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Útdráttur 

Árið 2014 gekk í gildi fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína sem átti að hvetja til 

frekari viðskipta milli landanna vegna afnáms á ýmsum viðskiptahömlum. Vegna aukinna 

viðskipta milli þessara landa er mikilvægt að hafa í huga og taka mið af þeim mikla 

menningarmismun sem er að finna hjá þessum ólíku þjóðum til að hvetja til árangurs í 

viðskiptum. Markmið ritgerðarinnar var að kanna hver væri mismunur á menningu Íslands 

og Kína og skoða hvað þyrfti helst að hafa í huga þegar íslensk fyrirtæki eða aðilar eiga í 

viðskiptum við fyrirtæki frá Kína.  

Ritgerðin inniheldur eina rannsóknarspurningu en hún er: Hver er munurinn á 

menningu Íslands og Kína? Ritgerðin skoðar ítarlega þjóðmenningu beggja landanna 

ásamt menningarvíddum þeirra til að sýna hvar helsti menningarmismunur landanna 

liggur. Einnig eru viðskiptamenning og viðskiptasiðir skoðaðir og bornir saman hjá þessum 

löndum. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir hvað íslensk fyrirtæki þurfa að hafa í huga í 

viðskiptum sínum við Kína og hvaða mismun þau þurfa að taka tillit til. Helstu niðurstöður 

eru þær að fyrirtæki þurfa að taka mikið tillit til mismunandi viðskiptahefða milli 

landanna. Kína er með mjög sterkar viðskiptahefðir sem þeir vilja að erlendir aðilar virði 

þegar þeir eiga í viðskiptum við þá. Ef ekki er tekið tillit til viðskiptahefða Kína þá getur 

það leitt til þess að enginn samningur verði undirritaður. Því er mjög mikilvægt að 

alþjóðafyrirtæki kynni sér vel viðskiptahefðir Kína áður en þau eiga í viðskiptum við 

kínversk fyrirtæki. Niðurstöðurnar sýna einnig að mikill mismunur er á menningarvíddum 

landanna og þjóðmenning þeirra því mjög ólík samkvæmt Hofstede. Samkvæmt Hofstede 

er Kína með mun meiri valdafjarlægð, langtímahyggju og karllægni heldur en Ísland. Kína 

er hins vegar með minni óvissufælni og mun minni einstaklingshyggju en Ísland. 

Niðurstöður frá rannsóknum Gylfa, Svölu og Þórhalls um menningarvíddir Íslands sýna 

svipaðar niðurstöður og rannsóknir Hofstede. Þau telja hins vegar Ísland vera með mun 

meiri óvissufælni, einstaklingshyggju og langtímahyggju en Hofstede. Mikilvægt er að taka 

tillit til þessa menningarmismunar þegar löndin eiga í viðskiptum.  
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1  Inngangur 

Viðskiptamenningar og hefðir geta verið mjög mismunandi milli landa og þarf að taka tillit 

til þess þegar fyrirtæki eiga í viðskiptum við erlend fyrirtæki (Hofstede, 2001). Ef menning 

og gildi landsins sem eiga á viðskipti við er ekki skoðuð áður en viðskipti eiga sér stað 

getur það komið í veg fyrir viðskiptin. Þetta er vegna þess að það er mjög ólíkt milli landa 

hvað teljast góðar viðskiptavenjur og siðir (Gesteland, 2002) 

Ísland er aðili að fríverslunarsamningum við rúmlega sextíu ríki. Markmið 

fríverslunarsamninga Íslands við önnur lönd er að bæta aðgang íslenskra fyrirtækja að 

erlendum mörkuðum. Þetta er gert með því að draga úr eða afnema þær 

viðskiptahindranir sem eru til staðar milli ríkjanna svo sem tolla og innflutningskvóta á 

varningi (Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2013a). Fríverslunarsamningar Íslands hafa 

flestir komið til vegna samstarfs EFTA ríkjanna en ríkin hafa gert 25 fríverslunarsamninga 

sem ná til 36 landa („Fríverslunarsamningar Íslands“, e.d.). Mikilvægasti samningur 

Íslands og sá víðtækasti er EES samningurinn sem tók gildi 1. janúar 1994. Með þeim 

samningi var stofnað fríverslunarsvæði milli EFTA ríkjanna (Ísland, Noregur og 

Liectenstein) annars vegar og meðlima Evrópusambandsins hins vegar (Þorvarður Kjerulf 

Sigurjónsson, 2013b). Ísland gerði fríverslunarsamning við Færeyjar sem tók gildi 1. 

nóvember 2006 þar sem komið var á sameiginlegu efnahagssvæði og tollar niðurfelldir af 

öllum vörum. Ísland hefur einnig gert fríverslunarsamning við Danmörku um viðskipti milli 

Íslands og Grænlands („Fríverslunarsamningar Íslands“, e.d.). Þann 15. apríl 2013 var 

fríverslunarsamningur Íslands og Kína undirritaður. Viðræður höfðu þá staðið yfir með 

hléum frá árinu 2007 (Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2013a). Samningurinn tók síðan 

gildi 1. júlí 2014 að lokinni fullgildingu og staðfestingu beggja ríkja (Utanríkisráðuneytið, 

e.d.).  

Kína er fjölmennasta ríki heims og gríðarlega stór markaður er að þróast í landinu. 

Áætlað er að millistéttin í Kína samanstandi nú af um 300 milljón manns (Þorvarður Kjerulf 

Sigurjónsson, 2013a). Efnahags- og framfarastofnun (OECD) hefur spáð því að Kína muni 

hafa mestan hagvöxt allra helstu iðnvelda heims næstu árin og að þar verði hagvöxtur á 

árunum 2018 til 2030 tæp 5,5% (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Því er mikilvægt að reyna að 
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tryggja sem bestu viðskiptaskilyrði milli landanna til að stuðla að auknum viðskiptum milli 

þeirra og tryggja samkeppnisstöðu Íslands á alþjóðlegum markaði. Vöruviðskipti Íslands 

og Kína hafa aukist mikið undanfarin ár. Á árunum 2001 til 2012 voru heildarvöruviðskipti 

á bilinu 7 til 44 milljarðar íslenskra króna. Heildarvöruviðskipti Íslands og Kína námu um 

1,7% af heildarvöruviðskiptum Íslands við önnur lönd árið 2001 og 4,5% árið 2008. 

Íslendingar flytja töluvert meira inn frá Kína en út en hlutfallið er yfirleitt í kringum 1:9 í 

verðmætum talið (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Í fríverslunarsamningnum segir að 

markmiðin með samningnum séu að stuðla að auknum og fjölbreyttari viðskiptum milli 

landanna, auðvelda vöru- og þjónustuviðskipti yfir landamæri með því að útrýma 

viðskiptahindrunum, stuðla að sanngjörnum samkeppnisskilyrðum, öðlast betri skilning á 

opinberum innkaupum landanna, tryggja næga vernd hugverkaréttinda, móta skilvirkar 

reglur um framkvæmd og beitingu samningsins og að skapa ramma um frekari samvinnu 

milli landanna (Fríverslunarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórnar 

alþýðulýðveldisins Kína, 2013). 

Við gildistöku fríverslunarsamningsins falla niður tollar af öllum mikilvægustu 

útflutningsvörum Íslendinga til Kína. Tollar á þessum vörum hafa hingað til verið á bilinu 

10-17%. Helstu útflutningsvörur Íslands til Kína hafa verið sjávarafurðir en þær ná til 90% 

af útflutningi. Einnig eru fluttar út iðnvörur eins og kísiljárn og rafeindavogir (Þorvarður 

Kjerulf Sigurjónsson, 2013a). Samþykkt var að tollar á nokkrum vörutegundum myndu 

falla niður í áföngum þá annað hvort á 5 eða 10 árum. Þegar búið er að afnema eða lækka 

tolla á íslenskum útflutningsvörum til Kína þá eykst samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja 

á kínverskum markaði (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Þá falla einnig niður tollar af öllum 

innfluttum vörum frá Kína, að undanskildum ákveðnum landbúnaðarafurðum. Ísland 

flytur helst inn unnar vörur frá Kína eins og húsgögn, skó, fatnað, vélar og samgöngutæki. 

Einnig hafa verið fluttar inn framleiðsluvörur eins og járn og málmur (Þorvarður Kjerulf 

Sigurjónsson, 2013a). Samningurinn nær ekki aðeins til vöruviðskipta heldur einnig til 

þjónustuviðskipta eins og ferðaþjónustu og sjóflutninga. Einnig er almennur 

samstarfskafli í samningnum þar sem fjallað er um annað samstarf milli ríkjanna en sem 

tengist viðskiptum. Þetta samstarf er meðal annars á sviði orku-, vísinda-, menningar- og 

jafnréttismála en einnig er fjallað um aukið samstarf á sviði umhverfisverndar og 

vinnumála (Utanríkisráðuneytið, 2013). Þar sem markmið þessa samnings er að auka 

viðskipti og samstarf milli Íslands og Kína er mikilvægt að íslensk fyrirtæki kynni sér 
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menningu landsins áður en átt er í viðskiptum við Kínverja. Einnig er mikilvægt að kynna 

sér viðskiptamenningu landsins og þær hefðir sem notaðar eru í viðskiptum til að tryggja 

að viðskiptin gangi vel. 

Í þessari ritgerð verður byrjað að fjalla um menningu og hefðir þar sem helstu hugtök 

verða skilgreind. Næst verður farið yfir helstu rannsóknir á menningu, mismunandi 

viðskiptahefðum og hverjir helstu rannsakendur eru. Því næst verður fjallað um menningu 

Íslands og Kína þar sem menningarvíddir landanna verða skoðaðar. Einnig verða skoðaðar 

þær venjur sem notaðar eru í viðskiptum í þeim löndum. Þar á eftir verður fjallað um hvað 

þarf að hafa í huga þegar íslensk fyrirtæki eiga viðskipti í Kína þar sem menning landanna 

er borin saman og kennsl eru borin á helsta menningarmismun þeirra.  

  



 

11 

2 Menning 

Hugtakið menning hefur verið skilgreint á margan hátt. Einfalda skilgreiningu á menningu 

er að finna í Íslensku alfræðiorðabókinni en þar er hún skilgreind sem „Sú heild þekkingar, 

siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags“. Félagsfræðingurinn 

Arne Martin Klausen kom með skilgreiningu á menningu: „Með menningu er átt við allar 

hugmyndirnar, reglurnar, viðmiðin, gildin og táknin sem sérhver einstaklingur fær í arf frá 

undangengnum kynslóðum og sem hann reynir að yfirfæra á komandi kynslóð, oft 

eitthvað breyttu“ (Garðar Gíslason, 2010). Önnur skilgreining á menningu kemur frá 

mannfræðingnum Alfred L. Kroeber og félagsfræðingnum Talcott Parsons en þeir 

skilgreindu menningu sem „Miðlað og skapað efni og mynstur af gildum, hugmyndum og 

öðrum táknrænum kerfum sem móta mannlega hegðun og það sem skapast af hegðun 

manna“ (Hofstede, 2001, bls. 9). Geert Hofstede telur menningu vera „Sameiginlega 

forritun hugans sem aðgreinir meðlimi eins hóps frá meðlimi annarra hópa“ (Hofstede, 

2001). Hofstede telur menningu samanstanda af gildum, venjum, söguhetjum og táknum. 

Menningu er hægt að skipta niður í marga flokka eins og til dæmis þjóðmenningu, 

fyrirtækjamenningu (e. Organizational culture) og viðskiptamenningu (e. Cross cultural 

business behavior) (Hofstede, 2001). 

2.1 Þjóðmenning  

Þjóðmenning (e. National culture) er menningarmynstur sem einkennir íbúa lands í heild 

sinni og getur verið mjög mismunandi milli landa (Hofstede, 2001). Þetta eru til dæmis 

viðhorf til vinnu, yfirvalds, jafnaðar milli manna og annarra mikilvægra þátta 

þjóðfélagsins. Mikilvægt er að fyrirtæki taki tillit til mismunandi viðhorfa þegar þau eiga í 

viðskiptum við erlend fyrirtæki því þau geta haft áhrif á væntingar, viðmið og gildi í 

löndunum (Johnson o.fl., 2014). Helstu þættir þjóðmenningar eru tungumál, trú, gildi og 

hegðun, hefðir og venjur, veraldlegir þættir (e. Material elements), fagurfræði (e. 

Aesthetics), menntun og félagsstofnanir (Czinkota, 2009). Þetta eru margs konar þættir 

sem ákveðinn hópur fólks hefur sameiginlega.  

Tungumál hefur oft verið kallað spegill menningarinnar þar sem það endurspeglar gildi 

og eðli samfélagsins. Sum lönd hafa aðeins eitt tungumál sem allir íbúar landsins tala en 

einnig eru lönd sem hafa fleiri en eitt tungumál (Carter, 1997). Tungumál skiptist í tvo 

flokka en það er tungumálið sjálft (e. Verbal language) og samskipti án orða (e. Nonverbal 
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language). Tungumálið sjálft er bæði munnlegt og skriflegt og getur hjálpað mikið að 

kunna tungumál þeirra landa sem verið er í samskiptum við. Samskipti án orða nær yfir 

þá hegðun sem er eðlileg samkvæmt menningu landsins. Þetta er til dæmis stundvísi, 

fjarlægð milli aðila í samræðum, efnislegar eigur, vináttusambönd og viðskiptasamningar 

(Czinkota, 2009). Samskipti án orða eru einnig líkamstjáning, svipbrigði, augnsamband og 

aðrar bendingar sem fólk notar í samræðum (Chen, 2015). 

Í mörgum löndum er trú stór hluti af menningunni og getur hún útskýrt af hverju 

meðlimir samfélagsins hegða sér á ákveðna vegu. Trú hefur áhrif á alþjóðaviðskipti þar 

sem hún getur haft áhrif á viðmið og hegðun gagnvart erlendum aðilum og fyrirtækjum. 

Hátíðir sem tilheyra trúarbrögðum geta einnig haft áhrif á viðskipti milli landa. Dæmi um 

hátíð er Ramadan sem er heilagur mánuður í íslam þar sem múslimar fasta en þá geta 

fyrirtæki ekki fengið aðgang að neytendum sínum þar sem allar búðir eru lokaðar (Carter, 

1997). Stjórnendur alþjóðafyrirtækja verða að taka tillit til mismunandi hefða trúarbragða 

og hátíðanna sem tilheyra þeim. Helstu trúarbrögð í heiminum eru kristni, íslam, 

hindúismi og búddismi (Czinkota, 2009) 

Gildi eru sameiginleg trú eða viðmið sem hafa verið innleidd af einstaklingum. 

Mismunandi menningarleg gildi hafa áhrif á hvernig áætlanagerð fer fram í fyrirtækjum, 

hvernig ákvarðanir eru teknar, stefna er innleidd og hvernig starfsfólk þeirra er metið. 

Hegðun er mat á valkostum sem er byggð á þessum gildum. Mismunandi er hversu 

rótgróin þessi gildi eru í samfélaginu en mikilvægt er að taka tillit til þeirra í 

alþjóðasamskiptum (Czinkota, 2009, bls. 64). Gildi og hegðun eru oft byggð á 

trúarbrögðum samfélagsins (Carter, 1997). 

Mikilvægt er að kynna sér hefðir og venjur þeirra landa sem alþjóðafyrirtæki eiga í 

viðskiptum við. Þetta skiptir miklu máli í samningaviðræðum því fólk getur túlkað hluti á 

mismunandi hátt ef ekki er tekið tillit til hefða og venja. Þetta eru til dæmis atriði eins og 

hvernig gjafir er gott að gefa, hversu langan tíma það tekur vanalega að koma á samningi, 

hvað þögn þýðir í samningaviðræðum og fleira (Czinkota, 2009). 

Veraldleg menning er sú tækniniðurstaða sem er til staðar í landinu og tengist beint 

því hvernig það skipuleggur efnahagsaðgerðir sínar. Þetta sýnir sig í efnahags-, samfélags- 

og fjárhagslegri uppbyggingu landsins. Efnahagsuppbygging samanstendur af 

samgöngum, orku- og samskiptakerfum sem eru til staðar í landinu. Samfélagsuppbygging 
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nær til húsnæðismála, heilbrigðis- og menntakerfisins í landinu. Fjárhagsleg uppbygging 

eru þær stofnanir sem veita auðveldari aðgang fyrir alþjóðafyrirtæki til að starfa í landinu 

(Czinkota, 2009). Mikilvægt er að skoða veraldlega þætti áður en átt er í viðskiptum við 

erlend lönd því þeir gætu leitt í ljós ýmiss konar menningarmismun sem þyrfti þá að virða 

og takast á við ef vel á að fara (Carter, 1997). 

Fagurfræði eru hugmyndir samfélagsins á því hvað telst vera fallegt og góður smekkur 

og hvað ekki. Misjafnt er eftir menningu hvað telst vera góður smekkur á list, tónlist og 

öðru (Carter, 1997). Það sem talið er ásættanlegt í einu landi getur verið talið fáránlegt í 

öðru landi. Litir geta haft mismunandi merkingu eftir löndum og þarf að huga að því ef 

alþjóðafyrirtæki ætla að auglýsa eða selja vöru í öðru landi (Czinkota, 2009). 

Menntun, hvort sem hún er formleg eða óformleg, gegnir veigamiklu hlutverki í að 

deila menningu milli manna. Mikilvægt er fyrir alþjóðafyrirtæki að kynna sér hvernig 

menntunarstig erlendra landa er áður en viðskipti eiga sér stað. Ef mikið er af ólæsu fólki 

þarf til dæmis að nota meira af myndum í auglýsingum. Ef land er mjög tæknivætt er til 

að mynda auðveldara að auglýsa tæknivörur í því landi en þar sem lítil tæknivæðing er. 

Einnig er mismunandi hversu auðvelt er að finna starfsfólk til að vinna fyrir fyrirtækið eftir 

því hvernig menntunarstig landsins er. Ef ekki er mikið um menntað fólk gæti þurft að 

ráða fólk frá öðru landi til að vinna fyrir fyrirtækið (Czinkota, 2009). Það getur einnig haft 

áhrif á framkvæmd markaðsrannsóknar ef skortur er á menntun í landinu (Carter, 1997). 

Samfélagsleg uppbygging hefur áhrif á hvernig fólk tengist hvert öðru (Carter, 1997). Í 

sumum löndum er kjarnafjölskyldan foreldrar og börnin þeirra en í mörgum löndum 

samanstendur hún einnig af öfum og ömmum og öðrum ættingjum. Þetta hefur áhrif á 

neysluhegðun fjölskyldna. Stéttaskipting getur verið mismunandi milli landa og er 

mikilvægt að taka tillit til hennar þegar alþjóðafyrirtæki eiga í viðskiptum. 

Viðmiðunarhópar eru einnig mikilvægur þáttur í félagsmótunarferli neytenda. Þessir 

hópar veita gildi og viðhorf sem hafa síðan áhrif á hegðun. Helstu viðmiðunarhópar eru 

fjölskyldur og vinnufélagar (Czinkota, 2009). 

2.2 Fyrirtækjamenning  

Hugtakið fyrirtækjamenning kom fyrst fram í kringum árið 1980 þegar stjórnendur og 

rannsakendur fóru að taka eftir því að menning væri mismunandi milli fyrirtækja 

(Hofstede, 2001). Fyrirtækjamenning hefur margar mismunandi skilgreiningar og hefur 
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ekki enn verið fundin ein skilgreining sem er samþykkt af öllum. Martin og Siehl skilgreina 

fyrirtækjamenningu sem: „Sameiginleg gildi, hegðun, trú og hefðir meðlima 

skipulagsheildar“. Cameron og Quinn komu með aðra skilgreiningu: „Fyrirtækjamenning 

endurspeglast í því sem er metið, ríkjandi stjórnunarstílum, tungumáli og táknum, 

aðferðum og venjum og skilgreiningu á árangri sem gerir fyrirtækið einstakt“ 

(Ramachandran, Chong og Ismail, 2011). Edgar Schein skilgreinir fyrirtækjamenningu sem 

„Grundvallarhugmyndir og trú sem er sameiginleg hjá meðlimum fyrirtækja sem virka 

ómeðvitað og skilgreina á ákveðinn hátt hvernig fyrirtækið horfir á sig og umhverfi sitt“ 

(Johnson o.fl., 2014). Schein segir fyrirtækjamenningu skiptast í þrjá mismunandi þætti 

en það eru sýnileg tákn (e. Artifacts), yfirlýst gildi og undirliggjandi hugmyndir. Sýnileg 

tákn eru sýnileg uppbygging fyrirtækja og ferli innan þeirra. Yfirlýst gildi eru stefnur, 

markmið og hugmyndir fyrirtækisins. Undirliggjandi grundvallarhugmyndir eru þær 

hugmyndir, skynjanir og trú sem er ómeðvituð hjá meðlimum fyrirtækja (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

2.3 Viðskiptamenning  

Viðskiptamenning er sú menning sem tengist viðskiptahefðum og aðferðum í viðskiptum. 

Þessi menning er mismunandi milli landa og er mjög misjafnt hvað fólk telur vera góðar 

viðskiptavenjur. Menningarlegur mismunur er mjög mikilvægur þegar eiga á viðskipti við 

erlend fyrirtæki og er mikilvægt að það fyrirtæki sem ætlar að eiga viðskipti við annað 

land kynni sér menningu og venjur landsins sem eiga á viðskipti við (Gesteland, 2002). 

Viðskiptasiðir eru mismunandi milli menningarheima en það eru siðir sem leiða fólk að 

réttum ákvörðunum í atvinnulífi þess (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). 
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3 Fyrri rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á menningu allt frá byrjun 21. aldar. Ein 

þekktasta rannsókn á þjóðmenningu var framkvæmd af Geert Hofstede og hefur mikið 

verið stuðst við hana (Hofstede og McCrae, 2004). Edward T. Hall hefur einnig framkvæmt 

rannsókn á menningu þar sem hann einblínir á mismunandi samskipti einstaklinga frá 

mismunandi löndum (Kittler, Rygl og Mackinnon, 2011). Viðskiptamenning hefur einnig 

verið mikið rannsökuð en Richard R. Gesteland (2002) hefur kannað mismunandi 

viðskiptamenningu og viðskiptasiði í fjölmörgum löndum í heiminum. 

3.1 Menningarvíddir Hofstede 

Á árunum 1967 til 1973 framkvæmdi Geert Hofstede rannsókn á starfsmönnum 

fyrirtækisins IBM þar sem hann kannaði tengsl milli þjóðmenningar og stjórnunarstíls. 

Hann framkvæmdi viðhorfskönnun á um 117 þúsund starfsmönnum fyrirtækisins frá 71 

mismunandi löndum og voru spurningalistarnir á 20 tungumálum (Hofstede og McCrae, 

2004). Þegar Hofstede hafði unnið úr niðurstöðum rannsóknarinnar komst hann að þeirri 

niðurstöðu að hægt væri að skipta þjóðmenningu niður í fjórar víddir en þær eru 

valdafjarlægð (e. Power distance), einstaklingshyggja (e. Individualism) , karllægni (e. 

Masculinity) og óvissuhliðrun (e. Uncertainty avoidance). Með frekari rannsóknum var 

fimmtu víddinni síðan bætt við en hún kallast langtímahyggja (e. Long term orientation) 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2011). Í dag hefur Hofstede bætt inn sjöttu víddinni sem kallast umburðarlyndi (e. 

Indulgence) eða hófsemi (e. Restraint). Umburðarlyndi er að finna hjá samfélögum sem 

hafa frjálsar leiðir fyrir fólk til að fullnægja grundvallarþörfum sínum og njóta lífsins. 

Hófsemi er hins vegar að finna í samfélögum sem bæla niður ákveðnar leiðir til að 

fullnægja þörfum og stjórna leiðunum með ströngum félagslegum viðmiðum sem 

meðlimir samfélagsins eiga að fylgja (The Hofstede Centre, e.d.-a). Þar sem sjötta víddin 

bættist svo nýlega við menningarvíddir Hofstede og ekki hafa verið gerðar rannsóknir á 

löndunum út frá þeirri vídd þá verður hún ekki notuð í rannsókninni. 
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3.1.1 Valdafjarlægð  

Fyrsta af fjórum menningarvíddunum sem fundust í rannsóknum Hofstede á IBM var 

valdafjarlægð. Valdafjarlægðin segir til um ójöfnuð í samfélögum en hann getur tengst 

virðingu, stéttaskiptingu, valdi, auðæfum eða lögum. Mismunandi er milli landa hversu 

mikil valdafjarlægðin er milli einstaklinga. Valdafjarlægð getur verið innan samfélaga, 

skipulagsheilda og milli einstaklinga. Valdafjarlægð skipulagsheilda er háð stjórnunarstíl, 

vilja undirmanna til að mótmæla yfirmönnum sínum og menntunarstigi einstaklinga 

(Hofstede, 2001). Lönd sem hafa mikla valdafjarlægð eru með mikla stéttaskiptingu þar 

sem hver og einn tilheyrir ákveðinni stétt og völd og áhrif dreifast á fáa einstaklinga í 

samfélaginu (Matondo, 2012). Þetta eru til dæmis Rússland, Filippseyjar, Kína og 

Egyptaland (Kwintessential, e.d.-a) Lönd með litla valdafjarlægð vilja meiri valdajöfnuð 

milli einstaklinga í landinu (The Hofstede Centre, e.d.-a). Litla valdafjarlægð er til dæmis 

að finna hjá Norðurlöndunum, Kanada og Ástralíu (Kwintessential, e.d.-a). 

3.1.2 Óvissuhliðrun  

Önnur menningarvíddin sem fannst við rannsóknir Hofstede var óvissuhliðrun. Óvissa um 

framtíðina er eðlilegur hluti af lífi fólks og er misjafnt hversu mikið fólk reynir að hliðra 

henni til. Samfélög bregðast misjafnlega við óvissu en viðbrögð þeirra fara mikið eftir 

menningararfleifð. Misjafnt er hvort meðlimum samfélagsins líði óþægilega eða þægilega 

þegar þeir standa frammi fyrir óvissu. Lönd sem forðast óvissu reyna að komast hjá 

aðstæðum sem eru nýjar, óvæntar og öðruvísi en vanalega. Þessi lönd reyna að koma í 

veg fyrir óvissu með ströngum lögum og reglum (Hofstede og McCrae, 2004). Lönd með 

óvissufælni eru tilfinningarík, athafnasöm, herská, áráttukennd og óumburðarlynd 

(Matondo, 2012). Dæmi um óvissufælin lönd eru Rússland, Brasilía, Pólland og Tyrkland 

(Kwintessential, e.d.-b). Lönd sem samþykkja óvissu eru umburðarlyndari gagnvart nýjum 

hugmyndum og reyna að hafa eins fáar reglur og þau geta (Hofstede og McCrae, 2004). 

Þessi lönd eru hvorki tilfinningarík né herská, heldur róleg og hugsandi og sætta sig við 

persónulegar áhættur (Matondo, 2012). Þetta eru til dæmis Kína, Indland og 

Norðurlöndin (Kwintessential, e.d.-b). 

Samfélög nota tækni, lög og trú til að takast á við óvissu en skipulagsheildir nota tækni, 

reglur og hefðir. Tæknin minnkar skammtímaóvissu sem skipulagsheildir standa frammi 

fyrir. Reglur minnka innri óvissu í skipulagsheildum sem verður vegna ófyrirsjáanlegrar 
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hegðunar starfsmanna og annarra hagsmunaaðila. Hefðir stjórna óvissu sem gæti skapast 

í framtíðinni (Hofstede, 2001). 

3.1.3 Einstaklingshyggja eða heildarhyggja  

Þriðja menningarvíddin er kölluð einstaklingshyggja og andstætt henni heildarhyggja. 

Þessi vídd segir til um það hvernig fólk skilgreinir sig og sambönd sín við aðra einstaklinga 

í samfélaginu (Matondo, 2012). Lönd sem hafa einstaklingshyggju eru ekki með sterk 

bönd milli einstaklinga og fólk vinnur oftast sjálfstætt en ekki í hópum. Ætlast er til að 

einstaklingurinn hugsi aðeins um eigin hagsmuni og hagsmuni nánustu fjölskyldu. 

Bandaríkin, Norðurlöndin og Kanada eru dæmi um lönd með mikla einstaklingshyggju 

(Kwintessential, e.d.-c). Lönd sem hafa heildarhyggju vilja að fólk vinni náið í hópum og 

hugsi um hagsmuni allra sem tilheyra hópnum (Hofstede og McCrae, 2004). Hægt er að 

sjá afstöðu landa til einstaklings- eða heildarhyggju með því að skoða hvort sjálfsmynd 

fólks sé skilgreind sem „ég“ eða „við“ (The Hofstede Centre, e.d.-a). Lönd með 

heildarhyggju eru til dæmis Kína, Kólumbía, Tyrkland og Rússland (Kwintessential, e.d.-c). 

Lönd sem hafa einstaklingshyggju eru lauslega samþætt meðan lönd með heildarhyggju 

eru mjög samþætt (Matondo, 2012). 

3.1.4 Karllægni eða kvenlægni  

Fjórða víddin er karllægni eða kvenlægni. Í karllægum löndum eru gildi mismunandi milli 

kynja og hlutverk kynjanna ólík. Konur eru nokkuð ákveðnar og samkeppnishæfar en ekki 

jafn mikið og karlarnir. Í þessum löndum leggja leiðtogar mesta áherslu á frammistöðu, 

árangur, hetjudáð og samkeppni (Hofstede og McCrae, 2004). Lönd með karllægni eru til 

dæmis Kína, Bandaríkin og Suður-Afríka (Kwintessential, e.d.-d). Í kvenlægum löndum eru 

gildi og hlutverk kynjanna mjög svipuð. Konur og karlar eru bæði ákveðin og 

samkeppnishæf (Hofstede og McCrae, 2004). Þessi lönd hafa leiðtoga sem leggja áherslu 

á persónuleg sambönd, lífsgæði og umhverfismál (Hofstede, 2001). Norðurlöndin eru 

dæmi um lönd sem hafa mikla kvenlægni (Kwintessential, e.d.-d). 

3.1.5 Langtímahyggja og skammtímahyggja  

Fimmta víddin er langtíma- og skammtímahyggja. Þessi vídd byggði á rannsókn á 

námsmönnum í 23 löndum í heiminum sem var framkvæmd árið 1980 þar sem notaðir 

voru staðlaðir spurningalistar. Lönd með skammtímahyggju hafa gildi þar sem á að virða 
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hefðir, fullnægja samfélagslegri skyldu og passa að annað fólk fari ekki hjá sér (e. 

Protecting one‘s „face“) (Hofstede og McCrae, 2004). Mikil áhersla er lögð á persónulegan 

stöðugleika einstaklinga. Búist er við að kveðjur, greiðar og gjafir séu endurgoldin því 

annað er talið ókurteisi. Í vinnulífinu eru helstu gildin varðandi réttindi, afrek, frelsi og að 

hugsa um sjálfan sig (Hofstede og Minkov, 2010). Lönd með skammtímahyggju eru til 

dæmis Norðurlöndin, Kanada og Spánn (Hofstede, 2001). Í löndum sem eru með 

langtímahyggju eru helstu gildi þeirra hagsýni og þrautseigja (Hofstede og McCrae, 2004). 

Sambönd byggjast mikið á metorði einstaklinga samfélagsins. Fjölskyldulífið er nokkurs 

konar raunsætt fyrirkomulag þar sem yngstu börnunum er veitt nægileg athygli og sýnd 

umhyggja. Litið er á ellina sem gott og hamingjusamt tímabil og hefst hún snemma í lífi 

einstaklinga. Í atvinnulífinu eru helstu gildin þau að vera hreinskilinn, læra, aðlaga sig að 

aðstæðum og vera agaður í starfi (Hofstede og Minkov, 2010). Lönd með langtímahyggju 

eru til dæmis Rússland, Japan og Kína (Hofstede, 2001). 

3.2 Mismunandi samskiptaaðferðir landa 

Edward T. Hall hefur rannsakað menningarmismun milli landa og einblínt sérstaklega á 

mismunandi aðferðir í samskiptum. Hall telur menningarmismun landa vera falinn í 

mismunandi samhengi (e. Context) og upplýsingum sem notaðar eru í samskiptum milli 

einstaklinga. Hann skiptir menningu í þrjár víddir en þær eru samhengi, tími og fjarlægð 

(Kittler o.fl., 2011).  

3.2.1 Samhengi  

Samhengi eru þær upplýsingar sem umkringja atburð og tengjast beint merkingu 

atburðarins (Hall, 1990). Samhengi gerir einstaklingum kleift að forðast upplýsingaflæði 

og auka getu þeirra við að taka á móti fleiri og flóknari upplýsingum (Kittler o.fl., 2011). 

Þættirnir sem notaðir eru til að gefa í skyn ákveðna merkingu, atburði og samhengi, eru 

notaðir í mismunandi hlutföllum eftir menningu (Hall, 1990). Hall skiptir menningu í mikið 

samhengi (e. High context) og lítið samhengi (e. Low context). Samfélög eða hópar þar 

sem er að finna náin tengsl milli einstaklinga og hópa nota mikið samhengi. Þessir hópar 

gefa aðeins nauðsynlegar upplýsingar og gera ráð fyrir að viðmælandinn viti samhengið 

fyrir vegna fyrri samskipta. Þetta eru til dæmis Kínverjar, Arabar og Japanir (Mukherjee 

og Ramos-Salazar, 2014). Samfélög og hópar sem nota lítið samhengi eru oft í samskiptum 

við fleiri einstaklinga í einu og í styttri tíma. Hjá þessum aðilum þurfa allar upplýsingar að 
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koma fram í samræðum og hlutir eiga að vera sagðir eins og þeir eru í rauninni til að 

viðmælandinn viti hvað verið er að tala um. Samhengið skiptir minna máli því allir eiga að 

geta vitað hvað er verið að tala um (Kittler o.fl., 2011). Þetta eru til dæmis Þjóðverjar, 

Bandaríkjamenn, Skandinavíubúar og Norður-Evrópubúar (Mukherjee og Ramos-Salazar, 

2014). Fólk frá þessum löndum kann að meta staðreyndir, skynsemi og hreinskilni 

(Gallion, 2013). 

Þó það geti verið misjafnt eftir einstaklingum hvort þeir þurfi mikið eða lítið samhengi 

er gott að vita hvort samfélagið í heild kýs frekar að eiga í samræðum (Hall, 1990). Þegar 

fyrirtæki vilja fara inn á erlendan markað þurfa þau að hafa í huga menningarlegan mun 

milli landanna til að vita hvernig best sé að haga sér á erlenda markaðinum (Mukherjee 

og Ramos-Salazar, 2014). 

3.2.2 Tími 

Tími tekur til þess hvernig meðlimir sem tilheyra mismunandi menningu líta á og skynja 

tímann. Hall skiptir löndum upp í stundvís lönd (e. Monochronic) og lönd með fljótandi 

tímaskyn (e. Polychronic) (Kittler o.fl., 2011). Stundvís lönd einblína á eina aðgerð í einu 

og líta á skipulagningu sem leið til að spara peninga. Þetta eru þau lönd sem nota lítið 

samhengi í samræðum milli einstaklinga og hópa. Lönd með fljótandi tímaskyn vinna að 

mörgum athöfnum á sama tíma og eru mun sveigjanlegri í skipulagningu. Þetta er að finna 

hjá þeim löndum sem nota mikið samhengi í samræðum. Búist er við að breytingar geti 

orðið á aðgerðum og að einstaklingar geti skipt á milli þeirra eins og þeir kjósa (Lindquist 

og Kaufman-Scarborough, 2007). Aðilar frá löndum með fljótandi tímaskyn telja það ekki 

vera mikilvægt að mæta á fundi á réttum tíma heldur sé það eina sem skiptir máli að 

mæta á fundinn yfir höfuð (Gallion, 2013). 

3.2.3 Fjarlægð 

Fjarlægð eru mörk sem einstaklingar kjósa í mismunandi aðstæðum. Þessi mörk geta verið 

bæði sýnileg og ósýnileg. Sýnilegu mörkin eru sjálfur líkaminn sem aðskilur okkur frá ytra 

umhverfinu. Ósýnilegu mörkin eru margs konar en þau eru allt frá persónulegu rými til 

yfirráðasvæða einstaklinga. Yfirráðasvæði eru þau svæði sem einstaklingar telja sig ráða 

yfir (Hall, 1990). Þetta geta verið staðir eins og skrifstofan, heimilið eða bílastæði. Þessi 

ósýnilegu mörk eru mjög breytileg milli einstaklinga og eru mjög nátengd menningu 
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(Kittler o.fl., 2011). Sumir kjósa að hafa mikið yfirráðasvæði og skiptir eignarréttur þessa 

aðila miklu máli. Þessir aðilar kjósa að sýna það skýrt hvað þeir telja vera sitt yfirráðasvæði 

og passa að enginn fari yfir á þeirra svæði því það telja þeir vera ógn. Einstaklingar sem 

kjósa lítið yfirráðasvæði einblína ekki mikið á það hverjum ákveðið svæði tilheyrir og eru 

mörk ekki eins mikilvæg fyrir þá. Þessir einstaklingar deila yfirráðasvæði og eignarhaldi 

með öðrum og skiptir þá ekki miklu máli hver á það mest skilið. Þessir aðilar nota oftast 

mikið samhengi í samræðum sínum (Gallion, 2013) 

3.3 Viðskiptamenning mismunandi landa 

Richard R. Gesteland hefur yfir 40 ára reynslu á sviði alþjóðaviðskipta og hefur séð hvernig 

viðskiptamenning landa er mismunandi (All American Speakers Bureau, 2015). Gesteland 

skiptir viðskiptamenningu landa í fjóra aðskilda póla sem eru samningsmiðuð (e. Deal 

focused) eða sambandsmiðuð (e. Relationship focused), formleg eða óformleg, stundvís 

eða með fljótandi tímaskyn og tjáningarrík eða hlédræg. Hann hefur einnig skrifað um 

viðskiptareglur og siði sem taka þarf tillit til þegar fyrirtæki eiga í viðskiptum við erlend 

fyrirtæki (Gesteland, 2002). Gesteland telur það vera nauðsynlegt að kynna sér þennan 

menningarmismun ef viðskiptaaðili vill ná árangri í alþjóðlegu umhverfi (Cebuc og Iosif, 

2008). 

3.3.1 Samningsmiðuð eða sambandsmiðuð lönd  

Hjá samningsmiðuðum löndum skiptir samningurinn meira máli en sambönd við 

viðskiptaaðila. Þessi lönd eru opin fyrir viðskiptum við ókunnuga og hægt að hafa beint 

samband við þá sem áhugi er að stunda viðskipti við. Símtöl, tölvupóstur eða skeyti eru 

mikið notuð til að hafa samband við viðskiptaaðila frá öðrum löndum. Þegar 

samningaviðræður eiga sér stað vilja þessi lönd hafa lögfræðing með sér sem hefur gert 

drög að samningum og útskýrir samninginn fyrir viðskiptaaðilanum. Samningurinn er 

ræddur í heild sinni og ef spurningar vakna þá ræða þeir við lögfræðinginn sinn. Þessi lönd 

kjósa að tala beint út og segja sínar skoðanir og vilja að viðskiptaaðilinn geri það sama 

(Gesteland, 2002). Samningsmiðuðum löndum þykir sambandsmiðuð lönd oft skýr eða 

óútreiknanleg (Cebuc og Iosif, 2008) því þau eiga það til að tala í kringum hlutina og segja 

ekki hvað þeim raunverulega finnst.  
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Sambandsmiðuð lönd huga meira að því að ná góðu sambandi við viðskiptaaðila til að 

samningur gangi upp. Þessi lönd vilja eiga bein samskipti við viðskiptaaðila sína, ekki í 

gegnum síma eða tölvupóst. Kosið er að tala fremur í kringum hlutina til að móðga ekki 

viðskiptaaðila sína eða gera þá vandræðalega og oft er líkamstjáning notuð til að neita 

einhverju. Löndin vilja ekki að sýnd sé reiði eða tilfinningar því það þykir þeim óþægilegt 

(Gesteland, 2002). Mörgum sambandsmiðuðum löndum þykir samningsmiðuð lönd 

einnig vera ýtin, móðgandi eða of ágeng (Cebuc og Iosif, 2008) og því er mikilvægt að 

samningsmiðuð lönd séu ekki hreinskilin nema að nauðsynleg þörf sé á því.  

Meirihluti landa í heiminum eru sambandsmiðuð en það eru til dæmis Arabalöndin, 

Suður- Ameríka og Asíulöndin (Gesteland, 2002). Oft skapast ágreiningur þegar samnings- 

og sambandsmiðuð lönd eiga í viðskiptum vegna ólíkra áhersla í viðskiptum. Því er þetta 

einn mikilvægasti menningarmismunurinn sem þarf að huga að í erlendum viðskiptum 

(Cebuc og Iosif, 2008). 

3.3.2 Formleg eða óformleg lönd 

Í formlegum löndum er mikil stéttaskipting og þar skiptir máli að hafa gott orðspor. Í 

þessum löndum skiptir máli frá hvaða fjölskyldu fólk kemur, hversu gamalt það er og 

hvernig það er menntað. Völd og virðing eru mjög mikilvæg þættir og skiptir miklu máli ef 

eiga á viðskipti við þessi lönd. Erfitt er að eiga viðskipti við þessi lönd því þau eiga ekki í 

viðskiptum við hvern sem er. Evrópulönd, Asía, Miðjarðarhafslöndin, Arabalönd og Suður-

Ameríka tilheyra formlegum löndum. Í óformlegum löndum er stéttaskipting ekki eins 

mikil. Þetta eru lönd eins og Ástralía, Danmörk, Svíþjóð, Ísland og Bandaríkin (Gesteland, 

2002). Oft koma upp vandamál þegar einstaklingar frá óformlegum löndum eiga í 

viðskiptum við formleg lönd þar sem óformlegheit geta móðgað einstaklinga frá mjög 

formlegum löndum (Cebuc og Iosif, 2008).  

3.3.3 Stundvís eða fljótandi tímaskyn 

Stundvís lönd vilja að fólk mæti á réttum tíma á fundi. Fundir fara eftir ákveðnu skipulagi 

og eru sjaldan truflaðir. Fólki frá þessum löndum þykir það mjög dónalegt ef 

viðskiptaaðilar mæta of seint. Mjög stundvís lönd eru til dæmis Norður-Evrópa, Norður-

Ameríka og Japan. Stundvís lönd eru Kína, Ástralía, Suður-Evrópa, Suður-Kórea og fleiri. 

Lönd með fljótandi tímaskyn eru ekki mjög stundvís. Þeim finnst ekki mikilvægt að mæta 
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á réttum tíma á fundi og fundurinn er ekki eftir fyrirfram ákveðinni dagskrá. Þessi lönd 

virða ekki alltaf þann tímafrest sem þeim er gefinn í samningagerðum. Þetta eru til dæmis 

Arabalöndin, Afríka, Suður-Ameríka og Suður-Asía (Gesteland, 2002). Ágreiningur getur 

komið upp á milli þessara landa þar sem stundvís lönd líta oft á einstaklinga með fljótandi 

tímaskyn sem lata og dónalega. Einstaklingar með fljótandi tímaskyn líta oft á stundvísa 

einstaklinga sem hrokafulla einstaklinga sem hugsa of mikið um tímann og skipulag 

(Cebuc og Iosif, 2008). 

3.3.4 Tjáningarrík eða hlédræg lönd 

Lönd eru misjafnlega tilbúin að sýna tilfinningar sínar og tjá sig. Mikill munur er á 

samskiptum landa sem eru tjáningarrík og hlédræg þegar litið er til munnlegrar tjáningar, 

líkamstjáningar eða annað tjáningarform (Cebuc og Iosif, 2008). 

Munnleg tjáning (e. Verbal communicaton) tengist orðunum sem notuð eru og 

merkingu þeirra. Lönd sem eru sambandsmiðuð segja skýrt hvað þeim finnst svo 

viðskiptaaðilinn viti nákvæmlega hvað verið er að tala um. Sambandsmiðuð lönd eru oft 

hræddari við að segja raunverulegar skoðanir sínar og forðast að láta fólk fara hjá sér 

(Gesteland, 2002). Oft er erfitt fyrir erlenda aðila að vita hver innri merking orðanna er 

hjá innfæddum aðilum. Það sem þykir eðlilegt að segja hjá innfæddum gæti þótt ókurteisi 

hjá erlenda aðilanum (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). 

Líkamstjáning (e. Nonverbal communication) er fjarlægð milli manna í samræðum, 

snerting, augnsamband, bendingar og önnur líkamstjáning. Misjafnt er milli landa hvað 

telst vera eðlileg fjarlægð milli manna. Í Arabalöndum, Suður-Evrópu og Suður-Ameríku 

vill fólk vera nálægt viðmælanda sínum. Asíubúar, flestir Evrópubúar og íbúar Norður-

Ameríku kjósa að standa lengra frá viðmælanda sínum og þykir óþægilegt þegar fólk 

stendur of nálægt þeim (Gesteland, 2002). Það er því mikilvægt að aðlaga sig að venjum 

annarra landa um hversu mikil fjarlægð á að vera á milli fólks til að fyrirbyggja allan 

misskilning (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). Snerting fólks er mismikil milli landa en 

lönd þar sem fólk notar hana mikið eru til dæmis Arabalöndin, Suður-Evrópa og Suður-

Ameríka. Litla snertingu kjósa flestir Asíubúar, Bretar og Norður-Evrópubúar. 

Augnsamband er einnig mis mikilvægt milli landa. Í Suður-Evrópu, Suður-Ameríku og 

Arabalöndunum er mikilvægt að halda sterku augnsambandi meðan flestir Asíubúar kjósa 

óbeint augnsamband. Einnig er misjafnt milli landa hvernig bendingar og ýmsar 
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líkamstjáningar eru notaðar. Tjáningarrík lönd kjósa að nota bendingar og aðra 

líkamstjáningu mikið meðan hlédræg lönd kjósa frekar að sýna ekki miklar tilfinningar 

með líkamstjáningu. Bendingar geta einnig þýtt misjafnt milli landa, það er til að mynda 

dónalegt að benda með vísifingri í Asíu (Gesteland, 2002). 

Annað tjáningarform (e. Paraverbal communication) tengist því hversu hátt við tölum, 

hvað þögn merkir og merkingu þess ef gripið er fram í fyrir öðrum. Hægt er að skipta 

löndum í tvo hópa en það eru tjáningarrík og hlédræg lönd. Tjáningarríkum löndum þykir 

þögn mjög óþægileg og reyna að fylla upp í hana en hlédrægum löndum þykir aftur á móti 

þægilegt að hafa smá þögn á milli orða. Tjáningarrík lönd tala hátt og ákveðið meðan 

hlédræg lönd tala hljóðlega og rólega. Eðlilegt þykir að grípa fram í hjá tjáningarríkum 

löndum en hlédrægum löndum þykir það mjög dónalegt (Gesteland, 2002). 

3.3.5 Alþjóðlegar viðskiptareglur og siðir 

Mikilvægt er að kynna sér hvaða siðir tíðkast í landinu sem verið er að eiga viðskipti við. 

Þessir siðir eru til dæmis hvernig er best að klæða sig, hvernig á að ávarpa og kveðja, 

hvernig á að taka á móti nafnspjöldum, hvernig gjafir ætti að gefa, hvernig veitingar á að 

bjóða upp á og hvernig á að velja veitingastaði (Gesteland, 2002). Stundum getur verið 

flókið að eiga í samskiptum við aðila frá öðrum löndum því það geta verið til staðar 

fordómar gagnvart öðrum menningum. Vegna þessa er mjög mikilvægt að kynna sér 

viðskiptasiði sem tilheyra öðrum löndum til að geta mætt áskorunum sem verða í 

samskiptum við erlenda aðila (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014).  

3.3.5.1 Klæðaburður á fundum 

Á flestum stöðum í heiminum geta konur valið á milli þess að vera í fínum kjól, dragt eða 

pilsi og jakka á fundi. Fyrir karlmenn er best að velja dökk jakkaföt, íhaldsamt bindi og 

dökka sokka, sérstaklega ef fundurinn er með hátt-settum aðila. Það eru þó ýmsar reglur 

sem tengjast menningu landanna sem eiga á viðskipti við. Í Asíu er til dæmis gott að velja 

skó sem er auðvelt að fara úr því oft er ætlast til að fólk fari úr skónum áður en það kemur 

inn um dyrnar (Gesteland, 2002). Mikilvægt er að huga vel að því hvaða föt eru valin fyrir 

fundi því klæðaburður fólks sendir ákveðin skilaboð til annarra. Ef fólk klæðir sig upp telja 

aðrir oft að maður sé klárari og hærra settur en ef maður er klæddur í óformleg föt 

(Kaplan-Leiserson, 2000). 
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3.3.5.2 Ávarp og kveðjur 

Því formlegra sem landið er því meiri líkur eru á að þörf sé á að nota ættarnafn ásamt 

starfstitli þegar aðilinn er ávarpaður. Óformleg lönd nota oft fyrst ættarnafnið en þegar 

aðilar eru búnir að kynnast er óhætt að nota skírnarnafnið (Gesteland, 2002). Algengt er 

að samstarfsaðilar í svipaðri stöðu ávarpi hvorn annan með skírnarnafni. Þegar 

starfsmenn ávarpa yfirmann sinn nota þeir oftast starfstitil hans en yfirmenn ávarpa 

undirmenn sína oftast með skírnarnafni (Takiff, Sanchez og Stewart, 2001).  

Mismunandi er milli menningarheima hvernig aðilar heilsa viðskiptaaðilum sínum. Í 

sumum löndum þykir það kurteisi að nota þétt handtak þegar fólki er heilsað í fyrsta skipti 

en í öðrum löndum er betra að nota létt handtak. Í sumum löndum hneigir fólk sig þegar 

það heilsar öðrum, til dæmis Kína og Japan (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). Gott er 

að ná augnsambandi meðan viðskiptaaðilum er heilsað. Það er þó mismunandi milli 

menninga hvað telst vera ásættanlegt augnsamband þar sem sum lönd vilja halda 

augnsambandi allan tíman en önnur vilja hafa það stutt (Stevens, 2007). 

3.3.5.3 Nafnspjöld 

Í formlegum löndum eru nafnspjöld meðhöndluð með virðingu. Þar er ætlast til að sá aðili 

sem móttekur nafnspjald skoði það, leggi það með virðingu niður á borðið og setji það 

síðan í veskið sitt. Lönd sem eru talin vera óformleg eiga það til að taka við nafnspjöldum 

og setja það beint í vasann, setja það á borðið eða skrifa á það. Þetta þykir formlegum 

löndum mjög dónalegt (Gesteland, 2002). Þegar einstaklingar eða fyrirtæki eiga í 

viðskiptum við erlend lönd er gott að hafa aðra hlið nafnspjaldsins á ensku en hina hliðina 

á því tungumáli sem er talað í landinu (Penzner, 2006). 

3.3.5.4 Gjafir 

Mikilvægt er að gefa gjafir í sambandsmiðuðum löndum til að byggja upp sambandið. 

Þegar gefa á viðskiptagjafir þarf að hafa ýmsa menningartengda hluti í huga. Í Kína þarf 

að forðast að gefa klukkur og úr því það boðar ógæfu. Gott er að gefa góð skriffæri, dýrt 

viskí eða koníak eða eitthvað sem landið manns er þekkt fyrir (Gesteland, 2002). Í mörgum 

löndum eru gjafir notaðar til að fagna lokum á samningaviðræðum eða verkefni. Þá er 

gott að gefa vínflösku eða sterkt áfengi. Í öðrum menningum getur verið litið á gjafir sem 

mútur og því er gott að forðast það að gefa gjafir. Það getur skipt miklu máli hvernig gjafir 

eru gefnar og hvernig tekið er á móti þeim. Í Asíu og Mið-Austurlöndum skiptir miklu máli 
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að nota aðeins hægri hendi eða báðar hendur þegar verið er að skiptast á gjöfum. Í öðrum 

löndum ætti að nota báðar hendur þegar tekið er á móti gjöfum (Stevens, 2007). 

3.3.5.5 Veitingar og veitingahús 

Ef viðskiptaaðila er boðið upp á veitingar er oftast best að bjóða upp á heitt te eða kaffi. 

Alltaf á að bíða eftir að gestgjafinn taki fyrsta sopann og alltaf á þiggja þær veitingar sem 

boðið er upp á því annað getur verið talið dónaskapur. Þegar valin eru veitingahús þarf 

að huga að því hvernig matarmenning landsins er. Sumir aðilar borða ekki svínaafurðir, 

drekka ekki áfengi eða eru grænmetisætur (Gesteland, 2002). 
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4 Menning Íslands og Kína 

Þegar íslensk fyrirtæki eiga í viðskiptum við fyrirtæki og einstaklinga í Kína þurfa þau að 

skoða menningu landanna og athuga hvaða þætti þarf að taka tillit til í samskiptum við 

Kína. Gott er að skoða hverjar menningarvíddir landanna eru og hvernig viðskiptamenning 

þeirra er. Þegar tekið er tillit til menningarmismunar þá eru meiri líkur á að samningur 

náist og viðskipti geti átt sér stað milli landanna. Hér á eftir er fjallað um menningarvíddir 

Íslands og Kína en einnig um viðskiptamenningu þeirra.  

4.1 Menningarvíddir Íslands 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi út frá menningarvíddum Hofstede. The 

Hofstede Centre hefur gert tilraun til að greina menningu Íslands og hefur gefið landinu 

einkunn í hverri menningarvídd fyrir sig. Þetta var ekki gert út frá neinum rannsóknum 

heldur voru niðurstöður Norðurlandanna skoðaðar og athuguð hver reynsla erlendra 

aðila væri af Íslendingum. Hrafnhildur Eyjólfsdóttir og Peter Smith skoðuðu íslenska 

viðskiptamenningu árið 1996 þar sem þau komust að þeim niðurstöðum að íslensk 

viðskiptamenning væri mjög svipuð viðskiptamenningu Norðurlandanna (Már Wolfgang 

Mixa og Vaiman, 2015). Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur 

Örn Guðlaugsson rannsökuðu einnig menningarvíddir Íslands árið 2009. Þá var lagður 

spurningalisti fyrir nemendur í Háskóla Íslands þar sem 427 nemendur svöruðu 

spurningunum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Niðurstöður Hofstede Centre, 

Hrafnhildar og Smith og Gylfa, Svölu og Þórhalls voru ekki alltaf þær sömu eins og sést hér 

á mynd 1. 
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Mynd 1: Samanburður á niðurstöðum 

Hofstede Centre gefur Íslandi lága einkunn, 30 af 100, í valdafjarlægð (PDI) sem þýðir 

að stigveldið hefur ekki mikla þýðingu í íslenskum fyrirtækjum (The Hofstede Centre, e.d.-

b). Hrafnhildur og Smith komust að sömu niðurstöðu í rannsóknum sínum en þau segja 

einnig að Ísland hafi litla valdafjarlægð (Már Wolfgang Mixa og Vaiman, 2015). Svipuð 

niðurstaða kom úr rannsókn Gylfa, Svölu og Þórhalls en svarendur rannsóknarinnar töldu 

Ísland hafa litla valdafjarlægð eða 38,8 stig (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Þar 

sem valdafjarlægðin er lítil á Íslandi eiga starfsmenn auðvelt með að nálgast yfirmenn og 

stjórnendur og deila upplýsingum með þeim. Samskipti innan fyrirtækja eru óformleg og 

eiga sér stað beint á milli starfsmanna og yfirmanna þeirra (The Hofstede Centre, e.d.-b). 

Yfirstjórnendur eru oft yngri á Íslandi en hjá öðrum löndum sem hafa mikla valdafjarlægð. 

Fjárhagslegur ójöfnuður er lítill og reynt er að mæta honum með skattlagningu. Í 

fjölskyldulífinu koma foreldrar oft fram við börnin sín sem jafningja (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011). Enginn er ávarpaður með eftirnafni eða föðurnafni heldur er 

aðeins notuð skírnarnöfn, sama úr hvaða stétt eða stöðu einstaklingurinn er (Eyjólfsdóttir 

og Smith, 1996). 

Í óvissuhliðrun (UAI) gefur Hofstede Centre Íslandi einnig lága einkunn eða 50 (The 

Hofstede Centre, e.d.-b). Hrafnhildur og Smith töldu einnig að það væri lítil óvissuhliðrun 

á Íslandi (Már Wolfgang Mixa og Vaiman, 2015). Lítil óvissuhliðrun er þegar land er frekar 

raunhæft varðandi óvissu. Lögð er áhersla á skipulagningu sem hægt er að aðlaga með 

stuttum fyrirvara ef þörf er á breytingum. Fólk er frekar rólegt og er ekki hrætt við óvissu. 
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Íbúar þessara landa fagna nýjum hugmyndum og vörum og eru alltaf tilbúnir að prófa nýja 

hluti hvort sem það viðkemur tækni, viðskiptaaðferðum, mat eða öðru (The Hofstede 

Centre, e.d.-b). Gylfi, Svala og Þórhallur komust að annarri niðurstöðu um óvissuhliðrun 

Íslendinga en svarendur í rannsókninni töldu mikla óvissuhliðrun einkenna Ísland og fékk 

sú vídd 82,4 stig af 100. Þegar óvissuhliðrun er mikil þá er oft meiri kvíði og óþægindi í 

samfélaginu ef óvissa er til staðar. Einstaklingar eru ekki tilbúnir að taka mikla áhættu eða 

skipta um vinnustað því það skapar óvissu. Einstaklingar eru líklegir til að mótmæla 

breytingum og vilja halda í gildi og hefðir sem skapast hafa í samfélaginu (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011).  

Ísland fær 60 í einstaklingshyggju (IDV) hjá Hofstede Centre sem er frekar há einkunn. 

Þetta þýðir að Íslendingar leggja mikla áherslu á einstaklinginn og nánustu fjölskyldu hans. 

Starfsmenn eiga að vera sjálfstæðir og sýna frumkvæði í starfi sínu. Þegar fyrirtæki ráða 

nýtt starfsfólk er litið til hæfni einstaklingsins og hvað hann hefur gert áður en hann sótti 

um starfið (The Hofstede Centre, e.d.-b). Hrafnhildur og Smith komust einnig að þeirri 

niðurstöðu að Ísland væri með mjög mikla einstaklingshyggju og svipaði mjög til landa 

sem fengu hæstu einkunn í einstaklingshyggju (Már Wolfgang Mixa og Vaiman, 2015). 

Rannsóknir Gylfa, Svölu og Þórhalls fengu þá niðurstöðu að Ísland væri með mjög mikla 

einstaklingshyggju eða 91,5 stig (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011) sem er mun 

meira en Hofstede Centre taldi Ísland hafa. Þegar börn eru alin upp á Íslandi eru þau hvött 

til að sýna sjálfstæði. Almennt eru Íslendingar mjög duglegir einstaklingar sem vinna hart 

til að sjá um fjölskyldu sína (Eyjólfsdóttir og Smith, 1996). Þar sem einstaklingshyggja er 

mjög há þá er algengara að einstaklingar sýni frumkvæði og séu líklegri til að sækjast eftir 

áskorun og frelsi í starfi sínu. Fyrirtæki umbuna og hvetja starfsfólk sitt oftast 

einstaklingsmiðað en ekki sem eina heild (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011).  

Hofstede Centre gefur Íslandi mjög lága einkunn í karllægni (MAS) eða 10. Þetta þýðir 

að Ísland er mjög kvenlægt land (The Hofstede Centre, e.d.-b). Niðurstöður í rannsókn 

Gylfa, Svölu og Þórhalls eru svipaðar en svarendur rannsóknarinnar töldu Ísland hafa litla 

karllægni (17,3 stig) (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Niðurstöður Hrafnhildar og 

Smith styðja við þessa flokkun á Íslandi sem kvenlægu land þar sem þau komust að sömu 

niðurstöðu (Már Wolfgang Mixa og Vaiman, 2015). Á Íslandi er mikil áhersla lögð á 

jafnræði og góð vinnuskilyrði fyrir alla. Ef ágreiningur verður er reynt finna lausn á 
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vandamálinu og komast að málamiðlun. Frítími og sveigjanleiki skiptir miklu máli en ekki 

er lögð mikil áhersla á stöðu og velmegun (The Hofstede Centre, e.d.-b). Ekki er talið 

mikilvægt að fá viðurkenningar og verðlaun fyrir góðan árangur. Ef nemendur hætta í 

námi er það oft ekki litið alvarlegum augum heldur er litið svo á að þeim sé frjálst að gera 

það sem þau kjósa sjálf. Fjölskylduform Íslendinga er ekki mjög formlegt og algengt að 

fólk sé í sambúð en ekki gift (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Íslendingar eru í 

eðli sínu mjög blíðir og ástríkir við börnin sín og eiga að jafnaði fleiri börn en önnur 

vestræn lönd (Eyjólfsdóttir og Smith, 1996).  

Í langtímahyggju (LTO) gaf Hofstede Centre Íslandi 28 í einkunn. Það þýðir að Ísland er 

með frekar staðlaða menningu þar sem litið er á samfélagslegar breytingar með 

tortryggni. Hefðir eru virtar og reynt er að halda í gamlar hefðir. Mikið er einblínt á að ná 

skjótum árangri og ekki er mikil tilhneiging til framtíðarsparnaðar (The Hofstede Centre, 

e.d.-b). Gylfi, Svala og Þórhallur fengu þær niðurstöður að langtímahyggja væri í meðallagi 

á Íslandi með 52,5 stig (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Þetta er sambærilegt 

öðrum Evrópulöndum en þau eru flest með langtímahyggju í meðallagi (Hofstede og 

Minkov, 2010). 

4.2 Menningarvíddir Kína 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á menningarvíddum Kína. The Hofstede Centre 

greindi menningarvíddir Kína og gaf landinu einkunn fyrir hverja menningarvídd fyrir sig. 

Liza G. Steele og Scott M. Lynch skoðuðu hvort breytingar hefðu orðið á víddinni 

einstaklingshyggju hjá Kína. Þau notuðu gögn frá World Values Survey (WVS), könnun sem 

framkvæmd var í Kína árin 1990, 2001 og 2007, til að kanna breytingar á víddinni (Steele 

og Lynch, 2013). 

Í fyrstu víddinni, valdafjarlægð, fær Kína mjög háa einkunn eða 80 af 100. Í Kína er 

ásættanlegt að ójöfnuður sé milli fólks í samfélaginu og mjög lítið samband milli 

yfirmanna og undirmanna þeirra. Formlegt vald og viðurlög hafa mikil áhrif á einstaklinga 

og getu þeirra til að sýna frumkvæði og að verða leiðtogar (The Hofstede Centre, e.d.-c).  

Kína er með lága einkunn í óvissuhliðrun eða 30. Kínverjar eru bæði með mikla 

aðlögunarhæfni og mjög sjálfbærir. Þeir sætta sig við tvíræðni í samræðum sínum og 

getur það verið erfitt fyrir erlenda aðila að skilja hvað þeir eiga við þegar þeir tjá sig. Í 

samskiptum við nánustu fjölskyldu og vini skiptir sannleikurinn miklu máli og fólk passar 



 

30 

sig að fylgja settum reglum. Fylgni laga og reglna í samfélaginu getur þó verið sveigjanleg 

til að það passi við raunverulegar aðstæður í lífinu (The Hofstede Centre, e.d.-c).  

The Hofstede Centre gefur Kína mjög lága einkunn eða 20 í einstaklingshyggju. Það 

þýðir að fólk vinnur saman í hópum og hugsar um hag hópsins í heild frekar en hag 

einstaklinga. Mikilvægt er að einstaklingar geti unnið í hópum til að þeir geti fengið störf 

eða stöðuhækkanir. Starfsmenn eru yfirleitt ekki mjög skuldbundnir fyrirtækinu sem þeir 

vinna fyrir. Sambönd innan fyrirtækja eru yfirleitt ekki mjög góð. Þó svo að starfsmenn 

geti unnið vel saman í hópum eru persónuleg samskipti ekki mikil milli þeirra. Þetta er 

vegna þess að starfsmenn hugsa meira um verkefni sem tilheyra starfi þeirra heldur en 

persónuleg sambönd við samstarfsmenn sína (The Hofstede Centre, e.d.-c). Steele og 

Lynch komust að þeirri niðurstöðu að Kína væri bæði með einstaklingshyggju og 

heildarhyggju. Þau segja að Kína hafi nýlega lagt meiri áherslu á einstaklingsþætti í mati 

sínu á eigin hamingju og ánægju í lífinu og dregið úr áherslu á heildarhyggju (Steele og 

Lynch, 2013). 

Kína er karllægt land þar sem það fær 66 í einkunn fyrir karllægni. Velgengni skiptir 

mestu máli hjá Kínverjum og leggja þeir meiri áherslu á hana en fjölskyldulífið. Frítími 

skiptir mjög litlu máli og eru Kínverjar tilbúnir að fórna honum ef það þýðir meiri 

velgengni. Einkunnir skipta miklu máli og er ein helsta áhersla hjá nemendum í Kína að fá 

sem hæstar einkunnir því þá ná þeir meiri velgengni í lífinu (The Hofstede Centre, e.d.-c).  

Kína fær mjög háa einkunn í langtímahyggju eða 87 sem þýðir að það er með mjög 

raunsæja menningu. Kínverjar eru tilbúnir að aðlaga hefðir sínar að breyttum aðstæðum 

í samfélaginu og eru ekki fastir á því að halda í gamlar hefðir. Mikil áhersla er lögð á 

sparnað og sparsemi hjá einstaklingum. Sannleikur fer mikið eftir aðstæðum, samhengi 

og tímasetningu (The Hofstede Centre, e.d.-c). Kína er eitt af þeim löndum sem sýna 

mestu langtímahyggjuna í heiminum (Hofstede og Minkov, 2010). 

4.3 Menning á Íslandi 

Ísland er næst-stærsta eyjan í Evrópu með um 330.000 íbúa. Á Íslandi er töluð íslenska en 

flestir Íslendingar tala einnig ensku. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands tilheyra 

71,55% landsmanna lútersku þjóðkirkjunni, 3,73% kaþólsku kirkjunni, 2,87% Fríkirkjunni í 

Reykjavík og 5,77% eru utan trúfélaga. Einnig er töluvert um aðra trúarbragðahópa sem 

fáir meðlimir tilheyra (Hagstofa Íslands, 2016). 
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Helstu samgönguleiðir á Íslandi eru flug, bílar, strætisvagnar og ferjur. Á Íslandi eru 

strætisvagnar mikið notaðir til að komast á milli staða. Hjól hafa einnig aukist mikið og 

sífellt fleiri nota þau til að komast á áfangastað. Mikil áhersla er lögð á góða 

heilbrigðisþjónustu í landinu. Landinu er skipt upp í heilbrigðisumdæmi og í hverju 

umdæmi fyrir sig er starfrækt heilbrigðisstofnun. Þessar heilbrigðisstofnanir veita 

almenna heilbrigðisþjónustu (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Á Íslandi er algengast að einstaklingar kaupi sér húsnæði sem þeir fjármagna með 

lántöku. Það eru um 62% einstaklinga á Íslandi. Mun færri eiga húsnæði sitt skuldlaust 

eða 16,1% einstaklinga. Einstaklingar sem leigja húsnæði á almennum markaði eru 12,4% 

(Hagstofa Íslands, 2015).  

Menntastigið á Íslandi er mjög hátt og eiga allir Íslendingar jafnan rétt á menntun óháð 

kyni, fjárhag, staðsetningu, trú eða öðru (Íslandsstofa, e.d.). Íslendingar læra allir að lesa 

í skólum og eru 99% Íslendinga yfir 15 ára læsir (Vaiman, Þröstur Sigurjónsson og Páll 

Davíðsson, 2011). Menntakerfið á Íslandi skiptist í fjögur stig og er aðeins eitt þeirra 

skyldubundið. Fyrsta stigið eru leikskólar en hægt er að senda börn í leikskóla frá 12 

mánaða til 6 ára aldurs. Meirihluti íslenskra barna fer í leikskóla. Næsta stigið er 

grunnskóli en hann er skyldubundinn samkvæmt lögum fyrir börn á aldrinum 6 til 16 ára. 

Ekki þarf að greiða fyrir grunnskólamenntun. Á eftir grunnskóla kemur menntun á 

framhaldsskólastigi. Hún er ekki skyldubundin en allir eiga rétt á þeirri menntun. Efsta 

menntunarstigið er síðan háskólamenntun og allir sem hafa lokið framhaldsskóla eiga rétt 

á henni. Hægt er að velja um sjö háskóla á Íslandi (Íslandsstofa, e.d.).  

Fjölskyldugerðir á Íslandi geta verið margs konar. Kjarnafjölskyldan samanstendur af 

foreldrum og börnum þeirra. Skilnaðir eru algengir á Íslandi og því er mikið um einstæða 

foreldra í landinu. Einnig er algengt að einstaklingar eignist börn en séu ógiftir eða búa 

ekki með maka sínum (Fjölmenningarsetur, e.d.-a). Stjúpfjölskyldur eru einnig mjög 

algengar en þær samanstanda af kynforeldri, stjúpforeldri og börnum. Á Íslandi geta 

samkynhneigðir gift sig og ættleitt börn (Fjölmenningarsetur, e.d.-b).  

4.3.1 Viðskiptamenning Íslands 

Ísland hefur svipaða viðskiptamenningu og önnur Norðurlönd (Þórður H. Hilmarsson og 

Kristinn Hafliðason, 2011). Samkvæmt Gesteland eru hin Norðurlöndin flokkuð sem 

samningsmiðuð, hóflega formleg, stundvís og hlédræg (Gesteland, 2002) sem er mjög 
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svipað og Ísland. Ísland er þó meira sambandsmiðað þegar kemur að viðskiptum þar sem 

mikil áhersla er lögð á gott samband við viðskiptaaðila (Þórður H. Hilmarsson og Kristinn 

Hafliðason, 2011). Íslensk viðskiptamenning er mun yngri en hjá öðrum Evrópuþjóðum. 

Ekki er mikið um viðskiptahefðir eða skýrar reglur sem auðvelda viðskipti í samfélaginu 

og er íslensk viðskiptamenning því ekki talin sterk. Í mörg ár hefur ríkið haft mikil afskipti 

af viðskiptum á Íslandi og leiddi það til þess að þá urðu mikil tengsl á milli stjórnmála og 

viðskipta þar sem helstu stjórnmálamenn tóku mikilvægustu ákvarðanir varðandi viðskipti 

í landinu. Þessi veika viðskiptamenning var ein helsta afleiðing kreppunnar árið 2008 

(Vaiman o.fl., 2011).  

4.3.1.1 Samningsmiðað og sambandsmiðað 

Ísland er blanda af samningsmiðuðu og sambandsmiðuðu landi þar sem þeir virða 

sambönd við viðskiptaaðila sína mikils en vilja einnig reyna að koma á samningum sem 

fyrst. Samningurinn skiptir miklu máli á Íslandi og er ekki skilyrði að hann sé skriflegur til 

að hann teljist bindandi. Miklu máli skiptir að staðið sé við orð sín og samningur sé efndur 

(Passport to trade, 2014a). Ef samningur er ekki efndur þá varðar það brot á 

samningalögum. Viðskipti og ánægju er oft blandað saman og getur það því verið erfitt 

fyrir samningsmiðuð lönd að eiga í viðskiptum við Íslendinga (Passport to trade, 2014b). 

Ekki er nauðsynlegt að nota mikið létt spjall heldur er það vel metið ef fólk kemur sér 

beint að efninu (U.S. Foreign Commercial Service og U.S. Department of State, 2012). 

4.3.1.2 Hóflega formlegt 

Ísland er mjög lítið land þar sem auðvelt er að hafa aðgang að mikilvægu fólki og telst það 

sem frekar óformlegt land (Þórður H. Hilmarsson og Kristinn Hafliðason, 2011). Ekki er 

mikil mismunun milli mismunandi stétta, aldurshópa, kynja, kynslóða eða stöðu 

einstaklinga (Made-In-Iceland, e.d.). Jafnrétti skiptir miklu fyrir Íslendinga og velja þeir 

frekar jafnrétti heldur en persónulegt frelsi einstaklinga. Stigveldi fyrirtækja eru yfirleitt 

frekar flöt og sambönd yfirmanna við undirmenn þeirra vingjarnleg (Eyjólfsdóttir og 

Smith, 1996). Stundvísi skiptir miklu máli á Íslandi hvort sem það er á fundi eða á aðra 

viðburði. Ætlast er til að einstaklingar bóki fund áður en hann á sér stað. Gott er að mæta 

tímalega á fundi, jafnvel áður en áætluð tímasetning er, og láta vita ef einstaklingur býst 

við því að verða aðeins of seinn á fundinn (Passport to trade, 2014c). Íslendingar kunna 

flestir ensku og því geta samningaviðræður farið fram á ensku (Passport to trade, 2014a). 
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4.3.1.3 Samskipti við Íslendinga 

Íslendingar eru almennt mjög sjálfstæðir en leggja mikla áherslu á lífsgæði og sambönd 

við aðra (Made-In-Iceland, e.d.). Íslendingar kjósa að segja hlutina beint út þegar þeir eiga 

í samskiptum við aðra. Þeir virða það mikils ef aðilar segja hvað þeir eru að hugsa og tala 

ekki í kringum hlutina. Í fyrstu geta Íslendingar litið út fyrir að vera feimnir en þegar þeir 

kynnast aðilum betur þá opna þeir sig meira og eru mjög vinalegir. Gott er að fara með 

Íslendingum á bari, veislur eða jafnvel í sund til að kynnast þeim betur. Ekki þarf að hafa 

miklar áhyggjur af snertingu þar sem eðlilegt er að nota einhverja snertingu í samskiptum 

(Passport to trade, 2014a). Íslendingar nota lítið samhengi í samræðum sínum en þá er 

gert ráð fyrir að viðmælandinn viti ekki hvað verið er að tala um fyrir og sagðar eru allar 

upplýsingar sem teljast nauðsynlegar til að skilja við hvað er átt. Þetta gera þeir vegna 

þess að þeir eiga oft í samskiptum við marga aðila á sama tíma, í stuttan tíma í senn 

(Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). 

4.3.1.4 Viðskiptasiðir á Íslandi 

Þegar erlendir aðilar eiga í viðskiptum við Íslendinga þurfa þeir að huga að ýmsum 

viðskiptasiðum sem einkenna viðskipti Íslendinga. Þegar erlendir aðilar mæta á fundi með 

Íslendingum skiptir miklu máli að þeir séu vel til hafðir. Gott er að klæða sig í formleg föt 

sem teljast viðeigandi í viðskiptaumhverfinu (Passport to trade, 2014c). Þó sumir 

Íslendingar klæði sig óformlega í vinnunni þá er ætlast til að gestir séu formlega klæddir 

(Kwintessential, 2016). Þegar Íslendingar heilsa viðskiptaaðilum sínum þá nota þeir þétt 

handaband og augnsamband. Algengt er að skipst sé á nafnspjöldum þegar 

viðskiptaaðilum er heilsað (Passport to trade, 2014b). Mikilvægt er að passa upp á að 

heilsa öllum aðilum sem eru á fundinum (Þórður H. Hilmarsson og Kristinn Hafliðason, 

2011). Þegar Íslendingar eru spurðir um nafn svara þeir oftast með fyrsta nafni og 

millinafni ef þeir hafa það (Passport to trade, e.d.-a.). Ættarnöfn eru óalgeng á Íslandi og 

algengara er að bæði konur og karlar noti föðurnöfn sín sem eftirnafn. Ætlast er til að 

Íslendingar séu ávarpaðir með fyrsta nafni en ekki ættarnafni eða föðurnafni jafnvel þó 

þeir þekki aðilann sem ávarpar þá ekki mikið (Þórður H. Hilmarsson og Kristinn Hafliðason, 

2011).  

Íslendingar blanda oft viðskiptum og skemmtun saman og því er gott að koma á góðu 

sambandi við þá. Viðskiptakvöldverður er algeng leið til að kynnast viðskiptaaðilum betur 
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og er algengt að viðskipti séu rædd á meðan honum stendur. Þegar Íslendingar fara út að 

borða eftir vinnu þá klæða þeir sig upp og því er viðeigandi fyrir karlmenn að mæta í 

jakkafötum og konur að mæta í kjól eða pilsi (U.S. Foreign Commercial Service og U.S. 

Department of State, 2012). Íslendingar bjóða oft gestum heim til sín og er þá oft gott að 

taka með sér smá gjöf til að gefa gestgjafanum. Gott er að gefa gestgjafanum vínflösku 

eða gjöf frá heimalandi gestsins (Passport to trade, 2014c). Íslendingar eiga það til að 

spyrja erlenda aðila hvernig þeim líki við Ísland, þá er gott að vera búinn að undirbúa 

jákvætt svar (Passport to trade, 2014b).  

Vinnutímar á Íslandi eru frekar hefðbundnir en skrifstofur eru yfirleitt opnar frá 9:00-

16:00 og búðir frá 9:00-18:00. Viðskipti ganga hægar á sumrin en algengt er að fólk fari í 

sumarfrí frá júní til ágúst. Einnig ganga viðskipti hægar í kringum hátíðir eins og jól og 

páska (U.S. Foreign Commercial Service og U.S. Department of State, 2012). 

4.3.1.5 Samningaviðræður á Íslandi 

Íslendingar nota ensku þegar þeir eiga í viðskiptum við erlenda aðila og því er ekki þörf á 

því að læra íslensku eða ráða túlk nema þörf sé á mjög ítarlegri eða tæknilegri umræðu 

(U.S. Foreign Commercial Service og U.S. Department of State, 2012). Fundir eru ekki 

alltaf mjög formlegir heldur geta þeir verið mun óformlegri en fólk gerir ráð fyrir. Gott er 

að láta vita fyrirfram ef ætlunin er að koma í heimsókn til Íslands og hver ástæðan sé fyrir 

heimsókninni. Mikilvægt er ákveða tíma fyrir fundinn fyrirfram og mæta svo tímanlega á 

hann. Ef einstaklingur nota glærukynningar eða annað á fundinum þarf hann að vera 

búinn að undirbúa kynninguna vel og vera tilbúinn til að byrja fundinn á áætluðum tíma 

(Passport to trade, 2014b). Á glærunum eiga að koma fram nákvæmar upplýsingar og 

viðeigandi gögn (Kwintessential, 2016). 

Í samningaviðræðum kunna Íslendingar vel að meta hreinskilni og að hlutirnir séu 

sagðir beint út. Íslendingar geta verið mjög óákveðnir og velja oft að taka ákvörðun á 

síðustu stundu. Þetta hefur oft valdið því að ekkert verður úr samningnum þar sem 

viðskiptaaðilar gætu hafa fengið betri samning hjá öðrum meðan þeir eru að ákveða sig 

(Passport to trade, 2014c). Ákvarðanir sem eru teknar á fundinum ættu að vera skráðar 

niður og allir einstaklingar á fundinum ættu að fá eintak af samningnum. Samningurinn á 

að innihalda upplýsingar um aðgerðaráætlanir, hvað var samþykkt á fundinum og hver 
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ber ábyrgð á framkvæmd samningsins. Einnig eiga að koma fram mikilvægar dagsetningar 

sem tengjast samningnum (Passport to trade, 2014b). 

4.4 Menning í Kína 

Kína er staðsett í Asíu og er með 1.349.585.828 íbúa (CountryReports, e.d.). Í landinu búa 

mörg þjóðarbrot en 56 mismunandi hópar eru viðurkenndir í landinu. Margir þessara 

hópa hafa eigin tungumál og skrift, til dæmis Naxi og Yi. Stærsti hópurinn er Han en 

rúmlega 92% Kínverja tilheyra honum (Sigrún Harðardóttir, 2006). Opinber tungumál í 

Kína eru kínverska (mandarín), Yue, Minbei, Wu, Minnan, Xiang, Gan og Hakka mállýskur 

(Íslensk kínverska viðskiptaráðið, e.d.). Um 85% Kínverja aðhyllast einhver trúarbrögð og 

aðeins 15% þeirra eru utan trúarfélaga. Helstu trúarbrögð í Kína eru taóismi, búddismi, 

kristni og íslam. Flestir aðhyllast búddisma eða 185 milljónir, 33 milljónir eru kristnir og 

12 milljónir aðhyllast taóisma (Travel China Guide, 1998). 

Mikil áhersla er lögð á samgöngukerfi í Kína vegna stærðar landsins. Í boði eru 

margskonar nútímasamgöngur en þær helstu eru almenningsflug, járnbrautarlestir, 

umferð á vegum og sjávarflutningar. Lestir eru vinsælasti samgöngumátinn í Kína en það 

er helst vegna þess að ódýrt er að ferðast með lestum (China National Tourist Offices, 

2014). Mikið er um leigubíla og það er ódýrt að ferðast með þeim á milli staða. Miklar 

umbætur hafa verið gerðar á samgöngukerfi Kína undanfarin ár. Nýlega var 

neðanjarðarlestarkerfið stækkað í landinu og aukið við tíðni ferða (Sendiráð Íslands 

Peking, e.d.).  

Heilsugæsla hefur tekið miklum framförum í Kína undanfarin ár. Mikill munur er þó á 

heilbrigðisþjónustu á milli borga. Í Shanghai og Peking er að finna stærstu vestrænu 

spítalana (Sendiráð Íslands Peking, e.d.). Ríkið fjármagnar sjúkratryggingar fyrir íbúa 

landsins að mestu með skattgreiðslum atvinnurekenda og starfsmanna. Umfang 

sjúkratrygginga í Kína hafa náð yfir 95% íbúanna frá árinu 2011. Þessar sjúkratryggingar 

ná yfir almenna og sérfræðitengda heilbrigðisþjónustu, bráðamóttökur, spítala og 

sálfræðiþjónustu í landinu. Sjúkratryggingar ná yfir lyfseðilsskyld lyf og hefðbundin lyf 

ásamt því að ná yfir ákveðna tannlæknaþjónustu (The Commonwealth Fund, 2016). 

Verð á húsnæði í Kína hefur farið hækkandi undanfarna áratugi. Mikil hækkun hefur 

orðið á húsnæði í Peking en sú hækkun er ein mesta sem sést hefur í heiminum. 

Húsnæðisverð er mjög misjafnt eftir staðsetningu en það er hæst í Peking, Nanjing, 
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Shanghai og Tianjin. Þó svo að húsnæðisverð hafi hækkað mikið þá hafa tekjur einnig 

hækkað hjá íbúum Kína og nýlega var byrjað að niðurgreiða húsnæðislán (Ahir, Li og 

Loungani, 2016). 

Í Kína skiptir menntun miklu máli og er mikil áhersla lögð á hana í samfélaginu. 

Foreldrar leggja mikla áherslu á að börn þeirra geti fengið eins góða menntun og mögulegt 

er og eru oft tilbúnir að fórna miklu til að tryggja það (The Open University, 2008). 

Menntakerfið í Kína skiptist í fjögur stig. Fyrsta stigið er leikskóli en börn á aldrinum 

þriggja til fimm ára geta fengið inngöngu í hann. Á eftir leikskóla er grunnskólaganga fyrir 

sex til ellefu ára börn. Þessir skólar eru yfirleitt reknir af ríkinu en til eru skólar sem eru 

reknir af fyrirtækjum eða einstaklingum (Embassy of the People’s Republic of China in 

United Arab Emirates, e.d.). Grunnskólaganga er skyldubundin samkvæmt lögum í Kína 

(The Open University, 2008). Börn á aldrinum tólf til sautján ára geta svo farið í 

framhaldsskólanám. Opinberir framhaldsskólar skiptast oft í tvö stig, fyrri skólinn er þá 

fyrir yngstu nemendur og hinn fyrir eldri nemendur. Þegar nemendur hafa lokið 

framhaldsskóla geta þeir farið í háskóla eða starfsmenntunarskóla (Embassy of the 

People’s Republic of China in United Arab Emirates, e.d.). Flestir á aldrinum fimmtán ára 

og eldri eru læsir eða 96,4%. Karlmenn eru líklegri til að vera læsir en konur, 98,2% karla 

geta lesið en 94,5% kvenna (Central Intelligence Agency, e.d.). 

Tekjum er ekki jafnt skipt á milli íbúa Kína. Fólk sem býr í sveitum er almennt mun 

fátækara en borgarbúar. Einnig er efnahagurinn á austurströndinni betri en í 

vesturhéruðunum (Sigrún Harðardóttir, 2006).  

Kína er feðraveldi þar sem elsti karlmaðurinn í fjölskyldunni telst hafa lagalega ábyrgð 

á allri fjölskyldunni. Elsti sonur hjóna á að bera ábyrgð á foreldrum sínum og velferð 

þeirra. Í Kína búa karlmenn með fjölskyldu sinni allt sitt líf en konur flytja frá fjölskyldunni 

sinni um leið og þær gifta sig. Kjarnafjölskyldan eru vanalega hjón og börnin þeirra en það 

er þó algengt að foreldrar þeirra búi hjá þeim eða þá að þau búi hjá foreldrum sínum 

vegna húsnæðisvandamála (Asian Studies Center, 2015). Kína hefur verið með stefnu frá 

árinu 1980 um að hjón megi aðeins eiga eitt barn. Þetta hefur leitt til þess að í dag eru um 

116 strákar sem fæðast fyrir hverjar 100 stelpur sem er mun hærra en alheimshlutfallið 

sem er 107 strákar fyrir hverjar 100 stelpur (Livingston, 2015). Í október 2015 tóku 

kínversk yfirvöld þá ákvörðun að falla frá þessari stefnu og leyfa hjónum að eignast tvö 

börn (Population Reference Bureau, 2015). Menn og konur eru jöfn samkvæmt lögum og 
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eru mörg lög til staðar til að vernda réttindi kvenna og jöfn réttindi til menntunar og starfa 

(Asian Studies Center, 2015).  

4.4.1 Viðskiptamenning Kína 

Kína hefur mjög sterka viðskiptamenningu og það þarf að hafa margt í huga þegar eiga á 

viðskipti við þá. Kína flokkast sem sambandsmiðað, formlegt, stundvíst og hlédrægt land 

(Gesteland, 2002). 

4.4.1.1 Sambandsmiðað 

Kína er mjög sambandsmiðað land og því þurfa alþjóðafyrirtæki sem eiga viðskipti við 

kínversk fyrirtæki að átta sig á því að til að ná samningum þarf að vinna náið með 

fyrirtækinu og koma á sterku sambandi við það. Kínverjum þykir óþægilegt að ræða 

viðskipti við ókunnuga og kjósa því að koma fyrst á góðu sambandi áður en þau eiga í 

viðskiptum við erlend fyrirtæki (Czinkota, 2009). Þau sambönd og tengslanet sem 

einstaklingar og fyrirtæki hafa kallast Guanxi á kínversku og það er mjög mikilvægt að nýta 

þau þegar átt er í viðskiptum við Kína (Gesteland, 2002). Guanxi samanstendur af trausti, 

trúnaðarsambandi, góðvild og aðlögun. Þetta samband getur verið á milli einstaklinga eða 

fyrirtækja í heild. Guanxi hefur mikil áhrif á samfélagslegt viðhorf og viðskiptaaðferðir sem 

notaðar eru í Kína (Wright, Szeto og Cheng, 2002). Þegar einstaklingar eða fyrirtæki vilja 

ná ákveðnum markmiðum nýta þeir fyrst Guanxi tengslanetin sín áður en þeir reyna 

eitthvað annað. Hversu góð tengslin eru og traustið milli aðilanna ákvarðar svo hvort 

tengslanetið geti hjálpað til við að ná markmiðunum (Y. Zhang og Zhang, 2006). 

4.4.1.2 Formlegt  

Kína er formlegt land þar sem mikil stéttaskipting er til staðar og völd eru mjög mikilvæg. 

Kína er með kerfi sem flokkar kínverska íbúa í tvo flokka eftir því hvar móðir þeirra 

fæddist. Þetta kerfi kallast hukou en það flokkar nýfædd börn sem borgar hukou, borgar 

hukou sem búa á landsbyggðinni eða landsbyggðar hukou. Erfitt er fyrir landsbyggðar fólk 

að flytja til borganna og því er það mjög sjaldgæft. Mikill ójöfnuður er á milli þessara 

flokka. Þeir sem flokkast sem borgar hukou njóta meiri forréttinda varðandi félagsleg- og 

efnahagsleg réttindi en hinir flokkarnir (Z. Zhang og Treiman, 2013).   

Virðing tengist aldri, stöðu, menntun og fjölskylduuppruna. Yngra fólk þarf að lúta fyrir 

eldri, hærra settum aðilum og eiga að bera virðingu fyrir þeim. Margir tala ensku í Kína en 
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gott er að ráða túlk til að koma með á fundi, sérstaklega ef verið er að gera stóran 

samning, til að forðast misskilning. Mikilvægt er að mæta á réttum tíma á fundi með 

Kínverjum þar sem þeir kunna vel að meta stundvísi og skipulag (Gesteland, 2002). 

4.4.1.3 Samskipti við Kínverja 

Kínverjar hafa nokkur menningarleg gildi sem eru ólík gildum hjá öðrum þjóðum. Þetta 

eru samlyndi, virðing (e. face) og sigur. Með samlyndi er átt við það að Kínverjar reyna að 

komast hjá ágreiningi í samskiptum við aðra. Þetta er eitt mikilvægasta gildið í menningu 

Kína. Það nær yfir sambönd einstaklinga úr mismunandi stéttum og hjá jöfnum aðilum. Í 

sambandi jafningja skiptir fyrirgefning, umburðarlyndi og vinsemd miklu máli. Virðing er 

annað mjög mikilvægt gildi í kínverskri menningu. Það er sú jákvæða sjálfsmynd sem 

einstaklingur hefur en hún hefur tvo mismunandi þætti. Annar þátturinn tengist siðrænni 

stöðu í samfélaginu (k. Lian). Hinn þátturinn tengist persónulegum orðstír einstaklinga og 

velgengni þeirra (k. Mianzi) (Chuah o.fl., 2014). Í samskiptum við Kínverja skiptir miklu 

máli að sýna ekki tilfinningar eða óþolinmæði því þeir geta misst virðingu á fólki sem getur 

ekki haldið ró sinni undir álagi (Gesteland, 2002). Sigur og viljinn til að sigra er annað 

mikilvægt gildi í Kína. Kínverjar eru hræddir um að missa úr í samanburði við aðra (k. 

Kiasu-ness). Vegna þessarar sigurþarfar eiga þeir það til að vera gráðugir, eigingjarnir og 

áhættufælnir (Chuah o.fl., 2014). 

Kínverjar kjósa frekar að hitta fólk til að ræða við það þegar verið er að ræða mikilvæg 

málefni heldur en að tala við fólk í gegnum síma eða tölvupóst. Í samskiptum geta þeir 

verið mjög óskýrir og erfitt að skilja hvað þeir eiga við. Þetta er vegna þess að þeir kjósa 

frekar að tala í kringum hlutina heldur en að segja þá beint út til að forðast að móðga 

aðra. Kínverjar tala oft frekar lágt og forðast að trufla aðra meðan þeir tala. Þeir telja það 

vera mikla ókurteisi ef fólk talar hátt eða grípur fram í meðan þeir tala. Hlátur hjá 

Kínverjum táknar oftast óöryggi eða stress frekar en ánægju. Kínverjar nota ekki mikið 

snertingu í samskiptum sínum og þykir þeim oft óþægilegt ef aðrir nota hana mikið í 

samskiptum. Sterkt augnsamband getur verið misskilið sem ógnun og þarf því að forðast 

að nota of mikið augnsamband (Gesteland, 2002). Kínverjar eru oftast í nánum 

samskiptum við lítinn hóp einstaklinga og því nota þeir mikið samhengi í samræðum 

sínum. Þeir ætlast til að viðmælandinn viti hvað verið er að tala um vegna fyrri samskipta 

við þá (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). 
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4.4.1.4 Viðskiptasiðir í Kína 

Þegar erlendir menn eiga í viðskiptum við kínversk fyrirtæki þurfa þeir að hafa ýmsa 

viðskiptasiði í huga. Þeir eiga að klæða sig í jakkaföt, skyrtu og bindi meðan konur eiga að 

klæða sig í dragt eða fínan kjól (Gesteland, 2002). Konur eiga að nota hógvært skart, helst 

gyllt. Þegar aðilar hitta gestgjafann í fyrsta skipti á vinnustaðnum hans á hann að bíða eftir 

að gestgjafinn heilsi fyrst. Þegar Kínverjum er heilsað er gott að gefa létt handtak, nota 

augnsamband hóflega og nota fjölskyldunafn eða starfstitil þegar þeir ávarpa hann. Gott 

er að vera búinn að læra að heilsa á kínversku „nee had“ og einnig að þakka fyrir sig á 

kínversku „shay shay“ og nota þessi orð í samræðum. Þá er gott að vera búinn að kynna 

sér kínverska menningu, list og landafræði til að hægt sé að tala um það og byggja upp 

samband (Penzner, 2006). Þegar tekið er á móti nafnspjaldi á að taka á móti því með 

báðum höndum og beygja höfuðið örlítið í leiðinni. Eftir að hafa tekið á móti nafnspjaldinu 

telst kurteisi að skoða það og leggja það síðan frá sér á borðið fyrir framan sig eða í 

leðurveski (Gesteland, 2002). Þegar gefa á Kínverjum nafnspjald þarf að rétta það fram 

með báðum höndum og láta spjaldið snúa að viðtakandanum. Nafnspjaldið á að vera á 

ensku á annarri hliðinni en kínversku á hinni. Gott er að hafa hliðina sem er á kínversku 

með gullituðu letri því það gefur til kynna auðæfi aðilans sem nafnspjaldið tilheyrir 

(Penzner, 2006). 

Mikilvægt er að gefa viðskiptaaðilum sínum gjafir til að byggja upp samband við þá. 

Það þarf þó að hafa þarf í huga hvaða gjafir teljast viðeigandi og hverjar ekki. Gott er að 

gefa dýrt koníak eða hluti sem tilheyra heimalandinu (Gesteland, 2002). Ekki er gott að 

gefa klukkur því þær boða ógæfu eða handklæði þar sem þau minna Kínverja á jarðarfarir. 

Mikilvægt er að gjöfin komi frá fyrirtækinu en ekki einstaklingum innan fyrirtækisins. Hæst 

setti aðilinn frá fyrirtækinu ætti að gefa gjöfina hæst setta aðilanum í fyrirtækinu sem 

gefa á gjöfina til. Best er að gefa gjafir þegar samningaviðræðum er lokið en ekki meðan 

á þeim stendur. Kínverjar gefa viðskiptaaðilum sínum oft gjafir og er mjög vinsælt að 

gjöfin sé matarveisla sem haldin er á veitingastöðum. Aðili á að bíða eftir að gestgjafinn 

vísi honum til sætis og ekki byrja að borða fyrr en gestgjafinn gefur merki um að hann 

megi byrja á matnum. Viðskipti eru ekki rædd í veislunum heldur er ætlast til að þau séu 

rædd seinna (Penzner, 2006). 
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Þegar farið er út að borða er mjög gott að velja stað sem selur kínverskan mat og vera 

búinn að læra að borða mat með prjónum og skála rétt. Þetta sýnir að aðilinn er búinn að 

kynna sér matarhefðir og venjur sem tilheyra Kínverjum (Gesteland, 2002). Þegar aðilum 

er boðið á heimili Kínverja er kurteisi að bíða eftir að gestgjafinn taki fyrsta bitann eða 

drekki fyrsta sopann áður en þeir borða sjálfir. Einnig er það talið kurteisi ef gesturinn 

smakkar alla réttina sem boðið er upp á. Það er hefð að bíða eftir að elsta eða hæst setta 

manneskjan við borðið byrji að borða áður en aðrir fá að byrja á matnum (Mukherjee og 

Ramos-Salazar, 2014). Ekki á að klára allan matinn sem er á disknum því þá heldur 

gestgjafinn að gesturinn hafi ekki fengið nægan mat og gæti orðið móðgaður. Í enda 

máltíðar eiga Kínverjar það til að bjóða gestgjafa sínum að fá hrísgrjón til að tryggja að 

hann borði nógu mikið. Oft er betra að neita hrísgrjónunum því ef gesturinn þiggur þau 

er hann að segja að hann sé ennþá svangur og það getur móðgað gestgjafann (Penzner, 

2006). 

4.4.1.5 Samningaviðræður í Kína  

Þegar aðila er boðið inn í fundarsal er þar vanalega eitt langt borð sem allir sitja við. Þeir 

aðilar sem halda fundinn sitja við aðra hlið borðsins meðan gestirnir sitja við hina. Við 

enda borðsins sitja leiðtogar beggja hópanna. Aðilum er raðað við borðið eftir stöðu 

þeirra, þeir sem eru hæst settir sitja í miðjunni en lægra settir eru nær endum. Kínverjar 

ætlast til þess að þeir sem eru hæst settir tali mest á fundinum en hinir tjái sig lítið sem 

ekkert (Penzner, 2006). Ef aðili ætlar að halda kynningu á fundinum á hann að forðast að 

byrja hana á brandara því það er of óformleg byrjun. Best er að forðast það að hrósa 

fyrirtækinu sínu of mikið og nota frekar hrós frá utanaðkomandi aðilum eða greinum úr 

blöðum. Einnig skal forðast að setja út á samkeppnisaðila fyrirtækisins. Mikilvægt er að 

halda andliti og missa ekki stjórn á sjálfum sér. Einnig skiptir miklu máli að passa að 

Kínverjinn missi ekki andlitið en það gæti gerst ef of mikill skoðanamunur er á milli aðila, 

það getur gert hann vandræðalegan eða vanvirt hann. Ef erlendur aðili passar ekki upp á 

slíkt getur hann átt í hættu að samningaviðræðurnar gangi ekki upp. Gott er að byggja 

upp samband með því að kynna sér hefðir og staðbundnar venjur og sýna kurteisi. 

Samningaviðræður eru mjög tímafrekt ferli í Kína og því er mikilvægt að sýna þolinmæði 

meðan beðið er eftir ákvörðunum. Kínverjar reyna oft að prútta í samningaviðræðum og 

ætlast til að viðskiptaaðilar lækki verðið sitt töluvert. Því er gott að byrja á að nefna verð 
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sem aðilar eru tilbúnir að lækka til að koma til móts við Kínverjana. Þeir reyna oft að lækka 

verð á samningum með því að nefna að þeir séu vinir eða sýna smá reiði. Þetta gera þeir 

því ætlast er til að einstaklingar geri vinum sínum greiða með því að bjóða þeim betri kjör. 

Opinber fyrirtæki nefna stundum fátækt landsins til að reyna að fá lægra verð (Gesteland, 

2002).  

Oft er litið á skriflega samninginn sem minna mikilvægan en vináttu við fyrirtækið. 

Vegna þessa skiptir miklu máli að hafa allt skriflegt. Kínverjar biðja oft um endurskoðun á 

samningi ef að aðstæður breytast og gott er að fallast á það. Samningar eiga aðeins að 

vera til að gera sambandið formlegt en það á að byggja á gagnkvæmri virðingu og trausti 

beggja aðila (Berry Kwock, Mark X. James og Anthony Shu Chuen Tsui, 2013). Passa þarf 

að halda lögfræðingum frá samningaviðræðunum sjálfum og ráðfæra sig við þá í einrúmi 

því Kínverjar líta oft á lögfræðinga sem ógn og skort á trausti. Þegar samningaviðræðum 

er lokið er mikilvægt að halda góðu sambandi við Kínverjana (Gesteland, 2002). 
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5 Mismunur á menningu landanna 

Mismunur á menningu Íslands og Kína er mjög mikill, bæði þegar litið er til 

viðskiptamenningar og menningarvídda Hofstede. Þegar menningarvíddir landanna eru 

skoðaðar sést að það er töluverður munur í öllum fimm víddunum eins og sést á mynd 2.  

 

Mynd 2: Samanburður á menningarvíddum Íslands og Kína 

Þegar litið er á valdafjarlægð landanna þá er Kína með töluvert hærri einkunn en 

Ísland. Kína fær 80 í valdafjarlægð (The Hofstede Centre, e.d.-c) meðan Ísland fær aðeins 

30 (The Hofstede Centre, e.d.-b) hjá Hofstede Centre og 38,8 hjá Gylfa, Svölu og Þórhalli 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Í óvissufælni er Ísland með mun hærri einkunn 

en Kína samkvæmt Gylfa, Svölu og Þórhalli en þau gefa Íslandi 82,4 í þessari vídd (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). Minni munur er á milli einkunnarinnar sem Hofstede 

Centre gefur löndunum en Ísland fær 50 frá þeim (The Hofstede Centre, e.d.-b) og Kína 

30 (The Hofstede Centre, e.d.-c). Ísland er með mun meiri einstaklingshyggju en Kína en 

samkvæmt Hofstede Centre fær Ísland 60 í þeirri vídd (The Hofstede Centre, e.d.-b) 

meðan Kína fær aðeins 20 (The Hofstede Centre, e.d.-c). Gylfi, Svala og Þórhallur gefa 

Íslandi enn hærri einkunn í þessari vídd eða 91,5 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011). 

Í karllægni fær Kína mun hærri einkunn en Ísland. Kína fær 66 í þessari vídd frá Hofstede 

Centre (Asian Studies Center, 2015) meðan Ísland fær aðeins 10 (The Hofstede Centre, 

e.d.-b). Samkvæmt Gylfa, Svölu og Þórhalli fær Ísland 17,3 í þessari vídd (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2011) sem er einnig töluvert minna en Kína fær í víddinni. Kína er með 

mun meiri langtímahyggju en Ísland en þeir fá 87 frá Hofstede Centre í þeirri vídd (The 
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Hofstede Centre, e.d.-c). Gylfi, Svala og Þórhallur telja Ísland hafa mikla langtímahyggju 

eða 52,5 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2011) meðan Hofstede Centre telur Ísland 

vera með skammtímahyggju (The Hofstede Centre, e.d.-b). 

Viðskiptamenning landanna er frekar ólík en sumt er þó líkt hjá báðum þjóðum. Ísland 

telst vera bæði samnings- og sambandsmiðað, hóflega formlegt, stundvíst og frekar 

hlédrægt land. Kína telst hins vegar vera sambandsmiðað, formlegt, stundvíst og 

hlédrægt land (Gesteland, 2002). Meiri áhersla er lögð á sambönd milli aðila í Kína heldur 

en á Íslandi þó svo að sambönd séu einnig mikilvæg á Íslandi. Í Kína skiptir sambandið það 

miklu máli að oft er ekki hægt að koma á samningum nema gott samband milli 

viðskiptaaðila hafi verið til staðar áður (Czinkota, 2009). Á Íslandi telst gott að hafa 

samband milli viðskiptaaðila en það er hins vegar ekki nauðsynlegt. Samningurinn skiptir 

mun meira máli á Íslandi en í Kína og leggja Íslendingar mikla áherslu á að samningurinn 

sé skriflegur og sé efndur (Passport to trade, 2014a). Í Kína skiptir samningurinn ekki miklu 

máli, algengt er að vikið sé frá samningnum eða honum breytt ef aðstæður breytast (Berry 

Kwock o.fl., 2013). Ísland er ekki mjög formlegt þar sem ekki er mikið stigveldi eða 

stéttaskipting til staðar og sambönd milli vinnufélaga er ekki mjög formlegt (Eyjólfsdóttir 

og Smith, 1996). Í Kína er meira stigveldi og stéttaskipting og þar er ætlast til þess að eldra 

og hærra settu fólki sé sýnd meiri virðing. Miklu máli skiptir að sýna mikla kurteisi, ávarpa 

formlega með starfsheiti og eftirnafni og heilsa með léttu handabandi (Gesteland, 2002). 

Í báðum löndum skiptir stundvísi miklu máli og mælt er með því að fundir séu ákveðnir 

fyrirfram og að mætt sé á fundina á réttum tíma (Passport to trade, 2014b; Gesteland, 

2002). Litið er á óstundvísi sem ókurteisi og getur það haft slæm áhrif í báðum löndum ef 

viðskiptaaðilar mæta ekki á réttum tíma. Kínverjar nota mikið samhengi í samræðum 

sínum meðan Íslendingar nota lítið samhengi (Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014). Fólk 

frá báðum löndum telst vera hlédrægt og líta út fyrir að vera frekar lokað í fyrstu en talið 

er að fólk frá báðum löndum opni sig þegar það kynnist viðskiptaaðilum sínum betur. Kína 

er þó hlédrægara en Ísland þar sem það skiptir miklu máli að hinn aðilinn haldi andliti og 

fari ekki hjá sér í samræðum (Gesteland, 2002). Kínverjar vilja ekki segja beint út hver 

skoðun þeirra er og vilja ekki vera ósammála viðskiptaaðilum sínum (Chuah o.fl., 2014). 

Íslendingar kjósa hinsvegar að segja hlutina beint út og láta vita ef þeir eru ósammála 

viðskiptaaðilum sínum (Passport to trade, 2014a). 
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Viðskiptasiðir og hefðir landanna eru mjög ólík. Kína er með mun strangari reglur í 

viðskiptum og skiptir miklu máli að virða þær þegar átt er í viðskiptum við þá. Ef 

viðskiptaaðilar eru ekki búnir að kynna sér viðskiptasiði í landinu getur það orðið til þess 

að ekkert verður úr samningaviðræðum (Gesteland, 2002). Í báðum löndum er búist við 

að viðskiptaaðilar mæti vel til hafðir og formlega klæddir (Passport to trade, 2014c; 

Gesteland, 2002). Á Íslandi er notað þétt handaband og augnsamband þegar 

viðskiptaaðilum er heilsað (Passport to trade, 2014b) en í Kína þykir það kurteisi að nota 

létt handaband og augnsamband í hófi (Penzner, 2006). Í báðum löndum telst kurteisi að 

heilsa öllum sem eru viðstaddir viðskiptafundi (Þórður H. Hilmarsson og Kristinn 

Hafliðason, 2011; Gesteland, 2002). Ávarp er mismunandi hjá löndunum, á Íslandi er 

fornafnið notað (Þórður H. Hilmarsson og Kristinn Hafliðason, 2011) en í Kína er ætlast til 

þess að fólk noti ættarnafnið og viðeigandi titla þegar þeir eru ávarpaðir (Penzner, 2006). 

Í Kína skiptir miklu máli að allir haldi andliti og að enginn fari hjá sér (Chuah o.fl., 2014) en 

á Íslandi er ekki mikil áhersla lögð á slíkt þar sem ætlast er til þess að fólk segi hvað því 

finnst (Passport to trade, 2014c). Ekki er ætlast til að aðilar sýni tilfinningar eða 

óþolinmæði í samræðum í Kína en á Íslandi telst það vera eðlilegt. Kínverjar tala oft lágt 

og forðast að grípa fram í fyrir öðrum (Gesteland, 2002) meðan þeir tala en á Íslandi er 

lögð áhersla á að tala hátt og skýrt og algengt er að gripið sé fram í fyrir öðrum, þó það 

teljist almennt vera ókurteisi. Í Kína eru strangari viðskiptasiðir gagnvart nafnspjöldum og 

viðtöku þeirra. Þar skiptir miklu máli hvernig er tekið á móti þeim, að það sé skoðað og 

síðan sett í leðurveski (Gesteland, 2002). Á Íslandi eru ekki jafn miklir siðir í kringum 

viðtöku nafnspjalda. Í báðum löndum er gott að gefa viðskiptaaðilum sínum gjafir til að 

byggja upp samband. Á Íslandi er mest viðeigandi að gefa dýrt vín meðan á 

samningaviðræðum stendur (Passport to trade, 2014c) en í Kína er betra að gefa dýrt 

koníak eða hluti frá heimalandinu þegar samningaviðræðum lýkur (Penzner, 2006). Í Kína 

þarf að hafa í huga ýmsa hluti sem geta boðað ógæfu eða teljast ekki viðeigandi sem gjafir 

(Gesteland, 2002) en það er ekki nauðsynlegt á Íslandi. Í samningaviðræðum eru mun 

meiri kröfur í Kína en á Íslandi. Þar er aðilum raðað á ákveðinn hátt við fundarborðið eftir 

stöðu þeirra hjá fyrirtækinu. Þeir sem eru hæst settir eru þeir einu sem mega tjá sig á 

fundinum og telst það ókurteisi ef lægra settir aðilar tjá sig (Penzner, 2006). Ekki er um 

sömu siði að ræða á Íslandi en þar mega allir tjá sig á fundinum og ekki eru eins miklar 
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kröfur um sætaskipan. Í Kína er eðlilegt að reyna að prútta og ætlast til að viðskiptaaðilar 

lækki verðið (Gesteland, 2002) en á Íslandi er prútt ekki mikið notað. 

Í báðum löndum er viðskiptum og skemmtun blandað saman þar sem ætlast er til að 

komið sé á sambandi áður en viðskipti eiga sér stað (Passport to trade, 2014a). Í báðum 

löndum er einnig algengt að aðilar kunni ensku og noti hana í samningaviðræðum en það 

getur komið fyrir að þörf sé á því að nota túlk í Kína (Passport to trade, 2014a; Gesteland, 

2002). Gott er að viðkomandi sé búinn að kynna sér menningu, listir og landið áður en átt 

er í viðskiptum í báðum löndunum (Gesteland, 2002; Passport to trade, 2014b). Þegar 

farið er út að borða þá eru mjög margir viðskiptasiðir í Kína sem þarf að vera búið að 

kynna sér vel áður en sest er til borðs en það þekkist lítið á Íslandi. Í báðum löndum telst 

það kurteisi að bíða eftir að gestgjafinn byrji að borða en það er ekki eins nauðsynlegt á 

Íslandi eins og í Kína. Ætlast er til þess að elsti eða hæst setti aðilinn byrji að borða á undan 

öllum öðrum í Kína. Einnig er ætlast til þess að gesturinn smakki alla rétti sem eru í boði 

(Mukherjee og Ramos-Salazar, 2014) en ekki er ætlast til þess á Íslandi. Í Kína telst það 

vera ókurteisi að klára matinn af disknum því það er merki um að viðkomandi hafi ekki 

fengið nægan mat (Penzner, 2006) en á Íslandi telst það aftur á móti kurteisi að klára 

matinn. Á Íslandi er ætlast til þess að viðskipti séu rædd við matarboðið (Passport to 

trade, 2014c) en í Kína flokkast slíkt undir ókurteisi (Penzner, 2006). 
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6 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða menningarmismun hjá Íslandi og Kína og athuga 

hverju þyrfti að huga að áður en viðskipti ættu sér stað milli landanna. Menning getur 

verið margskonar og samanstaðið af mörgum þáttum. Höfundur ritgerðarinnar skoðaði 

þjóðmenningu beggja landanna, menningarvíddir og viðskiptamenningu til að öðlast betri 

skilning á menningu þeirra. Þetta var gert til að kanna hvað þyrfti að hafa í huga þegar 

íslensk fyrirtæki eða einstaklingar vilja eiga í viðskiptum við Kína eða öfugt. Menning 

landanna var borin saman og komst höfundur að þeirri niðurstöðu að hún væri nokkuð 

mikið ólík. Það sást skýrt þegar menningarvíddir landanna voru bornar saman en mikill 

mismunur var á öllum víddunum. Á mynd 3 er hægt að sjá hversu mikill mismunur var á 

menningarvíddum landanna. 

 

Mynd 3: Mismunur á hverri menningarvídd fyrir sig hjá Íslandi og Kína 

Þegar litið var á einkunnir landanna frá Hofstede Centre kom í ljós að mesti munurinn 

var í víddinni langtímahyggju en þar munar 59 stigum milli landa. Þeir flokka Ísland með 

skammtímahyggju en Kína með mikla langtímahyggju. Næst mesti munurinn var á 

karllægni landanna, 56 stig, en Kína flokkast sem mjög karllægt land meðan Ísland flokkast 

sem kvenlægt land. Á eftir karllægni kemur valdafjarlægðin, 50 stig, en þar flokkast Kína 

með mjög mikla valdafjarlægð meðan Ísland er með frekar litla fjarlægð. Næst-minnsti 

munurinn var á einstaklingshyggju landanna, 40 stig, þó svo að Ísland væri flokkað með 

mikla einstaklingshyggju og Kína með litla einstaklingshyggju. Þetta er vegna þess að mikill 
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munur er á öllum víddum landanna. Minnsti mismunurinn var á óvissufælni landanna eða 

20 stig en bæði löndin fá frekar lága einkunn í þeirri vídd.  

Aðrar niðurstöður fengust þegar rannsókn Gylfa, Svölu og Þórhalls var skoðuð en þar 

var mesti munurinn á einstaklingshyggju landanna. Þar fær Kína mjög lága einkunn í 

einstaklingshyggju meðan Ísland mælist með mjög háa einkunn í þeirri vídd og er 

mismunur á einkunnum landanna í þessari vídd 71,5. Næst mesti munurinn var á 

óvissufælni landanna, 52,4 stig, en þau telja Ísland vera með minni óvissufælni en 

Hofstede Centre telur vera til staðar. Í karllægni var einnig mikill munur milli landanna, 

48,7 stig, en þau komust að sömu niðurstöðum og Hofstede Centre um að Ísland væri 

mjög kvenlægt land. Niðurstöður í valdafjarlægð voru svipaðar og hjá Hofstede Centre en 

þau telja Ísland hafa frekar litla valdafjarlægð og því mismuninn hjá Íslandi og Kína vera 

frekar mikinn í þeirri vídd, 41,2 stig. Næstminnsti munurinn var á einstaklingshyggju 

landanna, 40 stig, en þau telja Ísland vera með mun meiri einstaklingshyggju en Kína. 

Minnsti munurinn var á langtímahyggju landanna eða 34,5 stig en þar eru bæði löndin 

flokkuð með langtímahyggju. 

Margt var líkt í viðskiptamenningu landanna en viðskiptasiðirnir voru mjög ólíkir hjá 

þeim. Vegna þessa þurfa fyrirtæki sem vilja eiga í viðskiptum við Kína að kynna sér vel 

viðskiptasiði í landinu því annað gæti leitt til þess að ekki náist samningur á milli þeirra. 

Þar sem bæði löndin eru sambandsmiðuð leggja þau bæði áherslu á að koma á sambandi 

milli viðskiptaaðila áður en átt er í viðskiptum við þá. Það er þó ekki lögð eins mikil áhersla 

á skriflega samninginn hjá Kína og á Íslandi en Kínverjar vilja geta breytt samningnum ef 

aðstæður breytast. Íslensk fyrirtæki verða því að tryggja það að samningurinn sé skriflegur 

og vera tilbúnir að vera sveigjanlegir með hann ef aðstæður breytast. Kína er formlegra 

en Ísland og meira stigveldi til staðar þar. Erfiðara er því fyrir lægra setta einstaklinga eða 

unga einstaklinga að eiga í viðskiptum við kínversk fyrirtæki þar sem þeir kjósa að eiga í 

viðskiptum við hærra setta einstaklinga sem hafa ákveðna stöðu. Ávarp og kveðjur eru 

formlegri í Kína og þar er ætlast til að notaður sé starfstitill og eftirnafn en á Íslandi er 

aðeins notað sérnafn. Mikilvægt er að virða þetta í Kína þar sem það telst ókurteisi ef 

notað er sérnafn þegar þeir eru ávarpaðir og starfstitill þeirra er ekki notaður. Þar sem 

bæði löndin teljast vera stundvís þarf ekki að breyta miklu í viðskiptum við Kína varðandi 

stundvísi. Bæði löndin virða það að viðskiptaaðilar mæti á réttum tíma og séu búnir að 
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bóka fundi fyrirfram. Mikilvægt er að Íslendingar kynni sér viðskiptasiði sem tengjast 

viðtöku nafnspjalda í Kína þar sem mikil virðing er borin fyrir nafnspjöldum viðskiptaaðila. 

Einnig er mikilvægt að kynna sér matarvenjur Kínverja en mjög margar venjur eru til 

staðar í Kína sem tengjast matarboðum og ferðum á veitingastaði.  

Kínverjar eru mun hlédrægari en Íslendingar og þykir þeim óþægilegt ef viðskiptaaðilar 

segja beint út hvað þeim finnst. Betra er að tala í kringum hlutina og vera aldrei alveg 

ósammála þeim. Íslendingum þykir betra að segja hlutina beint út og því þurfa þeir að 

huga að þessu ef þeir eiga í viðskiptum við Kínverja. Þar sem Kínverjar nota mikið 

samhengi í samskiptum við aðra og Íslendingar við lítið samhengi gæti það valdið 

misskilningi milli aðila. Það er vegna þess að þegar einstaklingar eru vanir litlu samhengi 

þá ætlast þeir til að fá allar þær upplýsingar sem tengjast viðfangsefninu til að forðast 

misskilning. Kínverjar ætlast til að aðrir skilji hvað þeir eigi við og nota bara helstu 

upplýsingar í samræðum. Íslendingar ætlast hins vegar ekki til þess að aðrir skilji hvað þeir 

eigi við og nota allar upplýsingar í samræðum sem þeim þykja nauðsynlegar til að útskýra 

hvað þeir eigi við. Kínverjum þykir snerting óþægileg og því er mikilvægt að halda henni í 

lágmarki í samskiptum við þá. Íslendingar nota mikið augnsamband í samræðum en þeir 

þurfa að passa að halda því í lágmarki í samskiptum sínum við Kínverja þar sem þeir gætu 

tekið því sem ógnun. Forðast þarf að grípa fram í fyrir Kínverjum og tala of hátt þar sem 

það telst vera mjög mikil ókurteisi. Í Kína skiptir miklu máli að sýna viðskiptaaðilum sínum 

virðingu og sýna ekki tilfinningar sínar eða óþolinmæði og er mikilvægt að Íslendingar taki 

tillit til þess. Passa þarf að láta Kínverja ekki missa andlitið því það verður líklegast til þess 

að ekkert verður úr viðskiptunum. 
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7  Umræða 

Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram rannsóknarspurningin: Hver er munurinn á 

menningu Íslands og Kína. Í fræðilega kaflanum var fjallað um hugtökin menningu og 

mismunandi birtingarmyndir hennar; þjóðmenningu, fyrirtækjamenningu og 

viðskiptamenningu. Því næst voru skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á menningu 

mismunandi landa. Þar var fjallað um rannsóknir Geert Hofstede á þjóðmenningu og 

menningarvíddunum sex, rannsóknir Edward T. Hall á mismunandi samskiptaaðferðum 

landa og rannsóknum Richard Gesteland á viðskiptamenningu landa. Stuðst var við þessar 

rannsóknir til að kanna hvar helsti menningarmismunur milli Íslands og Kína lægi.  

Með því að kanna menningu landanna fékkst svar við rannsóknarspurningunni. Mikill 

munur er á menningu Íslands og Kína og því er mjög mikilvægt fyrir íslensk fyrirtæki að 

kynna sér þennan menningarmismun vel áður en þau eiga í viðskiptum við Kína. Auðvelt 

var að sjá þennan menningarmismun þegar menningarvíddir landanna voru skoðaðar. 

Samkvæmt The Hofstede Centre var mikill munur á öllum víddunum en mesti munurinn 

var á langtímahyggju landanna. Þá var Ísland talið vera með skammtímahyggju en Kína 

með mikla langtímahyggju. Einnig var mikill munur á víddunum samkvæmt rannsóknum 

Gylfa, Svölu og Þórhalls en þar var mesti munurinn á einstaklingshyggju landanna. Þau 

telja Ísland vera með mjög mikla einstaklingshyggju en Kína er talið vera með mikla 

heildarhyggju. Þegar höfundur skoðaði viðskiptamenningu og siði í viðskiptum komst 

hann að þeirri niðurstöðu að mikill munur væri á viðskiptasiðum landanna. Ísland og Kína 

eru bæði sambandsmiðuð og skiptir sambandið miklu máli í viðskiptum. Löndin eru bæði 

stundvís og ætlast til að aðrir séu það líka. Kína er mun formlegra en Ísland og með fleiri 

siði í viðskiptum sínum.  

Menning Kína hefur mikið verið rannsökuð af fjölmörgum einstaklingum og stofnunum 

víða um heim og því eru miklar upplýsingar til staðar sem hægt er að kynna sér áður en 

átt er í viðskiptum eða samskiptum við Kínverja. Hins vegar voru ekki miklar rannsóknir á 

menningu Íslands og byggja helstu niðurstöður á reynslu erlendra aðila á íslenskri 

menningu og hefðum. Við rannsóknarvinnuna vöknuðu margar spurningar hjá höfundi 

varðandi menningu og siði Íslands sem erfitt var að finna áreiðanleg svör við. Áhugavert 
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væri að rannsaka enn betur íslenska menningu og viðskiptahefðir og hvað það er sem 

helst einkennir hana. Einnig væri gott að taka viðtöl við stjórnendur fyrirtækja sem eiga í 

viðskiptum við erlend lönd til að fá enn frekari innsýn yfir menningarmismun Íslands og 

Kína. 
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