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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar B.Sc. ritgerðar er að rannsaka hvernig þekking á menningu getur aukið 

samkeppnisforskot aðila á erlendum mörkuðum. Þá er horft til íslenskra viðskiptamanna sem 

átt hafa í viðskiptum í Rússlandi og Saudí-Arabíu. Byrjað er að fjalla um þá helstu þætti sem 

tengjast menningu. Þar áfram er fikrað sig að skilgreina menningu innan þeirra tveggja 

viðskiptalanda og því næst borið saman við þeirra viðmælenda sem átt hafa í viðskiptum í 

Rússlandi og Saudí-Arabíu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að menning og viðskipti haldist 

í hendur þegar kemur að því þegar tveir eða fleiri viðskiptamenn sem hafa mismunandi 

menningarbakgrunn koma sér saman og ákveða að gera viðskipti. Bækurnar samsvara mikið 

þeim viðmælendum sem viðtöl var tekið við, þá þannig að þær veita ákveðna grunnþekkingu 

yfir hverning menning er háttuð víðsvegar um heiminn. Það sem stangast á, er að bækurnar gefa 

ekki til kynna hversu mikilvægt er að öðlast viðkomandi þekkingu áður en viðskipti eru gerð. 

Þar voru allir viðmælendur sammála um að þekking á menningu kemur mönnum ótrúlega langt 

í viðskiptum og eykur samkeppnisforskot. Rannsóknarspurningu var því svarað; þar sem 

þekking á menningu er til staðar myndast ákveðið samkeppnisforskot fyrir einstaklinga og 

fyrirtæki að líkurnar á að „brenna sig“ með því t.d. að mismuna menningarlegum hlutum í 

gegnum samskipti og hegðun fara dvínandi. Það leiðir að öryggi milli þeirra aðila sem stunda 

viðskipti eykst og ýtir undir að traust geti myndast á milli þeirra. 
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Inngangur 

Menning er eitthvað sem við höfum búið við og þróað með okkur í gegnum fjölskyldu, 

vini, ættingja og samfélagið síðan við komum í heiminn. Hvort sem það eru siðir, gildi eða 

norm, þá höfum við meðtekið það í okkar hegðun sem hefur þar af leiðandi myndað aðra þætti 

í tengslum við menningu okkar. Þá er hugsað til trúarinnar, viðhorfsins, menntunarinnar, 

tungumálsins og þeirra laga og reglna sem gilda samfélagi okkar. Því kemur þetta allt frá 

þeim grunni um hverning menning okkar hefur þróast í gegnum tímann. 

Sama má segja um viðskiptin, en fólk til að byrja með myndaði sér ákveðna 

verkaskiptingu sem í framhaldinu varð að tilteknu sérsviði og þar af leiðandi skapaði 

möguleikana á vöruskiptum. Þetta hefur þróast síðan, þá sérstaklega eftir að gjaldmiðill kom 

til sögunnar, en þá minkuðu hin almennu vöruskipti og fólk gat þá farið að kaupa og selja 

vörur og þjónustu. 

Þegar tvær þjóðir sem búa við mismunandi menningu leitast við að stunda viðskipti er 

hegðun þeirra oftast nær öðruvísi en hjá hvor öðrum. En þetta hefur e.t.v. sýnt sig í gegnum 

aldirnar, ekki endilega viðskiptalega séð, en að rígur kemur á milli landa sem búa við 

mismunandi menningu. 

Þetta vill skriftarhöfundur rannsaka, þ.e. hvort að þekking á menningu og viðskipti 

haldist ekki í hendur og því; „hverning getur þekking á menningu aukið samkeppnisforskot?“ 

Þá hjá viðskiptafólki sem gerir það að vinnu sinni að stunda viðskipti utan síns 

menningarheims.



H v e r n i g  g e t u r  þ e k k i n g  á  m e n n i n g u  s k a p a ð  s a m k e p p n i s f o r s k o t ? | 2 

 

2015 Haustönn       Konráð Jóhann Andrésson  

Leiðbeinandi:        Kt. 170190-2039 

Þorgeir Pálsson       Alþjóðaviðskipti 

1. Menning 

Þegar kemur að orðinu menningu í tali manna, er trúin oft það fyrsta sem skýst upp í 

hugann. Þótt svo að trúin leiki mjög stórt hlutverk þegar kemur að hegðun manna, þá eru aðrir 

þættir oft taldir upp sem lýsa henni betur, en sú nálgun er að; menning sé lærðar forsendur, 

gildi og viðhorf sem fólk samþykkir og aðlagar hegðun sína af (Hitt, Black og Porter, 2014).  

 Með þetta að leiðarljósi, er hægt að átta sig á, hvernig samfélög ganga í raun og veru 

fyrir sig. Með því er hægt að auka líkur manna á að ná þeirri aðlögun sem þarf til að mynda 

tengsl við viðkomandi umhverfi. Þegar tengsl hafa myndast, styrkjast þær athafnir sem eiga 

sér stað og minkar því einnig það menningarsjokk sem getur orðið þegar fólk leggur leiðir 

sínar inn í nýja menningarheima. 

 Því er vert að skoða þá þætti menningar, sem hafa tilhneigingu til að móta hegðun 

manna og viðhorf, til þess að auðvelda þá innkomu sem mun eiga sér stað þegar einstaklingar 

og fyrirtæki sækja út fyrir sína landsteina.  

1.1 Siðir 

Mismunandi samfélög hafa tileinkað sér mismunandi siði. En siðir mynda þá þætti 

innan samfélags sem leiða til þess hvernig samfélag, einstaklingar og fyrirtæki, eigi að 

aðhafast þegar kemur að hvað er rétt og rangt innan þess samfélags (Cavusgil, Knight og 

Riesenberger, 2012). Það sem er siðferðislega rétt í einu landi, getur verið siðlaust í því næsta. 

Því er það mikilvægt, að kynna sér siði þeirrar menningar, vegna þeirra óútreiknanlegu 

möguleika sem geta átt sér stað þegar kemur að öllum þeim samskiptum í gegnum viðskiptin 

og því er oftar en ekki nóg að fylgja einungis þeim lögum sem eiga sér stað í viðkomandi 

landi. 

1.2 Gildi 

Gildin koma oft nálægt þeim siðum sem viðgangast í viðkomandi samfélagi. Gildi eru 

ákveðnar athafnir sem einstaklingar og fyrirtæki telja mikilvægt að fara eftir og eru því sett 

þeim til leiðsagnar og þegar um er að ræða val og ákvarðanir falla þau oft á þau siðferðislegu 

verðmæti sem einstaklingar og fyrirtæki setja sér (Ketill B. Magnússon, 2013). Það leiðir því 

af sér, að gildin mynda ákveðna staðla sem einstaklingar og fyrirtæki fara eftir innan hvers 

samfélags. 
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1.3 Norm 

Norm eru þær samfélagslegu reglur sem stjórna hegðun fólks við hvert annað innan 

þeirra samfélags. Normum (stöðlunum) er svo yfirleitt skipt upp í tvo megin þætti, hefðbundin 

og ómissandi (Hill, 2014). 

Hefðbundin 

Hefðbundin norm eru þær hefðbundnu venjur sem eiga sér stað hjá einstaklingum við 

þeirra daglegu athafnir. Þegar átt er við þær hefðbundnu daglegu athafnir, er hugsað um þá 

litlu hluti sem falla undir minniháttar siðferðislega þýðingu hjá einstaklingum, til að mynda; 

klæðaburður, félagsleg hegðun, stundvísi og almenn skynsemi (Hill, 2014). 

Ómissandi 

Þau svokölluðu ómissandi norm eru þær venjur sem tilheyra hverju samfélagi í heild 

sinni. Þetta eru þau norm sem notuð eru í hverju samfélagi og því býst samfélagið við að hver 

og einn sem á erindi þangað, hvort um er að ræða stutta eða langa dvöl, uppfylli þessi norm. 

Því má segja að þessi norm hafi mikla siðferðislega þýðingu gagnvart samfélaginu, þ.e. 

einstaklingum sem lifa þar. Af því má leiða að samfélagið leggur mikið á sig að halda þeim 

gangandi og fylgist með að einstaklingar fari eftir þeim, en dæmi um ómissandi norm eru til 

að mynda; þjófnaður, mannát og sifjaspell (Hill, 2014). 

1.4 Aðrir þættir tengdir menningu 

Innan hvers samfélags viðgangast ótal margir þættir sem gera samfélagið að því sem 

það er.  

Auk siða, gilda og norma, eru aðrir þættir innan samfélagsins sem má tengja við 

menningu þess. Þessa þætti er því einnig vert að skoða, þar sem þeir geta verið álíka 

mikilvægir þegar kemur að því að kynna sér menningu nýrra landa þar sem þeir eiga oft 

stóran þátt í aðlögun fólks og fyrirtækja þegar farið er að aðhafast í nýjum löndum. 

1.4.1 Trú 

Oft er talað um trúna sem; sameiginlegt kerfi einstaklinga sem deila sömu viðhorfum 

og helgisiðum (Hill, 2014). Þess má því geta að trú þjóða er mis mikill áhrifavaldur þegar 

kemur að menningunni. Sumar þjóðir leggja mikið upp úr trúnni, þá sérstaklega þegar kemur 

að þeirra helgispjöllum, t.a.m. Bíblían og Kóraninn, en svo eru til aðrar þjóðir sem hinsvegar 

taka trú ekki eins alvarlega. Það er því mikilvægt að öðlast þekkingu á því hversu trúin er 
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mikill áhrifavaldur í samfélaginu og þar af leiðandi verður einna helst talað um kristna trú og 

íslamstrú, þar sem þessi trúarbrögð viðhafast í þeim löndum sem höfundur einbeitir sér að 

þegar kemur að viðkomandi rannsókn. 

Kristin trú 

Útbreiddust og hvað mest stunduð í Evrópu og Ameríku þótt svo að leiðir hennar liggji 

einnig mikið til Afríku. En kristni skiptist upp í nokkra megin flokka, þ.e. kaþólsku kirkjuna, 

rétttrúnaðarkirkjuna og mótmælenda, þar sem kaþólska kirkjan rúmar ríflega helmingi 

kristinna einstaklinga (Hill, 2014). 

 Þegar kemur að vinnusiðum kristinna einstaklinga, hafa miklar breytingar orðið þegar 

litið er aftur í tímann. Áður fyrr var mikil áhersla lögð á að vinna til þess að öðlast auð og 

skapa ákveðinn „veraldlegan munað“ fyrir heimili og kirkju (Hill, 2014).  

En þegar mótmælenda trúin myndaðist, breyttust leiðirnar á þann veg að; einstaklingar 

vinna mikið til þess að fjárfesta og því auka veraldlegar eignir sínar (Hill, 2014).  

Því er trúin að brjóta sig örlítið frá hinni hefðbundu leið kristninnar, sem styrkir að 

mótmælendatrúaðir einstaklingar leggja ekki eins mikið upp úr trúnni og þeir hefðbundu 

kristnu einstaklingar. Þar af leiðandi hefur hlutfall þeirra aukist jafnt og þétt þegar horft er á 

viðskiptaleiðtoga kristinna einstaklinga (Hill, 2014). 

Íslamtrú 

Á sögu sína að rekja aftur til 610 eftir lát Krists, er Íslamtrúin næst fjölmennasta 

stundaða trúin. Markmið trúarinnar er að sýna hverning hegðun allra múslima á að vera (Hill, 

2014). 

 Múslimum er skipað í tvo megin flokka innan trúarinnar, Sía og Súníta. 85% múslima 

eru Súnítar og því skipa Síar hin 15%. Báðir flokkar samþykkja grunntrú Íslam; það að lýsa 

yfir trú sinni til guðs og að Múhammeð er sendiboðinn hans (Council on Foreign Relations, 

e.d.). 

En þrátt fyrir það er mikill munur þegar kafað er örlítð dýpra inn í mun þessara flokka, 

en Síar trúa því að; Guð mun ávallt veita leiðsögn í gegnum ákveðna aðila sem ríkja af valdi 

og kappgirni. Súnítar trúa á vald Kóranins og hefðir Múhammeðs, sem verður til þess að 

leiðsögn einstakra einstaklinga hefur lítil sem engin áhrif á þá (Council on Foreign Relations, 

e.d.). 
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1.4.2 Stjórnmálalegir þættir 

Þegar kemur að stjórnmálalegum þáttum innan menningar þarf að líta til þess hve 

miklir áhrifavaldar siðir, gildir og norm eru innan þess samfélags. Ef samfélagið byggir mikið 

upp á hefðum, útfrá þeim siðum, gildum og normum sem þar viðgangast, eiga 

stjórnmálamenn og -konur meira til í að halda í þá þætti þegar landinu er stjórnað, þ.e. að 

einbeiting þeirra felur frekar í sér að mynda pólitískar ákvarðanir sem leiða af sér að fylgja 

hefðunum sem viðgangast í því landi (Pokhariyal, 2015). 

 Það leiðir af sér að því minni áhrif sem siðir, gildir og norm hafa innan hvers 

samfélags, því meira verða stjórnmálalegir þættir landa samræmdir og verður því leiðin inn í 

viðkomandi samfélög einfaldari í hnotskurn þegar kemur að skilningi hins pólitíska 

umhverfis.   

1.4.3 Menntun 

Samfélag án menntunar skortir víðsýni, getu og hugarfar til að halda þróun sinni 

áfram. Menntun gegnir því lykilhlutverk fyrir samfélög sem leita eftir framsýni til þróunnar, 

hún gefur af sér víðari sýn á hluti, þá stærðfræði- og tungumála þekkingu sem samfélög 

þarfnast til þess að geta auðveldað sér samskipti (Hill, 2014). 

 Menntakerfi þjóða gefur einnig til kynna hvað þjóðir eru hæfar við, þ.e. að sýna fram 

þá möguleika sem hægt er að stefna að í viðkomandi landi, t.a.m. land með hátt mentunarkerfi 

leiðir af sér samfélag sem er nýjungagjarnt, hátt launað, hungrað í tækifæri og leitast við að 

komast í gott starf en þá er hugsað til hinna vestrænu þjóða, sem eru neytendaþjóðir.  

Þegar lítið er lagt í menntkerfið skapast meiri stéttaskipting. Fólk er því almennt 

einungis að leitast eftir vinnu til þess að framfleyta sér og sínum, þ.e. hinn hefðbundi 

verkamaður skapast og oftast nær verða þau lönd að framleiðslulöndum, þar sem kjör 

starfsmanna eru yfirleitt bág, laun lág og möguleikar til betra lífs litlir sem engir. 

1.4.4 Tungumál 

„Eðli tungumáls myndar þá upplifun hvernig við skynjum heiminn“ (Hill, 2014, bls. 

107). Hvort sem það er talað mál eða sagt með líkamstjáningum, fer það mikið eftir menningu 

hvers lands hvernig þessir hættir eru notaðir. Er t.d. talað hratt og harkalega við einstaklinga 

eða ef til vill lítið talað með mikilli líkamstjáningu? 

 Nærgætni er því oftar en ekki mikilvægur liður þegar kemur að samskiptum manna frá 

mismunandi þjóðum, þar sem hröð og mikil líkamstjáning og tálsmáti í einu landi getur verið 

eðlilegur en ef til vill myndað mikið óöryggi og togstreytu við skilning þess í öðru landi getur 
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því leitt til mikilla samskiptaörðuleika ef báðir aðilar reyna ekki að sýna skilning á einkennum 

hvors annars. 

 Einnig er sterkur leikur fyrir einstaklinga að vanda orðaval þegar samskipti eiga sér 

stað. Þar sem merkingar orða geta verið valdur að misskilningi á milli ákveðinna 

menningarheima og því er mikilvægt að notast við orð sem og tungumál sem eiga e.t.v. ekki 

miklar líkur á því að geta skapað þennan misskilning. 

 Því er tungumál, þ.e. talsmáti og líkamstjáning manna mikill áhrifavaldur í 

samskiptum við einstaklinga frá öðrum löndum og er því einn af þeim þáttum sem skapar 

menningu þjóða (Hill, 2014). 

1.4.5 Lög og reglur 

Þegar kemur að lögum og reglum eru þau sett til þess að byggja upp þá grunnstoð 

samfélagsins sem gefur einstaklingum þekkingu á því hvað má og má ekki gera og hvernig 

hann á að haga sér innan þess ramma. Því má leiða að því líkum að lög og reglur byggja 

einnig á þeim siðum, gildum og normum sem viðhöfð eru í hverju samfélagi og því er oft um 

mikila fjölbreytni að ræða, þar sem þau beina okkur í átt að grunnviðhorfum samfélagsins og 

mynda því mikil tengsl þegar kemur að háttsemi hvers og eins innan þess. 

 Því ber að skilja, þar sem menningarmunur þjóða getur verið svo mismunandi þurfa 

einstaklingar sem sækja að inn í nýja heima að hafa í huga hvaða lög og reglur gilda í 

viðkomandi samfélagi, t.a.m. Þýskaland, þekkt land fyrir að vera með ótakmarkaðan 

hámarkshraða á hraðbrautum sínum, eða Saudí-Arabía, þar sem körlum er bannað að ganga 

með skartgripi um háls (Morrison og Conaway, 2006). 

1.5 Viðhorf 

Viðhorf manna myndast svo af þeim siðum, gildum, normum og fleiri þáttum sem 

mynda þeirra samfélag. Þar sem þessir þættir eru mismunandi hjá hverjum og einum er 

mikilvægt að hafa opinn hug þegar kemur að viðhorfum til hvers og eins. Það sama mætti 

segja um einstaklinga og fyrirtæki sem stunda viðskipti í öðrum menningarheimum sem hafa 

öðruvísi viðhorf en þau sem gilda heima fyrir. Það þarf að hafa opna hugarlund, þar sem 

aðstæður eru ef til vill allt aðrar en í viðkomandi heimalandi og því hafa einstaklingar og 

fyrirtæki þar þróað með sér ólíka siði og önnur gildi. 

 Gott dæmi eru mútur, en almennt séð eru mútur ólöglegar samkvæmt lögum í nánast 

öllum löndum heims. Engu að síður eru mútur stundaðar nánast hvar sem er í heiminum, þó í 

mis mikilum mæli. Þannig mætti lýsa þessu; ef fyrirtæki með þann bakgrunn að viðhorf þess 
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vill vera heiðarlegt í viðskiptum, á þann möguleika að hefja viðskipti við fyrirtæki sem kemur 

frá menningarheimi þar sem mútur eru til þess að gera mikið notaðar. Þannig að viðhorf 

beggja aðila hvors um sig eru óheppileg, þar sem annað fyrirtækið leggur áherslu á 

heiðarleika í viðskiptum og stundar því ekki mútur en hitt gerir hið gagnstæða. Háð 

viðhorfum beggja aðila myndast væntanlega sú niðurstaða að viðskipti milli þeirra munu 

líklega ekki eiga sér stað. 

1.6 Menningarsjokk 

Þegar einstaklingar og fyrirtæki sækjast í að stunda viðskipti í menningarheimum sem 

hafa gjörólíka siði og gildi sem leiða af sér mjög ólíkar venjur getur það leitt til 

menningarsjokks. Menningarsjokk er; sú andlega ringulreið sem skyndilega myndast hjá 

einstaklingum, sem allt í einu finna sig vera að vinna í umhverfi þar sem menningin er svo allt 

öðruvísi en sú sem þeir eiga að þekkja (Ferraro, 2002). Þegar einstaklingar upplifa 

menningarsjokk hefur það leitt til þess að geta þeirra til að túlka hina einföldustu hluti bregst 

þeim og því veikist skilningur þeirra á hinum ýmsu hlutum, svo sem mannlegri hegðun, 

höfnun, þráhyggju þannig að mikill vafi myndast þegar hin upprunalegu lærðu siðir, gildi og 

norm allt í einu þjóna eingum tilgangi (Ferraro, 2002). 

 Því er mikilvæt að kynna sér siði og gildi hvers menningarsamfélags sem einstaklingar 

og fyrirtæki ætla að hefja viðskipti við eða hasla sér völl á til þess að minnka það mögulega 

menningarsjokks sem getur átt sér stað þegar einstaklingar frá viðkomandi fyrirtækjum byrja 

að starfa í þeim nýja menningarheimi. 

1.7 Mælanlegir þættir menningar 

Eftir að hafa mælt yfir 100.000 einstaklinga á einungis sex árum, skapaði 

sálfræðingurinn Geert Hofstede fjóra þætti sem gáfu vísindamönnum kleift að mæla 

fyrirtækjamenningu (Hill, 2014). Þótt svo að þessir fjórir þættir væru í fyrstu ætlaðir til þess 

að sjá hvernig menning vinnustaða væri, hefur raunin orðið sú að hún endurspeglar einnig þá 

menningu sem á sér stað í samfélaginu. Þessir þættir eru; valdafjarlægð, óvissa, 

einstaklingshyggja og karlemnnska og kvenleiki. 

Valdafjarlægð 

Valdafjarlægð lýsir ójafnri líkamlegri- og vitsmunalegri getu einstaklinga. Þar sem 

valdafjarlægð er há, leiðir það almennt af sér að stéttaskipting þeirra samfélaga er mikil, þ.e. 

bilið á milli stéttanna er langt. Þetta merkir einnig að launabil einstaklinga samfélagsins er 



H v e r n i g  g e t u r  þ e k k i n g  á  m e n n i n g u  s k a p a ð  s a m k e p p n i s f o r s k o t ? | 8 

 

2015 Haustönn       Konráð Jóhann Andrésson  

Leiðbeinandi:        Kt. 170190-2039 

Þorgeir Pálsson       Alþjóðaviðskipti 

mikið. Þar sem valdafjarlægðin er lág, einbeita samfélög, eins mikið og þau mögulega geta, 

sér að því að draga úr þessum mun milli stétta til þess að auka jafnvægið gagnvart þeirri 

líkamlegu- og vitsmunalegu getu einstaklinga (Hill, 2014). 

Óvissa 

Þessi þáttur menningar leitast við að finna út hvað einstaklingar samfélags geta látið 

viðgangast mikla óvissu innan þess. Í samfélögum sem finna mikla óvissu leiðir það til þess 

að einstaklingar setja hærri forgangsröðun á starfsöryggi, þ.e. starf sem einstaklingar telja að 

þeir missa ekki ef óvissan eykst í samfélaginu og því mynda þeir sér oft ævistarf úr 

viðkomandi störfum þar sem vinnuferillinn og eftirlaunaárin er hápunktur þeirra og því mikil 

þörf fyrir lög og reglur (Hill, 2014). 

 Einnig eru til samfélög þar sem óvissan er lítil, en þessi samfélög skapa engu að síður 

einstaklinga sem eru meira áhættusæknir en gengur og gerist, sem gerir það að verkum að 

einstaklingarnir eru opnari fyrir starfsbreytingum (Hill, 2014). 

Einstaklingshyggja 

Þessi þáttur einskorðast við það að skoða sambandið á milli einstaklingshyggju 

einstaklinga og samband þeirra við vini og vandamenn. Samfélag sem einkennist af 

einstaklingshyggju leiðir af sér að sambönd einstaklinga við vini og vandamenn innihalda 

minni tryggð, þar sem einbeitingin snýr hvað helst að frjálsræði og afrekum einstaklinga (Hill, 

2014). 

 Í samfélögum þar sem einstaklingshyggja einstaklinga er lág, leiðir sú staða til þess að 

samband við vini og vandamenn er sterkt sem leiðir til þess að meiri tryggð er á bak við öll 

þau sambönd sem haldið er í og því skapast það megin markmið að líta eftir þeim hagsmunum 

sem fylgja því að hafa sterk bönd við nákomna vini og vandamenn (Hill, 2014).  

Karlmennska og kvenleiki 

Þegar kemur að karlmennsku og kvenleika, er verið að mæla sambandið á milli kyns og 

vinnustaðar. Þar sem karlmennska er meira við völd í samfélögum er almennt séð meiri hefð 

fyrir hlutverkum kynjanna, konur t.a.m. heimavinnandi og karlar útivinnandi, sem skýrist 

þannig að þau afrek, völd og hugmyndafræði á að falla meira undir karlinn (Hill, 2014).  

Það leiðir því svo af sér að þegar kvenleiki ríkir innan samfélags, að áherslur á kyn og 

stöður þeirra gagnkvart hefðum og vinnu verða minni, eða jafn vel hverfi, þ.e. að konur og 
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karlar geta bæði unnið við sömu vinnu og því áorkað sömu afrekum, völdumog myndað sér 

sömu hugmyndafræði.  
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2. Innganga í ný viðskiptalönd 

Þegar fyrirtæki og einstkalingar ákveða að hefja inngöngu inn í önnur lönd eða svæði en 

núverandi starfsemi viðgengst leiðir það til þess; fyrirtæki og einstaklingar þurfa að 

endurskipuleggja núverandi starfsemi sína þannig að hún myndar það form að hluti hennar 

eða hún öll verði starfrækt annarstaðar en hún upprunalega var.  

Það eru til margar ástæður fyrir því að fyrirtæki og einstaklingar færa starfsemi sína, en 

rekstarkostnaður, opinber gjöld (skattur, tollur ofl.), óvissa í samfélagunu eru oft þeir megin 

þættir sem hafa ýtt undir að fyrirtæki og einstaklingar ákveða að færa sig um sess. 

Þó svo að þessar ásæður ýti undir að fyrirtæki og einstaklingar leitist við að flytja 

starfsemi sína, þarf einnig að hugsa um þær mögulegu inngönguhindranir sem skapast geta 

þegar fyrirtæki og einstaklingar flytja starfsemi sína og því ber að skoða hvort að sá kostnaður 

við að leysa úr þeim inngönguhindrunum sem myndast geta vegi minni en sá kostnaður við að 

halda núverandi starfsemi kyrri.  

Til þess að einfalda fyrirtækjum og einstaklingum inngöngu inn á nýja markaði hafa 

myndast nokkrar leiðir sem hugsaðar eru til að auðvelda þeim að setja upp starfsemi sína í 

nýjum viðskiptalöndum. En til að mynda eru þær helstu útflutningur, alverk, leyfisveiting, 

sérleyfi, samáhættufyrirtæki og dótturfyrirtæki. Verða þessar leiðir skilgreindar hér á eftir til 

þess að fá dýpri skilning á því hvernig einstaklingar og fyrirtæki aðhafast þegar innganga inn í 

ný viðskiptalönd á sér stað. 

2.1 Ólíkar inngögnuleiðir 

Útflutningur 

Útflutningur er algengasta form inngöngu á markað þegar kemur að því að fyrirtæki 

og einstaklingar vilja færa starfsemi sína inn í ný viðskiptalönd. Þessi leið snýst um það þegar 

verið að selja vörur og þjónustu beint frá heimalandi, en til að mynda er algengt að fyrirtæki 

flytja vörur sínar inn í erlend viðskiptalönd þar sem útibú þeirra eða aðrir söluaðilar taka við 

þeim og selja þær svo til neytenda.  

Þegar kemur að útflutningi tengdum þjónustu, leiðir það af sér að tvö eða fleiri 

fyrirtæki gera með sér samning um kaup og sölu á þjónustu, en þessi þjónusta getur falið í sér 

allt frá því að fyrirtæki kaupir vélar og söluðilinn sendir aðila til þeirra til þesss að setja upp 

viðkomandi vél, sem leiðir af sér aukna þjónustu með kaupum á vöru, til þess að fyrirtæki 

selji ákveðna þjónustu til þess að betrumbæta starfsemi viðkomandi kaupanda (fyrirtækis). 
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Dótturfyrirtæki 

Dótturfyrirtæki eru fyrirtæki í viðkomandi landi sem eru í fullri eigu erlenda 

fyrirtækisins. Það að stofna til dótturfyrirtækis innan nýrra landa er hægt á tvo vegu; með 

uppbyggingu nýs fyrirtækis frá grunni, þ.e. að fyriræki er byggt upp frá grunni innan veggja 

nýja viðskiptalandsins, eða með kaupum á núverandi fyrirtæki sem er staðsett í nýja 

viðskiptalandinu og því breytt til að það samræmist móðurfyrirtækinu (Hill, 2014). 

 Þegar dótturfyrirtæki er byggt upp í nýju landi skapar það oft á tíðum meira svigrúm 

fyrir eigendur þess; en þeir t.a.m. þurfa ekki að standa í baráttu um hverning fyrirtækinu á að 

vera stjórnað, minnkar áhættu að ákveðin „innri verðmæti“ ljóstrist upp og að það hefur alla 

þá þekkingu, styrki og þann peningalega stuðning frá móðurfélaginu (Hill, 2014). 

 Að skapa dótturfyrirtæki er samt sem áður dýrasta leiðin þegar kemur að inngöngu 

fyrirtækja inn í ný viðskiptalönd, þá sérstaklega þegar fyrirtækið er byggt upp frá grunni. Því 

hafa fyrirtæki oft keypt fyrirtæki sem eru þáþegar staðsett í nýja viðskipalandinu, en það 

myndar önnur vandamál, eins og; að innleiðing menningar móðurfélagsins getur reynst erfið, 

ef mikið af uppsögnum á sér stað, getur það skapað slæmt orðspor innan nýja samfélagsins. 

Þannig að hvorn kostinn sem móðurfyrirtækið ákveður að taka, fellur allur sá kostnaður og 

áhætta á móðurfélagið ef fjárfestingin gengur ekki upp og verður því að sokknum kostnaði 

(Hill, 2014). 

Alverk 

Alverk fellur í sér að fyrirtæki sérhæfa sig hönnun, uppbyggingu og uppsetningu á 

heildstæðu verki, þar sem hver og einn þáttur er hannaður og framleiddur úr, t.a.m. 

uppbygging húsnæðis, uppsetning starfstöðva og svo þjálfun starfsfólks sem leiðir að því að 

þegar verkið er síðan afhent viðkomandi kaupanda er það rekstarhæft (Hill, 2014). 

Leyfisveiting 

Þegar leyfisveiting á sér stað, er gert samkomulag á milli tveggja aðila, leyfisveitandi 

veitir leyfiskaupanda ákveðið leyfi til þess að byggja upp rekstur gegn ákveðnu gjaldi. 

Viðkomandi leyfi geta meðal annars verið; notkun á einkaleyfum, ákveðnum uppfiningum, 

rekstrarformum, vörumerkjum. Með þessu skapar kaupandi leyfisins sér ákveðið verðmæti til 

þess að hefja eða betrumbæta sinn rekstur (Hill, 2014). 
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Sérleyfi 

Sérleyfi er ákveðið leyfi sem myndar grunn sinn frá hinni hefðbundnu leyfisveitingu 

en stendur yfir í lengri tíma og því skapast harðari kröfur sem leyfishafinn þarf að fylgja eftir 

frá leyfisveitandanum (Hill, 2014). 

Samáhættufyrirtæki 

Samáhættufyrirtæki myndast þegar fyrirtæki er í eigu tveggja eða fleiri aðila. 

Algengasta fyrirkomulagið er að eignaskiptin eru jöfn á milli aðilana, það er til helmings á 

milli tveggja þriðjungur á milli þriggja aðila o.s.fv. (Hill, 2014). 

2.2 Atriði til umhugsunar við inngögnu á nýja markaði 

Þegar innganga einstaklinga og fyrirtækja inn í ný viðskiptalönd hefur átt sér stað 

kemur að aðlögunarhæfni þeirra á þeim nýja markaði sem sótt var á. Því er oft talað um þrjá 

þætti sem fyrirtæki og einstaklingar þurfa að tileinka sér til þess að auka þær líkur að ná 

árangri og skapa samkeppnisforskot og með því minnkar sú áhætta sem felur í sér að fara inn 

á nýja markaði og þær ingönguhindranir sem myndast geta, verða minni og auðveldari til 

úrlausna. En þessir þættir eru; skilvirkni, sveigjanleiki og lærdómur. 

2.2.1 Skilvirkni 

„Fyrirtæki þurfja að byggja upp alþjóðlega virðiskeðju sem er sveigjanleg“ (Cavusgil, 

Knight og Riesenberger, 2012, bls. 309).  

En það sem almenn skilvirkni leiðir af sér; er lækkun á hinum hefðbundna 

rekstrarkostnaði og þeim staðbundnu athöfnum sem eiga sér stað innan fyrirtækisins á 

alþjóðlegum vettvangi (Cavusgil, Knight og Riesenberger, 2012). 

 Það getur samt sem áður verið flókið verkferli að draga úr kostnaði þegar kemur að 

rekstri og athöfnum innan fyrirtækisins. En þegar þessar kostnaðaraðgerðir eiga sér stað; þurfa 

fyrirtæki að hafa varann á hvað varðar þann hluta af rekstrinum. Einnig þarf að huga að þeim 

athöfnum sem koma að starfsemi hans, þ.e. að starfsemin skaðist sem minnst svo að ákveðin 

keðjuverkun skapist ekki innan fyrirtækisins sem leiðir af sér að virðiskeðja fyrirtækisins 

lækki í virði og verði því ónothæf, þegar kemur að notkun hennar við starfsemi fyrirtækisins. 

2.2.2 Sveigjanleiki 

„Fyrirtæki þurfa að skapa sveigjanleika til þess að mæta áhættum og tækifærum 

landsins“ (Cavusgil, Knight og Riesenberger, 2012, bls. 309).  
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Það að skapa sveigjanleika til þess að mæta þeim fjölbreytilegu þáttum er gífurlega 

krefjandi fyrir fyrirtæki og þá einstaklinga sem leggja ný viðskiptalönd undir fót. Þegar 

sveigjanleiki fyrirtækis hefur skapast öðlast fyrirtækið þann möguleika að ná undir sig fótum í 

þeim staðbundnu auðlindum sem gefa tækifæri af sér (Cavusgil, Knight og Riesenberger, 

2012). 

Þessar auðlindir eru til að mynda þau sambönd sem verða til í gegnum hið nýja 

samfélag, hvort sem það er flutningsfyrirtæki, tæknifyrirtæki eða fjármálafyrirtæki, en þá 

einfalda þau oft á tíðum þau vandamál sem myndast geta, skapa aukin tækifæri og veita 

upplýsingar um hverning starfsemin virkar í viðkomandi landi. 

Auðlindirnar geta einnig verið nýtt virði innan hins nýja samfélags, þ.e. ef fyrirtækið 

nær að mæta þeim sveigjanleika sem þarf og því uppfyllir þau samfélagsleguskilyrði betur en 

samkeppnisaðilar þeirra sem eru nú þegar á markaðinum skapar það aukið virði á meðal 

neytenda sinna, sem leiðir að sér traust og trúsemi. 

2.2.3 Lærdómur 

„Fyrirtækið þarf að búa til þann hæfileika að læra að starfa á alþjóðamarkaði til þess að 

geta notast við hann hvar sem er“ (Cavusgil, Knight og Riesenberger, 2012, bls. 309).  

Það að fyrirtæki þurfi að búa til hæfileika að læra að starfa á alþjóðamarkaði, er þá verið 

að hugsa um að fyrirtæki myndi ákveðin tengsl við þau samfélög sem þau starfa í. Við þessi 

tengsl skapast svo nýjar tækni- og stjórnunaraðferðir, hugmyndir af nýjum vörum og þjónustu 

og hugsanlegir möguleikar á framtíðar samstarfi, sem myndar þann hæfileika að fyrirtækið á 

auðveldara með að komast lífs af þegar það hefur starfsemi sína í nýju viðskiptalandi 

(Cavusgil, Knight og Riesenberger, 2012).  
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3. Rússland 

3.1 Menning 

Rússland nær yfir 17 milljón ferkílómetra, u.þ.b. 57 sinnum stærra en Ísland, sem þýðir 

að það er stærst af öllum löndum í heiminum. Þar sem landið er svo viðamikið, leiðir það af 

sér að fólk er mikið dreift og því skapar það mismunandi menningu á mismunandi svæðum 

innan landsins. 

 Því hefur oft verið gefið til kynna að menningin skiptist mikið upp eftir því hvar hinn 

almenni rússnenski ríkisborgari býr, þ.e. í norður-, suður-, austur- eða vestur Rússlandi (King, 

2008). 

Vestur Rússland 

Vestur hluti Rússlands er þar sem meirihluti fólks býr og því leynir sér ekki að 

þéttleikinn er mikill á milli fólks. Þetta er talin vera „vagga“ hinnar rússnensku menningar þar 

sem hér fyrir finnst fólk sem lifði við hinn rússnenska kommúnisma, fall hans og innleiðingu 

frá hinni vestrænu menningu, gilda og áhrifa, sem leiðir til mikils fjölbreytileika að 

menningarkeimi innan fólksfjöldans. Þar sem þetta var og er enn þann dag í dag miðpunktur 

Rússlands hefur viðskiptalífið einna mest dafnað á þessum slóðum, 48 af 50 af helstu 

auðlindum Rússlands eru á þessum slóðum sem einnig hefur styrkt þá stöðu um þróun 

viðskiptalífsins og menningarinnar (King, 2008). 

Austur Rússland 

Þegar komið er til austur Rússlands hefur skapast allt annar blær á menninguna en í 

vestur Rússlandi. Tveir flokkar af íbúum hafa myndast á þessu svæði;  

Sibiryaky sem eru afkomendur brautryðjenda sem bjuggu í Síberíu, eða fyrverandi fanga úr 

fangabúðum Stalíns. Íbúarnir hafa mikla eðlishvöt fyrir að komast af á eigin spýtur þar sem 

kerfi þeirra leiðir af gagnkvæmu trausti við náungan er sterkust á hjá þessum flokki. 

Seinni flokkurinn er kallaður dalnevostochniki og býr á austurtsrönd Rússlands og þarf að 

treysta meira á sín úrræði og þekkingu og reiða sig minna á aðstoð frá ríkinu (King, 2008). 

Norður Rússland 

Kuldi er sterkasta orðið til þess að lýsa norður Rússlandi. Hinn hefðbundi landbúnaður 

er ómögulegur þar sem svo kalt er í veðri. Því hefur ákveðin veiðimenning skapast á þessum 
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slóðum, þar sem íbúar reiða sig á veiðar, þá bæði dýra- og fiskveiðar til þess að afla sér fæðu 

sem er því helsta atvinnugreinin auk þeirra sem vinna við námugröft (King, 2008). 

Suður Rússland 

Suður Rússland er oft sagður vera suðupottur menningar þegar kemur að menningu 

innan Rússlands. Hinn suðræni hluti spannar frá norður Kákasus niður að byrjun Dóná. 

Svæðið inniheldur 112 mismunandi þjóðflokka, þar sem mikill rígur hefur staðið yfir í yfir 

100 ár, eða frá því að Rússar náðu völdum um 1860. Helsta menningin á þessum slóðum á 

uppruna sinn frá flóttafólki frá Kasakstan sem var í frelsisleit (King, 2008).  

3.1.1 Siðir 

Þegar kemur að siðum Rússa, fer það mikið eftir hvar búseta þeirra er. En þrátt fyrir 

það er þjóðin mjög fjölskyldukær sem leiðir að því að mikið af þeirra hagsmunum liggja í 

gegnum fjölskyldu þeirra sem oft á tíðum voru þeir einu aðilar sem hver og einn einstaklingur 

gat treyst. 

3.1.2 Gildi og norm 

Eins og sagt hefur verið áður eru gildi; ákveðnar athafnir sem einstaklingar og 

fyrirtæki telja mikilvægt að fara eftir og eru því sett sér til leiðsagnar (Ketill B. Magnússon, 

2013) og normin eru þær samfélagslegu reglur sem stjórna hegðun fólks við hvert annað 

innan þeirra samfélags (Hill, 2014). Þetta á því miður ekki heima í Rússlandi, þar sem nýjar 

og nýjar athafnir hafa verið settar og svo „skrúfaðar niður“ hver á fætur annarri í gengum þá 

atburði sem hafa átt sér stað í Rússlandi síðustu 100 ár. Að fyrir sérhvern einstakling hefur 

reynst nánast ómögulegt að skapa sér ákveðin gildi og norm til þess að fara eftir og því hefur 

myndast ákveðin samblanda af gildum og normum hjá íbúum Rússlands frá 

rétttrúnaðarkirkjunni, kommúnistanum og vestrænni menningu (King, 2008). 

3.1.3 Trú 

Helsta trú íbúa samfélagsins er kristni í rússnensku rétttrúnaðarkirkjunni, þrátt fyrir 

það fyrirfinnst einnig; íslamtrú, búddismi, gyðingdómur og kristni sem ekki er í 

rétttrúnaðarkirkjunni (King, 2010). 

 Þótt svo að flestir íbúar Rússlands séu í rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni, telur það ekki 

nema 40% af þjóðinni, þar sem einungis 5% af þeim sækja reglulega til kirkjunnar („Mapping 

Russia’s religious landscape“, 2012). Það má því segja að sú breyting hvað varðar áhersla á 

trúna hefur skapað ákveðið trúfrelsi innan þjóðarinnar, þá þegar horft er aftur fyrir 1990. 
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Hinar nýju kynslóðir finna greinilega fyrir meira öryggi, sem leiðir að því að minna þarf að 

styðjast við trúna, eins og var oft gert á tímum kommúnismans. 

3.1.4 Stjórnmálalegir þættir 

Þeir stjórnmálalegir þættir sem viðhafast í Rússlandi hafa bæði vafist fyrir íbúum og 

fræðimönnum, en þrátt fyrir það, er stjórnmálalegi kjarni málsins sá, að forseti þjóðarinnar 

hefur mestu völdin (King, 2010). 

 Forsetaembættið í Rússlandi er valdamesta staðan sem fyrirfinnst innan þjóðarinnar. 

Forsetinn hefur meðal annars vald yfir her þjóðarinnar, gífurleg áhrif á allar innan- og 

utanríkisstefnur, getur fyrirskipað nauðungarlög án samþykkis þingsins sem og lýst yfir stríði 

(King, 2010). 

 Forsetinn reiðir sig þó á svokallaða „forsetastofnun“ Rússlands. Þar vinna um 2000 

manns, sem undir stjórn forseta Rússlands takast á við þau helstu daglegu vandamál sem upp 

koma (King, 2010). 

 Alþingi Rússlands skiptist í tvær megin deildir; „efra-húsið“ eða bandalagsráðið, sem 

skipa 174 sætum frá meðlimum úr 87 sýslum innan Rússlands og svo „neðra-húsið“ eða 

ríkisráðið, sem er skipað 450 kosnum einstaklingum (King, 2010). 

 Í ríkisstjórn Rússlands eru síðan fjórtán aðilar sem hafa það vald að breyta, bæta eða 

eyða lögum, og því sjá einnig um stjórnun á þeim ríkisreknu stofnunum og þjónustum (King, 

2010). 

3.1.5 Almenn menntun 

Menntakerfi Rússlands hefur haldist lítið sem ekkert breytt frá falli kommúnismans, 

þar sem einbeitingin var lögð á „sameiginlega þróun“, sem leiddi til að refsingar voru alla 

jafnan meira viðgangandi frekar en uppbygging nemenda, en þá er átt við að hin hefðbunda 

„frjálsa hugsun“ nemenda er fyrirlitin, þar sem vísindin, eða stærðfræðiáfangar eru megin 

grein skóla í Rússlandi (King, 2010). 

3.1.6 Tungumálið 

Rússnenska er megintungumál þjóðarinnar. Með það að leiðarljósi hafa samt sem áður 

margar kannanir sýnt fram á að meira en helmingur rússnenskra viðskiptamanna og kvenna 

tala og skilja ensku og fjórðungur þeirra notast við hana í daglegum viðskiptum en enska er 

kennd sem annað tungumál í flest öllum skólum (King, 2010). 
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 Því er gert ráð fyrir að í náinni framtíð mun enn hærra hlutfall þjóðarinnar geta talað 

og skilið enskuna, sem gerir það mögulegt að leiðir til betri og einfaldari samskipta verði að 

veruleika þar sem erlendir einstaklingar eiga auðveldari leið með að hafa samskipti við 

rússnenska ríkisborgara sem hefur oft verið einn af þeim mótkröftum við að heimsækja 

þjóðina eða leggja land undir fót þegar kemur að viðkskiptum. 

3.2 Viðskiptamenning 

Viðskiptamenning Rússlands hefur tekið stakkaskiptum síðustu 30 ár. Byggist hún nú í 

dag aðallega á þremur þáttum; hefð, þróun annarra landa og þróunarinnar sem átti sér stað við 

fall kommúnismans (Grachev, 2009). Þessir þrír þættir ættu því að gefa ágæta sýn á hverning í 

raun og veru hinir rússnensku viðskiptamenn og konur athafna sig í viðskiptum. 

 Að halda í hefðina er stór þáttur hjá Rússum, því eiga þeir oft á tíðum mjög erfitt með 

að samþykkja aðra möguleika á hvernig eigi að aðhafast þegar kemur að viðskiptum. Þar sem 

þeirra viðskiptasiðir hafa lítið sem ekkert þróast um hverning hlutirnir eiga að vera gerðir og 

því sitja enn sterkar rætur í huga þeirra um að þeir séu að standa að góðum viðskiptum í dag 

(Morrison og Conaway, 2006). 

 Hinsvegar þegar horft er á rússneska viðskipamenn og konur í dag, sést að þau hafa 

öðlast víðara sjónarhorn á hlutina. Því er ef til vill að þakka þróun viðskiptalanda Rússa, en 

þau hafa sýnt fram á að nývæðing, þ.e. að minnka áherslu á hefðina þegar kemur að 

viðskiptum við erlenda aðila eykur möguleika á að viðskipti munu eiga sér stað. 

Erfið ákvarðanataka 

Eins og áður hefur komið fram, þá byggist viðskiptamenning Rússlands meðal annars 

á hefð. En nú í dag, eftir fall kommúnismans, hefur skotist upp vandamál hjá rússneskum 

viðskiptamönnum og konum. Áður fyrr tíðkaðist það að stjórnendur tóku ákvarðanir í 

samræmi við það sem stjórnvöld lögðu áherslu á, það var hin rétta ákvörðun! Í dag hefur sú 

klemma myndast að stjórnendur þurfa alls ekkert að vera í samræmi við ríkistjórnina, svo 

lengi sem þeir fara eftir lögum og reglum, og því hefur ákvarðanatakan fyrir þá orðið 

sjálfstæðari og því erfiðari (Morrison og Conaway, 2006).  

Óöryggi í samfélaginu 

Eftir 1990, hefur efnahagslífið í Rússlandi í raun og veru aldrei náð neinu jafnvægi. 

Einstaklingar og fyrirtæki reiddu sig á ákveðnar samsteypur sem fylgdu kommúnismanum og 
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eftir að hann féll hefur jafnvægið verið sótt á margan hátt hjá fólki, meðal annars í gegnum 

trúna, fjöldskylduna, samfélagshópa eða annarstaðar (Morrison og Conaway, 2006).  

Það mætti einnig nefna þá tiltölulega nýlegu atburði sem hafa gerst í samfélaginu, þ.e. 

fall Rúblunar eftir að viðskiptabann var sett á Rússland þegar þeir gerðu atlögu á Krímskaga í 

Úkraínu árið 2014. 

3.3 Siðir 

Siðirnir fylgja svo að sjálfsögðu þeirri menningu sem ríkir innan landsins. Þegar kemur 

að viðskiptum, þ.e. þeirri hegðun sem ákvarðast innan viðskiptaramma Rússlands er oft talað 

um þrjá þætti sem eru sérstæðir við rússnenskt viðskiptalíf, skýr samskipti, undralausnir á 

vandamálum og „blat“. 

Skýr samskipti 

Í Rússnensku viðskiptalífi fylgir mikið skipulag, þar er leitast eftir góðum og 

áræðanlegum samskiptum, bæði á milli yfirmanna og þeirra undirmanna, eins og á milli 

deilda innan fyrirtækja. Rússar leitast ekki eftir að það sé talað hringinn í kringum verkefni, 

þannig að þeir eiga að ná einhverjum vísbendingum um hvernig eigi að vinna viðkomandi 

verkefni, heldur að skipanir séu skýrar, hnitmiðaðar og nákvæmar um hvernig eigi að vinna 

viðkomandi verkefni (Morrison og Conaway, 2006). 

Undralausnir á vandamálum 

Myndbönd og myndir hafa skotist upp á veraldarvefnum síðustu ár, þar sem hefur sést 

í rússnenska ríkisborgara búa til lausnir við vandamál sem hafa myndast hjá þeim og leyst þau 

á einfaldan og því á óhefðbundinn hátt.  

Þetta má einnig sjá í viðskiptaheiminum, það að rússnenskir viðskiptamenn og -konur 

finna hinu ótrúlegustu lausnir á vandamálum sem skjótast upp og því eru Rússar oft kallaðir 

„menn uppfinninganna“ (Morrison og Conaway, 2006). Það að eiga auðvelt með að leysa 

vandamál þegar þau rjúka upp, kallar á óhefðbundna hugsun, þ.e. að hugsa mikið út fyrir hinn 

hefðbundna ramma, sem gefur rússnensku viðskiptafólki gott forskot hvað varðar að einfalda 

hluti, skera kostnað og því eiga þá möguleika að halda viðskiptaáætlunum sínum á tíma sem 

leiðir af sér góð samskipti á milli þeirra og viðskiptavini sinna. 
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„Blat“ 

Rússnenska orðið „blat“ þýðir; sambönd eða áhrif og því gerist mjög lítið án þess að 

hafa réttu samböndin við réttu aðilana. Ferlið virkar þannig að; viðskiptamenn gera hvor 

öðrum greiða, sem leiðir að því að viðkomandi verkferli einfaldast, verður fljótlegar í vinnslu 

eða klárast á réttum tíma (Morrison og Conaway, 2006). Með viðkomandi greiða er ekki 

óalgengt að svokallaðar „gjafir“ fylgja með. En þessar gjafir geta verið peningar, aðrir greiðar 

eða á annan hátt hlutir sem viðkomandi þarfnast (Morrison og Conaway, 2006).  

3.4 Gildi 

Sett var fram rannsókn á vegum CCL (Center for Creative Leadership) til þess að sjá 

mun á gildum stjórnanda í hverju landi fyrir sig og því hvernig hægt væri að auka skilninginn 

þeirra til muna en áður. 

 Voru athugaðir 112 flokkar hvað varðaði mun stjórnenda hverrar þjóðar fyrir sig sem 

var svo skipt niður í sex megin stíla stjórnunar; virðisstíll, liðsheildarstíll, þátttökustíll, 

mannúðlegurstíll, sjálfsvarnarstíll og sjálfstæðisstíll (Center for Creative Leadership, 2014). 

 Rússland einkenndist af liðsheildar- og virðisstíl, sem samkvæmt könnuninni sem 

þýðir að stjórnunarstíll rússnenskra yfirmanna leggur áherslur á háa staðla, nýsköpun með það 

að leiðarljósi að hvetja fólk í kringum sig sem unnið er með, þar sem tryggð, stolt og 

samvinna er grunnurinn að því að verkefavinnu er náð (Center for Creative Leadership, 2014).  

3.5 Lög og reglur 

Hin vestrænu viðskiptalög og reglur eru oftar en ekki þreytandi og skapa því mikla 

innilokunarkennd í augum rússnensks viðskiptafólks. Það leiðir að því að, mikið getur leynst 

af undantekningum þegar kemur að lögum og reglum þar í landi, með það að leiðarljósi að oft 

eru sömu lögin túlkuð á marga mismunandi vegu (King, 2008). 

 Með þessum undantekningum og mistúlkunum hefur skapast nýtt viðhorf hins 

almenna viðskiptamanns gagnvart þeim lögum og reglum sem nú viðgangast, en það er að 

viðskiptalífið byggist nú á „óskrifuðum reglum“ sem lang flestir fara almennt eftir. Þessar 

óskrifuðu reglur eru að vissu leiti mikilvægar, þar sem þær koma oft í stað þeirra margtúlkuðu 

reglna sem viðganagst í samfélaginu, en samt sem áður skapar það því erfiðar aðstæður fyrir 

erlent viðskiptafólk sem hyggst stunda viðskipti þar í landi (King, 2008). 
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3.6 Fjórir þættir Hofstede 

Valdafjarlægð 

93 stig af 100 

mögulegum segir mikið til 

um hvernig valdafjarlægð 

viðhefst í Rússlandi. Þetta 

gefur einnig til kynna að 

landið er mjög miðstýrt, þ.e. 

að 2/3 af öllum þeim 

erlendu fjárfestingum enda í 

höfuðborginni Moskvu.  

Það að 

valdafjarlægðarbilið er svo 

mikið á milli þeirra 

valdameiri og valdaminni ýtir á hversu mikilvægt er að ná í valdamikla stöðu í samfélaginu. 

Hegðun fólks lýsir því oft hvernig stöðu það skipar í samfélaginu, og þá sérstaklega þegar það 

kemur að viðskiptalífinu; fundir, samningaviðræður og samstarfsvilji einstaklinga má yfirleitt 

rekja til hversu „hátt“ þeir eru uppi í virðiskeðju fyrirtækisins („Russia – Geert Hofstede“, 

e.d.). 

Óvissa 

Að vera ógnað af því að óljósar aðstæður myndast, ræður ríkjum hjá rússnenskum 

ríkisborgurum, enda með 95 stig af 100 mögulegum. Eitt flóknasta stjórnmálakerfi í 

heiminum hjálpar svo ekki mikið til við að minnka óvissuna. Því eltir hún viðskiptalífið 

mikið, þ.e. að hegðun rússnenskra viðskipta manna og -kvenna felur í sér að vissu leiti mikla 

óvissu, þ.e. falla oft undir „annaðhvort eða“; en þá er átt við að viðskiptafólk sé annaðhvort 

ótrúlega ílla undirbúið þegar kemur sölukynningum og samningaviðræðum þar sem 

einbeitingin liggur einna helst í að skapa sambönd eða þá að sölukynningar og 

samningaviðræður eru mjög efnismiklar, skýrmæltar og nákvæmar, sem fylgir því þá að 

áætlanagerðir og upplýsingagjöf fylgi annarri hvorri hliðinni.  

Viðskiptaþjóðin leitast við að afla sér grunnupplýsinga um þau mál sem koma fyrir 

brjóst þeirra, þá með formlegum og hlédrægum hætti þar sem formleg samskipti er merki um 

virðingu („Russia – Geert Hofstede“, e.d.). 

93 95

39 36
30

50

60

10

Valdafjarlægð Óvissa Einstaklingshyggja Karlmennska og
kvennleiki

Rússland Ísland

Fjórir þættir Hofstede - Rússland samanborið við Ísland, e.d., mynd 1 
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Einstaklingshyggja 

Einstaklingshyggja tíðkast nánast ekki í Rússlandi. Þjóðin er mjög fjölskyldu- og 

vinakær, þar sem íbúar tala um að vinir og vinkonur þeirra eru þeirra bræður og systur. Það að 

einstaklingshyggjan ráði ekki ríkjum í Rússlandi, leiðir að því að íbúar reiða sig á fjölskyldu 

og vini og gengur það oft svo langt að heilu hverfin hjálpast að þegar kemur að mikilvægum 

vandamálum sem þarfnast úrlausna. Þetta leiðir til þess að mörg sambönd eru mynduð, þar 

sem þetta eykur því möguleikana í framtíðarviðskiptum og mögulega betri lifnaðarháttum en 

þeir núverandi bjóða uppá („Russia – Geert Hofstede“, e.d.). 

Karlmennska og kvenleiki 

Það að skora einungis 36 stig af 100 mögulegum gefur til kynna að karlmennskan er ekki 

til þess að gera mikið ráðandi í landinu og segir því að karlar jafnt sem konur skipa svipuða 

stöðu innan samfélagsins. Þegar kemur að viðskiptalífinu er almennt séð ekki mikið talað um 

fyrri afrek, framlög né getu, almenn hógværð ræður því ríkjum í hinum almennu samskiptum 

á milli tveggja viðskiptamanna, en hinsvegar er það þó þekkt, að inn á milli eiga yfirmenn það 

til að blaðra um afrek sín við sína undirmenn („Russia – Geert Hofstede“, e.d.). 

3.7 Helstu einkenni viðskiptamanns frá Rússlandi 

Helstu þættir Einkenni 

Viðskiptamenning 

 Byggist á þremur þáttum; 

o Hefð 

o Þróun annarra landa 

o Þróun frá falli fall 

kommúnismans 

 Erfið ákvarðanataka 

o tóku áður fyrr ákvarðanir 

í samræmi við það sem 

stjórnvöld 

o Í dag þurfa 

viðskiptamenn ekkert að 

vera í samræmi við 

ríkistjórnina 

 Ákvarðanatakan 

orðin sjálfstæðari 

og erfiðari 

 Óöryggi í samfélaginu 

o Efnahagslífið aldrei náð 

neinu jafnvægi eftir 

1990 

o Nýlegu atburðir sem 

hafa gerst í samfélaginu 

Siðir 

 Skýr samskipti 

o Skipanir og svör 

 Skýr 

 Hnitmiðuð 

 Nákvæm 

 Undralausnir á vandamálum 

o Finna ótrúlegustu lausnir 

á vandamálum 

o Óhefðbundin hugsun 

o Einfalda hluti 

 Mútur 

 „Blat“ 

o „Sambönd“ 

 Gerist lítið án þess 

að hafa sambönd 

við réttu aðilana 

o Gefa „gjafir“ 

 

Gildi  Liðsheildar- og virðisstíll  Hvatningu 

 Tryggð 
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o Leggur áherslu á; 

 Háa staðla 

 Nýsköpun 

 Stolt 

 Samvinnu 

Lög og reglur 

 Vestræn lög oft þreytandi 

 Mikið getur leynst af undantekningum 

 Mis- og margtúlkun 

 Viðskiptalífið byggist á „óskrifuðum reglum“ 

Valdafjarlægð 

 Mikil valdafjarlægð 

 Mjög miðstýrt 

o 2/3 fjárfestingum lenda í 

Moskvu 

 Hegðun fólks lýsir því oft 

hvernig stöðu það skipar í 

samfélaginu 

Óvissa 

 Eitt flóknasta stjórnmálakerfi 

í heiminum 

 leitast við að afla sér 

grunnupplýsinga af þeim 

málum sem koma fyrir brjóst 

þeirra 

 Viðskiptafólk sé annaðhvort 

ótrúlega ílla undirbúið eða 

ekki 

Einstaklingshyggja 

 Tíðkast nánast ekki 

 Þjóðin er mjög Fjölskyldu- og 

vinakær 

 Reiða sig á fjölskyldu og vini 

 Leitast við að mynda 

sambönd til þess að auka 

viðskiptamöguleika sína 

Karlmennska og 

kvennleiki 

 Karlmennskan ekki mikið 

ráðandi í landinu 

 Ekki mikið talað um fyrri 

afrek, framlög né getu 

Helstu einkenni viðskiptamanns frá Rússlandi , 2016., tafla 1  
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4. Saudí-Arabía 

4.1 Menning 

Konungsdæmi, af íslamskum uppruna og því múslimstrúar. (Morrison og Conaway, 

2006). Við fyrstu sýn virðist þjóðin líta út fyrir að vera mjög einsleit þegar horft er á íbúa 

landsins. Flest allir karlar klæðast hinum hefðbunda hvíta ökklasíða sloppi (thobe), bera hin 

svo óhefðbundu höfuðföt (ghutra) sem og þekktu svörtu eða brúnu skikkju (bisht). Konurnar 

eru svo klæddar í hina þekktu svörtu „búrkur“ sem er til þess gerður að hylja líkama þeirra, 

svo einungis augun eru sýnileg (Buchele, 2010). 

 Þrátt fyrir þessa miklu samlíkingu í klæðaburði skiptist þjóðin upp í hin fjölmörgu 

ættartengsl og ættbálka (Buchele, 2010). Ættartengsl og ættbálkar skipta því miklu máli fyrir 

íbúa Saudí-Arabíu, þar sem þeir flokkast einna helst eftir búsetu þeirra í landinu. 

 Til að mynda í suður héraði Saudí-Arabíu, en þekktasti ættbálkar á þessu svæði er Al-

Ghamdi, þar sem einstaklingar af þeim ættbálki stóðu fyrir sprengjuárásunum 11. september 

2001, sem og þeim helstu hryðjuverkum sem hafa átt sér stað gegn konungi ríkisins (Buchele, 

2010). 

 Samt sem áður, hvort sem ættbálkar leitast við að segja að ættir þeirra liggja eitthvert 

annað en búseta þeirra gefur til um eru ákveðin atriði sem fylgja allri þjóðinni í heild sinni, en 

það eru samskiptin við aðra. Íbúar sýna einnig mjög stoltir af sjálfum sér, hvort um er að ræða 

fátækan bónda eða ríkan olíufusta (Buchele, 2010). 

4.1.1 Siðir 

Fjölskyldan, ættbálkurinn og trúin eru númer eitt, tvö og þrjú í forgangsröðun hjá 

þjóðinni. Þar sem megin siðir þjóðarinnar byggjast á þeirra hegðun sem fjölskyldan og 

ættbálkurinn býst við af hverjum aðila samhliða kóraninum. Þannig myndast þeirra sterkustu 

gildi og norm, sem þar af leiðandi endurspeglar hegðun þeirra. 

4.1.2 Gildi og norm 

Saudí-Arabar ery ættbálkaþjóð frá örófi alda og fylgir það íbúum enn þann dag í dag. 

Íbúar Saudí-Arabíu lifa í ákveðnum „tryggðarhring“ þar sem fjölskyldan kemur fyrst, 

ættbálkurinn svo, þar á eftir vinir, svo þjóðin. Þetta þýðir að sambönd dvína lítið sem ekkert á 

milli íbúa, þótt svo að langar vegalengdir séu á milli þeirra, þar sem mikið er lagt upp í að 

halda góðum og miklum samskiptum (Buchele, 2010). 
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Virðing er eitt af því sem telst gífurlega mikilvægt á milli manna í Saudí-Arabíu. Það 

leiðir af sér, í þeirra daglegu venjum ber þeim markviss skylda að sýna þá virðingu sem aðrir 

eiga von frá þeim, svo sem; ekki stela, gjafmildur gestgjafi sem og góður múslimi, en t.a.m. er 

lítil glæpatíðni í landinu, þannig, ef hlutur gleymist, er hann yfirleitt á þeim stað sem hann 

gleymdist á (Buchele, 2010).  

Hvort um sé að ræða virðingu í landinu eða þær gríðarlegu hörðu viðurlög við þjófnaði 

getur hver gert sér í hugarlund um hvort hafi meiri áhrif á íbúa þjóðarinnar. 

4.1.3 Trú 

Þekkt af umheiminum fyrir trú sína, en þegar kemur umtal um múslimatrúna er Saudí-

Arabía oft það fyrsta sem sprettur upp í hugum manna. Þjóðin er þekkt fyrir að sinna trú sinni 

af mikilli dyggð og dáð, þar er þekkt að fólk stoppar við vinnu sína eða bíla út á miðri götu til 

þess að leggja við bænastundir (Buchele, 2010). 

 Þjóðin fylgir oftar en ekki þeim fimm stoðum íslams þegar kemur að vera „góður“ 

múslimi en þær eru: 

 Það er enginn Guð, nema Guð sjálfur og Múhammeð er hans spámaður. 

 Biðja skal fimm sinnum á dag. 

 Fasta skal við Ramadan. 

 Gjafmildi skal sýna til þeirra sem minna mega sín. 

 Í pílagrímsferð skal hver og einn sem líkamlega getur farið, fara að minnsta kosti 

einu sinni á lífsleiðinni. 

(Buchele, 2010). 

Það sem einkennir einna mest þjóðina þegar kemur að trú hennar, er hinn mikli 

aðskilnaður á milli karla og kvenna, sem og áherslan á „einsemi“ Guðs, að það er enginn 

annar Guð til, og því er ekki á nokkurn annan hátt hægt að ná þeim guðdómleika á annan vegu 

en að vera múslimi. Þannig í dag, er frjálsræði trúa alls ekki látið viðgangast, en eins og 

Prince Naif sagði árið 2002; „Það hafa aldrei verið og verða aldrei kirkjur í Saudí-Arabíu“ 

(Buchele, 2010). 

4.1.4 Stjórnmálalegir þættir 

Þegar ættbálkarnir sameinuðust og landið varð að ríki, varð til miðstýrð þjóð sem tók 

upp íslamtrúna sem aðal hugmyndarfræði af stjórnmálalegum þáttum landsins og viðgengst 

enn þann dag í dag. Þessu má í raun og veru líkja við þegar kommúnistmnn varð innleiddur 

sem höfuð hugmyndafræði hjá fyrrum Sovíetríkjunum (Buchele, 2010). 
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 Þrátt fyrir það, eru stjórnmálalegir þættir landsins þannig að núverandi 

konungsfjölskylda er með æðstu völd yfir land og þjóð. Þar á eftir koma þeir 150 meðlimir í 

svokölluðu þingi sem kallast „ulema“, en þeir mynda þá ákveðnu „stefnumótunarnefnd 

Íslams“ (Buchele, 2010). Þessi nefnd á að aðstoða konungsfjölskylduna við ákvarðanatöku, 

sem og gefa skoðanir sínar við þær ákvarðandir sem fjöldskyldan tekur, og myndar því 

ákveðna ráðgjafanefnd sem og að vera málsvari djöfulsins, þegar nefndinni finnst að 

konungsfjölskyldan sé að brjóta í bága við þær fimm stoðir Íslams sem og trú þeirra. 

4.1.5 Almenn menntun 

Talið er að lestrargeta þjóðarinnar sé 84,7% karla og 70,8% kvenna geta með skýrum 

hætti lesið. Menntakerfið þræðir sig mikið um Íslam. Áhersla er lögð á að 

grunnskólanemendur kunni Kóraninn utanbókar, sem 42% af grunnskólakennslunni einbeitir 

sér að, en hin 58% fara í almenna menntun, þ.e. stærðfræði, tungumál, samfélagsfræði ofl. 

(Buchele, 2010). 

 Kennsluaðferðir þurfa að fylgja Sharískum lögum og Kóraninum þegar kemur að 

kennsluháttum, námsefni ofl. Því má leiða, að hin frjálsa hugsun nemenda er ekki vel liðin 

innan menntakerfisins (Buchele, 2010). 

4.1.6 Tungumálið 

Arabíska er þjóðartungumál Saudí-Arabíu. Enskan er þrátt fyrir það vinsælasta erlenda 

tungumálið, þá bæði sem kennt er, og talað af viðskiptamönnum Saudí-Arabíu sem stunda 

alþjóðaviðskipti (Morrison og Conaway, 2006). 

 Þjóðin nýtir sér einnig harðmæltrar tungu, þ.e. blótsyrða þegar rifist til þess að forðast 

ofbeldi og slagsmál, þar sem öskrin geta staðið yfir klukkutímunum saman áður en kemur til 

handalögmála (Buchele, 2010). 

4.2 Viðskiptamenning 

Saudí-Arabar eru þekktir fyrir að hugsa aðallega um sig sjálfa og því taka þeir oft illa í 

aðrar utan að komandi upplýsingar eða hugmyndir (Morrison og Conaway, 2006). Samt sem 

áður klára lang flestir Saudí-Arabar menntun sínu í Bandaríkjunum og því hafa þeir öðlast þá 

þekkingu að vinna úr utanaðkomandi upplýsingum, sem veldur því að þeir verða að vera hluti 

af allri þeirri atburðarrás sem á sér stað innan þeirra fyrirtækja (Morrison og Conaway, 2006). 

 Það að vera hluti af hverri atburðarrás getur leitt til þess, að þegar einn eigandi, yfir 

stórvöxnu fyrirtæki eða fyrirtækjum skapar ákveðna „klemmu“ þegar kemur að 
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ákvarðanartökum, því eigandinn er oft sá eini sem getur tekið ákvarðanir og með því lengist 

ákvörðunarferli innan fyrirtækis/fyrirtækja hans. 

Innganga í landið 

„Þú ert ekki velkominn, nema boðinn sért!“. Þetta merkir að til þess að eiga þann 

möguleika að fá inngöngu inn í Saudí-Arabíu, krefst boðs frá búsettum Sauda þar í landi. 

Þetta merkir að sá sem hefur fengið boð um að koma inn í landið er á ábyrgð þess sem býður 

honum og við inngöngu hefur maður tapað allri þeirri vernd sem heimalandið getur boðið upp 

á (Morrison og Conaway, 2006). 

 Þetta er stór viðskiptahindrun hvað varðar utanað komandi aðila sem sækja á markað í 

Saudí-Arabíu. Einnig getur hún reynst gífurlega krefjandi, þar sem meiri tími viðskiptamanna 

og kvenna fer í það að hugsa um þau lög og reglur sem fyrirfinnast í landinu. 

4.3 Siðir 

„Te pásurnar“ 

Oft er sagt að við Íslendingar látum ekkert að okkur kveða fyrr en eftir að fyrsta 

kaffibollanum hefur verið lokið. Sama má í raun segja um hina arabísku þjóð, en 

viðskiptamenn í Saudí-Arabíu eru þekktir fyrir að taka sínar svokölluðu „te pásur“ áður en 

mikilvægir fundir, samningaviðræður og kynningar eiga sér stað á milli manna (Buchele, 

2010). 

 Það að fara strax í að sinna viðskiptunum telst sem dónaskapur, þar sem 

viðskiptamenn þjóðarinnar telja þetta mikilvægan þátt í viðskiptalífinu. Menn kynnast, fá að 

mynda sér skoðanir af því hvernig aðilinn hagar sér og oft leiðir þetta að góðum „ísbrjóti“ þar 

sem menn eiga auðveldara með ræða hina alemnnu hluti, sem skapar svo oft góð 

vinasambönd (Buchele, 2010). 

Klæðaburður 

Klæðaburður er mikilvægur þáttur þegar kemur að viðskiptalífi Araba. En þegar mætt 

er til vinnu í hinum hefðbunda hvíta öklasíða sloppi og sandölum, telst það sem þeirra fínasti 

klæðnaður. Jafnvel ef þeir þeir mæta í gallabuxum og skyrtu venjulega til vinnu, er alltaf skipt 

yfir í sloppinn þegar mikilvægir atburðir eiga sér stað, sem og sett á sig skikkjuna fyrir þá 

allra mikilvægustu (Buchele, 2010). 
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 Þjóðin vill ekki að vestrænir viðskiptamenn klæðist upp í þeirra hefðbunda klæðnaði, 

og segja að jakkaföt, þ.e. buxur, ermasíð skyrta, bindi sem og lokaðir skór, er fínn og nógu 

virðulegur klæðnaður þegar viðskipti eiga sér stað (Buchele, 2010). 

Virðing fyrir æðra valdi 

Arabar sína gífurlega mikla virðingu þegar kemur að einstaklingum sem eru í æðri 

stöðum en þeir sjálfir, þá sérstaklega þegar um eigendur er að ræða. Að standa upp frá miðri 

vinnu þegar yfirmaður eða eigandi gengur fram hjá er eðlilegur hlutur, sem og að kalla hann 

„yfirmann“ („boss“), í stað nafns hans eins og viðgengst í okkar vestræna heimi (Buchele, 

2010). 

 Það er þó ekki ætlast til þess af hinum vestrænu viðskiptamönnum, né starfsmönnum á 

vinnustað að þeir viðhafi þessa hegðun. En hins vegar, er ætlast til þess að vestrænir 

einstaklingar ávarpi arabíska viðskiptamenn eftir titli þeirra, t.a.m. herra eða doctor ef þeir 

hafa læknisgráðu (Buchele, 2010). 

4.4 Gildi 

Ákvarðanataka leiðtogans 

Þegar kemur að ákvarðanatöku í Saudí-Arabíu er leiðtoginn ávallt karlmaður, þar sem 

hann leitar þó eftir aðstoð og ráðgjafar hópsins. Þótt svo, er leiðtoginn ávallt undir áhrifum 

fjölskyldunnar eða ættbálksins þegar ákvarðanir eru teknar (Morrison og Conaway, 2006). 

Þetta gefur til því kynna, að leiðtogar viðskiptalífsins þurfa að meta ákvarðanir sínar í 

þágu fjölskyldu og ættbálks, þá með það að leiðarljósi að þurfa ekki að brjóta í bága við þeirra 

gildi. 

 Þannig myndast leiðtogar innan fjölskyldu þegar ákveðinn aðili nær að vernda gildi 

fjölskyldu og ættbálks þegar mikilvægar ákvarðanir eru teknar í viðskiptalífnu (Morrison og 

Conaway, 2006). 

Lágmörkun streitu 

Fjölskylda og ættbálkar eru megin gildi Saudí-Araba, og það að geta treyst á 

fjölskylduna og ættbálkinn lágmarkar það mögulega stress sem skapast, og hugsunin að hver 

og ein ákvörðun er fyrirfram ákveðin af Allah skapar því enn meira öryggi fyrir 

viðskiptafólkið þegar unnið er að viðskiptum. (Morrison og Conaway, 2006). 

Með það að leiðarljósi, er streita og stress í lágmarki þegar viðskipti eiga sér stað. Þar 

sem trúin uppfyllir gildi fjölskyldunnar og ættbálksins. Færist það hugarfar inn í viðskiptin og 
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sú innri vitund þegar kemur að ákvarðanatökunni segir að þeirra ákvörðun er ávallt réttasti 

kosturinn. 

4.5 Lög og reglur 

Lög og reglur þjóðarinnar eru uppbyggðar af Sharískum lögum sem ríkið hefur 

skilgreint sem eina af fjórum lagastoðum Íslams. Mörg hundruð Sharískir dómstólar eru 

starfandi í landinu þar sem sumir dómstólar eru sérstaklega skipaðir fyrir ákveðin málefni, 

t.a.m. vinnurétt. Lagakerfi landsins býður einnig upp á áfrýjunarrétt þar sem hægt er að áfrýja 

málum sínum til ákveðins áfrýjunardómstóls sem staðsettir eru í Riyadh og Mekku þar sem 

dómsmálaráðherra, skipaður af konungsfjölskyldunni, fer með völd (Buchele, 2010). 

 Mikil gagnrýni hefur átt sér stað frá vestænum þjóðum þegar kemur að mannréttinda 

málum í Saudí-Arabíu. En gott dæmi er að lögreglan í Saudí-Arabíu stöðvaði konu fáeinum 

mínútum eftir að hún ákvað að setjast undir stýri bíls og keyra í borginni Jeddah („Kona 

handtekin fyrir að keyra bíl“, 2013). 

4.6 Fjórir þættir Hofstede 

Valdafjarlægð 

Með 95 stig af 100 mögulegum 

skorar Saudí-Arabía frekar hátt, þ.e. í 

arabíska samfélaginu er hin almenni 

valdastigi samþykktur af íbúum og þjóð. 

Allir hafa sitt ákveðna „sæti“ innan 

þeirra vinnu eða fjölskyldu og ættbálks 

sem þarf engrar leiðréttingar við. 

 Þegar kemur að viðskiptalífinu er 

ætlast til að undirmenn fái skipanir frá þeim sem hærra eru settir þar sem forstjóri eða eigandi 

fyrirtækisins er allsráðandi innan þess („Saudi Arabia – Geert Hofstede“, e.d.). 

Óvissa 

Með 80 stig af 100 mögulegum segir að ákveðin óvissa ríki í samfélaginu. Íbúar þess 

leitast við að forðast hana („Saudi Arabia – Geert Hofstede“, e.d.). Þær aðferðir sem íbúar 

notast við til þess að ráða fram úr þeirri miklu óvissu sem getur staðið yfir landinu er meðal 
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Fjórir þættir Hofstede - Saudí Arabía samanborið við Ísland, e.d., mynd 2 
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annars það mikla traust á milli þeirra og fjölskyldu og ættbálks, („Saudi Arabia – Geert 

Hofstede“, e.d.) þar sem öryggi er mjög mikilvægur þáttur í þeirra lífi. 

 Einnig er stuðst við trúna sem og þau lög og reglur sem viðgangast í samfélaginu, þar 

sem tími í augum Saudí-Araba er ekkert nema peningar, þar sem íbúar þjóðarinnar hafa þá 

hvöt að vinna mikið. Nákvæmni og stundvísi eru oft þeirra norm, þar sem lítið er um 

nýsköpun þar sem hún getur oft brotið í bága við það staðbunda öryggi sem viðgengst innan 

fjölskyldunnar og ættbálksins („Saudi Arabia– Geert Hofstede“, e.d.). 

Einstaklingshyggja 

Aldargamalt „hópasamfélag“ einkennir þjóðina. En með 25 stig af 100, lýsir þeirra 

langtímaskuldbindingu sem sett á fjölskyldu og ættbálka sína. Þar sem tryggð er aðal gildi 

hennar er hún oftar en ekki æðri þeim lögum sem viðgangast innan þjóðarinnar, þar sem hver 

og einn meðlimur fjölskyldu og ættbálks gegnir ákveðnu hlutverki innan þess sem ekkert á að 

geta breytt („Saudi Arabia– Geert Hofstede“, e.d.). 

 Þegar kemur að viðskiptalífnu þegar „hópasamfélög“ ráða ráðum, mynda brot við 

reglum viðskiptalífsins ákveðna skömm fyrir einstaklingana sem og tryggð tapast frá æðri 

yfirmönnum, þar sem íbúar Saudí-Arabíu horfa oft á starfsmenn fyrirtækis sem ákveðna 

„fjölskyldu“, þótt ákvarðanir séu teknar af hæststjórnanda, þá hefur fjölskyldan (þá oft 

starfsfólk fyrirtækis) og ættbálkurinn alltaf eitthvað um áhvarðanir hans að segja („Saudi 

Arabia– Geert Hofstede“, e.d.). 

Karlmennska og kvenleiki 

Ef til vill þekktasta land heims hvað varðar að karlmennskan ráði ríkjum. En Saudí-

Arabía skoraði 60 stig af 100 hvað varðar karlmennsku og kvenleika. Oft er sagt að í þeim 

ríkjum sem karlmennskan hafi völdin lifi íbúar þjóðarinnar fyrir vinnu sína, en þetta á svo 

sannarlega við Saudí-Arabíu. Ætlast er að stjórnendur séu afgerandi með mikið sjálfstraust 

sem og sýni mikla hæfileika í að geta leyst úr vandamálum sem skapast innan vinnu þeirra þar 

sem áherslan er peningar, samkeppni og árangur („Saudi Arabia– Geert Hofstede“, e.d.). 
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4.7 Helstu einkenni viðskiptamanns frá Saudí-Arabíu 

Helstu þættir Einkenni 

Viðskiptamenning 

 Hugsa aðallega um sig sjálfa 

 Utan að komandi menntun 

 Vilja vera hluti af öllum 

atburðarrásum sem gerast innan 

fyrirtækisins 

 Innganga inn í landið 

o Krefst „boðs“ 

o Stór viðskiptahindrun 

Siðir 

 „Te pásurnar“ 

o „te pásur“ áður en 

mikilvægir fundir, 

samningaviðræður og 

kynningar eiga sér stað 

 Fara strax í að sinna 

viðskiptunum telst 

sem dónaskapur 

 Virðing fyrir æðra valdi 

o Bera mikla virðingu fyrir 

æðri mönnum 

o Standa upp frá miðri 

vinnu þegar yfirmaður 

kemur á svæðið 

o Vilja vera ávarpaðir eftir 

titli; herra eða doctor 

 Klæðaburður 

o Sumir í gallabuxum og 

skirtum í vinnu 

o Almennt í hefðbundnum 

hvítum öklasíðum 

sloppum og sandölum 

 Sérstaklega á 

mikilvægum findum 

eða ráðstefnum 

o Vilja að vestrænir menn 

klæða sig í jakkafötum 

 

Gildi 

 Ákvarðanataka leiðtogans 

o Leiðtoginn ávallt 

karlmaður 

o Leitar eftir aðstoð hóp 

ráðgjafa sinna 

o Undir áhrifum fjölskyldu 

sinnar 

 Tekur ákvarðanir oft 

út frá þeirra siðum, 

gildum og normum 

 Lámörkun streitu 

o Fjölskylda og ættbálkur 

hjálpa til að lágmarka alla 

streytu 

o Reyna að lágmarka 

streytu og stress í 

viðskiptum 

 Með notkun 

trúarinnar 

Lög og reglur 

 Uppbyggð af Sharískum lögum 

 Mörg hundruð Sharískir 

dómstólar 

 Lagakerfi landsins býður einnig 

upp á áfrýunarrétt 

 Gagnrýni frá vestænum þjóðum 

þegar kemur að 

mannréttindarmálum 

Valdafjarlægð 

 hin almenni valdastigi 

samþykktur af íbúum og þjóð 

 Allir hafa sitt ákveðna „sæti“ 

innan þeirra vinnu eða 

fjölskyldu og ættbálks 

 Í viðskiptalífinu er ætlast til að 

undirmenn fái skipanir frá þeim 

sem hærra eru settir 

Óvissa 

 Íbúar leitast við að forðast 

óvissu 

o Með trausti frá fjölskyldu 

og ættbálk 

 Notast við trúna sem lög og 

reglur 

 Hafa hvöt til þess að vinna 

mikið 

Einstaklingshyggja 
 Aldargamalt „hópasamfélag“ 

 Langtímaskuldbinding sett á 

fjölskyldu og ættbálka 

 Brot við reglum viðskiptalífsins 

myndar ákveðna skömm fyrir 

einstaklingana 

Karlmennska og 

kvennleiki 

 Ef til vill þekktasta land heims 

hvað varðar að karlmennskan 

ráði ríkjum 

 íbúar þjóðarinnar lifa fyrir 

vinnu sína 

 Stjórnendur séu afgerandi 

o með mikið sjálfstraust 

o mikla hæfileika í að geta 

leyst úr vandamálum 

 Áherslan er peningar, 

samkeppni og árangur 

Helstu einkenni viðskiptamanns frá Saudí-Arabíu , 2016., tafla 2 
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5. Hvernig fara viðskiptin fram í raunveruleikanum? 

5.1 Viðmælendurnir 

Tekin voru viðtöl við 5 viðmælendur sem eiga viðskiptabakgrunn í Rússlandi og Saudí-

Arabíu. Viðmælendur sem höfðu bakgrunn í Rússlandi voru þeir; Jónas Tryggvason, ráðgjafi, 

framkvæmdarstjóri, Stefán Lárus Stefánsson, sendiherra, og Sverrir Guðmundsson, ráðgjafi. 

Viðmælendur sem höfðu bakgrunn í Saudí-Arabíu voru; Andrés Konráðsson, forstjóri, og 

Kristján Karl Aðalsteinsson, forstjóri. 

Grunnur allra spurninganna var sá sami, þ.e. að leitast var eftir að fá innsýn 

viðmælendanna í skoðanir, reynslu og athafnir þeirra í viðkomandi viðskiptalandi. Síðan 

sérhæfðust spurningarnar í þá átt sem tengdist um hvort landið var verið að spyrja um, þá 

Rússland (Viðtal Rússland, 2016, viðauki A) eða Saudí-Arabíu (Viðtal Saudí-Arabía, 2016, 

viðauki B). 

5.2 Rússland 

Afhverju Rússland og hvaða möguleika bauð landið í staðin fyrir önnur? 

Ástæðan var einna helst þeir miklu viðskiptamöguleikar sem landið bauð upp á þegar 

kom að viðskiptum með sjávarafurðir okkar Íslendinga. Hin íslenska sjávarafurð var og hefur 

verið mjög vinsæl og þekkt þar í landi þá meðal annars síldin á tímum Sovétríkjanna og svo 

makríllinn þegar lýður fram yfir aldamótin. 

Rússland bauð í raun og veru upp á mikil tækifæri fyrir Íslendinga viðskiptalega séð, 

með íbúafjölda yfir 170 milljónir, leiddi það til að þá var bæði hægt að sinna hinum almennu 

vöruskiptum, þ.e. íslenskum fisk var seldur og olía og bílar keyptir í staðin. Þegar leið enn 

lengra fram yfir aldarmótin 2000 gafst íslenskum fyrirtækjum svo sú leið fara alla leið inn á 

rússnenskan markað með almennri inngöngu, þ.e. fyrirtæki hófu framleiðslu, rekstur og sölu á 

vörum þar í landi. 

 

Hvenær byrjaði undibúningsferlið og hvað stóð það lengi og hvernig var undirbúningi 

háttað? 

Undirbúningsferlið var í raun mjög mismunandi á milli þeirra þriggja viðmælenda sem 

viðtölin voru tekin við. Einn viðmælenda hafði stundað háskólanám í Rússlandi þar sem hann 

fór ungur að aldri og því mjög meðtekinn landi og menningu á meðan námi hans stóð yfir.  
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Annar kynnti sér mikið sögu þjóðarinnar og lærði því menningu, siði, gildi og norm í 

gegnum hana þar sem margir og miklir atburðir höfðu gengið í aldanna rás hjá þjóðinni og því 

mótað hana á þann veg sem hún er í dag. 

Sá þriðji leitaðist við að fá upplýsingar frá hinum ýmsu aðilum sem höfðu þegar átt í 

viðskiptum við Rússland. 

 

Fannst þér þú nógu vel undirbúinn þegar þú komst á staðinn? 

Allir viðmælendurnir töldu sig vera þónokkuð kunnuga menningunni þegar viðskipti 

þeirra áttu sér stað í fyrst skipti í landinu. 

 

Hvaða inngönguleið ákvaðst þú að taka og er inngönguferlið erfitt og/eða flókið? 

Allir einstaklingarnir byrjuðu í útflutningi, þ.e. í tengslum við hinn íslenska fiskiðnað. 

Íslenskur fiskur var seldur til Rússlands og vörur frá þeim keyptar í staðinn.  

Seinna meir kom svo til inngöngu inn í landið, en þá var keypt staðbundið 

lyfjafyrirtæki sem var með rekstur sinn í Rússlandi af öðru fyrirtæki sem hóf rekstur sinn þar 

fyrir ríkið og almenna borgara. 

Á tímum Sovétríkjanna var inngönguferlið e.t.v. ekki erfitt, heldur einfaldlega lokað. 

Þegar sjómenn/útgerðarmenn komu með fiskinn til Rússlands var honum landað við höfnina í 

Murmansk sem var oftar en ekki eina ófrosna höfn Rússa á þeim tíma. Þegar fiskinum var 

landað af skipunum, fengu skipverjar oftar en ekki inngöngu inn í landið þar sem vopnaðir 

verðir stóðu vörð yfir öllu verkferlinu. Hinsvegar komust sumir þó með góðum „gjöfum“, en 

þá var vörðunum „gefin“ eitt til tvö karton af sígarettum til þess að fá að komast á land. 

 Auðveldara varð svo fyrir fyrirtæki að sækja á rússnenskan markað. Oftar en ekki var 

besta leiðin að fjárfesta í staðbundu fyrirtæki, þ.e. fyrirtæki sem var þá þegar í rekstri í 

landinu. Slík kaup juku trú íbúanna á framtíðarviðskiptum við erlenda fyrirtækið. Það skapaði 

einnig möguleika að halda í rússnenska menningu innan um rekstur fyrirtækisins, en það hafði 

oft vantað hjá einstaklingum og fyrirtækjum sem reyndu við innkomu inn í landið. 

 

Helsti menningarmunur? 

Rússland hefur verið heimsveldi í mörg hundruð ár. Því í raun og veru lifa Rússar 

mikið fyrir sögu sína, bæði þá góðu og þá slæmu hluti sem hafa hent landið síðustu aldir. Þar 

sem þjóðin er samansett úr meira en eitthundrað þjóðflokkum og því mjög mismunandi eftir 
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því hvert er horfið á hana. Það er samt sem áður, er sagan þeirra sem myndar 

menningarmuninn á milli þeirra og Íslendinga. 

 Hervæðing hefur fylgt Rússum í mörg hundruð ár og hefur því myndast mikill agi á 

meðal rússnenskra borgara. 

 

Helstu stiðir og gildi þjóðarinnar? 

Í raun var ekki hægt að setja neina almenna siði né gildi sem gengu almennt yfir 

þjóðina. Rússar eru almennt mikið tengdir sögu landsins sem þýddi að hún mótaði mikið 

hegðun siði og gildi þeirra eftir því hvesru mikið af því góða eða slæma hafði hent fjölskyldu 

þeirra. 

 Þannig kom kirkjan sterk inn sem mótun siða og gilda hjá rússnensku þjóðinni, en 

aðsókn rússnenskra ríkisborgar hefur aukist jafnt og þétt, sérstaklega eftir fall Sovétríkjanna 

sem gaj þjóðinni ákveðna siði og gildi til þess að fara eftir. 

 Einnig leitast þjóðin mikið eftir trausti, þ.e. bæði til fjölskyldu sinna sem og nágranna. 

Oftar en ekki ríkir mikil samstaða á milli hverfa sem gefur af sér að hjálpsemi er mikil þegar 

fjölskylda og nágrannar eru í vanda staddir. 

 

Óöryggi í samfélaginu? 

Eins og áður hefur komið fram, en þá á eftir fall Sovétríkjanna myndaðist ákveðin 

óreiða. Lögin, skattar sem og önnur haldbær þjónusta voru í „molum“ og þurftu 

endurbyggingu. Samt sem áður tóku viðmælendur þessu einungis sem ákveðinni áskorun, það 

að stunda viðskipti þar í landi, þá sérstaklega áður en Pútín komst til valda var einungis 

verðugt verkefni. 

Viðmælendurinir fundu samt sem áður minna fyrir því óöryggi sem átti sér stað í 

landinu á þessum tíma. Oft leiddi það til að setja þurfti ákveðna hörku við innheimtu sumra 

greiðslna fyrir vinnu sína eða sölu á fiski. 

 

Hverjir eru helstu viðskiptasiðir og gildi landsins? 

Rússar eru sagðir vera mjög „hægir“ í viðskiptum. Þeir leitast við að skoða og rýna í 

þann sem þeir eiga viðskipti við til þess að sjá hvort hann séu traust sins verðugur.  

Þetta er einnig hart viðskiptafólk, hefur sínar skoðanir á hlutunum, leyfa sér að vera 

grimmir ef einstaklingar sem þeir stunda viðskipti við bjóða uppá það og því hika þeir ekki 

við að ganga út af fundum ef þeim misbýður eitthvað. 
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Þeir eru þekktir fyrir að sýna traust á móti þegar þeim finnst að einstaklingurinn eigi 

það skilið og því standast oftast nær allir þeir samningar sem gerðir eru. 

 

Hver er helsti munur laga og reglna sem viðgangast þar? 

„Vargöldin“ sem myndaðist eftir fall Sovétríkjanna leiddi til þess að lögin voru túlkuð 

mjög mismunandi sem leiddi til þess að hver og einn fór eftir sinni túlkun á lögunum þannig 

að lagabálkum þjóðarinnar var í raun hent út, þá ekki einungis fyrir Rússland, heldur einnig 

þau lönd sem höfðust undir Sovétríkjunum. Pútín tók svo við völdum í Rússlandi um 

aldamótin og byrjaði að endurbyggja þau brotnu lagaákvæði sem núþegar viðgengust í 

samfélaginu.  

Til að mynda; ákvað Pútín að setja einn flatan skatt á alla borgara og fyrirtæki 

Rússlands, áður fyrr voru 28 tegundir af sköttum sem viðkomu venjulegum rekstri fyrirtækja 

sem náði upp í 105% af inkomu þess. Flati skatturinn varð 13%, sem viðgengst enn þann dag í 

dag og hefur leitt til þess að skattinnheimta þjóðarinnar meira en tvöfaldaðist frá fyrra 

skipulagi. 

 

Hvernig ganga hefðbundar samningaviðræður fyrir sig? 

Eldri kynnslóð Rússnenskra viðskiptamanna leiddust samningaviðræðurnar og 

pappírsvinnan sem fylgdi henni, en oftast nær var rútínan sú; að ákveðinn tími fór í 

pappírsvinnuna, þ.e. að farið var yfir samninga sem voru oftast nær á rússnensku og svo 

þýddir yfir á ensku og passað að samræmi væri þar á milli. 

Algengt var svo að taka matapásur í miðjum samningaviðræðum, en það var þá sem 

hinn þekkti vodki var tekinn upp. Vodkinn var oft sagður vera annaðhvort notaður til þess að 

slá erlenda viðskiptamenn og konur út af laginu eða notaður sem ákveðið „manndóms-próf“, 

þá til þess að sjá hvort að fólk skærist undan ábyrgð orða sinna þegar það var komið undir 

áhrif vínandans. 

Þegar litið er til yngri kynslóðarinnar eru evrópskir samningshættir algengari í 

almennum samningaviðræðum. Þá er átt við að viðskiptamenn og konur hittast, klára 

samninga sína og fer svo e.t.v. út að borða ef það við á. 

 

Hvernig er ákvarðanatökustiginn og valdaskiptingin í hefðbundu fyrirtæki? 

Flest öll rússnensk fyrirtæki notast við hið þekkta lóðrétta stigveldi þegar kemur að 

ákvarðanatöku og valdaskiptingu innan fyrirtækisins, þ.e. forstjóri hefur æðsta valdið og í 



H v e r n i g  g e t u r  þ e k k i n g  á  m e n n i n g u  s k a p a ð  s a m k e p p n i s f o r s k o t ? | 35 

 

2015 Haustönn       Konráð Jóhann Andrésson  

Leiðbeinandi:        Kt. 170190-2039 

Þorgeir Pálsson       Alþjóðaviðskipti 

raun loka svar um hver ákvörðun verður þegar kemur að samningsgerðum, kaup og sölu á 

vörum o.s.fv. Þar á eftir kemur framkvæmdarstjórinn sem oftast nær tekur ákvarðanir um 

meðal- til minniháttár mál og svo koll af kolli. 

 

Áhrifavaldur stjórnmála á þjóðina? 

Stjórnvöld hafa ávallt skipt rússnensku þjóðina miklu máli, þar sem hún er oft megin ástæða 

þeirra góðu og slæmu hluta sem hafa átt sér stað í aldanna rás. Eftir að Pútin komst til valda 

hafa orðið miklar breytingar á skipulagi samfélagsins, endurbygging skattsins, lögreglunnar, 

hersins, menntakerfisins, heilsugæslunar. Því í dag sýnir þjóðin mikla virðingu til Pútíns, þótt 

svo að allir séu ekki sammála um skoðanir og ákvarðanatöku hans um hin ýmsu málefni, 

sendur samt þjóðin ávallt í þakkarskuld fyrir það sem hann hefur gert fyrir hana eftir hrun 

Sovétríkjanna. 

 

Fannst þú fyrir mútum? 

Tveir af þeim þremur viðmælendum fundu eða komust ekkert í nágvígi í eigin persónu 

við mútur í Rússlandi. Sögusagnir gengu þó samt um að sum fyrirtæki hefðu þurft að borga 

allt að 12% af ársveltu til þess að vera „látin vera“ eða „kaupa sér vernd“. 

 Sá þriðji aftur á móti lýsti því yfir að því austar sem menn fara í Rússlandi, því meiri 

möguleika eiga menn á því að rekast á mútur. Samt sem áður er rússnenska þjóðin að reyna að 

vinna gegn þessari menningu sem á sér stað með því að „hengja“ þá sem spiltir eru 

opinberlega, til þess að allur almúgin sjá hver hefur verið að vinna gegn þeim. 

 

Upplifðir þú menningarsjokk og er viðhorf þitt öðruvísi núna til þjóðarinnar en þegar þú 

ákvaðst að fara? 

Enginn upplifði í raun og veru menningarsjokk þegar fyrsta viðskiptaheimsóknin átti sér stað. 

Allir fóru þó nokkuð vel undirbúnir með mikinn áhuga á landinu. Það leiddi til þess að 

viðhorf þeirra hefur ávallt verið á jákvætt í garð landsins sama hverning aðstæður innan þess 

hafa þróast. 
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5.3 Saudí-Arabía 

Afhverju Saudí-Arabía og hvaða möguleika bauð landið í staðin fyrir önnur? 

Mikil uppbygging, olíuverð hátt og því framkvæmdarglöð þjóð. Saudí-Arabía bauð og 

í raun og veru býður upp á mikil viðskiptatækifæri fyrir þá sem sækjast þangað. 

Húsnæðisskortur er mikill þar sem fjölskyldustrúktúrinn er stór og því leiðir það til 

mikillar eftirspurnar eftir húsnæði. 

 

Hvenær byrjaði undibúningsferlið og hvað stóð það lengi og hvernig var undirbúningi 

háttað? 

Undirbúningsferlið byrjaði árið 2007, sögusagnir fóru með það að venjulega getur 

almennileg innganga inn í landið tekið allt upp í fjögur ár, þ.e. fjögur ár líða þangað til að 

eitthvað fæst framgengt þar í landi. 

 Því var undirbúningsferlið oftast nær tileinkað hverjum og einum kúnna, þ.e. kúnninn 

hafði ákveðnar þarfir, hvað varðaði um vöru og þjónustu og því var undirbúningurinn þannig 

að kúnnanum var sinnt á sem besta veg og mögulegt var og því að bjóða upp á þá þjónustu 

sem talið var að hann þurfti. 

Fyrst af öllu kynnti viðkomandi sér land og þjóð, hverning viðskiptaumhverfið í 

landinu gekk fyrir sig, sem og sú reynsla á evrópskum viðskiptahættum sem að sumu leiti eru 

notaðir í Saudí-Arabíu. 

 

Fannst þér þú nógu vel undirbúinn þegar þú komst á staðinn? 

Annar viðmælendana fór samt sem áður að sumu leiti „blautur á bakvið bæði eyrun“, 

en samt sem áður með einhver kynni og heimsóknir að nágrannalöndum Saudí-Arabíu en 

einungis með grunnhugmynd um hvernig menningin var þar í landi.  

Þar sem hinn hafði lært menningarhegðun í háskóla og var því með þó nokkuð góða 

þekkingu hvað varðaði hvernig ætti að hegða sér á meðal Arabana í Saudí-Arabíu. 

 

Hvaða inngönguleið ákvaðst þú að taka og er inngönguferlið erfitt og/eða flókið? 

Báðir aðilar notuðust við útflutning en þar sem „boð“ þarf til þess að komast inn í 

Saudí-Arabíu því er nauðsinlegt að þekkja einhvern sem er búsettur í landinu. Þetta leiddi til 

þess að báðir einstaklingar þurftu að notast við umboðsmann sem hafði sambönd þar í landi. 

Umboðsmaðurinn þar af leiðandi vísaði þeim á þá tengiliði sem hann taldi þurfa á þjónustu að 

halda. 
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Helsti menningarmunur? 

Báðir aðilar vor sammála um að þegar Ísland og Saudí-Arabía voru borin saman væri 

eins og að bera saman svart og hvít blað. Þar sem menning Araba í Saudí-Arabíu snýst mjög 

mikið að trúnni, þar sem hún gerir ekki hér á landi sem og þeir siðir, gildi og norm sem eru 

oftast nær svo allt öðruvísi en gengur dagsins ljósi á Íslandi. 

Meðal þeirra helstu var; að þeir tóku sjaldan sem aldrei eftir konum á almennum 

vetvangi, það var auðvelt að móðga fólkið, sem og þeirri gífurlegu öryggistilfinningu sem 

ríkti á meðan dvöl þeirra stóð í landinu, þar sem hörð viðurlög eru m.a. gegn lögbrotum þar í 

landi. 

 Eitt af því sem e.t.v. líkist einna helst, þegar horft er menningarhlið Araba er að þeir 

búa einnig með þjóðtrú eins og Íslendingar; 

 „Draugurinn á klósettinu“ er meðal einna þjóðtrúa Araba, en þjóðin almennt séð trúir á 

drauga. Þessir draugar búa á klósettum þeirra, þá sérstaklega skítugum klósettum. Trúin segir 

svo; að ef fólk þrífur klósettin, og heldur þeim hreinum, leggjast ekki illir sjúkdómar á það, 

eða það verður ekki veikt.  

 

Hverjir eru helstu siðir og gildi þjóðarinnar? 

 Að einu og öllu, þá sérstaklega þegar Arabarnir í Saudí-Arabíu bjóða þér í landið, ríkir 

mikil gestristni. Þeir leitast við að gestir sínir hafi góða tíma á meðan dvöl þeirra stendur yfir 

og fá því allt það besta sem þeir hafa mögulega upp á að bjóða. 

 Þetta er mjög fjölskylduvæn þjóð, og því þegar traust hefur verið áunnið eru menn 

komnir með „bróður“ út lífið, þar sem hann mun ávallt gera það sem í hans valdi stendur til 

þess að auðvela manni lífið þar í landi, og því býst að sjálfsögðu við því sama þegar hann 

leggur leiðir sínar til heimalands manns. 

  

Hverjir eru helstu viðskiptasiðir og gildi landsins? 

Viðskiptasiðir Araba er að vissuleiti mikið öðruvísi en þeir sem við búum við hérna á 

Íslandi. Til að byrja með horfa Arabarnir mikið á Evrópubúa sem ákveðna „sérfræðinga“.  

Þjóðin virðir meðal annars samninga sem gerðir eru með „handabandi“ og að „orð 

skuli standa. Þrátt fyrir það eiga Arabar voða erfitt með að segja „nei“, þar sem það talinn sem 

dónaskapur. Menn geta reynt og reynt, með litlum sem engum árangri að mynda samning við 

þá því þeir seigja aldrei „já“ eða „nei“. 
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Þannig að sú aðferðafræði sem við þekkjum þegar við eigum í samskiptum við aðrar 

vestrænar þjóðir að nálgast hlutina tekur það miklu minni tíma. 

Því má segja að þetta fylgi í raun og veru í öllu viðskiptalífinu hjá aröbum, að allt 

viðskiptaferlið verður mikli lengra, þar sem miklar vangavelturnar ganga oft yfir þegar 

viðskipti eru stunduð. Þannig oft á tíðum þarf að halda þeim að efninu.  

 

Hver er helsti munur laga og reglna sem viðgangast þar? 

 Lög og reglur í Saudí-Arabíu eru að mörgu leiti svipaðar og þær evrópsku. Samt sem 

áður fundu báðir viðmælendur fyrir því að Arabarnir voru einhvernvegin æðri í dómskerfinu 

en utan að komandi menn og konur. Til að myndi hefur ákveðinn brandari gengið yfir að ef 

utan að komandi maður eða kona lendir í bílárekstri við innfæddan er hann eða hún alltaf í 

órétti. Ástæðan er sú að ef utan að komandi fólkið hefði ekki verið í landinu, hefði áreksturinn 

aldrei gerst... 

Það helsta sem e.t.v. vestrænir viðskiptamenn og konur eiga erfitt með að venjast er að 

neytun áfengis (og vímuefna) er stranglega bönnuð í landinu og fylgir því dauðadómur sem 

og eins og áður hefur komið fram, fundu báðir viðmælendurnir fyrir gífurlegri 

öryggistilfinningu. Það má að mestu rekja til þeirra hörðu viðurlaga sem felst í því að brjóta af 

sér þar í landi.  

En t.a.m. er sagan er sú; að oftast nær er bílinn skilinn eftir í gangi, meira að segja á 

stöðum sem fyrir finnst mikið margmenni, þar sem hitinn nær upp í 40°C – 50°C og þarf því 

að halda bílnum köldum, þar sem allar eigur liggja inni og allt er látið vera vegna þeirra 

viðurlaga sem fylgja þjófnaði. 

 

Hvernig ganga hefðbundar samningaviðræður fyrir sig? 

Hefðbundar samningaviðræður eru mjög þrepaskiptar, þ.e. þarf að fara í gegnum 

marga aðila til að komast að þeim sem tekur ákvörðunina. Oft er sagt, að þegar klifrað er upp 

þennan stiga, er í raun og veru ákveðið leikrit í gangi, en Arabarnir sækjast mikið í afslætti. 

Þeir leitast við að fá sem mestan afslátt af því sem er verið að bjóða þeim, þannig gengur 

sagan að oft þarf að leggja 20% - 50% aukalega á vöru eða þjónustu sem er verið að bjóða 

þeim til sölu. 

Eðlisfar Arabana er að þeir eru ekki að drífa sig að hlutunum, en tilfinning 

viðmælenda lýsir því þannig sem að þeir láta líta út fyrir að hafa allan þann tíma í heiminum 

til þess að ákveða sig.  
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Þetta leiðir því af sér að annað hvort þurfa menn að vera hreint og beint, beinskeyttir 

við þá og biðja þá um að gefa sér svar, svo að báðir aðilar séu ekki að sóa tíma sínum í ekkert, 

eða að reyna að króa þá út í horn, sem getur bæði verið erfitt og hættulegt. 

  

Hvernig er ákvarðanatökustiginn og valdaskiptingin í hefðbundu fyrirtæki? 

Ákvörðunar og valdaskiptingin er mjög afgerandi í Saudí-Arabíu. Í lang flestum 

tilfellum er innfæddur æðsti stjórnandi fyrirtækisins sem hefur alræðisvaldið um allar 

ákvarðanir sem eiga sér stað innan fyrirtækisins, þ.e. að allar ákvarðanir sem undirmenn 

stjórnandans taka þurfa að fá samþykki æðsta stjórnandans, forstjórans, til þess að þeim sé 

framfylgt. 

 

Leggja þeir mikið upp úr klæðaburðinum? 

 Þegar kemur að klæðaburði Araba er hann oft á tíðum mjög svo líkur. Þrátt fyrir það 

leggja þeir mikið upp úr honum. Höfuðfat þeirra er oftar en ekki unnið úr dýru efni sem gefur 

til kynna hvaðan þeir koma og til þess að skera sig meira úr frá þeim sem minna eiga, notast 

þeir við að bera dýrari fylgihluti. Pennar, úr, nafnspjaldahulstur og símar eru oftar en ekki af 

dýrustu sort ef ekki einfaldlega úr gulli. Þetta eru einnig þeir hlutir sem þeir horfa á þegar þeir 

stunda viðskipti við fólk frá öðrum löndum. 

 Því er það sagt að það sé mikilvægt að utan aðkomandi viðskiptamenn beri sömu dýru 

og flottu hluti og þeir, sem og klæðist ávallt dýrum jakkafötum, einfaldlega til þess að þeir 

sjái að þeir séu að ræða við fólk á sama stigi og þeir eru á. 

 

Konungsfjölskyldan, árhrif hennar á þjóðina? 

Konungsfjölskyldan er í raun og veru almennt séð ekki mikið rædd á milli utan að 

komandi manna. Mikið traust þarf að hafa myndast til þess að Arabarnir telji sig geta farið að 

ræða um hana við aðra en fjölskyldumeðlimi. 

En það sem hefur fengist rætt um hana, hafa yfirleitt jákvæðir hlutir verið sagðir, þar 

sem viðskipti beggja viðmælenda hafa verið í gegnum súníta sem er einnig trúflokkur 

konungsins. 
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Upplifðir þú menningarsjokk og er viðhorf þitt öðruvísi núna til þjóðarinnar en þegar þú 

ákvaðst að fara? 

Báðir viðmælendurnir fundu örlítið fyrir menningarsjokki þó á mismunandi tímum eftir komu 

í landið.  

Hjá fyrri aðilanum var það við fyrstu komu, en menningarmunurinn sem helst hafði áhrif 

á hans menningjarsjokk var umhverfið. Honum fannst umhverfið í Saudí-Arabíu almennt 

villigjarnt, þar sem öll hús eru meira og minna klædd með þeim hefðbunda sandstein, sem 

leiddi til þess að erfitt var að finna kennileiti sem og hvað umferðarreglur og leiðsagnartæki 

voru óskýr. 

Hjá seinni aðilanum var það eftir þónokkrar heimsóknir til Saudí-Arabíu, en það er þekkt 

í Saudí-Arabíu að góðir vinir (tveir karlar) leiðist. Það sem kom fyrir hann var að Arabi tók 

varlega um hendi hans til þess að leiða hann. En fyrstu viðbrögð evrópskra manna er að kippa 

undan hendinni þegar annar karl ætlar að leiða mann. Þarna þurfti hann að halda aftur af sér til 

þess að sýna ekki dónaskap sem braut í bága við allt hans eðli. 

Viðhorf viðmælendanna til landsins fyrir og eftir fyrstu komu var jákvætt og í raun og 

veru jókst það til hins betra þar sem farið var með opnum hug og sem minnst af fordómum. 

5.4 Samantekt viðtala 

Spurning Rússland Saudí-Arabía 

Afhverju landið? 
 Miklir viðskiptamöguleikar 

o Sjávarútvegur 

o Lyfjafyrirtæki 

 Miklir viðskiptamöguleikar 

o Byggingariðnaður 

 Húsnæðisskortur 

Undirbúningur 

 Nám stundað þar í landi. 

 Kynnt sér sögu landsins. 

 Leitast eftir upplýsingum frá 

aðilum sem áður höfðu verið 

þar í landi. 

 Tekið allt að 4 ár að fá 

eitthvað framgengt 

 Kynnt sér viðkomandi land og 

siði 

 Lært menningarhegðun í 

háskóla 

Inngönuferlið 

 Lokað á tímum Sovétríkjanna 

o Útflutningur 

 Eftir fall Sovétríkjanna 

o Dótturfyrirtæki 

 Lokað 

o Þarft að vera boðinn í 

landið af infæddum 

o Útflutningur 

o Umboðsmaður 

Menningarmunr 

 Sögumikil þjóð 

o Mikið af atburðuðm sem 

hent hafa samfélagið og 

því myndað það eins og 

það er í dag 

 Hervæðing 

o Agi 

 Að bera saman svart og hvít 

o Trú 

o Siðir 

o Gildi 

o Norm 

o Hegðun 

o Öryggistilfining 

 Sambærilegt 

o Þjóðsögur 
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Siðir og gildi 

 Erftitt að setja ákveðna siði og 

gildi sem gilda almennt um 

þjóðna 

 Kirkjan komið sterk inn til 

þess að skapa siði og gildi 

íbúa landsins 

 Leitast eftir trausti til 

fjölskildu og nágranna 

 Gestristnir 

 Fjölskylduvæn þjóð 

o Eignast bróðir út lífið 

þegar traust hefur verið 

myndað 

Viðskiptasiðir og gildi 

 „Hægir“ í viðskiptum 

 Grimmir 

 Sýna mikið traust þegar við á 

 „Hægir“ viðskiptum 

 Eiga erfitt með að segja „já“ 

og „nei“ ef þeir vilja ekki 

stunda viðskipti við mann 

 Horfa á evrópubúa sem 

„sérfræðinga“ 

Óöryggi í samfélaginu 

 Fall Sovétríkjanna 

o „Vargöld“ 

o Lög og skattar og aðrar 

haldbærar þjónustur í 

molum 

 Mikið persónulegt öryggi 

 Mikið persónulegt öryggi 

 Efnahagslega sterkt ríki 

o Olía 

o Gas 

o Gull 

Lög og reglur 

 „Vargöld“ 

o Allir fylgja lögum og 

reglum eins og þeir telja 

 Pútín 

o Setur flatan skatt 

o Byggir upp ný laga- og 

reglukerfi 

 Margt svipar til Evrópu 

 Mjög sterk viðurlög í landinu 

gegn afbrotum 

 Áfengi og vímuefni bönnuð í 

landinu 

Samningaviðræður 

 Eldri kynslóðin 

o Leiðist 

samningaviðræður og 

pappírsvinnu 

 Vodkinn 

o Slá fólk út af laginu 

o „manndómspróf“ 

 Yngri kynslóðin 

o Fylgir evrópskum 

samningsháttum 

 Þrepaskipt „leikrit“ 

o Farið í gegnum marga 

aðila áður en skrifað er 

undir 

 Sækjast mikið í afslætti 

 Hafa allan tíman í heiminum 

 Þarf oft að vera beinskeyttur 

o Tími hvors annars sé 

best nýttur þannig 

Ákvarðanatökustiginn og 

Valdafjarlægðin 

 Notast við hið lóðrétta 

stigveldi 

o Æðsti stjórnandinn hefur 

mesta valdið 

 Notast við hið lóðrétta 

stigveldi 

o Æðsti stjórnandinn hefur 

mesta valdið 

Mútur 

 Því austar í Rússlandi sem 

farið er, því meiri mútur finnst 

 Enginn lent í þeim sjálfur 

 Sögur: 

o Fyrirtæki þyrftu að 

borga allt að 12% af 

veltu sinni 

 Engar 

o Bannaðar samkvæmt 

lögum og trú 

Klæðaburður 

 Jakkaföt  Arabar 

o Hvítu kirtlarnir 

o Höfuðfat, oft unnið úr 

dýrum efnum og gefur 

til kynna hvaðan þeir eru 

o Þeir allra dýrustu 

fylgihlutir (elska gullið) 

 Evrópubúar 

o „Dýr“ jakkaföt 
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o Falleg úr, pennar, 

nafnspjaldahulstur o.þ.h. 

Stjórnmál 

 Sovétríkin 

o Kommúnismi 

 „Vargöldin“ 

 Pútín kemst til valda 

o Lagar lög og reglur 

o Endurbyggir skattsinn, 

lögregluna, herinn, 

menntakerfið og 

heilsugæsluna 

 Konungsríki 

o Almennt ekki rædd á 

milli Araba og 

evrópumanna 

 Krefst mikils trausts 

 Samt sem áður, alltaf góðir 

hlutir sagðir um hana þegar 

hún hefur verið rædd 

Menningarsjokk 

 Enginn upplifði 

menningarsjokk við fyrstu 

viðskiptaheimsóknina 

 Umhverfið 

o Villigjarnt 

o Hús meira og minna 

eins 

o Erfitt að finna 

kennileiti 

o Umferðareglur og 

leiðsagnartæki voru 

óskýr 

 Persónuleg nálgun 

o Karlar leiðast 

 Sýna vináttu 

Viðhorf 
 Ekkert breyst 

o Jákvætt fyrir og eftir 

fyrstu heimsókn 

 Ekkert breyst 

o Jákvætt fyrir og eftir 

fyrstu heimsókn 

Samantekt viðtala , 2016., tafla 3
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6. Niðurstöður 

Þær kenningar sem dregnar voru upp úr bókunum, varðandi nokkrar megin stoðir 

menningar; siðir, gildi og norm, trú, stjórnmálalega þætti, menntun, tungumál og lög og 

reglur, voru bornar saman við niðurstöður viðtala sem tekin voru við einstaklingana sem 

höfðu stundað viðskipti í Rússlandi og Saudí-Arabíu. Fram kom að Rússland hefur átt erfitt til 

uppdráttar hvað varðar þeirra siði, gildi og norm. Þjóðin hefur farið í gagnum margar miklar 

breytingar á síðustu 30 árum og það hefur sýnt sig að erfitt hefur verið að mynda almennt 

heildstæða siði, gildi og norm sem lýsa má þjóðinni. Saudí-Arabía er augljóslega 

fjölskyldukær þjóð, en það kemur sterklega fram bæði í viðtölum sem og í bókunum að þeirra 

siðir, gildi og norm tengjast fjölskyldum þeirra sem og trúnni mikið. 

Það sama má segja um þá viðskiptaþætti landanna, bókum og viðtölum ber mikið 

saman um hverning viðskiptamennig landanna gengur fyrir sig. Það sem e.t.v. stóð upp úr, og 

kom ekkert fram í bókunum var að viðmælendurnir töldu bæði lönd vera „hæg“ í viðskiptum, 

sem e.t.v. lýsir því þannig að við Íslendingar erum almennt sér mjög hraðir í viðskiptum. 

Íslendingar eru þekkti fyrir frasan „þetta reddast“, sem lýsir því kannski að mikið óðagot og í 

sumum tilfellum sjálfsöryggistilfinning Íslendinga er e.t.v. of mikil, það að fá undirskriftina 

og pæla svo í smáatriðinum er oftar en ekki sú forgangsröðun sem notast er við. Rússar og 

Arabarnir notast því við öfuga leið og Íslendingar, þjóðirnar hugsa mikið í smáatriðunum fyrst 

og svo í undirskriftinni eftir að samningurinn hefur verið settur upp til fulls.  

Mælanlegum þáttum Hofstede ber vel saman við bækurnar og viðtölin. Þættir eins og 

karlmennska og kvennleiki lýsir t.a.m. mjög miklu kynjahlutfallinu þar í Saudí-Arabíu, en 

viðmælendur töluðu mikið um hversu sjaldan þeir sáu konur á almennum vettvangi þar í 

landi. Það skipar mikla valdafjarlægð í báðum löndum miðað við Ísland, Saudí-Arabía (95 

stig) og Rússland (93 stig) sem bendir einnig sterkum höndum á að eignandinn í hverju 

fyrirtæki hefur öll völdin sem og hinn almenni valdastigi er notaður. 

Inngangan inn í þessa tvo viðskiptaheima er í raun og veru með afgerandi hætti, þ.e. að 

aðilar notast/notuðust við útflutning sem fyrstu leið inn í landið. Útflutningur er algengasta 

form inngöngu þegar kemur að því að fyrirtæki og einstaklingar vilja færa starfsemi sína inn í 

ný viðskiptalönd. Í báðum tilvikum rannsóknarinar kom fram að, það voru og eru svo miklar 

hindranir á vegi viðmælendanna, að á þeim tíma var þetta eina leiðin að hefja viðskipti á 

markaðinum. Rússland á tímum Sovétríkjanna var „lokað“ þannig ekki var gerlegt að gera 

viðskipti með öðrum hætti en útflutningi, þrátt fyrir seinna meir var þó fjárfest í staðbundnu 

fyrirtæki, dótturfyrirtæki, sem sá um allan allan reksturinn þar í landi. Í Saudí-Arabíu má í 
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raun og veru segja að innganga þar í landi sé einnig „lokuð“ þar sem krafist er að erlendir 

viðskiptamenn þurfa „boð“ frá infæddum til þess að komast inn í landið, nefndu báðir 

aðilarnir að það eitt og sér að byggja upp rekstur þar í landi er nánast ógerlegt. Því er bæði 

fljótfarnasta og ódýrasta leiðin fyrir þá að stunda viðskipti sín í gegnum útflutning. 

Skilvirkni, sveigjanleiki og lærdómur eru þeir þættir sem bækurnar telja upp hvað varðar 

það sem einstaklingar og fyrirtæki þurfa að hafa til umhugsunar þegar innganga inn í nýja 

viðskiptaheima hefur átt sér stað. Með uppbyggingu alþjóðlegrar virðiskeðju, sem inniheldur 

sveigjanleika og er þannig gerð að geta starfað á hvaða mörkuðum sem er, eru góðir og gildir 

punktar. Þrátt fyrir það er ekkert talað um hinn almenna undirbúning, þ.e. hvernig 

einstaklingar og fyrirtæki eiga að undirbúa sig áður en farið er inn í ný viðskiptalönd.  

Allir sem viðtal var tekið við voru sammála að þekking á menningu skilar ávallt auknu 

forskoti þegar komið er inn á nýja markaði sem býr við öðruvísi menningu. 

Flest allir viðmælendurnir höfðu ákveðna þörf fyrir að undirbúa sig eða höfðu þegar verið 

þar í landinu á öðrum forsendum eða öðrum löndum sem höfðu svipaða menningu. En, þrátt 

fyrir það var undirbúningurinn þó mis mikill og því hefðu sumir geta undirbúið sig betur, þar 

sem þeir höfðu „brennt sig“ á að mismuna einföldum menningarlegum hlutum í viðskiptum í 

öðrum menningarheimum.  

Þannig má í raun og veru ætla að viðskiptamenn og konur sem sækja að í að gera 

viðskipti í nýjum viðskiptalöndum, þurfa að kynna sér og aðlaga sig að menninguni í því landi 

áður en farið er, til þess að forðast að mismuna einföldum menningarlegum hlutum, sem og að 

eiga auðveldara að aðlaga sig að þeim siðum og gildum sem fyrirfinnast þar sem leiðir oftar 

en ekki að sterkari og auðveldari myndun traust sem skapar því samkeppnisforskot. 
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7. Lokaorð 

Rannsókn höfundar bendir til þess að þekking á menningu og viðskipti haldist í hendur 

þegar kemur að því þegar tveir eða fleiri viðskiptamenn sem hafa mismunandi 

menningarbakgrunn koma sér saman og ákveða að stunda eða byggja upp viðskipti sín á milli. 

Bæði fræðibækur og viðmælendurnir eru sammála, að meiri þekking sé af hinu jákvæða.  

Með því má leiða að rannsóknarspurningunni hefur verið svarað, það er; hverning getur 

þekking á menningu aukið samkeppnisforskot? Þar sem þekkingin á menningu myndar 

ákveðna yfirburði fyrir viðskiptafólk, þ.e. að það skapar aukinn skilning hverning almenn 

hegðun og viðhorf þeirra mótaðila er. Því verður skilningur á frosendum mótaðilans í 

viðskiptum betri, hvað þá varðar hans; samningatækni, siði, gildi, norm og trú svo dæmi seú 

tekin.  

Góð þekkingu á menningu dregur því úr þeim líkum á að að mismuna menningarlegum 

þáttum í gegnum samskipti og hegðun og myndar því ákveðinn öryggisventil. Því verða menn 

líklegri til þess að eiga „þægilegri“ samskipti, sem og að skapa fyrr og hraðar traust við 

mótaðila sína, sem myndar því samkeppnisforskot. 

Í lokin langar höfundi að koma fram þeim ágætu ábendingum sem viðmælendur töldu 

mikilvægt að hafa í huga þegar viðskiptaheimsóknir til annarra landa eiga sér stað; 

Ábendingar 

 Fara með opið hugarfar 

 Hugsa rökrétt, ekki taka áhættu 

 Læra grundvallar frasa; heilsa, kveðja, tölur o.s.fv. 

 Kynna sér mun laga og reglna 

 Vertu hell í því sem þú segir og gerir 

 Gakktu hægt um gleðinnar dyr 

 Sýndu þolinmæði 

 Ekki berast á, (líkamlega né munnlega) 

 „Geta drukkið alkahól“ (Vodka), samt sem áður er meiri skömm að missa rænuna heldur 

en að segja „nei, takk“ (Rússland) 

 Landið nær yfir 11 tímabelti (Rússland) 

 Leitast eftir þéttu og sterku handabandi þegar heilast (Rússland) 

 Ekki reikna með að almennir borgarar tali ensku (Rússland) 

 Viðskiptamenn eru almennt ekki með mikinn sjálfshúmor (Rússland) 

 Kynna sér sögu landsins (Rússland) 

 Lögreglan getur verið spillt (Rússland) 

 Vertu viðbúinn mútum (því austar sem farið er) (Rússland) 

 Ekki drekka eða neyta eyturlyfja, vegna mjög strangra viðurlaga (Saudí-Arabía) 

 Reyndu að neita ekki boðum, þegar þér er boðið í heimsókn eða boðið upp á eitthvað 

(Saudí-Arabía) 
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 Umhverfið getur verið villandi (Saudí-Arabía) 

 Vertu forvitinn um trúna, en ekki bera hana saman við aðrar trúr eða gagnrýna hana 

þegar rætt er við sauda (Saudí-Arabía) 

 Heilsa ekki að fyrra bragði, þá sérstaklega konum (Saudí-Arabía) 

 „Helst ekki“ líta á konur Araba (Saudí-Arabía) 

 Gera ekkert með vinstri hendinni (Saudí-Arabía) 

 Ef mikið traust hefur myndast, vertu viðbúinn að þurfa að leiða Arabann ef hann tekur í 

höndina á þér (Saudí-Arabía) 
Ábendingar varðandi viðskiptaheimsókninr í ný viðskiptalönd, 2016, tafla 4
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9. Viðauki 

Viðauki A – Viðtal Rússland 

 Valið 

o Afhverju Rússland? 

o Hvaða möguleika bauð landið í staðin fyrir önnur? 

 Undirbúningur 

o Hvenær byrjaði undibúningsferlið og hvað stóð það lengi? 

o Hvernig var undirbúið sig? 

o Fannst þér þú nógu vel undirbúinn þegar þú komst á staðinn? 

 Ef „nei“ hvað hefðir þú geta gert betur? 

  (Innganga, ef við á) 

o Hvaða inngönguleið ákvaðst þú að taka? 

o Er inngönguferlið erfitt og/eða flókið? 

 Menning 

o Helsti munur á milli Rússlands og Íslands 

 Helsti menningarmunur? 

 Hverjir eru helstu siðir þjóðarinnar? 

 Óöryggi í samfélaginu? 

 Hverjir eru helstu viðskiptasiðir landsins? 

 Hver eru helstu viðskiptagildi þjóðarinnar? 

 Hver er helsti munur laga og reglna sem viðgangast þar? 

 Hvernig ganga hefðbundar samningaviðræður fyrir sig? 

 Hvernig er ákvarðanatökustiginn í hefðbundu fyrirtæki? 

 Hvernig er valdaskiptingin innan hefðbundina fyrirtækja? 

 Áhrifavaldur stjórnmála á þjóðina? 

 Mútur? 

 Hvernig ganga almenn samskipti fyrir sig? 

 En samskipti innan fyrirtækisins? 

 Fleiri spurningar 

o Upplifðiru menningarsjokk? 

o Er viðhorf þitt öðruvísi núna til þjóðarinnar en þegar þú ákvaðst að fara? 

 Ef „já“ hverning? Ef „nei“ hverning var það? 

o Eru einhverjir þættir sem þarf að vara sig á þegar stigið er inn í landið? 

 Hverjir þá? 

 



H v e r n i g  g e t u r  þ e k k i n g  á  m e n n i n g u  s k a p a ð  s a m k e p p n i s f o r s k o t ? | 50 

 

2015 Haustönn       Konráð Jóhann Andrésson  

Leiðbeinandi:        Kt. 170190-2039 

Þorgeir Pálsson       Alþjóðaviðskipti 

Viðauki B – Viðtal Saudí-Arabía 

 Valið 

o Afhverju Saudí-Arabía? 

o Hvaða möguleika bauð landið í staðin fyrir önnur? 

 Undirbúningur 

o Hvenær byrjaði undibúningsferlið og hvað stóð það lengi? 

o Hvernig var undirbúið sig? 

o Fannst þér þú nógu vel undirbúinn þegar þú komst á staðinn? 

 Ef „nei“ hvað hefðir þú geta gert betur? 

  (Innganga, ef við á) 

o Hvaða inngönguleið ákvaðst þú að taka? 

o Er inngönguferlið erfitt og/eða flókið? 

 Menning 

o Helsti munur á milli Saudí-Arabíu og Íslands 

 Helsti menningarmunur? 

 Hverjir eru helstu siðir þjóðarinnar? 

 Hver eru gildi þjóðarinnar? 

 Hverjir eru helstu viðskiptasiðir landsins? 

 Hver eru helstu viðskiptagildi þjóðarinnar? 

 Hver er helsti munur laga og reglna sem viðgangast þar? 

 Hvernig ganga hefðbundar samningaviðræður fyrir sig? 

 Hvernig er ákvarðanatökustiginn í hefðbundu fyrirtæki? 

 Leggja þeir mikið upp úr klæðaburðnum? 

 Hvernig er valdaskiptingin innan hefðbundina fyrirtækja? 

 Konungsfjölskyldan, árhrif hennar á þjóðina? 

 Hvernig ganga almenn samskipti fyrir sig? 

 En samskipti innan fyrirtækisins? 

 Fleiri spurningar 

o Upplifðiru menningarsjokk? 

o Er viðhorf þitt öðruvísi núna til þjóðarinnar en þegar þú ákvaðst að fara? 

 Ef „já“ hverning? Ef „nei“ hverning var það? 

o Eru einhverjir þættir sem þarf að vara sig á þegar stigið er inn í landið? 

 Hverjir þá? 

 


