

Deildarstj.

/ lánastjóri 

Aðrir   

starfsmenn 

Þátttaka og aðild 73 72 74 70 71 82 79 76 70 

Frelsi til athafna 75 75 75 76 73 86 83 80 73 

Áhersla á 
teymisvinnu 

73 72 74 71 74 86 82 80 71 

Þróun mannauðs og 

hæfni 
71 68 73 64 67 73 72 69 65 

Samkvæmni og 

stöðugleiki 
75 74 76 73 74 86 79 81 74 

Gildi 70 69 71 70 70 78 73 78 69 

Samkomulag 81 82 80 80 78 93 84 86 79 

Samhæfing og 
samþætting 

74 71 76 70 74 88 79 79 73 

Aðlögunarhæfni 71 68 74 68 72 85 77 78 70 

Breytingar 70 67 72 67 70 85 76 75 69 

Áhersla á þarfir 
viðskiptavina 

73 72 74 72 73 80 80 78 71 

Lærdómur 70 65 75 64 73 90 74 81 69 

Hlutverk og stefna 80 75 83 75 82 93 84 86 79 

Skýr og markviss 
stefna 

83 77 87 76 85 99 91 88 81 

Markmið 80 76 83 75 82 92 77 90 79 

Framtíðarsýn 76 72 79 74 78 87 84 82 76 

 

Ef skoðaðar eru hæstu einkunnir yfirvídda þá eru það starfsaldur 3 sem er með hæstu 

meðaleinkunn á öllum yfirvíddunum. Þar á eftir koma forstöðumenn/framkvæmdastjóri 

og deildarstjórar/lánastjórar með jafna stöðu. Sá hópur sem er með lægstu 

meðaltalseinkunn er starfsaldur 1 og síðan karlar sem eru 3 stigum hærri. 

Sú undirvídd sem hlaut hæstu einkunn var skýr og markviss stefna með 99 og kom sú 

einkunn frá starfsaldri 3. Lægstu einkunnina hlaut lærdómur með 64 frá starfsaldri 1. 

 

7.3 Tengsl árangurs við menningarvíddir 

Nú er farið í seinni hluta spurningalistans sem mælir viðhorf starfsmanna til sex 

árangurs- og frammistöðuþátta. Allir starfsmenn svöruðu spurningunum og sjá má 

einkunn hverrar spurningar á mynd 30. 
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Mynd 30. Einkunn árangursþátta 

 

Arðsemi og aukning í sölu/lánum fá hæstu einkunnina sem er 97. Er þessi einkunn á 

styrkleikabili sem telst mjög gott. Gæði vöru og þjónustu ásamt heildarframmistöðu 

fyrirtækis eru líka á styrkleikabili með einkunnirnar 90 og 88. Ánægja starfsmanna og 

ánægja viðskiptavina lenda undir starfhæfu bili en báðar einkunnirnar eru vel yfir 

viðmiðunareinkunninni 74.  

Á mynd 31 má sjá hvernig dreifing svaranna var á árangursþáttunum. 
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Mynd 31. Dreifing svara á árangursþáttum. 

 

Eins og sést á mynd 31 þá eru flestir sammála því að gefa árangursþáttunum svörin góð 

eða frekar góð. Það voru oftast 1-3 sem svöruðu veit ekki nema við arðsemi 

spurningunni þá voru það 7 manns. Það var einn þáttur sem fékk einkunn um slaka 

frammistöðu,  aukning í sölu/lánum, og var það einungis álit eins starfsmanns.  

Reiknuð var út fylgni milli allra yfir- og undirvídda og árangursspurninganna. Notuð 

voru viðmið Field (2005) en samkvæmt honum er fylgni á bilinu 0,00-0,2 veik fylgni, 

0,30- 0,49 miðlungs fylgni og 0,50 og hærra sterk fylgni. Í Töflu 6 má sjá hver fylgnin 

var milli yfir- og undirvíddanna. 
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Tafla 6. Fylgnistuðlar milli allra yfir- og undirvídda og árangursbreyta. 

  

Aukning 

sölu/ 

lána 

Arðsemi 
Gæði vöru 

og þjónustu 

Ánægja 

starfs- 

manna 

Ánægja 

viðskipta- 

vina 

Heildar 

frammistaða 

fyrirtækis 

Þátttaka og aðild 

   
0,52 0,38 0,32 

Frelsi til athafna 

   
0,40 

  Áhersla á teymisvinnu 

   
0,33 0,45 0,31 

Þróun mannauðs og hæfni -0,35 
  

0,44 0,38 
 Samkvæmni og stöðugleiki 

   
0,57 0,41 0,42 

Gildi 

   
0,35 0,36 

 Samkomulag 

   
0,32 

  Samhæfing og samþætting 

  
0,42 0,65 0,50 0,53 

Aðlögunarhæfni 

  
0,30 0,50 0,51 

 Breytingar 

 
0,30 

 
0,40 0,43 

 Áhersla á þarfir 

viðskiptavina 

   
0,33 0,45 0,31 

Lærdómur 

  
0,31 0,51 0,43 

 Hlutverk og stefna 

  
0,30 0,35 

  Skýr og markviss stefna 

  
0,32 0,32 

  Markmið 

      Framtíðarsýn 

  
0,34 0,45 0,46 0,32 

*Taflan sýnir fylgni sem er 0,30 eða meira, það er miðlungs fylgni og sterk fylgni. 

 

Mjög veik fylgni er milli yfir- og undirvíddanna og aukning sölu/lána að undanskilinni 

undirvíddinni þróun mannauðs og hæfni en þar er neikvæð fylgni. Mjög veik fylgni 

finnst milli víddanna og arðsemi. Eina fylgnin sem náði miðlungs fylgni þar er 

undirvíddin breytingar. 

Sá árangursþáttur sem mældist með fylgni við flestar  yfir- og undirvíddir er ánægja 

starfsmanna. Þar mældist jákvæð fylgni við allar víddir nema undirvíddina markmið. 

Undirvíddin markmið er einmitt eina undirvíddin sem náði ekki 0,3 í mælingu á fylgni 

við alla árangursþættina og flokkast því sem veik fylgni.  

Sterkasta fylgnin mældist á milli árangursþáttarins ánægja starfsmanna og 

undirvíddarinnar samhæfing og samþætting.  Samhæfing og samþætting er einnig sú 

undirvídd sem mældist með fylgni við flesta árangursþættina. 

Erfitt er að bera þessar niðurstöður saman við niðurstöður Denison og félaga þar sem 

árangursspurningarnar eru ekki þær sömu. Niðurstöður gefa þó sömu niðurstöðu að 

sterkustu tengslin eru milli yfir- og undirvíddanna og starfsánægju (Fisher og Denison, 

2000). Missamræmi er þó á undirvíddinni markmið og tengsl hennar við aukning 
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sölu/lána. Niðurstöður Denison segja að tengsl séu þar á milli en þau voru nánast engin í 

þessari rannsókn. Einnig segir hann að undirvíddin markmið hafi tengsl við flesta 

árangursþætti en því er einmitt öfugt farið í þessari rannsókn. 

Nú hafa verið settar fram niðurstöður úr fyrri og seinni hluta spurningalistans um 

fyrirtækjamenningu Ergo. Byrjað var á niðurstöðum úr fyrri hluta spurningalistans en 

gerð var grein fyrir heildarniðurstöðum út frá meðaltali og einkunnum. Einnig var gerður 

samanburður á niðurstöðum mismunandi hópa. Endað var á niðurstöðum seinni hluta 

spurningalistans um viðhorf til árangurs og frammistöðu Ergo.  
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8. Umræður 

Í umræðukafla eru dregnar ályktanir út frá niðurstöðum og rannsóknarspurningum 

svarað, það eru hverjir eru styrk- og veikleikar fyrirtækjamenningar Ergo.  

Einnig er farið yfir niðurstöður út frá mismunandi hópum og tengsl menningar við 

árangursþætti skoðuð. 

Því næst er gerður samanburður við fyrri rannsóknir og að lokum er lauslega fjallað um 

hvað betur hefði mátt fara við gerð þessarar rannsóknar. 

 

8.1 Helstu niðurstöður 

Heildarniðurstaða allra þátttakenda sýnir að yfirvíddin hlutverk og stefna fær hæstu 

einkunn hjá Ergo eða 80. Há einkunn í yfirvíddinni hlutverk og stefna bendir til þess að 

starfsmenn Ergo séu meðvitaðir um tilgang og markmið fyrirtækisins, bæði til skamms- 

og langs tíma. Einnig að starfsmenn geti tileinkað sér tilgang og markmið fyrirtækisins 

og unnið eftir þeim. Þessi yfirvídd hefur einnig áhrif á arðsemi og aukningu sölu. Ergo er 

því með markvissa aðgerðaráætlun og líklegt til að ná árangri (Denison og Mishra, 1995; 

Fey og Dension, 2003). Ergo myndi því flokkast undir árangursríkt fyrirtæki samkvæmt 

Mintzberg (1994) því hann segir að árangursrík fyrirtæki hafi skýra mynd af tilgangi 

sínum og stefnu. 

Þegar niðurstöður undirvídda hlutverk og stefnu eru skoðaðar hlaut undirvíddin skýr og 

markviss stefna hæstu einkunn 83. Ergo er því með skýra og markvissa stefnu sem gefur 

til kynna hver tilgangur fyrirtækisins er. Stefnan er skýr í huga starfsmanna og er hún 

líkleg til að skapa samkeppnisyfirburði. Einnig býr Ergo yfir skýrum markmiðum þar 

sem undirvíddin markmið hlaut einkunnina 80. Markmiðin tengjast verkefnum, 

framtíðarsýn og stefnu Ergo. Það er skýrt í huga starfsmanna hvers er ætlast til af þeim. 

Framtíðarsýn fékk lægstu einkunnina í þessari yfirvídd sem er 76, en sú einkun er þó yfir 

viðmiðunareinkunninni.  Starfsmenn eru því með sameiginlega framtíðarsýn og tengist 

hún gildum Ergo.     

 

Næst hæstu einkunn yfirvídda, 75,  fékk samkvæmni og stöðugleiki. Sú einkunn er rétt 

yfir viðmiðunareinkunn sem gefur til kynna að Ergo er með frekar sterka menningu sem 

er stöðug, vel samhæfð og samþætt (Davenport, 1993 og Saffold 1988). Yfirvíddin mælir 

hve skýr stjórnskipan og verkaskipting er ásamt því hve gott skipulag fyrirtækisins er 

(Fey og Denison, 2003; Denison og Mishra, 1995). Einkunnin er samt í lægri kantinum á 
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aðgerðabili og er því tækifæri fyrir Ergo að gera enn betur og ná þessu upp á 

styrkleikabil. 

Þegar niðurstöður undirvídda samkvæmni og stöðugleika eru skoðaðar kemur í ljós að 

undirvíddin gildi hlaut lægstu einkunn sem er 70 og er því þörf á úrbótum. Grunngildi 

Ergo eru ekki nægilega skýr því starfsmenn eru ekki að tileinka sér þau. Með því að hafa 

gildin skýr hvetur það starfsfólk til að standa sig sem best þar sem það upplifir sig sem 

mikilvægan hlekk í fyrirtækinu. 

Undirvíddin samkomulag fékk hæstu einkunn í þessari yfirvídd sem er 81. Þetta segir 

okkur að starfsmenn Ergo ná sameiginlegri niðurstöðu um lausn á erfiðum 

viðfangsefnum. Einnig að leiðtogar séu góðir í því að fá starfsfólk til að vinna saman og 

greiða úr ágreiningi. Starfsmönnum Ergo finnst einnig ríkja sterk menning og hefðir í 

fyrirtækinu. 

Undirvíddin samhæfing og samþætting fékk sömu einkunn og viðmiðunareinkunnin 74 

sem er ásættanlegt. Samkvæmt þessu gengur ágætlega að samræma vinnubrögð milli 

deilda og að vinna saman að því að ná sameiginlegum markmiðum. (Denison o.fl., 2006; 

Fey og Denison, 2003). 

 

Þriðju hæstu einkunn hlaut yfirvíddirn þátttaka og aðild með 73 og lendir hún því á 

aðgerðabili. Það er því þörf á úrbótum á þessu sviði en þetta gæti verið verra þar sem það 

munar einungis einu stigi að yfirvíddin lendi  á starfhæfu bili. Niðurstöðurnar benda til 

þess að starfsfólki sé ekki veitt nægilegt umboð til athafna og ekki lögð nægileg áhersla á 

þróun mannauðs og teymisvinnu (Becker, 1964 og Lawler, 1996). Starfsfólk á öllum 

stigum finnst það ekki hafa nægileg áhrif á ákvarðanatöku sem mun hafa áhrif á starf 

þeirra og beina tengingu við markmið fyrirtækis (Fey og Denison, 2003; Block, 1991; 

Spreitzer, 1995; Lawler 1996). Ef Ergo myndi virkja starfsmenn sína meira á þessu sviði 

myndi það tryggja að starfsmenn legðu sig meira fram við að ná sameiginlegum 

markmiðum og sýna fyrirtækinu meiri hollustu (Denison, Haaland og Goelzer, 2004 og 

Fey og Densison, 2003).   

Samkvæmt niðurstöðum undirvídda þátttöku og aðild hlaut frelsi til athafna hæstu 

einkunn sem er 75. Undirvíddin kemst því á starfhæft bil og er ásættanleg. Þetta gefur til 

kynna að starfsmenn Ergo hafa ágætt vald, frumkvæði og möguleika á því að stjórna 

vinnu sinni sjálfir. Verður þetta til þess að þeir upplifa eignartilfinningu með því að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir sem gerir það að verkum að þeim finnast þeir vera hluti af 
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fyrirtækinu. Þar af leiðandi finna starfsmenn fyrir meiri ábyrgðartilfinningu og einnig 

eykur þetta tengsl starfsmanna innan fyrirtækisins. 

Undirvíddin áhersla á teymisvinnu lenti hinum megin við viðmiðunareinkunnina með 

einkunnina 73 og þar er því þörf á úrbótum. Ergo leggur ekki nægilega áherslu á 

samvinnu eða liðvinnu við að ná settum markmiðum né samvinnu milli ólíkra 

starfseininga. 

Lægstu einkunnina af undirvíddunum fékk þróun mannauðs og hæfni með einkunnina 

71. Þessi undirvídd tilheyrir því aðgerðabili og þarfnast einnig úrbóta. Ekki er lagt 

nægjanlegt mat á það hvort Ergo sé stöðugt að fjárfesta í þróun á hæfni starfsmanna sinna 

til að ná samkeppnisyfirburðum og til að mæta hinum síbreytilegu þörfum viðskiptavina 

sinna (Denison o.fl., 2006; Fey og Denison, 2003). Ergo mun ná betri árangri og aukinni 

starfsánægju ef það stuðlar betur að þróun á hæfni starfsmanna í gegnum markvissa 

þjálfun og fræðslu á vinnustað (Riggio, 2008).  

 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni er með lægstu einkunn, 71. Einkunnin ásamt einkunnum allra 

undirvídda, er undir viðmiðunareinkunninni.  Þetta bendir til þess að  Ergo býr ekki yfir 

mikilli aðlögunarhæfni og er ekki drifið áfram af viðskiptavinum sínum. Það er heldur 

ekki tilbúið að taka áhættu og læra af mistökum. Einnig á það ekki auðvelt með að átta 

sig á breytingum í umhverfinu né hefur hæfileika eða reynslu til að aðlaga sig að þeim 

(Nadler, 1998; Senge 1990; Stalk 1988). Ergo þarf að vera duglegra í að breyta 

verkferlum til að bæta sameiginlega getu og hæfni fyrirtækisins svo hægt sé að auka 

möguleika þess til að vaxa og lifa af (Denison o.fl., 2006; Fey og Denison, 2003).  

Fyrsta undirvíddin er breytingar með eina af lægstu einkunnunum sem er 70. Samkvæmt 

þessu þá er álit starfsmanna að Ergo sé ekki fært að lesa í viðskiptaumhverfi sitt, bregðist 

ekki skjótt við eða sér fyrir breytingar. Þessa lágu einkunn má skýra út frá því ástandi 

sem ríkt hefur frá árunum eftir hrun. Gengistryggð lán voru dæmd ólögleg og í kjölfarið 

tók við tími endurútreikninga með tilheyrandi álagi á starfsfólk. Enn ríkir óvissa með 

framhaldið þar sem líklega þarf að endurútreikna aftur alla kaupleigusamninga sem voru 

í erlendri mynt sökum rangra vaxta á fyrri endurútreikningi. Einnig er búið að dæma 

fjármögnunarleigusamninga ógilda en ekki er ljóst hvernig framkvæma eigi 

endurútreikninginn vegna meðhöndlunar virðisaukaskatts.  

Undirvíddin áhersla á þarfir viðskiptavina fékk hæstu einkunn í þessari yfirvídd sem er 

73. Ergo gæti því staðið sig betur í að meta þarfir viðskiptavina sinna, fullnægja þörfum 

þeirra og einnig sjá fyrir framtíðar þarfir. 
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Lærdómur er ein af þeim undirvíddum sem hlaut lægstu einkunnina 70 og því klárlega 

hægt að gera betur. Ergo getur lagt meiri áherslu á að lesa, skýra og túlka skilaboð frá 

umhverfinu og nýta sér þau í nýsköpun, þróun og þekkingaröflun. (Denison o.fl., 2006). 

Einungis 34%  starfsmanna Ergo eru sammála eða mjög sammála því að hvatt  sé til og 

umbunað fyrir nýsköpun og áræðni.   

 

Ergo skoraði frekar hátt í yfirvíddunum samkvæmni og stöðugleiki  sem og hlutverki og 

stefnu. Það telst því stöðugt og leggur áherslu á reglur, samræmi og eftirlit (Denison og 

Neale, 1996). Hins vegar skoraði það ekki hátt í þátttöku og aðild og aðlögunarhæfni 

sem gefur til kynna að það er ekki talið sveigjanlegt.  Ekki er mikil virkni og þátttaka 

starfsfólks til að auka hæfni sína til að aðlagast hratt og örugglega breytingum (Denison 

og Neale, 1996).   

 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar og settar inn í líkan Deal og Kennedy (2000) er 

talið að Ergo eigi best við flokkinn: Leggja hart að sér – vinna hörðum höndum menning. 

Sú menning einkennist af miklu fjöri, miklu álagi og hraðri endurgjöf. Starfsmenn taka 

litla áhættu og þar af leiðandi eru áhættulítil verkefni valin. Starfsmenn þurfa að vera 

stöðugt á tánum og hafa mjög mikla orku. Keppni milli starfsmanna er algeng svo að þeir 

nái nýjum hæðum. Streita getur myndast vegna vinnuálags frekar en áhættu. Mikið er um 

teymisvinnu og er áhersla lögð á skammtímalausnir. (Deal og Kennedy, 1982, 2000). 

Þessi lýsing passar ágætlega við Ergo fyrir utan teymisvinnuna því samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er hún ekki talin mikil og ekki hefur borið mikið á 

samkeppni milli starfsmanna. 

Síðan ef þessar niðurstöður eru bornar saman við flokkun Handy (1982) þá er talið 

erfiðara að finna einhvern einn flokk sem Ergo passar best í. Líklegast er þó 

hlutverkamenning hvað líkust menningu Ergo. Í hlutverkamenningu skipta starfstitlar 

mjög miklu máli. Skrifræði er til staðar þar sem reglur, vinnulýsingar og aðferðir eru 

allsráðandi. Lítil áhersla er á vald sérfræðinga og hentar þessi menning betur í stöðugu 

umhverfi heldur en óstöðugu (Handy, 1981).  

 

8.2 Helstu styrkleikar fyrirtækjamenningar Ergo 

Helsti styrkleiki menningar Ergo liggur í yfirvíddinni hlutverk og stefna. Styrkur í þeirri 

yfirvídd bendir til þess að starfsmenn Ergo séu meðvitaðir um tilgang og markmið 
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fyrirtækisins, bæði til skamms- og langs tíma. Einnig að starfsmenn geti tileinkað sér 

tilgang og markmið fyrirtækisins og unnið eftir þeim.  Ergo er því með skýra og 

markvissa stefnu sem gefur til kynna hver tilgangur fyrirtækisins er. Stefnan er skýr í 

huga starfsmanna og er hún líkleg til að skapa samkeppnisyfirburði. 

Einnig liggur styrkleiki í yfirvíddinni samkvæmni og stöðugleiki sem gefur til kynna að 

Ergo er með frekar sterka menningu sem er stöðug, vel samhæfð og samþætt. Starfsmenn 

ná sameiginlegri niðurstöðu um lausn á erfiðum viðfangsefnum. Einnig eru leiðtogar 

góðir í því að fá starfsfólk til að vinna saman og greiða úr ágreiningi. 

Þar sem Ergo skoraði frekar hátt í yfirvíddunum hlutverk og stefna  sem og samkvæmni 

og stöðugleiki  myndi það teljast stöðugt og leggur áherslu á reglur, samræmi og eftirlit 

(Denison og Neale, 1996). 

 

8.3 Helstu veikleikar fyrirtækjamenningar Ergo 

Helsti veikleiki menningar Ergo liggur í yfirvíddinni aðlögunarhæfni. Það bendir til þess 

að  Ergo sé ekki gott í að lesa í viðskiptaumhverfi sitt, bregðast skjótt við eða sjá fyrir 

breytingar. Ergo er ekki heldur tilbúið til að taka áhættu og læra af mistökum. Einnig þarf  

Ergo að vera duglegra í að breyta verkferlum til að bæta sameiginlega getu og hæfni 

fyrirtækisins svo hægt sé að auka möguleika þess til að vaxa og lifa af. 

Það liggur einnig veikleiki í undirvíddinni lærdómur sem bendir til þess að Ergo sé ekki 

sterkt í að lesa, skýra og túlka skilaboð frá umhverfinu og nýta sér þau í nýsköpun, þróun 

og þekkingaröflun. 

Gildi Ergo eru einnig veikleiki hjá fyrirtækinu þar sem þau eru ekki nægilega skýr því 

starfsmenn eru ekki að tileinka sér þau. 

Að lokum reynist þróun mannauðs og hæfni vera veikleiki sem bendir til þess að ekki er 

lagt nægjanlegt mat á það hvort Ergo sé stöðugt að fjárfesta í þróun á hæfni starfsmanna 

sinna til að ná samkeppnisyfirburðum og til að mæta hinum síbreytilegu þörfum 

viðskiptavina sinna. 

Þar sem Ergo skoraði ekki hátt í aðlögunarhæfni sem og þátttöku og aðild gefur það til 

kynna það sé ekki sveigjanlegt.  Ekki er mikil virkni og þátttaka starfsfólks til að auka 

hæfni sína til að aðlagast hratt og örugglega breytingum (Denison og Neale, 1996).  
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8.4 Niðurstöður í ljósi mismunandi hópa 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar út frá mismunandi hópum kemur í ljós 

að ekki reynist vera mikill munur á svörum karla og kvenna. Konur voru þó með töluvert 

hærri einkunn heldur en karlar þegar kemur að yfirvíddinni hlutverk og stefna sem 

innheldur undirvíddirnar skýr og markviss stefna, markmið sem og framtíðarsýn. Þetta 

gefur til kynna að konum finnst það augljósara heldur en körlum hver tilgangur 

fyritækisins er, hver markmiðin eru og þeim finnst vera sameiginleg framtíðarsýn sem 

tengist gildum fyrirtæksisn.  

 

Þegar niðurstöður eftir starfsaldri eru bornar saman kemur í ljós að ekki er munur milli 

starfsaldurs 1 og 2. Hinsvegar er töluverður munur á niðurstöðum milli starfsaldurs 1og 3 

sem og starfsaldurs 2 og 3. Því lengur sem starfsmenn hafa unnið hjá Ergo þeim mun 

hærri einkunnir fá yfir- og undirvíddirnar. Samkvæmt þessu þá eykst álit starfsmanna á 

Ergo sem og aukin tryggð myndast eftir því sem starfsaldur hækkar. 

 

Að lokum voru niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman eftir stöðu innan Ergo. Ekki 

reyndist munur milli forstöðumanna/framkvæmdastjóra og deildarstjóra/lánastjóra. 

Hinsvegar var munur milli þessara hópa og þeirra sem flokkast undir aðrir starfsmenn. 

Algengast er að því hærra sem starfsmenn eru settir hjá Ergo því hærri einkunnir fá yfir- 

og undirvíddirnar fyrir utan nokkrar undantekningar þar sem deildarstjórar/lánastjórar 

voru með hærri einkunn heldur en  forstöðumenn/ framkvæmdastjóri.  Það er þó 

undantekning á því hjá undirvíddinni markmið. Sú undirvídd fékk lægstu einkunn frá 

forstöðumönnum/framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóra og forstöðumönnum finnst að 

markmið gætu verið skýrari hjá fyrirtækinu á meðan öðrum starfsmönnum þykja þau 

vera mjög skýr. Ætli starfsmenn séu ekki sáttir með þau markmið sem eru og þykja þau 

vera skýr á meðan forstöðumenn og framkvæmdastjóri vilja gera betur?  

 

 

8.5 Tengsl menningar við árangur 

Jákvæð fylgni fannst á milli allra menningarvíddanna og þriggja af sex árangursþáttum 

sem mældir voru. Yfirvíddin samhæfing og samþætting hefur  tengsl við flesta 

árangursþætti en yfirvíddin markmið hafði hinsvegar minnstu tengslin við árangursþætti 

sem er ekki í samræmi við niðurstöður úr rannsóknum  Denison og samstarfsmanna hans. 
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Samkvæmt þeim hefur yfirvíddin markmið tengsl við flesta árangursþætti (Fisher og 

Denison, 2000). 

Sá árangursþáttur sem mældist með fylgni við flestar undir- og yfirvíddir er ánægja 

starfsmanna. Þar mældist jákvæð fylgni við allar undir- og yfirvíddir nema undirvíddina 

markmið. Er þetta í samræmi við niðurstöður Denison og samstarfmanna því samkvæmt 

þeim eru sterkustu tengslin við menningareinkennin starfsánægja (Fisher og Denison, 

2000). 

Sterkasta fylgnin mældist á milli árangursþáttarins ánægja starfsmanna og 

undirvíddarinnar samhæfing og samþætting.  Samhæfing og samþætting er einnig sú 

undirvídd sem mælist með fylgni við flesta árangursþætti. 

Mjög veik fylgni finnst milli menningarvíddanna og aukning sölu/lána nema ef 

undanskilin er undirvíddin þróun mannauðs og hæfni en þar finnst neikvæð fylgni. Mjög 

veik fylgni finnst milli menningarvíddanna og arðsemi en Denison og samstarfsmenn 

hafa fundið tengsl milli þriggja menningarvídda og arðsemi (Denison og Mishra, 1995; 

Fey og Deniso, 2003). 

Niðurstöður úr rannsókninni sýna tengsl milli menningarinnar og flestra þeirra 

árangursþátta sem mældir voru. Þetta bendir til þess að fyrirtækjamenning Ergo hafi áhrif 

á árangur þess. Stjórnendur Ergo geta notað niðurstöðurnar til að átta sig á hvaða 

árangursþætti þarf að bæta og hvaða menningarþætti þarf að styrkja til þess að það sé 

hægt. 

 

8.6 Samanburður við fyrri rannsóknir 

Skoðaðar voru niðurstöður frá öðrum íslenskum fyrirtækjum sem mælt hafa 

fyrirtækjamenningu með aðferð Dension. Þetta eru fyrirtækin Toyota Kópavogi, Batteríið 

og Háskóli Íslands.  

Byrjað var að kanna mismunandi viðhorf starfsmanna til fyrirtækjamenningar eftir 

starfsaldri. Hjá Ergo fá yfirvíddirnar hærri einkunn eftir því sem starfsaldurinn hækkar. 

Þannig er þetta einnig hjá Toyota sem gefur til kynna að álit starfsmanna eykst á 

fyrirtækjunum sem og aukin tryggð myndast eftir því sem starfsaldur hækkar.  

Hjá Batteríinu er þessu öfugt farið, það er því yngri sem starfsaldurinn er því hærri 

einkunnir fá yfirvíddirnar. Það gefur til kynna að nýir starfsmenn hjá þeim eru jákvæðari 

og ánægðari með menninguna heldur en þeir sem hafa starfað lengur.  
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Háskóli Íslands bar ekki saman viðhorf svarenda eftir starfsaldri eins og hin fyrirtækin. 

Yfirvíddir þessara fjögurra fyrirtækja voru bornar saman til að sjá hvaða yfirvíddir lentu í 

sama sæti, það er fengu hæstu einkunn. Samanburðinn má sjá í töflu 7.  

 

Tafla 7. Samanburður milli fyrirtækja á einkunnum yfirvídda. 

 
Ergo Toyota 

Háskóli 

Íslands 
Batteríið 

Hlutverk og stefna 1. sæti 1. sæti 1. sæti 2.-3. sæti 

Samkvæmni og stöðugleiki 2. sæti 3. sæti 3. sæti 4. sæti 

Þátttaka og aðild 3. sæti 4. sæti 4. sæti 1. sæti 

Aðlögunarhæfni 4. sæti 2. sæti 2. sæti 2.-3. sæti 

 

Toyota og Háskóli Íslands eru með nákvæmlega sömu niðurstöður úr sínum rannsóknum 

og er Ergo með yfirvíddina hlutverk og stefna í 1. sæti eins og þau. Það bendir til þessa 

að sterkasta hlið þeirra í fyrirtækjamenningu er sú að að starfsfólk telji tilgang 

fyrirtækisins skýran sem og stefnu þess. Sterkasta hlið Batterísins er hinsvegar sú að 

starfsfólk telur fyrirtækið geta styrkt starfsfólk sitt á öllum stigum þess. 

Gaman væri að sjá samanburð hjá fleiri íslenskum fyrirtækjum til að athuga hvort 

sterkasta hlið íslenskra fyrirtækja sé hlutverk og stefna eða hvort fleiri fyrirtæki eru sömu 

skoðunar og Batteríið og verði efst í þátttöku og aðild. 

 

8.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Líkt og í öðrum megindlegum rannsóknum eru tilteknir eiginleikar tengdir við tölur í 

rannsókninni til þess að hægt sé að bera saman hópa og nota tölfræði við úrvinnslu 

gagna. Gallinn við þessa aðferð er að þegar álykta á um huglæga hluti á borð við 

fyrirtækjamenningu getur verið erfitt að mæla hana beint. 

Árangursbreytur eru byggðar á huglægu mati svarenda og gefur því aldrei fullkomna 

mynd af árangri og fer það því eftir stöðu svarenda hversu mikla þekkingu þeir hafa á 

árangursbreytum. 

Spurningalistinn er með lokaðar spurningar og svarendur geta því ekki komið á framfæri 

öðrum skoðunum en þeim sem eru nú þegar til staðar í spurningarlistanum. 

Denison aðferðin leggur áherslu á meðaltöl og einkunnir en gæta þarf þó varkárni við að 

alhæfa út frá slíkum niðurstöðum og gera ráð fyrir að þær séu lýsandi fyrir alla 
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starfsmenn Ergo. Engu að síður ættu niðurstöður að gefa gagngóðar vísbendingar um 

ráðandi menningareinkenni. 

Að lokum má nefna að rannsakandinn er starfsmaður hjá Ergo sem gæti haft einhver 

áhrif á túlkun niðurstaðna. Aðferðafræðinni var fylgt til hins ýtrasta til að lágmarka 

áhrifin.  
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9. Lokaorð 

Helsta markmið þessarar rannsóknar var að greina fyrirtækjamenningu Ergo, finna út 

hverjir styrkleikar fyrirtækjamenningarinnar eru sem og veikleikar. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar einkennist fyrirtækjamenning Ergo af skýrri og 

markvissri stefnu sem gefur til kynna hver tilgangur fyrirtækisins er. Stefnan er skýr í 

huga starfsmanna og er hún líkleg til að skapa samkeppnisyfirburði. Einnig er Ergo með 

frekar sterka menningu sem er stöðug, vel samhæfð og samþætt. Starfsmenn ná 

sameiginlegri niðurstöðu um lausn á erfiðum viðfangsefnum. Einnig eru leiðtogar góðir í 

því að fá starfsfólk til að vinna saman og greiða úr ágreiningi. 

Skortur virðist hins vegar vera á að Ergo geti lesið í viðskiptaumhverfi sitt og brugðist 

skjótt við eða séð fyrir breytingar. Einnig er það ekki tilbúið til að taka áhættu og læra af 

mistökum. Ergo þarf  að vera duglegra í að breyta verkferlum til að bæta sameiginlega 

getu og hæfni fyrirtækisins svo hægt sé að auka möguleika þess til að vaxa og lifa af. Það 

þarf einnig að vera duglegra að fjárfesta í þróun á hæfni starfsmanna sinna til að ná 

samkeppnisyfirburðum og til að mæta hinum síbreytilegu þörfum viðskiptavina sinna. 

Ergo myndi flokkast sem fyrirtæki sem er stöðugt og leggur áherslu á rásfestu, reglur, 

samræmi og eftirlit. Hinsvegar myndi það ekki teljast vera sveigjanlegt þar sem ekki er 

mikil virkni og þátttaka starfsfólks til að auka hæfni sína til að aðlagast hratt og 

örugglega breytingum.  

Starfsfólk Ergo er ánægt í starfi sínu og finnst fyrirtækið standa sig vel í því hlutverki 

sem því er ætlað að sinna. Rannsóknin sýnir að markmið og stefna Ergo er skýr í huga 

starfsfólks og veitir framtíðarsýnin þeim hvatningu í starfi.  

Er það von höfundar að rannsókn þessi geti gefið yfirmönnum hagnýtar upplýsingar og 

vísbendingar um hvaða menningarþætti þurfi að styrkja til að Ergo geti náð enn meiri 

árangri. 

Í framhaldi væri áhugavert að endurtaka þessa rannsókn að ári hjá Ergo og setja niður 

ákveðin markmið um einkunnir hverrar yfirvíddar. Það náði til dæmis engin yfirvídd 

einkunn á styrkleikabili og tvær af þeim lentu á aðgerðabili. Nú er tækifæri fyrir Ergo að 

setja sér markmið að engin yfirvídd sé á aðgerðabili og ná þeim sem eru á starfhæfu bili 

yfir á styrkleikabil.  Einnig væri gaman að gera þessa rannsókn innan fleiri deilda hjá 

bankanum og athuga hvort niðurstöður myndu vera svipaðar og hjá Ergo. 
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Viðauki 1: Denison spurningalistinn 

 

Fyrirtækjamenning Ergo 

Til að mæla fyrirtækjamenningu Ergo er stuðst við líkan 

Denison. 

Denison spurningalistinn byggir á fjórum menningarvíddum sem eru: þátttaka og aðild 

(involvement), samkvæmni og stöðugleiki (consistency), aðlögunarhæfni (adaptability) og 

hlutverk og stefna (mission). 

 Allar þessar fjórar víddir hafa síðan þrjár undirvíddir og hefur hver undirvídd fimm 

fullyrðingar. Til samans eru þetta því sextíu spurningar. 

 

 Endað er á nokkrum spurningum um árangur og bakgrunn. 

  

Stuðst er við 5-stiga Likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög ósammála og 5 fyrir mjög 

sammála. 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert atriði.  

 

Involvement 

Þátttaka og aðild 

 

Empowerment 

 Frelsi til athafna 

 

1) Most employees are highly involved in their work. 

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

  
1  Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5  Mjög 

sammála 

 

 

  

2) Decisions are usually made at the level where the best information is available. 

 Ákvarðanir eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu upplýsingarnar eru til staðar. 

  
1  Mjög 

ósammála  
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. 

Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir þarfnast á 

hverjum tíma. 
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1  Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5  Mjög 

sammála 

 

 

  

4) Everyone believes that he or she can have a positive impact. 

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

  
1  Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5  Mjög 

sammála 

 

 

  

5) Business planning is ongoing and involves everyone in the process to some degree. 

Stöðugt er unnið að þróun starfseminnar og það gert þannig að flestir taka einhvern þátt í þeirri 

vinnu.  

  
1  Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5  Mjög 

sammála 

 

 

  

Team Orientation 

Áhersla á teymisvinnu  

  

6) Coorparation across different parts of the organization is actively encouraged. 

Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins.  

  
1  Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5  Mjög 

sammála 

 

 

  

7) People work like they are part of a team. 

Vinnubrögð fólks bera þessa merki að það sé hluti af teymi. 

  

  
1  Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5  Mjög 

sammála 

 

 

  

8) Teamwork is used to get work done, rather than hierarchy. 

Frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk. 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 
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9) Teams are our primary building blocks. 

Þegar unnið er að verkefnum er yfirliett stuðst við teymisvinnu.  

  
1 Mjög 

ósammála  
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. 

Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum milli starfsins 

og markmiða fyrirtækisins.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Capability Development 

 Þróun mannauðs og hæfni  

  

11) Authority is delegated so that people can act on their own. 

Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

12) The "bench strength" (capability of people) is constantly improving. 

Unnið er markvisst að því að viðmiðunarhæfni (starfshæfni fólks) taki stöðugum framförum.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

13) There is continuous investment in the skills of employees. 

Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks. 

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

14) The capabilities of people are viewed as an important source of competitive 

advantage. 

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

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

15) Problems often arise because we do not have the skills neccessary to do the job. 

Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni sem nauðsynleg er til að takast 

á við verkefnin.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Consistency 

Samkvæmni og stöðugleiki 

 

Core Values 

Gildi  

  

16)  The leaders and managers "practice what they preach". 

Stjórnendur og leiðtogar eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum. 

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

17) There is a characteristic managment style and a distinct set of management 

practices. 

Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er beitt.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

18) There is a clear and consistent set of values that governs the way we do business. 

Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

19) Ignoring core values will get you in trouble. 

Það að hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði.  

  
1 Mjög 

2   3   4   
5 Mjög 
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ósammála  sammála 

 

  

20) There is an ethical code that guides our behavior and tells us right from wrong. 

Til staðar eru siðareglur sem stýra hegðun okkar og hjálpa okkur að greina á milli þess sem er 

rétt og rangt.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Agreement 

Samkomulag  

  

21) When disagreements occur, we work hard to achieve "win-win" solutions. 

Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn fyrir alla aðila.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

22) There is a "strong" culture. 

Í fyrirtækinu er sterk menning og ríkar hefðir. 

 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

23) It is easy to reach consensus, even on difficult issues. 

Það er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

24) We often have trouble reaching agreement on key issues. 

Við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 
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25) There is a clear agreement about the right way and the wrong way to do things. 

Það ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Coordination and Integration 

Samhæfing og samþætting  

  

26) Our approach to doing business is very consistent and predictable. 

Starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

27) People from different parts of the organization share a common perspective. 

Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hafa svipaða sýn á hlutina.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

28) It is easy to coordinate projects across different parts of the organization. 

Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins.  

  
1 Mjög 

ósammála  
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. 

Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins er eins og að starfa með einhverjum úr 

öðru fyrirtæki.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

30) There is good alignment of goals across levels. 

Það er gott samræmi á milli markmiða ólíkra sviða innan fyrirtækisins.  
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1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Adabtability 

Aðlögunarhæfni 

 

Creating Change 

Breytingar  

  

31) The way things are done is very flexible and easy to change. 

Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt að breyta þeim. 

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

32) We respond well to competitors and other changes in the business environment. 

Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

viðskiptaumhverfinu. 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

33) New and impoved ways to do work are continually adopted. 

Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir.  

  1  2  3  4  5  

 

 

  

34) Attempts to create change usually meet with resistance. 

Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

35) Different parts of the organization often cooperate to create change. 

Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á breytingum og breyttum 

starfsháttum.  
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1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Customer Focus 

Áhersla á þarfir viðskiptavina  

  

36) Customer comments and recommendations often lead to changes. 

Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

37) Customer input directly influence our decisions. 

Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

38) All members have a deep understanding of customer wants and needs. 

Allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

39) The interests of the customer often get ignored in our decisons. 

Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

40) We encourage direct contact with customer by our people. 

Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Organizational Learning 
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Lærdómur  

  

41) We view failure as an opportunity for learning and improvement. 

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

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

42) Innovation and risk-taking are encouraged and rewarded. 

Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

43) Lots of things "fall between the cracks." 

Margt fellur á milli "skips og bryggju" hjá okkur.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

44) Learning is an important objective in our day-to-day work. 

Lærdómur er mikilvægt viðmið og markmið í daglegu starfi okkar. 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

45) We make certain that the "right hand knows what the left hand is doing." 

Við gætum þess að "hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera."  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Mission 

Hlutverk og stefna 

 

Strategic Direction & Intent 

Skýr og markviss stefna  
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46) There is a long-term purpose and directions. 

Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

47) Our strategy leads other organizations to change the way they compete in the 

industry. 

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

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

48) There is a clear mission that gives meaning and direction to our work. 

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

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

49) There is a clear strategy for the future. 

Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

50) Our strategic direction in unclear to me. 

Stefna okkar er óskýr í mínum huga.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Goals & Objectives 

Markmið  

  

51) There is widespread agreement about goals. 

Víðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins.  
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1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

52) Leaders set goals that are ambitious, but realistic. 

Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið. 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

53) The leadership has "gone on record" about the objectives we are trying to meet. 

Leiðtogar/stjórnendur hafa gefið út yfirlýsingar um þau markmið sem við erum að reyna að ná.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

54) We continuously track our progress against our stated goals. 

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

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

55) People understand what the organization will be like in the future. 

Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Vision 

Framtíðarsýn  

  

56) We have a shared vision of what the organization will be like in the future. 

Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

57) Leaders have a long-term viewpoint. 
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Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma. 

  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

58) Short-term thinking often compromises our long-term vision. 

Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

59) Our vision creates excitement and motivation for our employees. 

Framtíðarsýn okkar virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk okkar.  

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

60) We are able to meet short-term demands without compromising our long-term 

vision. 

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

  
1 Mjög 

ósammála  
2   3   4   

5 Mjög 

sammála 

 

 

  

Effectiveness questions 

Spurningar um árangur  

 

Ef þú berð saman frammistöðu þíns fyrirtækis og annarra í sama geira hvernig myndir þú meta 

frammistöðu þíns fyrirtækis á eftirfarandi sviðum? 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert atriði. 

  

61) Sales growth. 

Aukning í sölu/lánum  

  
1 Slök 

frammistaða  
2   3   4   

5 Góð 

frammistaða  
6 Veit ekki 

 

 

  

62) Profitability/ROI. 
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Arðsemi. 

  
1 Slök 

frammistaða  
2   3   4   

5 Góð 

frammistaða  
6 Veit ekki 

 

 

  

63) Quality of product and service. 

Gæði vöru og þjónustu.  

  
1 Slök 

frammistaða  
2   3   4   

5 Góð 

frammistaða  
6 Veit ekki 

 

 

  

64) Employee satisfaction. 

Ánægja starfsmanna. 

  
1 Slök 

frammistaða  
2   3   4   

5 Góð 

frammistaða  
6 Veit ekki 

 

 

  

65) Customer satisfactions. 

Ánægja viðskiptavina.  

  
1 Slök 

frammistaða  
2   3   4   

5 Góð 

frammistaða  
6 Veit ekki 

 

 

  

66) Overall organizational performance. 

Heildar frammistaða fyrirtækis.  

  
1 Slök 

frammistaða  
2   3   4   

5 Góð 

frammistaða  
6 Veit ekki 

 

 

  

Bakgrunnsbreytur 

 

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert atriði.  

  

67) Kyn  

Karl   

Kona   
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68) Aldur  

Yngri en 25   

26-35   

36-45   

46-55   

56 ára eða eldri   

  

69) Starfsaldur  

Styttri en 5 ár   

5-10 ár   

11-15 ár   

16-20 ár   

Lengri en 20 ár   

  

70) Staða innan fyrirtækis  

Forstöðumaður/framkvæmdastjóri   

Deildarstjóri/lánastjóri   

Annað   

  

 

 


