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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til meistaragráðu í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi hennar er 30 ECTS-einingar sem hluti af 90 

eininga meistaranámi. Leiðbeinandi við gerð verkefnisins var Þórður S. Óskarsson, 

aðjúnkt við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka honum fyrir leiðsögn og 

handleiðslu við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka stjórnendum og starfsmönnum 

TripCreator fyrir samstarfið og það traust sem mér var auðsýnt. Ég vil þakka þeim fyrir 

að gefa sér tíma til að ræða við mig og gefa mér innsýn í menningu og samskipti 

fyrirtækisins. Án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. Að lokum vil ég 

þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir ómældan stuðning, hvatningu og þolinmæði 

sem þau hafa sýnt mér meðan á náminu og lokaverkefninu stóð.  
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Útdráttur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að meta fyrirtækjamenningu og innri samskipti tiltekins 

fyrirtækis sem byggir starfsemi sína á alþjóðlegum fjarteymum og greina styrkleika 

þeirra og veikleika. Markmiðið var að koma auga á þá þætti sem betur mættu fara og 

leiðir til að bæta úr þeim, en einnig að að varpa ljósi á þá þætti sem jákvæðir eru og 

styrkja þá. 

 Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð sem kallast túlkandi fyrirbærafræði. 

Unnið var í samstarfi við íslenskt frumkvöðlafyrirtæki og hófst samstarfið á því að lögð 

var spurningakönnun fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins. Þegar niðurstöður hennar lágu 

fyrir voru tekin djúpviðtöl við sex starfsmenn um upplifun þeirra af menningu 

fyrirtækisins, innri samskiptum og kostum og göllum þess að starfa í alþjóðlegu 

fjarteymi. Afrakstur verkefnisins eru mótuð gildi fyrir fyrirtækið útfrá niðurstöðum 

rannsóknarinnar ásamt mannauðsstefnu og samskiptastefnu sem byggja á þessum gildum.  

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru á þá leið að starfsmenn eru stoltir af því að 

starfa fyrir fyrirtækið, þeim finnst jákvætt að starfa í alþjóðlegu fjarteymi og finnst 

andrúmsloftið á vinnustaðnum vinalegt og hvetjandi. Þeim finnst stjórnendur hressir og 

skemmtilegir og þeim líður almennt vel í vinnunni. Niðurstöðurnar sýna þó að innri 

samskiptum sé ábótavant og að þau megi bæta með nokkrum einföldum skrefum.   
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1  Inngangur  

Umfjöllun stjórnunarfræðanna um fyrirtækjamenningu er fremur nýleg, en það eru ekki 

nema rúmlega 30 ár síðan hún fór að verða viðfangsefni rannsókna. Ekki hefur náðst 

almenn sátt um það hvernig nákvæmlega skuli skilgreina fyrirtækjamenningu, eða hvort 

það sé yfir höfuð hægt. Margir fræðimenn hafa skoðað fyrirbærið, reynt að túlka það og 

setja fram kenningar til að skilgreina fyrirtækjamenningu, eðli hennar og hlutverk. Þeir 

eru í stórum dráttum sammála um það að fyrirtækjamenning sé afurð samfélagsins, óséð 

og óáþreifanlegt afl sem knýr fyrirtæki áfram, samsett úr ýmsum hefðum, gildum, 

viðhorfum og hegðun sem mótar fyrirtækið og andrúmsloftið innan þess. Hún sé í raun 

eins og persónuleiki fyrirtækisins, tilfinningalegi hluti þess, límið sem heldur fyrirtækinu 

saman (Ott, 1989; Deal og Kennedy, 2000; Schein, 2004; Morgan, 2006). 

 Það er fyrirtækjum í hag að fyrirtækjamenningin sé heilbrigð og uppbyggileg því 

það eykur starfsánægju og ýtir undir hollustu starfsmanna. Góð innri samskipti eru ekki 

síður mikilvæg og hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð tengsl góðra innri samskipta við 

starfsánægju (Cornelissen, 2008). Fyrirtækjamenning byggir meðal annars á þeim 

samböndum og tengslum sem til verða innan þess og þeirri færni sem starfsfólk tekur upp 

og þróar með sér (Berger, 2008). Í fyrirtækjum sem búa yfir góðum og gagnlegum innri 

samskiptum er framleiðni meiri, þjónusta betri og fjarvistir starfsfólk minni (Clampitt og 

Downs, 1993). Það er á höndum stjórnenda að byggja upp innri samskipti, setja þau í 

ferla og sjá til þess að starfsmenn hafi þau tæki og tól sem þarf til að miðla upplýsingum 

og taka á móti þeim. Ekki er síður mikilvægt að starfsmenn hafi þá þekkingu sem þarf til 

að nota þessi tæki og sjái hag sinn í að nota þau (Cornelissen, 2008). 

 Mótun sterkrar fyrirtækjamenningar og innri samskipta eru áskorun sem oft er 

erfitt að sinna svo vel sé. Áskorunin verður enn meiri þegar samskiptin þurfa að eiga sér 

stað þvert á landamæri og þegar byggja á upp heildstæða menningu og liðsheild milli 

landa. Með aukinni alþjóðavæðingu starfa sífellt fleiri fyrirtæki á alþjóðlegum markaði 

og fjölmörg fyrirtæki notast við alþjóðleg fjarteymi en þau eiga að mestu samskipti með 

aðstoð tækni og samskiptamiðla frekar en augliti til auglitis og meðlimir eru staðsettir í 

fleiri en einu landi (Lipnack og Stamps, 2010). Samskipti eru möguleg með aðstoð alls 

konar tækni, en tæknin er á sama tíma líka eins konar ,,stuðpúði“ í samskiptunum og því 

þarf að huga sérstaklega að því í innri samskiptum alþjóðlegra fyrirtækja. Alþjóðleg 
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fjarteymi vinna oft þvert á menningarheim og því fylgja nýjar áskoranir og takmarkanir í 

samskiptum og mótun fyrirtækjamenningar (Brewer, 2015). 

 Markmið þessa verkefnis var að greina fyrirtækjamenningu og innri samskipti 

fyrirtækis sem notast við alþjóðleg fjarteymi. Verkefnið byggir á fræðilegum heimildum 

og kenningum um efnið. Verkefnið skiptist í tvo hluta, fræðilega umfjöllun og rannsókn. 

Fræðilegi hlutinn er þannig uppbyggður að fyrst er fjallað um fyrirtækjamenningu 

þar sem mismunandi kenningum verða gerð skil.  Farið verður yfir hvaða þættir skipta 

máli í mótun fyrirtækjamenningar og hvaða máli hún skiptir fyrir árangur 

skipulagsheilda. Einnig verður frumkvöðlamenning skoðuð og hvernig hún tengist 

fyrirtækjamenningu. Þá verður einnig fjallað um menningarmun og menningarlæsi og 

tengsl þeirra við alþjóðlega mannauðsstjórnun. Næst verður fjallað um innri 

upplýsingamiðlun fyrirtækja, sem í þessu verki verður kölluð innri samskipti. Farið er 

yfir ólíkar kenningar um efnið og mismunandi miðlunarleiðir sem notast má við í innri 

samskiptum. Farið verður yfir hvað einkennir góð innri samskipti og hvaða máli þau 

skipta fyrir fyrirtæki. Að lokum verður fjallað um  fjarvinnu og þá sérstaklega um vinnu í 

alþjóðlegum fjarteymum. Farið verður yfir þann ávinning sem fyrirtæki hljóta af því að 

notast við fjarteymi og þær áskoranir sem þau þurfa að takast á við.  

 Seinni hluti verkefnisins er rannsókn sem gerð var til að greina 

fyrirtækjamenningu TripCreator og innri samskipti. Markmiðið var að fá greinargóða 

mynda af styrkleikum og veikleikum og leggja fram tillögur til stjórnenda um úrbætur á 

því sem betur má fara. Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og 

stuðst við túlkandi fyrirbærafræði (interpretative phenomenology). Spurningakönnun var 

lögð fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins og niðurstöður hennar notaðar til að móta 

spurningar fyrir djúpviðtöl sem tekin voru við hluta starfsmanna. Settar voru fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

• Hverjir eru styrkleikar og veikleikar fyrirtækjamenningar og innri samskipta 

TripCreator? 

• Hverjar eru helstu áskoranir sem TripCreator stendur frammi fyrir varðandi 

vinnu í alþjóðlegu fjarteymi? 

• Hvaða leiðir er hægt að fara til að styrkja menninguna og bæta innri samskipti? 
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2 Fyrirtækjamenning 

Þegar fjallað er um menningu fyrirtækja (corporate culture) er ýmist talað um 

fyrirtækjamenningu, vinnustaðamenningu eða menningu skipulagsheilda en hér verður 

notast við hugtakið fyrirtækjamenning. Ekki hefur þó náðst einróma sátt um það hvernig 

best sé að skilgreina hugtakið og hafa margar kenningar verið settar fram. Hér verður 

farið yfir nokkrar þeirra auk þess sem kynntar verða nokkrar kenningar til að útskýra 

fyrirtækjamenningu. Fyrst verður farið yfir hugtakið þjóðmenning og umfjöllun um hana 

tengd fyrirtækjamenningu og frumkvöðlamenningu.  

2.1 Þjóðmenning 

Þjóðmenning er flókið hugtak sem erfitt er að útskýra svo vel sé. Samt teljum við okkur 

flest þekkja helstu einkenni þjóðmenningar og koma auga á þætti sem greina eina 

þjóðmenningu frá annarri. Þau atriði sem móta þjóðmenningu og skapa heildarmynd 

hverrar þjóðar eru meðal annars saga hennar, menning, hefðir og venjur, gildi og viðhorf 

auk munnlegra frásagna sem gengið hafa frá einni kynslóð til annarrar. Þessir þættir hafa 

áhrif á einstaklinginn sem í menningunni býr sem og allt hans líf (Ásta Dís Óladóttir og 

Ragnheiður Jóhannesdóttir, 2008). 

Damen (1987) lýsir menningu sem mannlegu mynstri sem menn læra og dreifa 

sín á milli. Hann segir menninguna leiðarvísi um það hvernig daglegu lífi skuli háttað. 

Menningin er ósnertanleg en snýst um það hvernig meðlimir hennar eiga í samskiptum 

sín á milli og út á við og þannig lærist ákveðin hegðun sem samfélaginu þykir eðlileg. 

Menning samanstendur af þeim gildum, táknum, hegðun og sjónarmiðum sem aðgreina 

fólk og túlkun einstaklinganna á þeim. Fólkið sem tilheyrir sömu menningu túlkar 

ofangreinda hluti á keimlíkan máta (Banks og McGee, 1989). Geert Hofstede (1980) 

segir þjóðmenningu vera eins konar forritun á huga manna sem gerir einn hóp 

frábrugðinn öðrum. Hann segir menningu lærða en ekki erfða og að rætur hennar liggi í 

þjóðfélagslegu umhverfi en ekki erfðavísum. Aðrir hafa lýst þjóðmenningu sem ramma 

utan um þá hegðun sem einstaklingar innan tiltekins samfélags telja ásættanlega eða 

óásættanlega. Enn aðrir tala um þjóðmenningu sem mynstur hugsana, tilfinninga og 

aðgerða fólks af sama þjóðerni (Ásta Dís Óladóttir og Ragnheiður Jóhannesdóttir, 2008).  

Menning þjóðar er mótuð og formuð úr mörgum mismunandi þáttum og má þar 

nefna hegðun manna, trú þeirra, gildi og undirliggjandi ályktanir um ýmis málefni. 

Einnig skiptir landfræðileg staða landsins máli sem og saga þjóðarinnar, pólitískir og 
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hagfræðilegir kraftar, loftslag og tungumál. Þjóðmenning er tilhneiging og ráðandi 

viðhorf innan samfélags en þau gildi og forgangsröðun sem hún hefur alið af sér hafa 

síðan áhrif á það hvaða leiðir einstaklingar innan menningarinnar velja í stjórnun, hvaða 

stjórnunarstíl þeir nota og hvernig þeir stunda viðskipti (Ásta Dís Óladóttir og 

Ragnheiður Jóhannesdóttir, 2008). 

2.2 Fyrirtækjamenning skilgreind 

Hugtakið fyrirtækjamenning hefur verið fyrirferðarmikið innan stjórnunarfræðanna 

undanfarna áratugi og stjórnendur og fræðimenn hafa beint sjónum sínum að því í 

auknum mæli (Sørensen, 2002). Umræðan fékk byr undir báða vængi á níunda áratug 

síðustu aldar, þegar umræðan um fyrirtækjamenningu fór að hverfast um uppbyggingu, 

hegðun, stjórnun og þróun fyrirtækja og skipulagsheilda. Fór umræðan þá að snúast um 

það hvort fyrirtæki með sterka fyrirtækjamenningu næðu betri árangri en þau fyrirtæki 

þar sem menningin var veikari eða óheilbrigðari. 

Mörg fyrirtæki og skipulagsheildir vilja þakka góðan árangur sinn sterkri 

fyrirtækjamenningu og margar rannsóknir hafa sýnt að sterk fyrirtækjamenning skipti í 

raun og veru máli. Í fyrstu héldu menn að áhuginn á fyrirbærinu væri tískubóla sem 

myndi fljótt springa en í dag eru fræðimenn og stjórnendur sammála um að 

fyrirtækjamenning sé sannarlega mikilvægur þáttur í afkomu fyrirtækja og starfsánægju 

þeirra sem þar starfa (Deal og Kennedy, 2000). 

 Þrátt fyrir mikinn áhuga og fjölda rannsókna á fyrirbærinu hefur reynst erfitt að 

skilgreina það og benda á í hverju það felst en settar hafa verið fram hátt á annað hundrað 

skilgreiningar á fyrirtækjamenningu (Ott, 1989).Hugtakið fyrirtækjamenning var fyrst 

sett fram af Andrew M. Pettigrew árið 1979. Þá skrifaði hann greinina ‘On Studying 

Organizational Cultures’ sem birt var í tímaritinu Administrative Schience Quarterly. 

Árið 1982 kom út bókin Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life eftir 

Deal og Kennedy og þá fóru vinsældir hugtaksins á flug. Síðan þá hafa verið ritaðar 

fjölmargar fræðigreinar og bækur um efnið. Í huga Pacanowsky og O‘Donnel-Trujillo 

(1982) á ekki að líta á fyrirtækjamenningu sem enn eitt púslið í púsluspili heldur segja 

þeir hana vera púsluspilið sjálft. Þeir segja menninguna ekki vera eitthvað sem fyrirtækið 

búi yfir, heldur sé hún kjarninn í fyrirtækinu, það sem fyrirtækið er.  

Fyrirtækjamenning er félagsleg smíð (social construct) sem fólkið á 

vinnustaðnum hefur skapað og þannig vegvísir fyrir starfsfólk til að skilja atburði, 

hegðun og tákn innan fyrirtækisins og tól til að setja þau í samhengi (Ott, 1989). Hún er í 
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raun hinn hugræni og óskrifaði hluti vinnustaðarins, límið sem heldur fyrirtækinu saman. 

Fyrirtækjamenningin er því nokkurs konar stjórntæki sem skilgreinir hvaða hegðun er 

æskileg eða ekki æskileg innan fyrirtækisins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

Einstaklingarnir sem tilheyra menningunni hafa ákveðin gildi, hugsanamynstur  

og viðhorf og þau endurspeglast í menningu fyrirtækisins (Schein, 2004). 

Fyrirtækjamenning tekur til gilda, skoðana, skilnings og hugsunar meðlima 

skipulagsheildarinnar á því hvernig hlutir skulu framkvæmdir og menningin er boðuð 

áfram til nýrra starfsmanna. Starfsmenn eru að mestu ómeðvitaðir um mótun 

menningarinnar, þótt þeir séu allir virkir þátttakendur í henni. Oft kemur styrkur 

fyrirtækjamenningarinnar best í ljós þegar stjórnendur boða stefnu- eða 

skipulagsbreytingar sem brjóta gegn þeim hefðum og gildum sem ríkjandi eru í 

fyrirtækjamenningunni (Daft, 2001).  

Fyrirtækjamenning þjónar yfirleitt tvíþættum tilgangi. Hún ýtir undir og eykur 

samkennd starfsfólks hvert með öðru þannig að það finnur til samsvörunar með 

markmiðum fyrirtækisins og tengist því betur. Sterk fyrirtækjamenning eykur einnig 

aðlögunarhæfni fyrirtækja og gerir þau sveigjanlegri, aðlögunarhæfari og betur í stakk 

búin til bregðast við breytingum í ytra umhverfi (Daft, 2004). Morgan (2006) segir að líkt 

og engir tveir einstaklingar séu með sama persónuleikann megi segja að engin tvö 

fyrirtæki hafi sömu fyrirtækjamenninguna. Hvert fyrirtæki hefur einstaka menningu þar 

sem eru saman komnir einstaklingar með ólíkan persónuleika sem allir leggja sitt fram í 

mótun menningarinnar. Fyrirtækjamenningin þrífst ekki án þeirra einstaklinga sem 

mynda hana og er því háð þeirra þátttöku (Morgan, 2006). Þar sem sterk 

fyrirtækjamenning ríkir finnur starfsfólkið þörf fyrir að fyrirtækið nái árangri og leggur 

sig fram um að gera það sem gagnast því best til lengri tíma litið. Þær ákvarðanir sem 

teknar eru og þær leiðir sem eru farnar miða að því að fyrirtækið nái sem bestum árangri. 

Stjórnendur geta haft áhrif á það hvernig gildi og venjur þróast innan fyrirtækisins og ýtt 

undir og lagt rækt við þá þætti sem þeir telja að séu hvetjandi fyrir starfsmenn og 

styrkjandi fyrir menninguna (George og Gareth, 2003). Ein einfaldasta skilgreiningin á 

fyrirtækjamenningu kom fram hjá Deal og Kennedy (1982) en hún er: ‘The way we do 

things around here’ eða ‘svona gerum við þetta hér’. Í töflu 1 má sjá nokkrar af þeim 

skilgreiningum á fyrirtækjamenningu sem settar hafa verið fram á undanförnum 

áratugum. 
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Tafla 1. Samantekt á skilgreiningum á fyrirtækjamenningu 

Fræðimenn: Fyrirtækjamenning er: 

Jaques, 1952 Sambræðingur hefða, gildismats, markmiða, hugmynda og viðhorfa 
sem mótar ákveðna umgjörð utan um það sem gert er innan 
fyrirtækisins og er boðað áfram til nýliða sem hin eina rétta menning.  
 

Blake og Mouton, 1964 Rammi utan um samskipti, gildi og viðhorf sem eiga uppruna sinn í 
hefðum, fordæmum og fyrri athöfnum.  
 

Becker og Geer, 1970 Sameiginlegur skilningur og tjáning. 
 

Pettigrew, 1979 Tákn, tungumál, hugmyndafræði, hefðir og goðsagnir. 
 

Swartz og Jordan, 1980. 
 

Sniðmát utan um skoðanir og væntingar starfsmanna sem mótar 
viðmið um hvað þykir eðlileg hegðun.  
 

Ouchi, 1981 Sú hugmyndafræði sem stefna fyrirtækisins byggir á. 
 

Schwartz og Davis, 1981 Mynstur hugmynda og væntinga sem eru sameiginleg þeim sem 
vinna í fyrirtækinu. Út frá þessum hugmyndum og væntingum verða 
til gildi sem móta hegðun einstaklinga og hópa innan fyrirtækisins.  

Pacanowzky og  
O´Donnel-Trujillo, 1982 
 

Ekki einn eitt púslið í púsluspilinu heldur púsluspilið sjálft. 

Wharton og Worthley, 1983 Grunnurinn að staðalgildum, reglum, viðhorfum, hefðum og 
hlutverkum starfsmanna innan skipulagsheildarinnar.  

Schein, 1985 Mynstur undirliggjandi hugmynda sem hópurinn hefur fundið upp 
eða þróað til að takast á við vandamál sem hann hefur staðaði frammi 
fyrir, hvort sem er í innri eða ytri aðstæðum. Þekkingunni er svo 
miðlað til nýliða þannig að það sé í raun ein rétt leið til að skilja, 
hugsa og upplifa þegar slík vandamál koma upp.  
 

Scholz, 1987 Fyrirbæri sem er fastur hluti af skipulagsheildinni, eins konar innri 
vitund hennar og hefur áhrif á hegðun einstaklinganna innan hennar 
og mótast áfram út frá hegðun þeirra.  
 

Downey, 1987 Sameiginleg gildi, skoðanir og hegðun starfsmanna. 
 

Denison, 1990 Þau gildi, hugmyndir og lögmál sem stjórnunarhættir 
skipulagsheildarinnar byggja á og líka sú hegðun og útfærsla á 
þessum stjórnunarháttum sem bæði ýtir undir og skýrir þessa 
grundvallarþætti.  

Hofstede, 1991 Sameiginleg forritun hugans. 
 

Goffee og Jones, 1996 Límið sem heldur fyrirtækjum saman. 

Daft, 2001  
Ákveðin gildi, leiðandi kenningar, skilningur og leiðir til þess að 
huga að samnýtingu. 
 

Trompenaars og Woolliams, 2003 Röð af reglum og aðferðum sem fyrirtæki hafa þróað til að takast á 
við vandamál sem þau standa frammi fyrir. 
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Collins (2001) bendir á að þættir á borð við tæki, tól, tækni og þjónustu skipti einnig 

miklu máli varðandi fyrirtækjamenninguna. Einnig skiptir starfsemi fyrirtækisins máli, 

hvaða vörur og þjónustu það hefur upp á að bjóða ásamt markmiðum þess og stefnu. 

Heilbrigð og uppbyggileg fyrirtækjamenning virðist því vera mikilvægur þáttur í árangri 

skipulagsheilda. Þær skipulagsheildir sem ná árangri virðast enn fremur eiga auðveldara 

með að taka nýsköpun fagnandi og nýta sér hana á gagnlegan hátt í 

fyrirtækjamenningunni og stjórnunarferlinu (Martins og Terblanche, 2003). 

Fyrirtækjamenningin hefur áhrif á það hvort ýtt sé undir skapandi lausnir, hvort 

þær eru studdar og innleiddar eða ekki. Menning sem styður skapandi lausnir ýtir einnig 

undir nýsköpun og lausnamiðaða hugsun og lítur á sköpunarkraft sem eftirsóknarverðan 

og eðlilegan og hyglir þeim sem sýna sköpun í verki sem fyrirmyndum sem líta beri upp 

til innan skipulagsheildarinnar (Martins og Treblanche, 2003). Þó sterk og uppbyggileg 

fyrirtækjamenning sé mikilvægur þáttur í árangri fyrirtækja getur hún líka verið hamlandi 

og dregið úr velgengi fyrirtækisins sé hún óheilbrigð eða niðurbrjótandi (Deal og 

Kennedy, 2000). 

2.2.1 Sterk fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning á sér vanalega djúpar rætur innan fyrirtækja og annarra 

skipulagsheilda. Hún þróast á löngum tíma og oft er erfitt að eiga við hana eða breyta 

(O’Dell og Grayson, 1998). Menning fyrirtækja getur verið góð, jákvæð, heilbrigð 

uppbyggileg og sterk eða hún getur verið slæm, neikvæð, óheilbrigð, niðurbrjótandi og 

veik. Hér verður talað um sterka menningu þegar hún er uppbyggileg og jákvæð, en 

veika menningu þegar hún er neikvæð og niðurbrjótandi en yfirleitt er talið að 

fyrirtækjum með sterka fyrirtækjamenningu farnist betur en þeim sem veikari hafa 

menninguna (Denison,1990; Schein, 1999). Þó hefur enn ekki verið hægt að negla niður 

hvað nákvæmlega felst í sterkri menningu eða hvað það er sem gerir fyrirtækjamenningu 

sterka en þó virðast menn vera sammála um það að hún einkennist af þáttum á borð við 

sameiginleg gildi, skoðanir, viðhorf, sýnileg tákn, skynjun, samskiptamynstur og sterkan 

leiðtoga (Schein 1999, Morgan, 2006).  

Í sterkri fyrirtækjamenningu má oftar en ekki finna stöðugar athafnir, sterk tákn, 

frásagnir af hetjudáðum og þekkt slagorð. Þessir þættir ýta undir það að starfsmenn 

skuldbindi sig gildum, stefnu og markmiðum fyrirtækisins. Til þess að byggja upp sterka 

fyrirtækjamenningu þarf að leggja töluvert púður í gott innra markaðsstarf og samskipti. 

Þess vegna er nauðsynlegt að stjórnendur átti sig á því hvernig menning vinnustaðarins 
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er, af hverju hún hefur þróast þannig, hvað hefur áhrif á hana og hvernig hún virkar til 

þess til þess að fyrirtækið nái sem bestum árangri (Schein, 2010). Stjórnendur sem skoða 

og greina fyrirtækjamenninguna öðlast betri skilning á því hvaða aðgerðir og ferlar ýta 

undir árangur og framför. Fyrsta skrefið í átt að markmiðunum er að gera nákvæma 

greiningu á styrkleikum og veikleikum menningarinnar. Greining af þessu tagi gefur 

stjórnendum síðan tækifæri til þess að styrkja menningu fyrirtækisins og ná sem mestu 

virði út úr henni og starfsfólkinu (Denison, 1990). Einnig þurfa stjórnendur hafa í huga 

að ráða inn í fyrirtækið starfsfólk sem passar vel inn í menninguna og styrkir hana (Daft, 

2001). 

Sørensen (2002) er einn þeirra sem leggur áherslu á að fyrirtækjamenningin skipti 

miklu máli þegar fyrirtæki þurfa að aðlagast breyttum aðstæðum. Sterk menning gerir 

skipulagsheildina sveigjanlegri og aðlögunarhæfari og þess vegna njóta fyrirtæki með 

sterka menningu meiri velgengni.  

 

2.2.2 Menningarvíddir Hofstede  

Geert Hofstede er einn þekktasti fræðimaður heims á sviði menningarmismunar og hann 

vann eina þekktustu rannsókn sem gerð hefur verið á fyrirtækjamenningu. Á árunum 

1967–1973 safnaði hann gögnum hjá rúmlega hundrað þúsund starfsmönnum IBM í 60 

löndum og eftir að hafa greint þau gögn kom hann fram með hugmyndina um 

menningarvíddir (cultural dimensions) sem eiga að hjálpa okkur að skilja ákveðna þætti 

menningarmunar (Hofstede, 1980). Rannsóknir Hofstede hafa verið mjög áhrifamiklar og 

aukið skilning fólks á fyrirtækjamenningu af ýmsu tagi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2011). Hvatinn að þessum 

rannsóknum Hofstede var aukin alþjóðavæðing og opnun landamæra í 

alþjóðaviðskiptum. Hann upplifði það í starfi að töluverður munur væri milli þjóða og að 

oft væri erfitt að skilja ákvarðanir og afstsöðu fólks frá öðrum menningarheimi. Hofstede 

vildi því reyna að átta sig á þessum mun og mæla hann til þess að stjórnendur gætu öðlast 

aukið menningarlæsi og getu til að bregðast við menningarmun (Hofstede, 2001). 

Niðurstöður rannsóknanna voru á þá leið að stjórnendur hafi mjög ólík viðhorf 

eftir því hvaðan þeir koma og að þjóðmenning geti haft áhrif á það hvernig starfsmenn 

haga sér á vinnustaðnum (Hofstede, 1991). Út frá gögnunum greindi Hofstede fimm 

menningarvíddir: 
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• Valdafjarlægð (power distance)  

• Einstaklingshyggja/heildarhyggja (individualism/collectivism) 

•  Karllæg/kvenlæg gildi (masculinity/femininity) 

• Óvissa-hliðrun (uncertainty/avoidance)  

• Langtíma/skammtíma afstaða (long term orientation/short term 

orientation) 

 

Valdafjarlægð er vídd sem metur hvernig valddreifingu er háttað í fyrirtækinu eða 

skipulagsheildinni. Þar sem valdafjarlægð mælist lítil er mikið jafnræði starfsmanna á 

milli og valddreifing er mikil. Ábyrgð einstaklingsins innan heildarinnar skiptir miklu 

máli en minni áhersla er lögð á virðingu fyrir valdi. Þar sem valdafjarlægð er mikil er 

hins vegar mikil þrepaskipting, starfsmenn bera ekki mikið traust hver til annars og þar 

ríkir mikil einstaklingshyggja. Litið er svo á að stjórnendur og aðrir valdhafar eigi að 

njóta ákveðinna forréttinda, valdið liggur á hendi fárra og miðstýring er mikil.  

 

Einstaklingshyggja/heildarhyggja metur hvort einstaklingar innan 

skipulagsheildarinnar setji sína eigin hagsmuni eða hagsmuni skipulagsheildarinnar í 

forgang.  

 

Karllæg/kvenlæg gildi skilgreina hlutverk kynjanna innan skipulagsheildarinnar og 

hversu ólík þau geta verið. Þar sem karllæg gildi eru ríkjandi er lögð áhersla á dugnað, 

samkeppni, öflun tekna og önnur veraldleg gæði. Kvenlægu gildin snúa hins vegar frekar 

að bættum lífsgæðum, jafnrétti og hógværð. Á karllægum vinnustað eru stjórnendur 

harðskiptir, vissir um eigið ágæti og staðfastir. Ýtt er undir samkeppni á vinnustaðnum 

og hámarksárangur og ef ágreiningur kemur upp verða oft átök. Afstaða manna er sú að 

þeir lifi til að vinna. Á kvenlægum vinnustað skarast hlutverk kynjanna meira og jafnrétti 

er í forgrunni, hógværð beggja kynja er mikils metin og starfsfólk lætur í ljós viðkvæmni 

og lætur sér annt um bætt lífsgæði. Stjórnendur beita innsæi og leggja mikið á sig til að 

auka samheldni og einingu á vinnustaðnum. Þegar ágreiningur kemur upp reyna menn að 

leysa hann með málamiðlun og sátt. Afstaða manna er sú að þeir vinni til að lifa.  

 

Óvissa/hliðrun segir til um hversu vel undirbúið fyrirtækið er til að vinna úr óþekktum 

aðstæðum. Þessi vídd segir til um hversu mjög skipulagsheildin reynir að koma sér undan 
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óvissu með því að ýta undir stöðugleika og búa til regluverk til að forðast óæskilega 

hegðun og hugmyndir. Þau fyrirtæki sem skora hátt á þessari vídd óttast hið óþekkta og 

óskýra en þau sem skora lágt hafa yfir að búa þrautsegju og staðfestu og miklum 

þolgæðum og starfsmenn sýna ráðsnilld í verki.  

 

Langtíma/skammtíma afstaða er vídd sem var bætt við síðar og var í fyrstu kölluð 

‘Lögmál Konfúsíusar’ (Confucian dynamism). Í fyrirtækjamenningu þar sem 

langtímaafstaða er ríkjandi leggja menn áhersla á þolgæði og hagsýni, menn horfa til 

framtíðar og hefðir eru aðlagaðar að nútímalegum gildum. Á vinnustað sem byggir á 

skammtímaafstöðu bera menn djúpa virðingu fyrir hefðum og áhersla er lögð á 

sannleikann og að mál séu afgreidd fljótt og vel. Fortíð og framtíð skipta máli.  

2.2.3 Líkan Deal og Kennedy 

Deal og Kennedy (1982; 2000) rannsökuðu fyrirtækjamenningu í yfir hundrað 

fyrirtækjum. Þeir skilgreina fyrirtækjamenningu á einfaldan hátt út frá þeirri hegðun eða 

því háttalagi sem ríkjandi er í skipulagsheildinni (‘The way we do things around here’). 

Þeir greina fyrirtækjamenningu í fjóra flokka á tveimur víddum. Samkvæmt þeim 

einkennist fyrirtækjamenning af þeim gildum (values) sem ríkjandi eru innan 

fyrirtækisins og liggja til grundvallar menningunni. Eins segja þeir menninguna státa af 

fyrirmyndum og leiðtogum (heroes) sem veita starfsfólkinu uppörvun og hvetja þá til 

afreksverka og starfsfólkið treystir á þessa leiðtoga. Menningin byggir einnig á siðum og 

venjum (rites and rituals) og samskipamáta (cultural network) og þá sérstaklega þeim 

duldu og óformlegu samskiptum og upplýsingaflæði sem á sér stað innan 

skipulagsheildarinnar. 

Deal og Kennedy mæla menningu út frá tveimur víddum: viðbragðshraða og 

áhættu. Þar sem viðbragðshraði er mikill sýnir skipulagsheildin skjót viðbrögð og 

áhættan segir til um magn óvissuþátta í starfsemi fyrirtækisins. Þeir flokka 

fyrirtækjamenningu svo í fjóra flokka út frá þessum víddum eins og sjá má á mynd 1. 
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Mynd 1. Líkan Deal og Kennedy um fjórar gerðir fyrirtækjamenningar (Deal og Kennedy, 2000) 

 

Í fyrirtækjamenningu þar sem viðbragðshraði er mikill geta starfsmenn fljótt og hratt 

leiðrétt mistök sín og menningin verður stöðug. Ef starfsmenn þurfa að bíða eftir 

endurgjöf eru mistök að sama skapi leiðrétt seint eða jafnvel ekki leiðrétt. Áhættuvíddin 

sýnir hversu mismikill vilji manna er til að taka áhættu. Sumir sækja sífellt í áhættu á 

meðan aðrir reyna í lengstu lög að forðast hana. Þeir sem sækja í áhættu eru líklegri til að 

velja starfsferil sem býður upp á einhvers konar áhættu (Deal og Kennedy, 2000). 

 Í vinnusamri menningu er er streita frekar til komin vegna vinnuálags en áhættu. 

Viðbragðshraði er mikill og þegar vel gengur er umbun góð. Þetta á oft við í 

hugbúnaðarfyrirtækjum og öðrum fyrirtækjum sem þurfa að geta brugðist hratt við.  

Í harðskeyttri menningu er viðbragðshraði mikill, áhætta mikil, umbun lítil og 

áhersla er lögð á skammtímamarkmið en ekki framtíðarsýn.  

Í áhættumenningu er viðbragshraði lítill og það á einnig við um umbun, en 

áhættusæknin er mikil. Horft er til framtíðar og teknar eru stórar ákverðanir þar sem 

nokkur ár geta liðið án þess að árangur af þeim ákvörðunum sjáist.  

Í ferlamenningu er viðbragðshraði hins vegar lítill sem enginn, umbun sáralítil og 

mikil áhersla lögð á skrifræði og ferla þannig að starfsemin er þunglamaleg. Boðleiðir 

geta verið langar og illsveigjalegar og áhætta er mjög lítil (Deal og Kennedy, 2000). 
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2.2.4 Flokkun Handy 

Írski heimspekingurinn Charles Handy (1999) segir að fyrirtækjamenningu megi skipta í 

fjóra flokka og byggir hann flokkun sína á líkani Harrison frá árinu 1973. Þessar fjórar 

gerðir fyrirtækjamenningar segir hann að séu til staðar í fyrirtækjum í mismiklum mæli, 

en að ein gerð sé alltaf ríkjandi.   

Fyrsti flokkurinn er valdamenning (power culture), en þar er valdið á höndum 

mjög fárra og oft hverfist það í kringum einn sterkan leiðtoga. Valdamenningu má oft sjá 

í litlum frumkvöðlafyrirtækjum þar sem samskipti milli starfsfólks eru náin og byggja á 

miklu trausti. Hér er lítið um reglur og útkoma og aðferðir skipta meira máli. Þar sem 

valdamenning ríkir geta fyrirtæki brugðist hratt við breytingum í umhverfi og 

starfsmannavelta er oft mikil.  

Hlutverkamenning (role culture) er oft ríkjandi í fyrirtækjum þar sem 

skriffinskulegir stjórnunarhættir eru við lýði og reglufylgni ríkjandi. Í hlutverkamenningu 

er mikil áhersla lögð á vinnulýsingar og ferla og titlar skipta mjög miklu máli. Þau völd 

sem starfsmenn hafa fara eftir stöðu þeirra í skipuritinu og starfslýsingar og formleg 

samskipti skipta sköpum. Formlegt vald skiptir mestu máli en stjórn sérfræðinga skiptir 

minna máli.  

Í verkmenningu (task culture) skiptir teymisvinna miklu máli, verkefni og 

vandamál eru leyst í hópum og þeir sem hafa sérþekkinguna öðlast valdið. Í 

verkmenningu má oft sjá fléttuskipulag og markmiðið er að virkja fjöldann þannig að 

samlegðaráhrif skapist. Hér skiptir hæfni starfsmanna máli fremur en staða eða aldur 

varðandi gagnkvæma virðingu starfsfólks.  

Síðasti flokkurinn er einstaklingsmenning (person culture) þar sem 

einstaklingurinn er miðlægur í öllu starfi fyrirtækisins. Hér er lögð áhersla á sjálfstæði 

starfsfólks, miðstýring er lítil og fólkið ákveður sjálft sína verkaskiptingu. Viðhorfið er á 

þá leið að fyrirtækið sé til fyrir einstaklinginn en ekki að hann séu til fyrir fyrirtækið. 

Fyrir vikið verður til samfélag svipaðra einstaklinga sem setja fyrirtækinu ákveðin 

markmið og setja sér það takmark að uppfylla þau.  

 

2.2.5 Kenning Schein 

Í huga Edgars H. Schein (1981, 1983, 1984, 1999 og 2004) er vinnustaðamenningin 

undirstaðan að öllum árangri fyrirtækja og segir hann gríðarlega erfitt að breyta henni. 
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Schein flokkar fyrirtækjamenningu í þrjá þætti, en þeir eru sýnileg tákn, yfirlýst gildi og 

undirliggjandi hugmyndir (Schein, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Líkan Schein um þrjú lög fyrirtækjamenningar (Schein, 2010) 

Fyrsta lagið í kenningu Schein eru hin sýnilegu tákn (artifacts) eins og sjá má á mynd 2. 

Þetta eru þeir manngerðu þættir sem þeir sem ekki heyra til menningarinnar sjá, skynja 

og upplifa þegar þeir koma inn í fyrirtækið. Þetta á við um þætti á borð við 

skrifstofuhúsnæðið, uppsetningu þess, húsbúnað, klæðnað, framkomu og fas 

starfsfólksins.  

Í næstu lögum má finna yfirlýst gildi (espoused values) en það eru staðhæfð gildi 

fyrirtækisins, stefna, slagorð og reglur varðandi hegðun. Þau snúast um það hvernig þeir 

sem tilheyra menningunni eru fulltrúar hennar út á við. Undir þetta falla meðal annars 

hugmyndafræði fyrirtækisins, mannauðsstefna og ekki síður þær vonir sem starfsfólkið 

hefur um framtíðina. Þetta eru þættir sem utanaðkomandi aðilar sjá ekki, en starfsfólkið 

eru vel meðvitað um. Árekstrar geta komið upp ef yfirlýst gildi stjórnenda eru ekki 

samsíða undirliggjandi hugmyndum menningarinnar. Þessar undirliggjandi hugmyndir 

(basic underlying factors) eru einmitt kjarninn í menningunni, innsta lagið. Þessi þáttur er 

ósýnilegur, á sér djúpar rætur í menningunni og er hann ekki greinanlegur í samskiptum 

starfsmanna dags daglega. Þetta er hegðun sem er oft ómeðvituð, eitthvað sem starfsfólk 

tekur sem sjálfsögðum hlut, en skilgreina kjarnann í menningunni. Oft eru þetta 

óskrifaðar reglur um það sem er bannað eða óæskilegt, samskipti, viðhorf og hugmyndir 

sem talin eru sjálfsögð en eru skýrandi þáttur varðandi hegðun og fas starfsfólks.  

 Kenning Schein er stundum kölluð lauklíkanið. Ef laukur er skorinn í tvennt sést 

að hann er samansettur úr mörgum lögum utan um lítinn kjarna og því er eins farið með 

Sýnileg tákn 

Yfirlýst gildi 

Undirliggjandi  
hugmyndir 
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fyrirtækjamenningu.  Ysta lagið eru sýnilegu táknin sem auðveldast að breyta og aðlaga 

nýjum áherslum og aðstæðum en eftir því sem lögin liggja dýpra, því erfiðara er að 

breyta þeim. Djúpt inni í kjarna lauksins finnum við hinar undirliggjandi hugmyndir, þar 

utan um liggja gildin og sýnilegu táknin liggja í ysta lagi lauksins. Þeim er auðveldast að 

breyta. Schein leggur áherslu á að fyrirtækjamenning skipti vissulega máli því ákvarðanir 

sem séu teknar án meðvitundar og skilnings á menningaröflum fyrirtækisins geti haft 

óvelkomnar og ófyrirséðar afleiðingar í för með sér (Schein, 1999). Þess vegna er 

nauðsynlegt að stjórnendur átti sig á því hvers konar menning er ríkjandi í 

skipulagsheildinni því hún hefur töluverð áhrif á ákvarðanatöku, stíl og venjur 

starfsmanna innan fyrirtækisins. 

 

2.2.6 Aðferð Trompenaars 

Trompenaars (Lloyd og Trompenaars, 1993; Trompennars og Wooliam, 2003) kynnti til 

sögunnar aðra aðferð til að meta fyrirtækjamenningu. Hann setti saman líkan sem byggir 

á tveimur víddum eftir því hversu mikið jafnræði eða stéttaskipting ríkir annars vegar og 

hins vegar hvort menningin miðar í átt að einstaklingnum eða þeim verkefnum sem hann 

sinnir eins og sjá má á mynd 3. Ef menning er kortlögð samkvæmt þessum tveimur 

víddum má fá út fjórar menningargerðir: súrefniskassann, flugskeytið, fjölskylduna og 

Eiffel turninn.  

 

Mynd 3. Fjórir flokkar Trompenaars (Mynd fengin frá Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010) 
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Þar sem fyrirtækjamenningin er kennd við súrefniskassa skiptir hugmyndafræðin öllu og 

starfsfólkið kemur í vinnuna til að fá ákveðna lífsfyllingu. Fólk fer fram úr á morgnana til 

að eltast við ákveðna hugmynd frekar en launaumslag. Þetta getur vissulega verið 

spennandi umhverfi að starfa í, en fyrir þann sem sér um innri samskipti getur þetta verið 

eins og að smala köttum. Þetta er vegna þess að hver og einn telur sig snilling í 

samskiptum, þegar raunin er líklega sú að þeir eru aðeins færir í að miðla upplýsingum 

um það sem þeir hafa áhuga á. Í slíkri menningu áherslan lögð á einstaklinginn og lítil 

áhersla er lögð á miðstýringu og formlegheit. Helstu einkenni eru áherslan sem lögð er á 

vægi einstaklingsins, áhrif hans, sjálfsþroska, sjálfstæði og frelsi til athafna. Ung 

frumkvöðlafyrirtæki státa oft af menningu af þessu tagi.  

Í fyrirtækjamenningu sem kennd er við flugskeyti er einnig lítil miðstýring, en 

formlegheit eru til staðar og markmið eru alls ráðandi. Flugskeytið einkennist af 

skynsemi og áhersla er lögð á verkefni og árangur. Verkefnum er hrundið í gang með 

ákveðið lokamarkmið í huga og áhersla er á að réttur maður skuli vera á réttum stað að 

vinna að verkefni sem hann hefur vit á. Þeir sem eru hæfastir hverju sinni fá völdin og 

ábyrgð, en það getur tekið hröðum breytingum eftir því sem verkefnin og áherslurnar 

breytast. Einkenni flugskeytisins eru helst verkefnamiðuð hugsun, áhersla á þekkingu og 

mátt sérhæfingar, markmiðsmiðuð stjórnun, áhersla á verkefni og umbun sem samræmist 

árangri.  

Þar sem fyrirtækjamenning er kennd við fjölskylduna er mikil áhersla lögð á 

miðstýringu en formlegheit skipta þó minna máli. Hér er oft einn sterkur leiðtogi sem 

gegnir hlutverki föður eða móður. Menn bera ekki bara hag fyrirtækisins eða verkefnisins 

fyrir brjósti, heldur hag þeirra sem standa þeim næst og hafa reynst þeim best. Menning 

af þessu tagi einkennist oft af undirförli og leynimakki og helstu einkenni eru áherslan á 

persónuleg tengsl, persónuvald, valdboð og fjölskyldutengsl.  

Í fyrirtækjamenningu sem kennd er við Eiffel turninn skiptir stigveldið öllu. 

Stigveldið getur verið mjög hátt og ósveigjanlegt. Samskipti eru formleg og miðstýring 

er áberandi. Hér hafa menn góða stjórn á hlutunum, lagalegir ferlar eru á sínum stað og 

réttindi og ábyrgð eru mjög skýr. Vegna þess hve mikil áhersla er lögð á skriffinnsku og 

formlegheit er skipulagsheildin ósveigjanleg og svifasein þegar bregðast þarf við 

breyttum aðstæðum. Þeir sem hafa hæstu titlana njóta mestrar virðingar og mikil áhersla 

er lögð á reglur og formlega ferla. Hér er mest áhersla lögð á formlegt hlutverk og stöðu, 

skýrar starfslýsingar, öguð vinnubrögð, ferla og fastar reglur.  
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2.3 Frumkvöðlamenning 

Richard Cantillion var fyrstur til að skilgreina hugtakið frumkvöðull árið 1755. Hann 

sagði frumkvöðul vera hvern þann sem starfaði við óvissu og sæi tækifæri í því að kaupa 

varning á ákveðnu verði og endurselja hann dýrara í þeirri von að fá hagnað (Van Praag, 

2005). Árið 1836 skilgreindi franski hagfræðingurinn Jean-Baptiste Say frumkvöðla sem 

hvern þann sem tekur eftir tækifærum, nýtir dómgreind sína til að meta tækifæri og fylgir 

þeim eftir (Say, 2007). Margir fræðimenn hafa skoðað þau persónusérkenni sem þeir telja 

að einkenni frumkvöðla og hvetji til frumkvöðlahegðunar. Hisrich (1990) segir að 

frumkvöðull sýni frumkvæði og skapandi hugsun, geti nýtt sér samfélagsleg og 

efnahagsleg tæki og tól á hagnýtan máta, og sætti sig við áhættu og mistök.  Skilgreining 

McClellands (1961) er af svipuðum toga en hann leggur áherslu á að frumkvöðlar búi 

yfir mikilli þörf fyrir að ná árangri, séu áhættusæknir og atorkusamir, feti nýjar slóðir og 

taki persónulega ábyrgð á árangri og mistökum.  

Frumkvöðull er sá sem tekur frumkvæði og vald og sér til þess að hlutir gerist. 

Hann er opinn fyrir nýjungum og kemur sjálfur fram með nýstárlegar lausnir. Hann tekst 

á við óvissu og áhættu, þrjóskast við að ná árangri eða klára mál jafnvel þótt ljón séu í 

veginum. Frumkvöðull hefur ríka samkeppnisþörf og hvata til að ná árangri. Hann ber 

ábyrgð á eigin verkum, tekur sjálfstæðar ákvarðanir og er opinn fyrir nýjungum. Hann 

þolir vel óvissu og margræðni, býr yfir sköpunargáfu og hefur gaman af að glíma við ný 

viðfangsefni. Hann hefur getu til að sjá og grípa tækifæri, er meðvitaður um áhættu og 

hefur getu til að takast á við hana og lágmarka áhættu þegar það á við. Hann er þrjóskur, 

hefur framtíðarsýn og drifkraft til að framkvæma. Í fyrirtæki telst vera 

frumkvöðlamenning ef flestir lykilstjórnendur og margir aðrir starfsmenn bera einkenni 

frumkvöðla (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2007). Frumkvöðlamenning einkennist af 

áhættusækni, nýsköpun, frumkvæði, sjálfstæði og vilja til að sigra í samkeppni. 

Formgerðin er laus og sveigjanleg og einblínir á valdeflingu hvata til breytinga (Snjólfur 

Ólafsson o.fl., 2007). 

 

2.4 Menningarmunur og menningarlæsi 

Menningarmunur er það sem gerir tvo menningarheima ólíka. Munurinn getur falist í 

hefðum, siðum, blæbrigðum, líkamstjáningu eða viðbrögðum. Til þess að koma í veg 

fyrir menningarárekstra, misskilning og sært stolt er mikilvægt að átta sig á því að 
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menningarmunur er til staðar og að takast þurfi á við hann. Til þess að fyrirtæki nái 

árangri á alþjóðamarkaði og samskipti við aðila með ólíkan menningarbakgrunn gangi 

vel er mikilvægt að stjórnendur átti sig á því að menningarmunur er til staðar og í hverju 

hann felst. Það átta sig ekki allir á því að það sem við sjáum er aðeins lítill hluti 

menningarinnar og að stærstur hluti hennar er dulinn. Hinn duldi hluti menningar er 

einmitt yfirleitt ástæðan fyrir því að menningarárekstrar verða (Hall, 1990).  

 Ísjakakenningin (the iceberg metaphor) er oft notuð til að útskýra dýpt menningar 

og hversu stór hluti hennar er dulinn okkur. Þeir hlutar menningarinnar sem tilheyra 

yfirborðinu og eru sjáanlegir eru meðal annars matargerð, list, tungumál, trúarvenjur, 

kveðjur og klæðnaður. Þetta eru þau atriði sem þeir sem eru að kynnast framandi 

menningu sjá og skynja fljótt (Hall, 1976). Það er hins vegar sá hluti ísjakans sem er 

undir vatnslínu sem hefur að geyma dýpri og rótgrónari þætti sem sýnilegu þættir 

menningarinnar byggja á. Þetta geta verið skoðanir, gildi, kynhlutverk, framkoma, 

stundvísi, tónhæð í samskiptum og hvernig ákvarðanatöku er háttað. Þessir þættir eru 

ómeðvitaðir og hinn duldi hluti menningarinnar sem er yfirborði ísjakans hvílir á og 

getur verið ólíkur milli menningarheima (Hall, 1976). 

Hugtakið menningarlæsi (cultural intelligence) vísar til þeirrar hæfni sem segir til 

um hversu auðvelt einstaklingur á með að koma auga á menningarmun og takast á við 

aðstæður þar sem menningarmunur ríkir. Menningarlæsi stjórnenda gefur til kynna 

hversu vel þeim tekst til með að aðlagast annarri menningu, samræma gildi 

móðurfyrirtækisins við gildi starfsfólksins á staðnum, auka skilning, samskipti, traust og 

samvinnu við það (Tuan, 2015). Menningarlæsi virkar sem undralausn þegar byggja á 

upp vel heppnuð alþjóðleg samskipti á vinnustað. Hún ýtir undir traust og samstöðu og í 

þeim fyrirtækjum þar sem stjórnendur búa yfir ríku menningarlæsi verða til sterk 

sambönd milli starfsfólks og stjórnenda og starfsfólk finnur fyrir meiri þörf til að bæta 

við sig þekkingu og skilningi á gildum fyrirtækisins og yfirmanna sinna og tileinka sér 

þau (Tuan, 2015). 

Þeir sem eru læsir á menningu eiga auðvelt með að átta sig á menningarlegum 

gildum, viðmiðum og þeirri upplifun sem þeir öðlast í gegnum eigin reynslu og með því 

að kynna sér menninguna. Stjórnendur sem búa yfir menningarlæsi þekkja og skilja það 

sem er líkt og ólíkt milli menningarheima og slík þekking er lykilatriði þegar brúa á bilið 

á milli gilda fyrirtækisins og menningarlegra gilda starfsfólksins (Tuan, 2015). Það er 

ekki sjálfgefið að stjórnendur sem hafa náð árangri á heimavelli muni standa sig jafnvel á 

alþjóðavettvangi. Comfort og Franklin (2008) benda á að innan alþjóðlegra fyrirtækja 
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þurfa stjórnendur ekki aðeins að hugsa um niðurstöðu ársreiknings, heldur þurfa þeir 

einnig að beina sjónum sínum sérstaklega að persónulegum samböndum, 

samskiptaferlum og samvinnu.    

2.5 Mannauðsstjórnun í alþjóðlegu samhengi 

Mannauðurinn er ein helsta auðlind fyrirtækja og því hafa hugtökin mannauður og 

mannauðsstjórnun (human resources management) fengið aukið vægi í stjórnunarfræðum 

undanfarna áratugi (Caligiuri o.fl., 2009). Það er hlutverk mannauðsstjórnunar að stýra 

og byggja upp þessa mikilvægu auðlind, hámarka getu hennar og afköst til þess að hægt 

sé að hámarka árangur fyrirtækisins (Harris, 2002). Mannauðsstjórnun hefur einnig verið 

skilgreind sem nálgun til að auka samkeppnishæfi skipulagsheildarinnar (Storey, 1995). 

Þetta er heildstætt stjórnunartól sem er samofið stefnu fyrirtækisins (Ulrich,1998). Með 

því að setja sér skýra stefnu í þessum málum sem samræmist stefnu fyrirtækisins hafa 

fyrirtæki sýnt fram á aukna hagkvæmni og skilvirkni innan fyrirtækisins (Björkman o.fl., 

2007). 

Hin hefðbundnu hlutverk mannauðsstjórnunar eru mikilvæg. Þau eru að ráða fólk 

og þjálfa, frammistöðustjórnun, hönnun og mótun staðla, efling starfsfólks og velmegun 

þeirra.Vegna sífelldrar þróunar skapast þó stöðugt ný verkefni og áskoranir fyrir greinina 

(Ulrich, 1997). Það sem greinir alþjóðlega mannauðsstjórnun frá hefðbundinni 

mannauðsstjórnun er að sú hefðbundna fæst við starfsmenn fyrirtækis í einu landi, en sú 

alþjóðlega fæst við starfsmenn frá fleiri en einu landi. Þeir geta verið frá og staðsettir í 

heimalandinu í höfuðstöðvum fyrirtækisins, í dótturfyrirtæki í öðru landi eða öðrum 

löndum sem hýsa verktaka, fjármálaþjónustu eða rannsóknir og þróun (Scallion og 

Linehan, 2005). Alþjóðleg mannauðsstjórnun leggur áherslu á val og ráðningu 

starfsfólks, þjálfun, símenntun og starfsþróun, stjórnun fjölþjóðlegra teyma, umsjón 

útsendra starfsmanna, greiningu alþjóðlegs breytileika, frammistöðustjórnun, 

alþjóðavæðingu stjórnunarhátta og ekki síður að aðlaga fyrirtækjamenninguna að 

alþjóðlegum áherslum. Í alþjóðlegum fyrirtækjum þarf fyrirtækjamenningin að taka mið 

af því að innan fyrirtækisins er alþjóðleg reynsla og fjölmenningarlegur bakgrunnur 

(Scullion og Linehan, 2005). Viðskiptalegt umhverfi er síbreytilegt og lifandi og 

fyrirtæki eiga ýmist viðskipti þvert á landamæri eða hafa starfsstöðvar á víð og dreif um 

heiminn. Starfsmenn eru jafnvel sendir til framandi landa til að starfa í umhverfi sem þeir 

þekkja ekki. Það getur verið erfitt að finna fólk sem ræður við verkefni af þessu tagi og 
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gengur vel og ýtir undir velgengni og vöxt fyrirtækisins í alþjóðlegu samhengi (Caligiuri 

o.fl., 2009). 

Með aukinni alþjóðavæðingu skiptir ekki lengur máli hvar fyrirtæki hefur sínar 

höfuðstöðvar eða hvar það ræður starfsfólk til starfa, það eru alltaf nokkur almenn atriði 

sem menn eru sammála um að þurfi að vera til staðar þegar byggja á upp góða 

skipulagsheild. Þetta eru starfshættir og skoðanir sem þau fyrirtæki sem vilja gefa 

starfsfólki sínu tækifæri til að þroskast og dafna taka upp. Hér er meðal annars átt við að 

greiða sanngjörn laun, gefa færi á vinnu með hagsmunaaðilum og að stjórnendur beri 

kennsl á og viðurkenni vel unnin störf – í stuttu máli að gera allt það sem góð 

mannauðsstjórnun (hvar sem hún er staðsett) ætti að ná fram (Friedman, 2007). Þær 

byrðar sem falla á herðar mannauðsstjóra geta verið þungar en stjórnendur verða að gera 

sér grein fyrir mikilvægi þess að búa yfir skilvirkri mannauðsstjórnun í fjölþjóðlegu 

umhverfi og vera reiðubúnir að greiða fyrir það.  Ef það er ekki gert getur það haft 

alvarlegar fjárhagslegar afleiðingar. Þetta er ekki verkefni sem hægt er að taka upp og 

íhuga að keyra í gang „þegar betur stendur á“, það þarf að taka á verkefninu strax því 

veröldin breytist hratt og þeir sem ekki aðlaga sig að hinu alþjóðlega umhverfi munu sitja 

eftir með sárt ennið (Caligiuri o.fl., 2009). Það er ljóst að sú gerð mannauðsstjórnunar 

sem virkar vel í einu landi gefur ekki endilega góða raun í öðru landi vegna þess 

menningarmunar sem finna má í samfélögunum og ólíkri fyrirtækjamenningu landanna. 

Þess vegna þarf að aðlaga mannauðsstjórnunina að hverju landi og þeirri menningu sem 

fyrirtækið starfar í. Ekki er síður mikilvægt að átta sig á því að skilvirk 

mannauðsstjórnun verður enn mikilvægari eftir því sem alþjóðlegt umhverfi fyrirtækja 

stækkar og styrkist (Friedman, 2007). 

 Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki sem eiga viðskipti á alþjóðlegum vettvangi að 

byggja upp stjórnendur sem skilja hið alþjóðlega umhverfi og huga að því hvernig hægt 

er að nýta þekkingu starfsfólksins þvert á landamæri. Hlutverk mannauðsstjóra snýst 

meðal annars um það að sjá til þess að þekking haldist innan fyrirtækisins og að 

stjórnendur þekki þær leiðir og þau tól sem þarf til að byggja upp þekkingu og miðla 

henni áfram innan fyrirtækisins. Mannauðsstjórinn þarf í raun að ná í þekkingu og miðla 

henni áfram innan fyrirtækisins án þess að landamæri hamli (Ulrich, 1997). 

Menningarmunur innan fjölþjóðlegra skipulagsheilda getur, og mun halda áfram 

að valda einstaka árekstrum en það ætti alltaf að líta á þá sem yfirstíganleg verkefni. 

Skipulagsheildin ætti að miða að því að taka upp „sanngirni“ í viðhorfum sínum og öllu 

sem hún gerir og hún ætti að ná allt frá stjórnendum til starfsfólks á breiðum grundvelli 
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og allir ættu að tileinka sér hana. Skilningur fólks með ólíkan menningarbakgrunn á 

hugtakinu „sanngirni“ getur verið ólíkur, en allra þjóða menn hafa nokkuð svipaðan 

skilning á því hvernig ósanngirni lítur út (Scallion og Linehan, 2005). 

Hafa ber í huga að stjórnendur alþjóðlegra fyrirtækja standa frammi fyrir fjölmörgum 

áskornum og má þar meðal annars nefna að: 

 

Ø Fólkið sem þú vinnur með kemur frá ólíkum menningarheimum og er staðsett 
á ýmsum starfsstöðvum í ólíkum tímabeltum. 

Ø Alþjóðlegir stjórnendur hafa takmarkaðan tíma augliti til auglitis með öllu 
starfsfólki og þurfa að vera sýnilegir með aðstoð tækninnar. 

Ø Þú þarft að taka meðvitaða ákvörðun um hvenær hentar að vera alþjóðlegt 
fyrirtæki og hvenær fyrirtæki ættu að vera staðbundin: Það sama hentar ekki 
öllum. 

Ø Í alþjóðlegu umhverfi þurfa skilaboð og stefnur að vera skýr, bein og 
árangursrík. 

Ø Þú þarft að leiða, miðla, hvetja og byggja upp einingu þvert á tungumál, 
menningu og samskiptatækni. 

Ø Starfsmenn eru ólíkir og hafa mismunandi hugmyndir um hvers þeir vænta frá 
stjórnendum. Stjórnendastíll sem virkar vel í einu landi er ekki endilega 
vænlegur til árangurs í öðru. 

Ø Þú þarft að hlusta á marga hagsmunaðila sem hafa ólíka forgangsröðun. 

Ø Það eru aðeins 24 klukkustundir í sólarhringnum og það er alltaf einhver, 
einhversstaðar sem þarf á þér að halda  

 

Það er því mikilvægt að stjórnendur hafi gott menningarlæsi og átti sig á þeim 

menningarmun sem er til staðar þegar þeir stunda viðskipti eða reka fyrirtæki þvert á 

landamæri og menningu. Einnig er mikilvægt að átta sig á þeim takmörkunum og 

áskorunum sem felast í fjarlægð og tímamismun sem þeir standa frammi fyrir. 
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3 Innri samskipti 

Hér verður fjallað um það sem á ensku er kallað Organizational Communication eða 

Corporate Communication. Á íslensku er fyrirbærið ýmist kallað upplýsingamiðlun 

skipulagsheilda, innri upplýsingamiðlun eða innri samskipti. Hér verður notast við 

hugtakið innri samskipti. Ytri samskipti fyrirtækja fela í sér alla upplýsingamiðlun og 

samskipti við umhverfið og umheiminn. Undir þetta falla meðal annars almannatengsl, 

samskipti við fjárfesta, auglýsingar og kynningarefni, vefsíður og fleira. Innri samskipti, 

eins og nafnið gefur til kynna, snúast hins vegar um miðlun upplýsinga inn á við til 

starfsmanna og þeirra á milli (Van Riel og Fombrun, 2007).  

 

3.1. Innri samskipti skilgreind 
Flestir fræðimenn og stjórnendur eru sammála um að innri samskipti séu ákveðið ferli 

sem felst í miðlun og móttöku tiltekinna skilaboða hverra tilgangur er að ná ákveðnum 

mælanlegum árangri (Schermerhorn, Hunt og Osborn, 1998). Dewine (2001) bætir inn í 

þetta áætlun og segir að innri samskipti séu „ ...ferli þar sem skilaboð eru send og eftirlit 

er haft með þeim skilaboðum, þeim gildum sem fylgja skilaboðunum, magni upplýsinga 

sem er miðlað, þeim reglum og gildum sem fylgt er til að koma skilaboðunum áfram og 

þeim breytum innan fyrirtækisins sem hafa áhrif á ferlana á borð við formgerð og 

mælanlega útkomu.“ 

Innri samskipti eru ekki aðeins tól fyrir skipulagsheildir til að miðla upplýsingum 

og þekkingu starfsmanna á milli, heldur eru þau líka tækifæri til að sinna ákveðnum 

þörfum starfsmanna og efla liðsheild þeirra og skuldbindingu gagnvart fyrirtækinu, 

stefnu þess og markmiðum (Tourish og Hargie, 2000). Innri samskipti eru þó ekki síður 

leið fyrir starfsmenn til að láta í sér heyra (Cornelissen, 2008). Það sem greinir innri 

samskipti frá almennum samskiptum, til dæmis innan fjölskyldna eða vinahópa eru þættir 

sem varða stefnumótun, áætlun, ásetning og útkomu samskiptanna (Dewine, 2001).   

Á undanförnum árum hefur áhugi stjórnenda og fræðimanna á innri samskiptum 

aukist mikið. Cornelissen (2008) skilgreinir innri samskipti einfaldlega sem „samskipti 

við starfsfólk innan skipulagsheildarinnar“ og segir innri samskipti jafnframt vera 

mikilvægan hluta af ímynd fyrirtækisins og auðkenningu þess og mörkun (branding) en 

að þau séu jafnframt flókin í framkvæmd vegna þess hve tengsl og túlkun skipta miklu 

máli í samskiptum.  
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Quirke (2008) segir að innri samskipti séu fyrst og fremst tæki fyrir stjórnendur til að 

tilkynna starfsmönnum um stjórnunarlegar ákvarðanir, leið til þess að móta hugmyndir, 

viðhorf og ákvarðanir í þægileg skilaboð sem hægt sé að dreifa til starfsmanna. Hann 

virðist gera ráð fyrir því að innri samskipti snúist fyrst og fremst um tilkynningar að ofan 

og niður en Stohl (1995) heldur því einmitt fram að innri samskipti þroskist og þróist 

með fyrirtækinu og að með tímanum öðlist þau sífellt meira vægi í því að miðla 

upplýsingum og ýta undir samskipti upp, niður og þvert á fyrirtækið. Þar sem innri 

samskipti eru uppbyggileg og áhrifarík eiga stjórnendur auðvelt með að greina hvenær 

þörf er á upplýsingamiðlun, hvaða leiðir er best að fara og hvernig orða skuli skilaboðin 

til þess að fá stuðning starfsfólksins við þær ákvarðanir sem verið er að miðla 

(Cornelissen, 2008).  Innri samskipti eru mikilvæg vegna þess að þau eru áhrifaríkur 

þáttur í velgengni og árangri fyrirtækja  (Tourish og Hargie, 2000). Með innri 

samskiptum vinna stjórnendur huga, hjörtu og framlag starfsmanna með því að eiga í 

virku sambandi við þá og eiga við þá samtal (Doorley og Garcia, 2006).   

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi innri samskipta. Rannsókn Wyatt 

(2003-2004) staðfestir að áhrifarík innri samskipti auka markaðsvirði fyrirtækja og 

arðsemi fjárfestinga. Góð innri samskipti hafa einnig áhrif á starfsmannaveltu og helgun 

starfsmanna (employee engagement). Þess vegna eru starfsmenn mikilvægir 

hagsmunaaðilar sem fyrirtækið þarf að einblína á og eiga í góðum samskiptum við. Góð 

innri samskipti eru ekki síður mikilvægur þáttur í uppbyggingu sterkrar og heilbrigðrar 

fyrirtækjamenningar. Ekki er nóg að samskipti eigi sér stað milli aðila innan hverrar 

deildar eða einingar í fyrirtækinu, heldur þurfa þau einnig að eiga sér stað milli deilda og 

þvert á skipurit. Setja þarf upp skilvirka samskiptaáætlun þar sem samskiptaleiðir 

fyrirtækisins eru skilgreindar sem og innihald skilaboða, flæði þeirra og tónn (Van Riel 

og Fombrun, 2007). Ef ætlast er til þess að starfsmenn fylki sér að baki markmiðum, 

gildum og sýn fyrirtækisins þurfa þeir að þekkja og skilja þessi atriði. Þess vegna er 

mikilvæg að miðla vel og reglulega upplýsingum um þessa þætti til starfsfólksins. Innri 

samskipti snúast líka um það að miðla upplýsingum um það sem er að gerast hjá 

fyrirtækinu, fara yfir breytingar, miðla framtíðarsýn og tæpa á vandamálum sem upp 

kunna að hafa komið (Dunnmore, 2004). Í samskiptastefnu þarf að koma fram hvað 

fyrirtækið er að gera, hvernig á að gera það og  hvers vegna ákveðnar leiðir hafa verið 

valdar. Stefnan þarf einnig að tryggja að allir innan skipulagsheildarinnar fái sömu 

upplýsingar, en það er forsenda þess að hægt sé að byggja upp sameiginlegt átak 
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stjórnenda og starfsmanna á öllum stigum til þess að ná markmiðum fyrirtækisins 

(Dunnmore, 2004). 

 

3.2. Innri samskipti skipulögð/mótuð 
Meginreglur almennra líkana um samskipti eru nógu víðtækar til að líkönin eigi við í 

hvaða aðstæðum sem er, hvort sem samskiptin eiga sér stað milli tveggja einstaklinga eða 

stærri hópa, milli starfsmanna eða skipulagsheilda. Sama ferli á sér stað og sömu 

vandamál geta komið upp. Með öðrum orðum snýst þetta um að árangursríka miðlun 

skilaboða, sama hvert samhengið er, sem byggir á getunni til að skilja ekki aðeins 

breyturnar í samskiptaferlinu, heldur líka því hlutverki sem hver breyta gegnir í líkaninu 

(Pepper, 1995). Breyturnar í almennu samskiptalíkani eru sendandi, viðtakandi, skilaboð 

og miðlunarleið. Í líkaninu er gert ráð fyrir klið (noise) sem getur haft truflandi áhrif á 

miðlun skilaboðanna. Þar sem ferlið er ekki línulegt og hefur hringlaga flæði, þá svarar 

viðtakandinn á endanum annaðhvort með því að senda svörunarskilaboð eða með 

viðbrögðum og hegðun. Kliðurinn sem á sér stað í kringum allt ferlið er líka hluti af 

líkaninu (Champoux, 2000). Lokaniðurstaðan er miðlun merkingar sem inniheldur orð, 

ásetning, samhengi, sögur og viðhorf (Pepper, 1995). Þessi hefðbundnu samskiptalíkön 

um það hver segir hvað, hvernig, við hvern og með hvaða árangri hafa veitt 

fræðimönnum á borð við Munter (2003) og Argenti (1998) innblástur til að móta flóknari 

líkön.  

Munter (2003) hefur aðlagað breyturnar í grunnlíkani samskipta að sínu líkani 

sem hún kallar Communication Strategy Model eins og sjá má á mynd 4. Hún talar um 

sendanda skilaboðanna sem miðlara (communicator) og viðtakandann kallar hún 

áheyrendur (audience). Miðlunarleiðinni skiptir hún út fyrir leiðarval (channel choice) og 

umhverfið í kringum líkanið sem áður var nefnt kliður kallar hún menningarlegt 

samhengi (cultural context). Það sem aðgreinir líkan Munter frá hinum hefbundnu 

samskiptalíkönum er að líkanið gerir ráð fyrir því að hver breyta hafi tilgang, markmið 

eða stefnu, eins konar hagnýtan leiðarvísi um skilvirk samskipti.  
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Mynd 4. Líkan Munter um stefnumiðuð samskipti (Munter, 2003) 

 

Argenti (1998) byggir sitt líkan á svipuðum forsendum, en hann teiknaði upp líkan sem 

hann kallar Corporate Communication Strategy og má sjá á mynd 5. Líkanið byggir á 

skilgreiningu Aristótelesar á samskiptum þannig að í stað ‘mælandans’ talar Argenti um 

skipulagsheildina (organization) og í stað ‘þess sem móttekur skilaboðin’ hjá Aristótelesi 

setur Argenti inn það sem hann kallar markhóp (constituency) og síðasti þátturinn sem 

Aristóteles nefnir ‘efnið sem er miðlað’ kallar Argenti skilaboð. Argenti (1998) talar um 

tvenns konar markhópa: fyrsta flokks og annars flokks. Í fyrsta flokks markhóp eru 

starfsmenn, viðskiptavinir, hluthafar og samfélög. Í öðrum flokki eru fjölmiðlar, birgjar, 

stjórnvöld og lánardrottnar.   

 

Mynd 5. Líkan Argenti um samskiptastefnu fyrirtækja (Argenti, 1998) 

 
Bæði leggja Munter og Argenti áherslu á mikilvægi þess að hugsa ekki aðeins um miðlun 

upplýsinganna sem ferli, heldur greina líka hverja og eina breytu sérstaklega. Til þess að 



33 

búa til samfellda samskiptastefnu þarf því að greina heildarstefnu skipulagsheildarinnar í 

samskiptamálum, greina markhópana sem skipta máli og miðla skilaboðunum á 

viðeigandi hátt (Argenti, 1998). Í samræmi við niðurstöður rannsókna á sterkri 

fyrirtækjamenningu þurfa fyrirtæki að setja upp samfellda samskiptastefnu og miðla 

upplýsingum um viðhorf og gildi fyrirtækisins til starfsmanna. Argenti talar fyrir því að 

stjórnendur meti árangur samskiptanna til að ákvarða hvort samskiptin hafi náð 

tilætluðum árangri. Þar sem samskiptin eru hringlaga flæði er það ekki fyrr en væntur 

markhópur hefur svarað sem hægt er að líta svo á að innri samskipti hafi borið árangur. 

Fyrirtæki þurfa því sífellt að meta sín innri samskipti og storka eigin gildum og 

skoðunum með því að skoða starfsmennina.  

Styrkur þessara tveggja líkana (sjá mynd 4 og 5) er sá að þau mynda ramma utan um 

innri samskipti. Hins vegar eru þau þeim takmörkunum háð að þar með er það upp talið. 

Líkönin geta aldrei verið fyrirtækjum sá leiðarvísir um það hvernig móta skuli 

samskiptastefnu, innleiða hana eða fylgja henni eftir. Líkönin hjálpa heldur ekki 

fyrirtækjum sem ekki þekkja eða skilja sína markhópa. Fyrirtæki þurfa að hafa einhvern 

grunnskilning á því hverjir mynda skipulagsheildina, annars enda stjórnendur á því að 

gefa út tilskipanir í blindni í þeirri von að þær berist umbjóðendum þeirra til eyrna og að 

þeir bregðist við skilaboðunum. Kjarninn í líkani Munter (2003) er sá að samskipti snúast 

um samtal en ekki einhliða flæði upplýsinga. Þetta samtal er viðvarandi en en ekki bara 

stök skilaboð og svar við þeim.  

3.3. Miðlunarleiðir 
Innri samskipti byggja á miðlunarleiðum af ýmsu tagi sem flokka má á ýmsan hátt. Má 

þar nefna munnleg samskipti, rituð og rafræn (Klein, 1996) eða hefðbundin á móti 

tæknilegum (Al-Ghamdi o.fl., 2007) eða hægt er að flokka þau eftir hefðbundnum 

miðlunarleiðum eða samfélagsmiðlum (Friedl og Vercic, 2011). Al-Ghamdi o.fl. (2007) 

benda á að með tæknilegum framförum hafi miðlunarleiðum fjölgað mikið. Nú sé meðal 

annars hægt að notast við fjarfundi, internet, myndsímtöl, farsíma og fleira. Samkvæmt 

Friedl og Vercic (2011) má telja til hefðbundinna miðlunarleiða innri samskipta meðal 

annars tímarit starfsmanna, fréttabréf, fréttir á innra neti, sjónvarpsútsendingar fyrirtækja, 

starfsmannafundi og samskipti sem eiga sér stað augliti til auglitis. Til nýrra 

miðlunarleiða teljast meðal annars samfélagsmiðlar, blogg, örblogg, wiki-síður, 

tengslamyndun, hlaðvarp, deiling mynda og myndbanda, spjallrásir og umræðukorkar 

(forums) á netinu (Friedl og Vercic, 2011). 
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Zmud, Lind og Young (1990) flokkuðu miðlunarleiðir í fimm flokka: augliti til 

auglitis, hópsamskipti, rituð, með hefðbundinni tækni og samskipti með tölvutækni. 

Undir hverjum flokki eru svo nokkrar undirleiðir eins og sjá má á mynd 6.  

Mynd 6. Fimm flokkar miðlunarleiða (Zmud, Lind og Young, 1990) 

Miðlunarleiðir Undirleiðir 

Augliti til auglitis - Einstaklingsbundin ráðgjöf (formlegt) 

- Einstaklingsbundið spjall (óformlegt) 

Í hóp - Fundir (formlegt) 

- Fólk safnast saman (óformlegt) 

Ritað - Handskrifaðir minnispunktar 

- Rituð minnisblöð og bréf 

- Prentuð skjöl og skýrslur 

- Kort og gröf 

- Tölvuskýrslur 

Hefðbundin tækni - Sími 

- Bréfsími 

- Hópsímtöl 

Tölvutækni - Tölvupóstur 

- Talhólf 

- Spjallrásir 

- Innra net 

 

 
Klein (1996) leggur áherslu á það að í stigveldinu felist mikilvæg miðlunarleið vegna 

þess að skilaboð þeirra sem ofar eru í stigveldinu hafi meira vægi en þeirra sem neðstir 

eru og skilaboð þeirra hafi því meiri áhrif.  

Miðlunarleiðir eru mikilvægar vegna þess að án þeirra ná skilaboðin ekki frá 

sendanda til viðtakanda. Einnig getur skipt miklu máli að skilaboðum sé valin rétt 

miðlunarleið vegna þess að ólíkar miðlunarleiðir hafa ólíkan styrkleika og veikleika 

(Zmud o.fl., 1990).  Sú miðlunarleið sem valin er getur haft áhrif á skilaboðin og hvernig 

viðtakandinn túlkar þau. McLuhan (1960) tekur svo djúpt í árinni að segja að 

miðlunarleiðin sé hluti af skilaboðunum.  
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Starfsmenn fyrirtækja kjósa oft að samskipti eigi sér stað augliti til auglitis (Al-

Ghamdi o.fl., 2007) en það getur verið fyrirtækjum dýrt og stundum er það hreinlega 

ómögulegt vegna tímamismunar og fjarlægðar (Zmud o.fl., 1990). Yfirleitt er val á 

miðlunarleiðum undir fjárlögum eða samhengi komið, en byggir ekki á því hvað 

starfsmenn kjósa eða hvaða kostum hver miðlunarleið hefur yfir að ráða (Zmud o.fl., 

1990).  Niðurstöður rannsókna hafa þó sýnt að þegar skilaboðum er valin rétt 

miðlunarleið, hefur það góð og skilvirk áhrif á skipulagsheildina og hegðun innan 

hennar. Enn fremur hefur komið í ljós að þegar starfsmenn eru meðvitaðir um viðmiðanir 

(criteria) ólíkra miðlunarleiða eru þeir líklegri til að velja miðlunarleið við hæfi og þar af 

leiðandi verða skilaboðin áhrifameiri (Daft og Lengel, 1986). Af þessu má ætla að það sé 

fyrirtækjum í hag að velja réttar miðlunarleiðir til þess að skilaboðin nái eyrum 

viðtakanda, veki athygli og hafi þau áhrif sem þeim er ætlað.  

Flestir fræðimenn (Daft og Lengel, 1986; Zmud o.fl., 1990) horfa á málið út frá 

sjónarhóli sendanda skilaboðanna en ekki viðtakandans. Starfsmenn hafa þó líka sterkar 

skoðanir á því hvaða miðlunarleiðir þeir kjósa og það er líka mikilvægt að hafa í huga 

(Lengel og Daft, 1988). Welch (2012) bendir á að ávinningur innri samskipta, á borð við 

aukna skilvirkni skipulagsheildarinnar byggi á því hvort þær miðlunarleiðir sem valdar 

eru þegar skilaboðum er komið áleiðis til starfsmanna eru gagnlegar og viðunandi. Það 

eru starfsmennirnir sem ákvarða hvort miðlunarleiðirnar eru gagnlegar og viðunandi og 

þess vegna þurfa fyrirtæki að þekkja miðlunarleiðirnar og vita hvaða leið hentar hverju 

sinni (Welch, 2012). 

 

3.4. Rétt magn upplýsinga 
Eins og fram hefur komið hér á undan ættu stjórnendur að vilja halda starfsfólki upplýstu 

um markmið, stefnu og gildi fyrirtækisins, hvað er á döfinni og við hverju má búast. Hins 

vegar standa fyrirtæki jafnframt frammi fyrir þeim vanda að þurfa að gæta þess að miðla 

réttu magni af upplýsingum, því á sama hátt og magn upplýsinga getur verið of lítið, 

getur það líka verið of mikið. Þegar of miklu magni af upplýsingum er miðlað, getur 

starfsfólk byrjað að hundsa upplýsingar eða það nær einfaldlega ekki að fylgjast með öllu 

því magni sem því berst. Í þessu samhengi er gott að hafa í huga að magn er ekki það 

sama og gæði og það eru gæðin sem við viljum sækjast eftir (Baker, 2002).  Til að koma 

í veg fyrir yfirflæði upplýsinga og ónæmi starfsmanna fyrir þeim er mikilvægt að 

ákveðin stefnumótun eigi sér stað varðandi innri samskipti og að stjórnendur átti sig á 
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hvaða upplýsingar eiga erindi til sumra eða allra starfsmanna, hvaða miðlunarleiðir henta 

og hvernig meta beri árangur. Einnig þarf að bera skilaboðin rétt á borð svo þau séu skýr 

og skiljanleg (Zmud o.fl., 1990). 

Ekki leggur allt starfsfólk sama skilning í þau skilaboð sem miðlað er, því 

skilningurinn fer eftir þeim skoðunum og bakgrunni sem starfsfólkið hefur. Daft og 

Lengel (1984) tala um að auðug upplýsingamiðlun snúi að því að að koma upplýsingum 

skýrt og skilmerkilega áleiðis til þeirra sem málið er viðkomandi. Snauð 

upplýsingamiðlun sé aftur á móti miðlun sem tekur lengri tíma og skilboð eru ekki skýr. 

Því óskýrari sem skilaboð eru, þeim mun meiri upplýsingar þarf viðtakandinn að hafa til 

að skilja þau. 

 

3.5. Góð innri samskipti 
Þegar innri samskipti skipulagsheilda eru góð berast upplýsingar frá stjórnendum til 

starfsmanna, en einnig frá starfsmönnum til stjórnenda og valdar eru áhrifaríkar 

miðlunarleiðir sem hæfa skilaboðunum. Starfsfólk er þá upplýst um það hvert 

skipulagsheildin stefnir, hvaða leiðir á að fara og hvers vegna og hver helstu markmiðin 

eru á þeirri leið (Cornelissen, 2008).  

Góð innri samskipti einkennast einnig af því að starfsmenn eru virkir þátttakendur 

í stefnumótun og þeir eru meðvitaðir um hvaða áhrif þátttaka þeirra hefur í 

ákvarðanatöku stjórnenda. Þegar innri samskipti eru góð eru starfsmenn nægilega 

upplýstir og þeir fá tækifæri til að tjá sig, taka þátt, á þá er hlustað og þeir fá að taka 

beinan þátt í starfsemi skipulagsheildarinnar (Cornelissen, 2008). 

Til þess að byggja upp góð og árangursrík innri samskipti þurfa stjórnendur að 

skuldbinda sig til að miðla upplýsingum vel og reglulega. Þeir þurfa að velja réttar 

miðlunarleiðir, nota þær á réttan hátt og í réttu magni (Kitchen og Daly, 2002). Með 

góðum innri samskiptum þvert á fyrirtækið falla þeir ósýnilegu múrar sem oft skilja að 

stjórnendur og óbreytta starfsmenn skipulagsheilda. Þannig verður gagnsæi meira og 

hægt er að hámarka þekkingu og færni mannauðsins (Kitchen og Daly, 2002). 

Í fyrirtækjum sem búa yfir góðum innri samskiptum er framleiðni meiri og 

fjarvera starfsmanna er minni en hjá fyrirtækjum sem ekki leggja áherslu á áhrifarík innri 

samskipti. Enn fremur hafa góð innri samskipti jákvæð áhrif á nýsköpun innan 

skipulagsheildarinnar og gæði þjónustu aukast. Starfsmenn sem fá reglulegar og 

markvissar upplýsingar um stöðu og stefnu fyrirtækis síns finna fyrir trausti og þörf til að 
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axla ábyrgð, sem kemur fyrirtækinu að gagni (Clampitt og Downs, 1993). Góð innri 

samskipti styrkja starfsmennina í þeirri trú að þeir séu mikilvægur hluti af 

skipulagsheildinni og þeir finna til aukinnar hollustu og samkenndar gagnvart fyrirtækinu 

(Argenti, 1998). Góð og skilvirk innri samskipti hafa jákvæð áhrif á almenna 

starfsánægju starfsfólks og ánægður starfsmaður sýnir fyrirtækis sínu hollustu og leggur 

meira á sig í starfi og það ýtir undir framleiðni og árangur fyrirtækisins. Jafnframt er vel 

upplýst starfsfólk síður líklegt til að ýta undir kjaftasögur um fyrirtækið og líklegra til að 

verja það gegn ásökunum og aðdróttunum (Clampitt og Downs, 1993).  

Besta leiðin til að meta gæði innri samskipta er að komast að því hvað starfsfólki 

fyrirtækisins finnst um þau (Argenti, 1998).  
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3 Fjarvinna 

Eftir því sem snjalltækjum og þráðlausum samskiptum fjölgar í veröldinni breytist 

viðhorf fólks til lífsins og vinnunnar. Þessi nýja tækni gerir fólki kleift að starfa á ýmsum 

stöðum og líka á milli staða. Vinnuveitendur og oft starfsmenn sjálfir taka þessari þróun 

fagnandi því nú geta þeir sinnt vinnu sinni ‘hvar sem er og hvenær sem er’. Fólk getur 

unnið á kvöldin, um helgar og í fríum óháð staðsetningu og jafnvel þegar heim er komið 

eftir langan vinnudag á skrifstofunni. Þótt fjarvinna hafi klárlega marga kosti í för með 

sér fylgir böggull einnig skammrifi og mikilvægt er að gefa gaum að þeim áskorunum 

sem henni fylgja.  

3.1 Fjarvinna skilgreind 

Árið 1978 skilgreindi Breska alþýðusambandið (TUC) fjarvinnu sem þá vinnu sem menn 

vinna heima hjá sér fyrir annan eða selja öðrum aðila. Árið 1985 var sú skilgreining 

útvíkkuð þannig að hún nái líka yfir þá sem vinna sambærilega vinnu utan heimilisins og 

taki einnig til fólks sem vinnur að hluta á vinnustað og að hluta heiman frá sér. 

Starfsmenn í fjarvinnu sinna því starfi sínu að öllu eða nokkru leyti frá heimili sínu eða 

fjarvinnustöð (Hið gullna jafnvægi, 2000-2001). Fjarvinna er ákveðið form þar sem 

vinna er skipulögð og framkvæmd með aðstoð upplýsingatækni og þar sem vinna sem 

hægt er að inna af hendi í starfsstöð vinnuveitanda er reglulega unnin utan þeirrar 

starfsstöðvar (Brewer, 2015). Hér verður sérstaklega fjallað um ákveðna tegund fjarvinnu 

sem kallast fjarteymi (virtual teams). 

Þegar talað er um fjarteymi er átt við teymi sem eiga, að mestu, samskipti með 

aðstoð tækni og samskiptamiðla (til dæmis tölvupósts, myndsímtala, síma eða 

spjallforrita) frekar en augliti til auglitis. Mörg teymi innan fyrirtækja eru að einhverju 

leyti fjarteymi, þar sem einhver/einhverjir meðlimir teymisins eru staðsettir fjarri 

meginhluta hópsins. Þetta geta verið starfsmenn á öðrum starfsstöðvum, úr öðrum 

deildum, fulltrúar birgja eða jafnvel mikilvægir viðskiptavinir. Sum teymi starfa í 

fjarvinnu og hittast sjaldan eða aldrei í raunheimum og eru meðlimir jafnvel staðsettir 

hver í sínu landi. Fjarteymi eru þó jafn raunveruleg og áþreifanleg og aðrir vinnuhópar og 

þegar vel tekst til í mótun þeirra geta þau haft fjölmarga kosti í för með sér fyrir 

fyrirtækið (Lipnack og Stamps, 2010). 

Fjarteymi geta unnið saman í mikilli eða lítilli fjarlægð og meðlimir geta verið 

fáir eða margir og þeir geta unnið að tilteknum verkefnum eða verið fasti í rekstri 
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skipulagsheildarinnar. Samskipti eru möguleg með aðstoð alls konar tækni, en tæknin er 

á sama tíma líka eins konar ,,stuðpúði“ í samskiptunum því það er tvennt ólíkt að eiga 

samskipti augliti til auglitis eða með aðstoð tækni. Fjarteymi vinna oft þvert á landamæri 

og þvert á menningarheima og því er mikilvægt að meðlimir geri sér grein fyrir 

takmörkunum þeirra samskiptamiðla sem þeir vinna með og að þeir hafi góðan skilning á 

og tilfinningu fyrir tækninni (Brewer, 2015).  

Fjarteymi gera fyrirtækjum kleift að nýta hæfileikaríkasta starfsfólkið hvar sem 

það er statt í heiminum, en eru ekki bundin af því að leita til þeirra sem eru staðsettir á 

tilteknum stað. Þannig eru það hæfileikar, þekking og færni sem skipta meiru en hvar 

starfsfólk er staðsett (DeRosa og Lepsinger, 2010).  Á undanförnum 15 árum hafa 

fyrirtæki þróast þannig að a) 80% starfsfólks hefur einhvern tíma þurft að eiga fund með 

samstarfsfólki sem ekki vinnur á sömu starfsstöð, b) að meðaltali 27% starfsfólks vinnur 

sitt starf í fjarteymum, c) rúmlega 46% evrópskra stjórnenda nota fjarteymi til að bæta 

samskipti og samvinnu innan fyrirtækja sinna, d) þriðjungur fólks sem starfar í 

hugbúnaðarþróun og fjarskiptum í Evrópu vinnur að meðaltali 80% af starfi sínu í 

fjarteymum, e) 56% evrópskra stjórnenda telja að helsta áskorunin í notkun fjarteyma sé 

sú sem verður til vegna misskilnings í samskiptum sem getur auðveldlega komið upp 

vegna tungumálaörðugleika og ólíkrar menningar (Brewer, 2015).  

3.2 Ávinningur 

Með aukinni alþjóðavæðingu og tæknilegum framförum eru fyrirtæki síður bundin af 

landfræðilegri staðsetningu, tíma eða öðrum mörkum. Með því að nýta fjarteymi og 

starfsfólk í fjarvinnu geta fyrirtæki nálgast hæfileikaríkt starfsfólk hvar sem það er 

staðsett í heiminum, minnkað skrifstofukostnað, aukið framleiðni, þjónustað betur 

viðskiptavini á ýmsum tímabeltum, verið sveigjanlegri og aukið möguleika á því að 

unnið sé að verkefnum allan sólarhringinn (Horowitz o.fl., 2006). Á þennan hátt fá 

fyrirtæki betri aðgang að starfsfólki á borð við þá sem meðal annars búa langt frá 

vinnustaðnum og þá sem mögulega kjósa að vinna heiman frá að einhverju eða öllu leyti. 

Einnig getur fjarvinnufyrirkomulag auðveldað fyrirtækjum að halda í starfsfólk sem 

annars myndi þurfa að leita annarra starfa til dæmis þegar það stendur frammi fyrir 

flutningi maka eða vegna breyttra lifnaðarhátta. Án fjarvinnu eða fjarteyma er mörgum 

ómögulegt að sækja vinnu til fyrirtækisins vegna þess að þeir hafa ekki tök á að starfa á 

vinnustaðnum sjálfum. Með aukinni alþjóðavæðingu hefur eftirspurn eftir fjarvinnu og 

meiri sveigjanleika aukist (Bergiel o.fl., 2008). 
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Gajendran og Harrison (2007) gerðu safngreiningu (meta-analysis) á 46 

rannsóknum sem tóku til 12.833 starfsmanna og sýndu niðurstöður þeirra að fjarvinna 

hafi að mestu jákvæð áhrif fyrir bæði starfsmenn og vinnuveitendur. Komust þeir að því 

að fjarvinna jók að einhverju leyti starfsánægju, skynjað sjálfræði, dró úr streitu og hafði 

jákvæð áhrif á frammistöðu í starfi auk þess sem starfsmenn upplifðu minni árekstra milli 

vinnu og fjölskyldulífs og voru síður að hugsa sér til hreyfings á vinnumarkaði. 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að fjarvinna eykur afköst starfsfólks þar sem truflun 

vinnustaðarins hefur ekki áhrif og fólk getur einbeitt sér að vinnunni. Þar að auki má 

nefna að starfsánægja og framleiðni er meiri hjá starfsfólki sem sinnir starfi sínu 

fjarvinnu að nokkru eða öllu leyti (Harris, 2003). 

Með fjarvinnu og notkun fjarteyma öðlast fyrirtæki aukinn sveigjanleika sem gefur 

þeim ennfremur færi á að auka framleiðni og starfsánægju, draga úr fjarvistum og 

starfsmannaveltu, nýta tækni og bregðast við breyttum viðhorfum til vinnu. Allt bætir 

þetta ímynd fyrirtækisins og eykur samkeppnisforskot þess (Gajendran og Harrison, 

2007). 

3.3 Áskoranir 

Þótt fjarteymi hafi fengið stóraukið brautargengi á undanförnum árum er ekki þar með 

sagt að þau séu alltaf vel nýtt og þeim stýrt á farsælan máta. Margir stjórnendur setja 

fjarteymin upp á svipaðan hátt og staðbundin teymi og vona það besta. Samkvæmt 

DeRosa og Lepsinger (2010) ná mörg fjarteymi góðum árangri, en stór hluti þeirra nær 

ekki að hámarka hæfileika, vöxt og viðgang teymisins. Það versta er líklega að fyrirtæki 

virðast oft ekki átta sig á því að fjarteymin eru ekki að virka vel. Meginreglur fjarteyma 

eru í flestum atriðum þau sömu og eiga við um staðbundin teymi. Stjórnendur verða að 

gefa skýr markmið, nýta rétta fólkið og réttu hæfileikana í hvert teymi, byggja upp 

liðsheild og ábyrgð meðlima. Stjórnendur þurfa þó að læra að nýta þá leiðtogaþekkingu 

sem þeir hafa í stjórnun staðbundinna teyma og aðlaga hana að fjarteymunum. Einnig 

fylgja fjarteymunum tæknilegar áskoranir, þannig að stjórnendur þurfa að kynna sér tól, 

tæki og boðskiptaleiðir sem gera teymunum fært að vinna saman (Lipnack og Stamps, 

2010). 

 Þær áskoranir sem snúa að vinnuveitanda eru meðal annars þær að fjarteymi 

krefjast annarra leiðtogahæfileika og stjórnunarhátta en staðbundin teymi og erfiðara er 

að meta frammistöðu þeirra sem ekki vinna á sama stað og stjórnandinn. Þær áskoranir 

sem snúa að starfsmanninum eru meðal annars þær að hann getur upplifað einmanaleika 
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og fundist hann einangraður. Þeim sem vinna í fjarvinnu finnst þá oft vanta stuðning í 

vinnunni, bæði tæknilegan og andlegan (Mann og Holdsworth, 2003) 

Niðurstöður ýmissa rannsókna gefa til kynna að þær áskoranir sem lúta að alþjóðlegum 

fjarteymum lúti helst að fjórum þáttum: samskiptum, menningu, tækni og verkefnastjórn 

(Kayworth og Leidner, 2000). Aðrar rannsóknir gefa til kynna að bresti í fjarteymum 

megi rekja beint til þess að erfitt sé að byggja upp traust og jákvæð sambönd þvert á 

landamæri, tímamismun og menningarmun (Brewer, 2015). Í alþjóðlegum fjarteymum 

getur einnig komið upp menningarlegur ágreiningur eða misskilningur sem byggir á 

menningarmun. Menningarmunur getur líka hamlað samskiptum auk þess sem ólík 

tungumál geta verið fyrirstaða eða þegar teymin vinna saman á tungumáli sem ekki er 

móðurmál starfsmanns og kunnáttu þess vegna mögulega ábótavant (Shachaf, 2014). 

Einnig er erfitt er að byggja upp traust innan teymanna án hefðbundinna samskipta sem 

eiga sér stað augliti til auglitis (Kanawattanachai og Youngijn, 2002), en traust er 

nauðsynlegur hluti í mótun og uppbyggingu skilvirkra fjarteyma (Brewer, 2015). Miðlað 

minni (transactive memory) sem einnig er kallað hóphugsun (groupthink) á sér ekki oft 

stað í fjarteymum, og þá sjaldan það er til staðar, þá er því yfirleitt ekki miðlað til nýrra 

meðlima teymisins (Alai og Amrit, 2002). Það getur því verið mjög erfitt að byggja upp 

sameiginlegan þekkingargrunn innan fjarteyma á meðan staðbundin teymi byggja slíkan 

þekkingargrunn á náttúrulegan og eðlilegan hátt í beinum og óbeinum samskiptum. Þeir 

sem vinna í fjarteymum verða að leggja meira á sig til að byggja hann upp og taka 

meðvitaða ákvörðun um að gera það og halda formlega utan um þá þekkingu sem 

myndast innan teymisins (Alai og Amrit, 2002). 

Fjarlægð og tímamismunur geta einnig verið mikil áskorun í vinnu fjarteyma. 

Hluti teymisins á einum stað er kannski ekki viðlátinn á meðan aðrir meðlimir teymisins 

sinna sínum vinnudegi og því berast svör seint og samskipti eiga sér ekki alltaf stað í 

rauntíma. Mikilvægt er að meðlimir teymisins og sérstaklega stjórnendur séu meðvitaðir 

um þetta því ósamstillt samskipti krefjast mun meiri samræmingar, þolinmæði og 

skipulags en samstillt samskipti (Bergiel o.fl., 2008).  

Í rannsókn Kirkman o.fl. (2004) er fjallað um þær áskoranir, áhættur og gryfjur 

sem fylgja fjarteymum og er félagsleg einangrun þar efst á blaði. Þeir sem eru einmana 

eða bera ekki traust til annarra meðlima teymisins draga sig fljótt til baka og leggja sig 

ekki jafnhart fram til að ná sameiginlegum markmiðum teymisins eða fyrirtækisins. 

Erfiðara er að komast að niðurstöðu í ákvarðanatökuferli og er það meðal annars vegna 

þess að erfiðara er að byggja upp traust og samhljóm í fjarteymum og samskiptalegar 



42 

áskoranir eru algengar. Þau segja áskoranirnar aðallega vera á höndum stjórnenda þar 

sem erfiðara er að meta frammistöðu starfsfólks sem ekki vinnur á sömu starfsstöð og 

stjórnandinn auk þess sem stjórnendur eiga erfiðara með að hvetja slíka starfsmenn til 

dáða og ná fram því besta úr þeim. Þar að auki fylgja tækninni ákveðnar áskoranir þegar 

flest eða öll samskipti teymisins eru rafræn eða fara fram með aðstoð hvers kyns tækni. 

Stjórnandi sem leiðir alþjóðleg fjarteymi verður því að vera vel tæknilæs og skilja þær 

takmarkanir sem tæknin setur í samskiptum en jafnframt verður hann að búa yfir góðri 

samskiptahæfni og geta sett sig í spor annarra út frá ólíkum bakgrunni og reynslu 

(Kirkman o.fl., 2004). 

Hoefling (2003) talar um að þar sem stjórnun og leiðsögn teyma í rafrænu 

umhverfi verður sífellt erfiðari þurfa stjórnendur fjarteyma að leggja áherslu á að byggja 

upp hollustu meðlima við teymið og skipulagsheildina. Til þess að það sé mögulegt þarf 

að byggja upp góð innri samskipti og gott upplýsingaflæði. Leggja þarf meiri áherslu á 

það að halda meðlimum fjarteymisins upplýstum um það sem er í gangi hjá fyrirtækinu 

og í þeim verkefnum sem unnið er að heldur en að standa vörð um viðkvæmar 

upplýsingar og óþarfa múra (Hoefling, 2003). Stjórnendur verða einnig að beina sjónum 

sínum að árangri teymisins í stað þess að reyna að stjórna hverju skrefi og hverju 

smáatriði í vinnu teymisins. Það er hlutverk stjórnandans að fræða meðlimi teymisins, 

þjálfa þá í skilvirkum samskiptum og viðhalda stöðugu samtali til þess að byggja upp 

traust og samloðun innan teymisns, en það er forsenda þess að teymið nái árangri 

(Hoefling, 2003). 

3.4 Sálfræðilegi samningurinn 

Eins og áður hefur komið fram er eitt af hlutverkum mannauðsstjórnunar að stýra þeirri 

auðlind sem mannauðurinn er til að hámarka afköst hans og viðhalda samkeppnisforskoti 

skipulagsheildarinnar. Þess vegna er mikilvægt að fyrirtæki ráði til sín starfsfólk sem 

sýnir hollustu og tryggð og þar vegur sálfræðilegi samningurinn þungt (Storey, 1995). 

Eins vilja flestir stjórnendur að starfsmenn séu ánægðir í starfi og séu trúir fyrirtækinu, 

mæti vel og á réttum tíma, staldri lengi við á vinnustaðnum og leggi hart að sér, jafnvel 

umfram það sem ætlast er til af þeim. Á móti ætlast starfsmenn til þess hjá vinnuveitanda 

gangi þeir að öruggu starfsumhverfi sem býður upp á þróun í starfi, viðurkenningu fyrir 

vel unnin störf og persónulegum tengslum við samstarfsfólk. Þessar gagnkvæmu, ótöluðu 

og oft óformlegu loforð og væntingar eru oft kölluð hinn sálfræðilegi samningur (Arney 

Einarsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2010). 



43 

Þessi sálfræðilegi samningur er fyrirbæri sem er nær eingöngu til í huga manna, 

hann er ómerkjanlegur og upplifun fólks á honum er ólík (Rousseau, 1995). Þessi 

hugræni samningur byggir á loforðum sem eru gefin í skyn og huglægum skynjunum. 

Samningurinn byggir á loforðum og tekur mið af huglægum fyrirmyndum. Mikilvægt er 

að átta sig á að aðilar sálfræðilega samningsins taka þátt í honum af fúsum og frjálsum 

vilja og gangast undir hann á sínum forsendum út frá því hvernig þeir sjálfir skilja þau 

loforð sem eru gefin, án þess að vita hvort hinn aðilinn skilji málið á sama hátt 

(Rousseau, 1995). Í sálfræðilega samningnum felast hinar gagnkvæmu væntingar 

starfsmanns og vinnuveitanda um starfið og vinnustaðinn. Starfsmaðurinn hefur ákveðnar 

væntingar til starfsins og vinnustaðarins og vinnuveitandi hefur meðal annars væntingar 

um að starfsmaðurinn sýni fyrirtækinu hollustu og tryggð. Talið er að þetta geti styrkt 

samkeppnishæfi fyrirtækisins og ýtt undir starfsþróun innan vinnustaðarins (Rousseau, 

1995).  

Niðurstöður rannsókna sýna að það getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

þegar rof verður á sálfræðilega samningnum. Þetta sýnir sig meðal annars í því að margir 

segja starfi sínu lausu á fyrstu sex mánuðum í starfi ef upplýsingar og loforð sem komu 

fram í starfsviðtali standast ekki (Branham, 2005). Líkur á rofi aukast eftir því sem 

hugmyndir beggja aðila eru ólíkari. Þegar starfsmaður upplifir að vinnuveitandi rjúfi 

samninginn vísvitandi verða afleiðingarnar mun alvarlegri en ef hann telur rofið 

óhjákvæmilegt eða óviljandi. Helsta ástæðan fyrir rofi á sálfræðilega samningjun er 

ósamræmi milli skilnings og væntinga starfsmanns og vinnuveitanda. Samskipti milli 

starfsmanns og vinnuveitanda eru oft ekki nógu góð eða skilvirk og því er væntingunum 

ekki miðlað nægilega vel. Til þess að starfsmenn geti til dæmis staðið undir væntingum 

þurfa þeir að vita til hvers er ætlast af þeim og þá þarf vinnuveitandi að hafa miðlað þeim 

væntingum á skiljanlegan hátt. Vinnuveitendur þurfa að varast að gefa óraunhæf loforð 

og byggja upp óraunhæfar væntingar starfsmanna í ráðningarferlinu og miðla eigin 

kröfum og væntingum skýrt og greinilega (Morrison og Robinson, 1997).  

Niðurstöður rannsóknar Guðlaugar Maríu Sigurðardóttur (2010) sýna að 

starfsmenn fara ekki í gegnum markvisst eða meðvitað ferli þegar sálfræðilegi 

samningurinn mótast í huga þeirra. Einnig er áhugavert að sjá að þeir vinnuveitendur sem 

tóku þátt töldu að ekki þyrfti að hlúa stefnubundið að sálfræðilega samningnum gagnvart 

sínu starfsfólki. Starfsfólk tengdi þó sálfræðilega samninginn við líðan sína á vinnustað, 

innri samskipti og hvaða væntingar þeir höfðu til vinnunnar. Hins vegar tengdu 

vinnuveitendur samninginn við ytri aðbúnað, dagleg samskipti og vinnufyrirkomulag. 
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Niðurstöðurnar sýndu einnig að væntingar starfsmanna til vinnunnar byggja að mestu 

leyti á persónuleika þeirra og að vinnuveitendur litu svo á að fyrirtækið sjálft og starfið 

innan þess hefði lítið um það að segja hvaða væntingar starfsfólk hefði.  

Nú tala fræðimenn um nýja sálfræðilega samninginn þar sem hornsteinninn er 

annars vegar sá að um sé að ræða gagnkvæman samning (Kissler, 1994) og hins vegar að 

hlutverk starfsmanna sé fjölþættara. Þessi nýi sálfræðilegi samningur leggur áherslu á 

hollustu og tryggð en einnig eru sveigjanleiki, hreyfanleiki og frumkvæði starfsfólks 

mikils metin. Til þess að uppfylla sálfræðilega samninginn þurfa þrír þættir að vera til 

staðar. Starfsmenn þurfa í fyrsta lagi að hafa til að bera þekkingu og reynslu úr fyrra 

starfi. Í öðru lagi verða gagnkvæm loforð og væntingar sem fram komu í ráðningarferlinu 

að vera uppfyllt og að síðustu þarf ákveðin félagsmótun að eiga sér stað þegar nýr 

starfsmaður tekur til starfa. Í því felst að hann fái góða kynningu á þeim verkefnum sem 

hann á að takast á við, fólkinu sem hann á að vinna með og síðast en ekki síst að hann fái 

kynningu á fyrirtækjamenningu vinnustaðarins (Rousseau, 2001).  
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4 Aðferð  

Með þessari rannsókn er leitast við að skoða menningu og innri samskipti tiltekins 

fyrirtækis og hvernig starfsmenn upplifa þau. Tilgangurinn er að koma auga á hvort 

einhverju sé ábótavant og hvaða skref sé hægt að taka til úrbóta. Verkefnið byggir á 

eigindlegri aðferðafræði og var gögnum safnað með spurningakönnun og viðtölum við 

starfsmenn fyrirtækisins. 

 

4.1 Aðferðafræði 

Hér er um hagnýtt verkefni að ræða og höfundur setur sig í spor ráðgjafa fyrir tiltekið 

fyrirtæki. Markmiðið er að greina vinnustaðamenninguna og innri samskipti og greina 

þau tækifæri og áskoranir sem felast í því að nýta alþjóðleg fjarteymi. Afraksturinn af 

þeirri vinnu eru ákveðin gildi sem notuð eru til að móta starfsmannastefnu og 

samskiptastefnu.  

Unnið var með rekstrarstjóra fyrirtækisins á vinnufundum og í gegnum tölvupóst. 

Einnig var spurningakönnun lögð fyrir alla starfsmenn og óskað eftir viðbrögðum þeirra 

og sýn á fyrirtækjamenninguna og samskipti, hvernig þeir upplifðu hana og hvaða 

áskoranir þeir vildu yfirstíga í þeim efnum. Þá voru tekin djúpviðtöl við nokkra 

starfsmenn út frá niðurstöðum könnunarinnar til að komast að upplifun þeirra á 

menningu fyrirtækisins, vinnu í fjarteymum, samskiptum innan fyrirtækisins og hvað 

þeim fyndist betur mega fara. Einnig var notast við niðurstöður stefnumótunarvinnu sem 

fyrirtækið hafði þegar farið í áður.  

Með eigindlegri aðferðafræði er leitast við að skilja hvernig fólk sér heiminn í 

kringum sig og þær aðstæður sem það er í. Sjónum er beint að upplifun fólks og hvernig 

það túlkar hana (Merriam, 2009). Hér er stuðst við aðferð sem kallast túlkandi  

fyrirbærafræði, en henni er ætlað að dýpka skilning okkar á mannlegum fyrirbærum. 

Þessi tegund eigindlegrar aðferðarfræði hentar vel þegar skoðaðir eru litlir hópar og 

markmiðið er að fá innsýn í upplifun þeirra og reynslu af tilteknum fyrirbærum (Helga 

Jónsdóttir, 2003), en markmið þessa verkefnis er einmitt að fá innsýn í upplifun 

starfsmanna af fyrirtækjamenningu og samskiptum. Markmiðið er ekki að geta alhæft út 

frá niðurstöðum, heldur að fá dýpri skilning og þekkingu á tilteknu fyrirbæri út frá því 

hvernig fólk upplifir það (Merriam, 2009). 
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4.2 Fyrirtækið 

Unnið var með fyrirtækinu TripCreator sem er íslenskt frumkvöðlafyrirtæki. Fyrirtækið 

er hugbúnaðarfyrirtæki í ferðaþjónustu með starfsstöðvar í Reykjavik, Vilnius í Litháen 

og San Fransisco í Bandaríkjunum. 

4.2.1  Almennt um fyrirtækið 

Fyrirtækið var stofnað af Hilmari Halldórssyni og fjölskyldu í janúar árið 2013. 

Hugmyndina að fyrirtækinu fékk Hilmar þegar hann var að skipuleggja ferðalag til 

Kanada. Honum fannst vanta einfalt tól sem auðveldaði honum að kynna sér 

áfangastaðinn, skipuleggja ferðina og bóka hana. Það var enginn sem bauð upp á þessa 

þjónustu á þeim tíma og hann vildi ekki fyrirfram tilbúinn pakka sem ferðaskrifstofa 

hafði sett saman. Hann vildi setja saman og bóka sína eigin ferð út frá eigin forsendum á 

einfaldan hátt. 

 Út frá þessum vangaveltum ákvað Hilmar að þróa tól sem myndi veita þessa 

þjónustu. Fyrstu hugmyndirnar voru teiknaðar upp árið 2008 og tóku þær mikið 

framfarastökk árið 2011 þegar Hilmar komst að í Klakinu nýsköpunarmiðstöð til að 

vinna að hugmyndinni. Árið 2013 stofnaði hann svo TripCreator og fékk til liðs við sig 

forritara í Litháen.  

 Varan sem fyrirtækið byggir á er tól sem gerir ferðamönnum kleift að undirbúa, 

skipuleggja og bóka ferðir, allt á einum stað. Tólið má nálgast á vefsíðunni 

https://tripcreator.com/ og er þetta eini ferðasmiður sinnar tegundar og fyrirtækið fékk 

WebAwards verðlaunin fyrir besta ferðavef í heimi árið 2015. Tólið býr til tillögu að 

ferðaáætlun út frá ákveðnum forsendum sem notandinn gefur, en hann getur líka valið að 

setja saman eigin ferð frá grunni. Ferðaáætlunin inniheldur alla gistingu, bílaleigubíla, 

afþreyingu og náttúruskoðun og notandinn getur breytt áætluninni og bætt hvenær sem er 

í ferlinu. Þegar áætlunin er orðin eins og notandinn vill hafa hana, þá getur hann bókað 

alla þætti ferðaáætlunarinnar með einum smelli og hefur þá aðgang að öllum 

ferðagögnum inni á sínum aðgangi á vefsíðunni. Það sem gerir TripCreator tólið einstakt 

er að það gengur úr skugga um að þau gistirými, bílaleigubílar og afþreying sem finna 

má í ferðaáætluninni séu á lausu áður en bókað er, auk þess sem tólið reiknar út 

vegalengdir og þann tíma sem tekur að koma sér milli staða. Notandinn getur því verið 

viss um að ferðaáætlunin sem hann fær gangi upp í tíma og rúmi.   



47 

TripCreator hóf starfsemi árið 2013 en vefurinn for í loftið í betaútgáfu árið 2015 

með aðeins Ísland sem áfangastað til að prófa hugmyndina. Nú gerir tólið notendum 

kleift að skipuleggja ferðir út um allan heim og fyrirtækið hefur starfsmenn á þremur 

starfsstöðvum.  

4.2.1.1 Markmið 

Markmið fyrirtækisins er að veita sjálfstæðum ferðamönnum tól til að plana og bóka 

sérsniðna ferð sem hentar þeim fullkomlega.  

4.2.1.2 Stefna 

Stefnan er að verða fyrsti valkostur sem fólki dettur í hug þegar það byrjar að skipuleggja 

ferð hvert sem er í heiminum. Fyrirtækið ætlar sér stóra hluti á alþjóðlegum markaði og 

ætlar að verða þekkt vörumerki um allan heim. 

4.2.1.3 Gildi 

Starfsmenn fyrirtækisins unnu allir að því að móta ákveðna viðmiðunarlínu til að vinna 

eftir og út úr þeirri vinnu komu þessi gildi: 

 

• Einn fyrir alla, allir fyrir einn (One for all, all for one) 

• Við gefum okkur tíma fyrir gleði (We make time for fun) 

• Einfaldleiki er snilld (Simplicity is genius) 

• Allt er mögulegt (Everything is possible) 

 

4.2.1.4 Menning 

Menningin hefur verið skilgreind út frá þeim gildum sem greint er frá hér að framan á 

eftirfarandi hátt:  

 

Einn fyrir alla og allir fyrir einn  

- Við erum öll í sama liði. Þegar allir leggjast á árarnar náum við öll árangri. 

- Við skiljum egóíð eftir við útidyrnar og byggjum upp opin og heiðarleg 

sambönd með samskiptum. 

- Við erum öll auðmjúk og viljum fá viðbrögð frá samstarfsfólki, 

hagsmunaðilum og viðskiptavinum.  
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Við gefum okkur tíma fyrir gleði  

- Við byggjum upp jákvætt teymi og fjölskylduanda og gleði er óaðskiljanlegur 

hluti af menningu okkar. 

- Við gerum ferðaskipulagningu auðvelda og skemmtilega svo upplifun fólks af 

ferðalaginu verði ótrúleg. 

- Við trúum því að við náum stórkostlegum árangri ef við njótum vinnunnar og 

höfum á sama tíma ástríðu fyrir því að vera framúrskarandi. 

- Við fögnum sigrum okkar saman og við hrósum fyrir vel unnið verk. 

 

Einfaldleiki er snilld  

- Við kjósum hið einfalda framyfir hið flókna 

- Við setjum okkur í spor notandans og stefnum á einfaldleika í notkun 

- Við erum gagntekin af því að finna stöðugt betri leiðir 

 

Allt er mögulegt  

- Starfsmenn eru hvattir til að taka áhættu og við vitum að mistök eru forverar 

þróunar 

- Við ögrum sjálfum okkur og öðrum og við erum ástríðufull og ákveðin. 

- Við leitumst eftir því að vaxa og læra og erum sífellt að koma fram með 

nýjungar. 

- Við erum ævintýragjörn, skapandi og víðsýn. 

 

4.2.1.5 Starfsstöðvar 

Starfsstöðvar TripCreator eru þrjár og tungumál fyrirtækisins er enska. Á starfsstöð 

fyrirtækisins í Reykjavík starfa 9 manns við stjórnun, markaðssetningu, gæðastjórnun, 

þjónustu við viðskipavini og efnisumsjón. Á starfsstöðinni í San Fransisco starfar einn 

starfsmaður við markaðsmál. Á starfsstöð TripCreator í Vilnius starfa 11 einstaklingar 

við hugbúnaðarþróun og gæðamál.  

Ástæða þess að ákveðið var að hafa þróunardeildina í Litháen er aðallega sú að 

undanfarin ár hefur verið mikil samkeppni hér á landi um góða forritara og þar af 

leiðandi erfitt að finna rétta fólkið. Einn stjórnarmanna TripCreator rekur eigið 

vefþróunarfyrirtæki og hann hefur lengi haft starfsteymi í Vilnius og þekkir því vel til 

þar. Hann hafði reynslu af því að kostnaður við þróunarteymi í Litháen sé að meðaltali 
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30% lægri en kostnaður við sambærileg teymi hér á landi. Einnig hafði hann reynslu af 

því að starfsagi væri almennt meiri í Litháen og að tækniþekking væri mjög góð. Þegar 

TripCreator var stofnað horfðu stjórnendur því strax á Litháen sem vænlegan kost og 

fundu þeir fljótt nokkra hugbúnaðarsérfræðinga sem þeir fengu til liðs við sig. Ástæðan 

fyrir því að ráðin var markaðsmanneskja í San Fransisco var einfaldlega sú að þar var 

einstaklingur sem hafði til að bera þá þekkingu, reynslu og tengslanet sem fyrirtækið 

þurfti á að halda. Með fjarvinnu og aðstoð tækni er þessi starfsmaður hluti af 

markaðsteyminu á Íslandi. 

Þeir kostir sem stjórnendur fyrirtækisins sjá í notkun fjarteyma eru aðallega þeir 

að rekstrarkostnaður er lægri og þeir hafa aðgang að betri og hæfari forriturum fyrir lægri 

upphæðir auk þess sem litháísk menning er þannig að starfsagi er meiri en á Íslandi og 

skuldbinding starfsmanna við fyrirtæki almennt meiri. Helstu gallar sem stjórnendur 

fyrirtækisins sjá við notkun fjarteyma eru þeir að starfsmenn eru ekki allir í færi til þess 

að hægt sé að skiptast á hugmyndum augliti til auglitis alla daga. Það er því erfiðara að 

henda fram hugmyndum og ræða lausnir eins og staðbundin teymi gætu mögulega gert 

yfir kaffibolla eða hádegisverði.  

 

4.3 Gagnaöflun 

Í þessu verkefni var notast við spurningakönnun og viðtöl. Spurningakönnunin var lögð 

fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins til þess að meta hvort pottur væri einhversstaðar 

brotinn varðandi fyrirtækjamenningu og innri samskipti fyrirtækisins og þá hvar. Þegar 

unnið hafði verið úr niðurstöðum könnunarinnar voru tekin djúpviðtöl við 6 starfsmenn 

til að öðlast dýpri skilning á vandanum og fá hugmyndir að lausnum. Þessir starfsmenn 

eru staðsettir á ólíkum starfsstöðvum, hafa mislangan starfsaldur og starfa í öllum 

deildum fyrirtækisins. 

4.3.1 Spurningakönnun 

Spurningakönnunin var send starfsmönnum þann 1. október 2016. Þann dag fengu allir 

starfsmenn sendan tölvupóst með kynningarbréfi sem sjá má í viðauka 1, en 

tölvupósturinn innihélt líka hlekk á könnunina sem var rafræn. Könnunin var sett upp í 

Google Docs og innihélt 26 staðhæfingar og spurningar. Þátttakendur svöruðu með því 

að velja valkost á línulegum kvarða frá 1 (mjög ósammála) til 5 (mjög sammála). Síðustu 
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tveimur spurningunum svöruðu þátttakendur með eigin orðum. Könnuninni var svarað 

nafnlaust og var hún opin frá 1. – 12. október 2016. 

 Spurningakönnuninni var ekki ætlað að gefa tölulegar niðurstöður heldur var hún 

hugsuð sem leið til að meta hvort starfsmönnum fyndist einhverju ábótavant í 

fyrirtækjamenningunni eða samskiptum innan fyrirtækisins. Hugsunin var að 

niðurstöðurnar gæfu til kynna rauðan þráð sem hægt væri að byggja á í djúpviðtölum. 

Rannsakandi samdi eigin spurningalista og spurningarnar sneru að því hvort starfsfólki 

líði vel í vinnunni, hvort það treysti teyminu og stjórnendum, hvort það þekki og skilji 

stefnu og markmið fyrirtækisins, hvort innri samskipti eru í lagi og hvort starfsfólkið 

upplifi einhverja menningarárekstra innan teymisins. Spurningarnar má sjá í viðauka 2. 

4.3.2  Viðtöl 

Þegar niðurstöður spurningakönnunarinnar voru ljósar voru tekin viðtöl við nokkra 

starfsmenn. Til þess að fá sem breiðasta svörun og upplifun var talað við starfsmenn af 

báðum kynjum, á öllum starfsstöðvum og við viðmælendur sem höfðu mislangan 

starfsaldur.  

 Notast var við hálfopin viðtöl en það merkir að lagt var upp með fyrirfram 

ákveðnar spurningar sem þó eru hafðar hálfopnar þannig að viðmælandinn gat stýrt flæði 

viðtalsins innan ákveðins ramma og rannsakandi gat spurt hliðarspurninga til að fá dýpri 

skilning á umræðuefninu (Merriam, 2009).  

 Þau viðtöl sem tekin voru við íslenska starfsmenn voru tekin utan vinnustaðarins 

og fóru fram augliti til auglitis á íslensku. Þau viðtöl sem tekin voru við starfsmenn á 

öðrum starfsstöðvum voru tekin ýmist á eða utan vinnustaðar viðmælendanna og fóru 

fram á ensku með myndsímtali í gegnum Skype. Allir viðmælendur gáfu leyfi fyrir 

hljóðritun viðtalanna og var þeim tilkynnt að fyllsta trúnaðar væri gætt og að svör þeirra 

yrðu ekki rekjanleg eða fengin neinum til afnota. Viðtölin voru mislöng en flest voru á 

bilinu 30 – 40 mínútur. Til þess að tryggja nafnleynd og trúnað við viðmælendur hefur 

nöfnum þeirra verið breytt og fá þeir gervinöfn sem hvorki gefa til kynna þjóðerni þeirra 

né kyn: Alex, Sara, Viktor, Erik, Rut og Eva. 

 Viðtölin fóru öll fram í vikunni 17. – 21. október 2016 og viðmælendur vissu 

fyrirfram hvert umræðuefnið yrði. Viðtölin hófust öll á léttu spjalli, en rannsakandi hafði 

meðferðis útprentaðar spurningar til að styðjast við. Viðmælendur voru allir mjög 

jákvæðir gagnvart viðtölunum og verkefninu í heild og voru afslappaðir og ófeimnir við 

að tjá sig.  
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4.3.3 Greining gagna  

Greining gagna hófst um leið og þau lágu fyrir. Þegar niðurstöður 

spurningakönnunarinnar voru skoðaðar var stuðst við gröf og rit og svör allra þátttakenda 

voru borin saman til að sjá hvort eitthvert meginþema eða tilhneigingu væri að finna í 

gögnunum. Niðurstöðurnar sýndu að einhverju væri ábótavant í innri samskiptum og 

upplýsingaflæði fyrirtækisins og hvort að einhverja þröskulda þyrfti að yfirstíga í 

samskiptum milli landa. 

 Við greiningu gagna úr viðtölunum var stuðst við túlkandi fyrirbærafræði þar sem 

markmiðið var að túlka upplifun viðmælenda til að auka þekkingu á 

fyrirtækjamenningunni og innri samskiptum og finna það sameiginlega í merkingu, 

þekkingu og reynslu viðmælendanna. Markmiðið var að öðlast skilning á aðstæðum 

þeirra og upplifun án þess að ætla að alhæfa út frá gögnunum. Greining gagna hófst strax 

að viðtölum loknum þegar viðtölin voru afrituð og lesin yfir. Við greiningu var leitast við 

að finna meginþema í frásögnum viðmælenda með það fyrir sjónum að fá tilfinningu 

fyrir samhljómi í þemum. Viðtölin voru lesin aftur og aftur og ígrunduð vel þess á milli. 

Gerðar voru glósur og athugasemdir við þau atriði sem þóttu áhugaverð og sameiginleg í 

frásögnum viðmælenda og út frá þeim voru greind þrjú meginþemu sem greinast í þrjú 

undirþemu: 

 

Ø Fyrirtækjamenning 

o Frumkvöðlamenning 

Ø Innri samskipti 

o Markmið og stefna 

o Fjarlægð og tímamismunur 

Ø Menningarmunur 

Ø Forysta og stjórnun 
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5 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir niðurstöður verkefnisins. Fyrst verður farið yfir niðurstöður 

spurningakönnunarinnar sem gáfu tóninn fyrir þær línur sem lagðar voru í viðtölunum til 

að kafa dýpra og fá betri skilning á upplifun viðmælenda. Að því loknu verður farið yfir 

niðurstöður viðtalanna, en þar komu fram þrjú meginþemu sem þessi kafli byggir á. Þessi 

þemu eru a) fyrirtækjamenning, b) innri samskipti og c) forysta og stjórnun. Undir 

tveimur þessara þema eru undirþemu, en þau eru frumkvöðlamenning, markmið og stefna 

og fjarlægð og tímamismunur. 

 

5.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Spurningakönnunin var send öllum 20 starfsmönnum fyrirtækisins og 19 svöruðu henni. 

Niðurstöðurnar sýna að starfsmenn eru að mestu jákvæðir í garð fyrirtækisins og sáttir 

við stöðu sína þar. Eins og sjá má á mynd 7 sögðust allir þátttakendur vera stoltir eða 

mjög stoltir (af því að starfa fyrir fyrirtækið og 94,7% sögðu teymið hvetjandi og drífandi 

(sjá mynd 8).  

 

Mynd 7. Hlutfall starfsmanna sem eru stoltir af því að starfa fyrir TripCreator 
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Mynd 8. Hlutfall starfsmanna sem finnst teymið hvetjandi og drífandi 

 
Á mynd 9 sést að allir þátttakendur voru sammála (15,8%) eða mjög sammála (84,2%) 

því að þeir hefðu vald til þess að sinna sínu starfi án þess að stöðugt eftirlit væri haft með 

þeim (micromanaged).  

 

Mynd 9. Hlutfall starfsmanna sem finnst þeir hafa vald til að sinna sínu starfi 

 
Allir nema einn starfsmaður töldu sig fá greidd sanngjörn laun fyrir vinnu sína (sjá mynd 

10) og allir nema einn starfsmaður sögðu að ýtt sé undir hugvit og nýsköpun á 

vinnustaðnum (sjá mynd 11). 
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Mynd 10. Hlutfall starfsmanna sem telja sig fá sanngjörn laun 

 

 

Mynd 11. Hlutfall þeirra sem telja vinnustaðinn ýta undir nýsköpun 

 
 Niðurstöður könnunarinnar gáfu þó til kynna að einhverju gæti verið ábótavant í 

innri samskiptum og upplýsingaflæði innan fyrirtækisins því 15,8% starfsmanna voru 

ekki vissir um að þeir skildu markmið fyrirtækisins og 26,4% voru því ekki sammála að 

stefna fyrirtækisins væri hvetjandi og skýr. Eins töldu 15,8% sig ekki hafa nægilegar 

upplýsingar til að taka réttar ákvarðanir í starfi sínu. Þegar spurt var hvort fyrirtækið 

byggi á gagnsæjum og hreinskilnum samskiptum sögðu 15,8% svo ekki vera og 5,3% 

voru óvissir. Þá voru 21% starfsmanna hlutlausir eða ósammála þegar spurt var hvort 

miðlunarleiðir innan fyrirtækisins væru skýrar og áhrifaríkar. 

 Eins og sjá má á mynd 12 gáfu niðurstöðurnar til kynna að hægt væri að bæta 

stjórnun og forystu innan fyrirtækisins því 10,5% starfsmanna sögðust ekki bera fullt 

traust til æðstu stjórnenda og 10,5% voru hlutlausir.  
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Mynd 12. Hlutfall starfsmanna sem treysta stjórnendum 

 

Þegar spurt hvar hvort starfsfólki fyndist stjórnendur veita góða endurgjöf og hvort þeir 

láti sér annt um vöxt og þroska starfsmanna á vinnustaðnum sögðust 10,5% vera 

ósammála eða mjög ósammála og 15,8% voru hlutlausir (sjá mynd 13). Þegar spurt var 

hvort gott starf væri viðurkennt og verðlaunað á vinnustaðnum sögðu 15,8% svo ekki 

vera og 15,8% voru hlutlausir (sjá mynd 14).  

 

 

Mynd 13. Hlutfall starfsmanna sem finnst þeir fá góða endugjöf 
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Undir lok könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að lýsa andrúmsloftinu innan 

fyrirtækisins með örfáum orðum. Flest orðin sem notuð voru lýsa jákvæðu og drífandi 

andrúmslofti og gefa til kynna að starfsfólki líði almennt vel. Algengustu orðin sem 

starfsmenn notuðu voru: jákvætt, skemmtilegt, afslappað, glaðlegt, vinalegt, hvetjandi og 

ögrandi.  

 Tvær spurningar sneru svo að því hvort starfsfólkið upplifði einhverjar áskoranir 

tengdar því að starfa í alþjóðlegu fjarteymi og hverjir væru helstu kostir þess að starfa í 

slíku teymi. Í töflu 2 má sjá það sem starfsfólkið taldi til kosta og ókosta þess að starfa í 

alþjóðlegu fjarteymi. 
Kostir Ókostir 

Ólík nálgun, ólíkar lausnir Fjarlægð á milli starfsfólks 

Fleiri sjónarmið Tímamismunur 

Dýpri skilningur og meiri þekking Menningarmunur 

Betri ímynd fyrirtækis Samskipti og miðlunarleiðir 

 Tungumálaörðugleikar 

 Upplýsingaflæði 

Tafla 2. Kostir og ókostir þess að starfa í alþjóðlegu fjarteymi 

 

Að síðustu var spurt yfir hverju fólk kvartaði mest innan fyrirtækisins og langflestir 

svöruðu því að upplýsingaflæði og samskiptum væri ábótavant. Samskipti milli 

starfsstöðva mættu vera meiri og skilvirkari sem og upplýsingaflæði frá stjórnendum til 

starfsmanna og þess vegna væru ekki allir á sömu línu. Einnig nefndu margir að of oft 

væri breytt um stefnu en þeim upplýsingum ekki miðlað áfram. Margir nefndu líka að 

starfsumhverfið á skrifstofunum væri ekki hvetjandi. 

Mynd 14. Hlutfall þeirra sem finnst starf sitt vera viðurkennt og verðlaunað 
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5.2 Niðurstöður viðtala 

Viðtölin voru nýtt til þess að kafa dýpra og öðlast betri skilning á þeim upplýsingum sem 

komu fram í niðurstöðum spurningakönnunarinnar. Það var fljótt ljóst að mikill 

samhljómur var milli þeirra væntinga sem viðmælendur höfðu til fyrirtækisins, hvernig 

þeir upplifa fyrirtækjamenninguna, vinnu í alþjóðlegu fjarteymi og innri samskipti og 

hvaða áskoranir þeir telja fyrirtækið þurfa að yfirstíga í þeim efnum.   

 Við greiningu viðtalanna komu í ljós þrjú þemu og undirþemu í tveimur þeirra. 

Hér verður farið yfir hvert þema fyrir sig.  

5.2.1 Fyrirtækjamenning 

Í viðtölunum kom fljótt í ljós að fyrirtækjamenningin skiptir starfsfólk TripCreator miklu 

máli og margir völdu að starfa hjá fyrirtækinu vegna þess að þeir höfðu væntingar um að 

með því fengju þeir að vera hluti af tiltekinni menningu sem þeim þótti eftirsóknarverð 

og þar leikur sálfræðilegi samningurinn mikilvægt hlutverk.  

Þeir viðmælendur sem starfað höfðu lengst hjá fyrirtækinu tóku þátt í að móta 

gildi fyrirtækisins og skilgreina menninguna út frá þeim á sínum tíma. Þau sem nýrri 

voru höfðu sum heyrt af þessum gildum, en aðrir könnuðust ekki við þau. Sara sagðist til 

að mynda ekki hafa vitað af þessum gildum fyrr en þau voru kynnt henni í viðtalinu en 

hún sagðist þó hafa haft tilfinningu fyrir því hvernig menning væri innan fyrirtækisins 

áður en hún réð sig til starfa. Eva sagði að hana rámaði í að einhvern tímann hefði 

einhverjum skjölum verið deilt með starfsmönnum og að hún hefði líklega séð eitthvað 

um gildin þar.   

Viðmælendur voru sammála um að gildin sem ákveðin voru á sínum tíma séu í 

raun ágæt og að þau lýsi vel þeirri menningu sem verið er að reyna að mynda, en að þau 

séu kannski ekki raunsönn lýsing á þeirri menningu sem raunverulega ríkir innan 

fyrirtækisins.  

 

Það er ekki nóg að hafa einhver svona orð á blaði, maður þarf að vinna fyrir því 

að gera þau að veruleika.  

-Alex- 

 

Rut fannst gildin og markmiðin hljóma vel, en var ekki viss um að þau væru 

raunverulega lýsandi fyrir fyrirtækið og menninguna.  
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Þetta á við um stemninguna sem er verið að reyna að mynda. Síðan er spurning 

hvort það sé endilega hægt að implementera þetta, eins og bara allt. Það er mjög 

auðvelt að segja að allt sé mögulegt, en það er ekki alltaf þannig. Mér finnst 

klárlega vanta eitthvað þarna inn um implementation. Þetta eru gildi, en hvernig 

á að ná þessu fram? 

-Rut- 

 

Eva var sammála því að gildin væru flott markið, en það væri kannski ekki alltaf farið 

eftir þeim og að oft væri erfitt að uppfylla þau.  

 

Oft finnst mér alveg verið að fylgja þessum gildum. Eins og ‘allt er mögulegt’, já, 

þegar maður er með resourcana, það strandar náttúrulega á því. ‘Við gefum 

okkur tíma fyrir gleði’, það er búið að vera á dagskránni síðan ég byrjaði að 

vinna þarna að hafa staffahitting og það er búið að fresta því tvisvar, þannig að 

það er ekki alveg að gefa sér tíma fyrir gleði. Það er samt alveg dagsdaglega létt 

stemning í vinnunni og þægileg. 

-Eva- 

 

Viktori finnst gildin aftur á móti búa til óraunhæfar væntingar og finnst mögulega of 

mikið púður fara í það að hugsa um og hafa áhyggjur af því að búa til og viðhalda 

einhverri stemningu innanhúss. Stemningin sé breytileg eftir aðstæðum og að það hafi oft 

of mikil áhrif á afköst og framleiðni starfsfólks, því þegar öllu er á botninn hvolft sé 

fyrirtækið að búa til vöru sem þurfi að einblína á. 

 

Ég trúi ekki alveg á þessi gildi sko. Eins og þegar sagt er að allt sé mögulegt, þá 

líður mér stundum eins og fólk segi við mig ‘nú ætlar þú að klífa Everestfjall án 

súrefnis og þú munt ekki deyja’. Ég óttast að svona óraunhæf gildi og markmið 

búi til misskynjun og blekkingu og að við missum fókus á því sem við erum að 

gera. 

-Viktor- 

 

Líkt og niðurstöður spurningakönnunarinnar gáfu til kynna, þá líður viðmælendum öllum 

vel í vinnunni og finnst fyrirtækjamenningin almennt góð og þægileg og liðsandinn 
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jákvæður og hvetjandi. Viðmælendur áttu ekki í neinum vandræðum með að tala um það 

sem þeim fannst jákvætt við að starfa hjá TripCreator og voru þau öll sammála um að 

það jákvæðasta og besta við starfið væri startup kúltúrinn, frumkvöðlamenningin og það 

sem henni fylgir. Einnig kom í ljós að viðmælendur upplifa mikið traust innan 

fyrirtækisins, að stjórnendur treysti starfsfólkinu og að það ríki einnig gott traust 

starfsmanna á milli. Erik lagði á það áherslu að traustið skipti hann verulega miklu máli 

og aðrir voru á sama máli: 

 

Það sem mér finnst voða gott er að mér finnst mér vera treyst. Það er enginn að 

anda ofan í hálsmálið á mér og athuga hvað ég er að gera og hvort ég er búinn 

að skila mínu. Ég hef aldrei fengið neinar slíkar athugasemdir. Manni er treyst 

algjörlega til að sinna sínu starfi og mér finnst það skipta alveg rosalega miklu 

máli. 

-Erik- 

 

Það er ákveðið traust. Mér finnst það rosalega jákvætt. Mér var sýnt alveg 100%  

traust frá upphafi. 

-Rut- 

5.2.1.1 Frumkvöðlamenning 
Viðmælendur höfðu allir ákveðnar væntingar um það hvernig það yrði að starfa hjá 

frumkvöðlafyrirtæki áður en þau hófu störf hjá TripCreator. Alex sagðist hafa búist við 

því að fyrir höndum væri skemmtilegt ævintýri og það væri spennandi að fara að fást við 

eitthvað nýtt hjá fyrirtæki sem hefði skýra stefnu og markmið. Sara sagðist hafa búist við 

því að hún sem starfsmaður og hennar framlag myndi skipta meira máli hjá TripCreator 

en á fyrri vinnustöðum og hún sagðist hafa haft væntingar um það að hún myndi fá að 

taka þátt í ákvarðanatöku og stefnumótun. Rut tók undir það og sagði að í 

ráðningarferlinu þegar hún var ráðin hafi ýmislegt verið gefið í skyn: 

 

Ég hafði væntingar um að geta vaxið með fyrirtækinu. Það var gefið í skyn að 

verkefni væru unnin í samvinnu allra og ef maður hefði metnað og væri 

læardómsfús, þá gæti maður vaxið innan fyrirtækisins. 

-Rut- 
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Eva tók undir það og sagðist einmitt sækja í að fá að starfa í frumkvöðlafyrirtækjum 

vegna menningarinnar og að hún hefði haft miklar væntingar um það að fá að hafa bein 

áhrif á vöruna sem verið er að þróa: 

 

Þetta er náttúrulega tiltölulega lítið fyrirtæki og bara létt stemning. Þannig að ég 

gerði ráð fyrir að samskiptalega væri þetta bara frekar opið. Það er náttúrulega 

þessi startupkúltúr, það er spenna og endalausar hugmyndir og við erum bara að 

þróa vöruna og gera tilraunir og svona. Ég bjóst við því í upphafi að ég myndi fá 

að hafa einhver áhrif á vöruna sjálfa, að þar sem þetta er lítið fyrirtæki þá gætu 

allir komið með input og það væri hlustað á alla. Mér finnst mikilvægt að allir 

hafi rödd og að það sé hlustað á alla. 

-Eva- 

 

Alex sagðist hafa búist við því að innan teymisins myndi ríkja hugrekki og vinátta og 

fólk væri ófeimið við að stíga út fyrir kassann. Hann sagðist ánægður með að þessum 

væntingum hefði sannarlega verið mætt innan TripCreator. Viðmælendur voru allir 

sammála um að TripCreator hafi á að skipa hæfileikaríku starfsfólki og að liðsandinn sé 

góður. Öllum fannst þeim líka jákvætt að starfa í alþjóðlegu teymi og þeim þótti öllum 

dýrmætt að vinna þeirra fælist í því að skapa eitthvað nýtt.  

 

Teymið stendur saman og við erum að skapa eitthvað. Við erum með hæfileikaríkt 

fólk og við erum að vinna með hugmynd og vöru sem við höfum öll trú á. Það er 

ekki þannig að við mætum bara í vinnuna til að fá launin okkar og búið.  

-Viktor- 

 

Við erum sannarlega eitt teymi. Andrúmsloftið er afslappað og ég get talað við 

hvern sem er, það eru engir múrar.  

-Alex- 

 

Erik sagði að sér þætti flott að vera að vinna hjá fyrirtæki sem er að gera eitthvað nýtt, að 

hann hafi mikla trú á vörunni sem er verið að þróa og fyrirtækinu í heild.  

 

Mér finnst líka rosa gaman að geta sagt að ég sé stoltur af því að vinna hérna. 

Fólki finnst þetta kúl og þá finnst mér þetta ennþá meira gaman. Ég veit líka að 



61 

það er flott vinna sem er þarna að baki og mér finnst varan flottur hugbúnaður 

með flotta virkni og það gengur hratt að þróa hana, þótt það sé auðvitað mikið 

eftir. En já, ég er mjög stoltur að fá að vera á svona flottum stað.  

-Erik- 

 

Eva lagði á það áherslu að það sem henni fannst jákvæðast við að starfa hjá fyrirtækinu 

væru einmitt frumkvöðlamenningin og það sem hún kallaði ‘startupfílinginn’. 

 

Maður getur komið með hugmyndir og það eru tækifæri til að gera tilraunir og 

það ferli er ekki mjög langt. Oft getum við komið með hugmyndir og bara prófað 

þær nánast í sömu vikunni. Það er mikill kostur að geta verið að leika sér, að 

prófa og læra.  

-Eva- 

 

Viðmælendur voru sammála um að það sem einkenndi frumkvöðlamenningu 

fyrirtækisins væri sú sköpun sem á sér stað ásamt gleðinni og hraðanum á vinnustaðnum. 

Eins og áður hefur komið fram finnst þeim ríkja á vinnustaðnum vinátta og traust og að 

starfað sé á jafningjagrundvelli.  

5.2.2 Innri samskipti 

Viðmælendur voru sammála um að ýmislegt mætti bæta til að gera innri samskipti 

fyrirtækisins betri og skilvirkari. Allir voru þeir sammála um að flæði upplýsinga væri 

ekki nógu gott og allir hafa þeir upplifað á einhverjum tímapunkti að þeir væru svolítið 

týndir hvað varðar stefnu fyrirtækisins og þau verkefni sem unnið er að hverju sinni..  

5.2.2.1 Markmið og stefna 
Viktor talaði um að viðskiptalegum ákvörðunum sé ekki miðlað nógu oft og vel innan 

fyrirtækisins og að starfsfólkið viti ekki alltaf hvert stjórnendur eru að stefna, hvaða skref 

hafa verið stigin á leiðinni og hvers vegna.  

 

Ég veit hver grunnstefna og hugmyndafræði fyrirtækisins er, en það eru margt í 

rekstrinum og ákvörðunum sem teknar eru dags daglega sem okkur þætti gott að 

vita vegna þess að við viljum finna að við séum hluti af teyminu, en ekki bara 

úthýsingarmiðstöð einhversstaðar langt í burtu. Það er samt ekki endilega þannig 
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að það sé einhver múr á milli okkar, en það gleymist samt að miðla upplýsingum 

um það sem er að gerast. Það er kannski haldinn fundur og fólk kemur út úr 

fundarherberginu og segir samstarfsfólkinu á skrifstofunni frá því sem rætt var á 

fundinum. Það eru ekki allir þarna inni á þeirri skrifstofu og fólk gleymir því að 

við erum ekki öll á sama stað og hugsar einhvern veginn ekki að það þurfi að 

skrifa þessar upplýsingar niður svo allir geti séð þær.  

-Viktor- 

 

Alex tók í sama streng og sagði mikilvægt að upplýsingum sé miðlað jafnt til allra til 

þess að allir finni að þeir séu á sömu blaðsíðu varðandi það sem er að eiga sér stað innan 

fyrirtækisins. Þess vegna sé mikilvægt að fá fréttir og uppfærslur af því sem hinar 

starfsstöðvarnar eru að gera og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar og þær umræður 

sem eru í gangi. Rut sagði að þetta snúist ekki aðeins um samskipti milli starfsstöðva, því 

í raun sé innri samskiptum innan starfsstöðva líka ábótavant: 

 

Það vantar í raun að einhver setji upp fundina, sé með allt á hreinu á fundinum 

og taki svo niðurstöðuna og matreiði hana ofan í þá sem þurfa. Það er rosalega 

lítið skriflegt í gangi. Fundirnir eru til dæmis ekki ritaðir, þannig að oft og tíðum 

er meira að segja sá sem á að framkvæma eitthvað ekki með það á tæru eftir 

fundinn hvað hann á að gera. Það þarf að skrifa niður það sem kemur fram á 

fundinum og súmmera það upp fyrir alla í fyrirtækinu. 

-Rut- 

 

Hún sagði koma sér á óvart að miðað við hvað fyrirtækið er tæknilegt, að ekki sé hægt að 

hafa fleiri upplýsingar skriflegar og aðgengilegar. Erik var á sama máli og talaði um 

hversu gott það væri ef einhver hefði það hlutverk að rita fundargerðir og miðla þeim 

áfram til starfsmanna, því þá væri líka hægt að rekja mál og umræður aftur í tímann.  

 

Mér finnst þurfa að vera meira upplýsingaflæði, að við þurfum að fá að vita 

meira. Stundum veit maður til dæmis ekki að stjórnendur séu á leið til útlanda að 

gera eitthvað fyrr en daginn eftir að þeir flugu út og svo eru þeir bara í burtu í 

tvær vikur, eða maður hefur ekki hugmynd um hvenær þeir koma aftur. Stundum 

veit maður heldur ekkert um umræður sem eiga sér stað og ákvarðanir sem eru 

teknar. Stjórnendur reyna einstaka sinnum að taka sig á og maður finnur hvað 
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það er gott. Við erum til dæmis með fasta fundi á mánudögum þar sem allir 

starfsmenn eru saman, en þeir fundir fara oft bara í vitleysu og umræður um hvað 

var í sjónvarpinu í gær. Mér fyndist fínt að nýta nokkrar mínútur í uppfærslur og 

tilkynningar. Það þarf ekki að vera eitthvað stórkostlegt að gerast, heldur bara í 

stórum dráttum hvað gerðist í síðustu viku og hvað gerist í þessari, t.d. ‘þessi er 

að fara til útlanda’ og ‘við erum búin að vera að ræða þetta’. Það þurfa ekki allir 

að tjá sig, bara að einhver sjái um að fara yfir þetta. Það væri svo fínt að hafa 

svona fastan punkt fyrir þessar upplýsingar 

-Erik- 

 

Viðmælendur voru líka sammála um að vegna þess að TripCreator er 

frumkvöðlafyrirtæki sem er að finna sína hillu og þróa sína vöru, þá sé oft verið að skipta 

um fókus og stefnu í ýmsum málum og að sá viðsnúningur komist ekki alltaf alveg til 

skila. Þetta valdi ákveðinni óvissu sem starfsfólkinu finnist óþægileg. 

 

Á einhverjum tímapunkti er tekin ákvörðun og svo eru stjórnendur kannski smám 

saman með að snúast en þessi viðsnúningur kemst ekki til skila fyrr en allt í einu 

er manni tilkynnt að það eigi ekki lengur að gera hlutina eins og við erum vön, 

heldur sé búið að taka algjöra u-beygju. Það væri fínt að fá að vita einhverja 

punkta á leiðinni: ‘við erum að velta þessu fyrir okkur’, ‘við erum að kanna hvort 

við eigum að breyta þessu’, ‘erum að skoða málin’. Stjórnendur eru kannski búnir 

að hugsa málið og ræða málið svo mikið og búnir að vera á alls konar fundum og 

eru bara komnir þangað í huganum, en starfsfólkið veit ekkert um þessar 

pælingar og þennan viðsnúning. Það myndi hjálpa okkur rosalega mikið að fá 

þessar upplýsingar með teskeið, að við fengum að fylgjast með. Þeir halda 

kannski að við skynjum meira en við skynjum í raun. Maður veit nefnilega ekki 

neitt nema manni sé sagt það.  

-Erik- 

 

Í svona litlu fyrirtæki og í sprotafyrirtæki, þá eru teknar ákvarðanir og þær 

breytast bara í hverri viku oft. Maður hefur alveg tekið eftir því að það er búið að 

taka ákvörðun um að fara í einhverja átt, en maður veit ekkert af því fyrr en það 

er orðið að veruleika. Flest sem maður fréttir á sér bara stað í venjulegu spjalli. 

Það er ekki mikið um formleg samskipti. Það mætti alveg vera meira um 
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formlegar tilkynningar því það eru ekki allir á staðnum þegar óformlega spjallið 

á sér stað. Svo veit maður heldur ekki hvað starfsmenn á öðrum starfsstöðvum fá 

að vita um það sem á sér stað í svona óformlegu spjalli. Maður veit ekki hvaða 

tilkynningar þau eru búin að fá, en gerir kannski ráð fyrir að þau viti X mikið. 

Það væri rosa gagnlegt að hafa reglulega samþættingarfundi, bara svona: ‘þetta 

er búið að gerast og við erum á leiðinni þangað’. Það væri mjög gagnlegt. 

-Eva- 

  

5.2.2.2 Fjarlægð og tímamismunur 
Sara talaði um að stærsta áskorun fyrirtækisins fælist kannski í því að starfsstöðvar eru 

hver í sínu landinu og að öll samskipti séu rafræn. Því þurfi að yfirstíga ákveðinn 

tímamismun því upplýsingar berist ekki öllum starfsmönnum á sama tíma. Vegna 

fjarlægðar og tímamismunar á milli starfsstöðva eiga samskipti sér ekki alltaf stað í 

rauntíma, heldur er notast við rafrænar miðlunarleiðir á borð við spjallforrit, tölvupósta 

og myndsímtöl.  

 Alex og Viktor töluðu um að þessi rafrænu samskipti valdi því stundum að 

upplýsingar skili sér ekki alltaf á réttum tíma og að oft gleymist að miðla upplýsingum 

milli starfsstöðva vegna þess að umræður eða tilkynningar hafi átt sér stað í óformlegu 

spjalli á einhverri starfsstöðinni. Þeir lögðu einnig áherslu á það að rafræn samskipti af 

þessu tagi valdi oft misskilningi í samskiptum. 

 

Það eru ákveðnir tæknilegir örðugleikar til staðar stundum. Svo þarf líka að hafa 

í huga að enska er ekki okkar fyrsta tungumál og þess vegna kemur oft upp 

misskilningur. Maður segir eitthvað og viðmælandinn túlkar það einhvern veginn 

öðruvísi. Kannski ættum við bara að tala meira saman.  

-Alex- 

 

Erik tekur í sama streng: 

 

Það getur verið áskorun að eiga samskipti á samfélagsmiðlum því maður les 

kannski eitthvað í orðin sem viðkomandi ætlaði alls ekki að segja. Svo á maður 

kannski til að láta tilfinningarnar ráða þegar maður svarar. Það er svo auðvelt 

að misskilja. Vegna þess að við erum staðsett á ólíkum stöðum í heiminum, þá sér 
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maður heldur ekki endilega framan í þann sem maður er að tala við og getur þar 

af leiðandi ekki lesið í svipbrigði eða líkamstjáningu.  

-Erik-   

 

Þegar fjarlægð og tímamismunur haldast í hendur við skort á upplýsingaflæði geta komið 

upp vandamál. Erik talaði um að það gæti verið erfitt fyrir Litháana að vera staðsettir 

svona langt frá Íslandsskrifstofunni þar sem stjórnendur eru staðsettir og allar ákvarðanir 

teknar. Litháarnir geti vissulega haft skoðanir á hlutunum og jafnvel lagt eitthvað fram í 

umræðuna, en að þeir hafi í raun ekkert lokaorð heldur sé þeim bara tilkynnt þegar 

ákvörðun hefur verið tekin.  

 

Það er hægt að fara alls konar leiðir í þessu en maður hefur á tilfinningunni að 

það sé ekki alltaf hugsað út í það hvernig hlutirnir eru bornir fram. Það er 

kannski búið að henda einhverri hugmynd 100 sinnum fram og tilbaka á 

Íslandsskrifsstofunni og svo er kannski komist að niðurstöðu. Litháarnir fá 

kannski að vita af því í upphafi að umræðan sé að fara af stað, en svo eru þeir 

ekki með þegar hugmyndinni er hent á milli. Þeir myndu kannski alveg komast að 

sömu niðurstöðu og Íslendingarnir, en það vantar þetta millistykki, þessa 

umræðu, þennan bakgrunn þegar þeim er tilkynnt um ákvörðunina sem er tekin í 

kjölfarið.  

-Erik- 

5.2.3 Menningarmunur 

Viðmælendur voru allir sammála um að það væri fyrirtækinu til framdráttar og gagns að 

hafa yfir að ráða fjölþjóðlegu teymi. Þeim þótti öllum jákvætt að starfa með fólki sem 

hefur annan menningarlegan bakgrunn og að í því felist gagnlegur og uppbyggilegur 

lærdómur. Þeim þótti öllum gagnlegt að fá fram ólík viðhorf og sjónarhorn og ólíkar 

nálganir til að leysa verkefni og vandamál. Allir viðmælendur fögnuðu þeim litla 

menningarmun sem þeir upplifa milli starfsstöðva og fannst hann ekki truflandi eða til 

trafala. Aðalmunurinn milli Íslendinga og Litháa sé sá að Íslendingarnir séu með höfuðið 

langt uppi í skýjunum á meðan Litháar séu með báða fætur á jörðinni. 
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Litháar eru vinnusamir og vilja sjá árangur erfiðis síns. Íslendingar eiga það hins 

vegar til að vera of bjartsýnir og eru kannski ekki alltaf raunhæfir þegar þeir 

meta verkefni. 

-Alex- 

 

Litháar vinna vel, eru ákafir, hafa góða tækniþekkingu og klára dæmið. Þeir eru 

jarðbundnir og raunsæir. Það getur bæði verið kostur og galli. Íslendingar eru 

jákvæðir og afslappaðir og hafa góða stjórnunarþekkingu. Það getur líka verið 

kostur og galli. Stundum eru Litháarnir of jarðbundnir og stressaðir og stundum 

eru Íslendingarnir of mikið í skýjunum og of afslappaðir. Við drögum fram það 

besta hvert í öðru og vinnum vel saman. 

-Viktor- 

 

Við erum rosa ólík. Íslendingarnir eru dáldið uppi í skýjunum en Litháarnir eru 

algjörlega niðri á jörðinni. Ég held að þegar best lætur, þá er gott fyrir 

Íslendingana að fá þessa jarðtengingu, en líka gott fyrir Litháana að þurfa að 

fara aðeins út fyrir kassann og hugsa: ‘það er kannski hægt að komast hálfa leið 

til skýjanna og hvernig kemst ég þangað?’ Menningarmunurinn felst líklega helst 

í þessari jarðtengingu á móti skýjaglápi. Íslendingaviðhorfið er það að hlutirnir 

reddast alltaf, en Litháarnir vilja vita nákvæmlega hvernig og hvenær á að redda 

því.  

-Erik- 

 

Eva minntist á að það væri alltaf hollt að fá innsýn frá öðrum, sjá hlutina frá öðrum 

vinkli. Íslendingar hafi til dæmis ákveðna sýn, ákveðna hugsun, ákveðið fordæmi eða 

dæmi um hvernig eigi að gera hlutina eða hvernig best sé að nálgast þá, en Litháarnir hafi 

einmitt aðra sýn og önnur fordæmi. Allir voru viðmælendurnir sammála um að það væri 

mikilvægt að þekkja þennan menningarmun og skilja hann til þess að lágmarka hættuna á 

misskilningi og pirringi.  

 

Það þarf að passa að fólk sé á sömu blaðsíðu og bara aðlagast. Við þurfum að 

vera meðvituð um að sumir vilja kannski hafa samskipti formúleruð og í ferlum, 

allt hreint. Þá þurfum við að aðlaga samskiptin að því. 

-Eva- 
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Oft væri gagnlegt ef hlutirnir væru meira í ferli. Mér finnst vanta svolítið ramma 

utan um við hvern maður á að tala út af hinum og þessum málum eða hvaða 

miðlunarleiðir á að nota. Það vantar soldið svona: ‘ef þig vantar svona, þá talar 

þú við þennan og gerir það svona’. Það er svo auðvelt þegar maður eru á sama 

stað að bara standa upp og spyrja, en það er erfiðara þegar maður þarf að díla 

við fólk sem býr annarsstaðar.  

-Rut- 

5.2.4 Forysta og stjórnun 

Það eru stjórnendur sem bera á endanum ábyrgð á magni og gæðum upplýsingaflæðis 

sem og samskiptaferlum. Viðmælendur voru sammála um að stjórnendur fyrirtækisins 

séu vinalegir, hressir, skemmtilegir, drífandi og hvetjandi og að þeir hafi greinilega 

ákveðna hugmynd um hvernig menningu þeir vilja hafa innan fyrirtækisins. 

Viðmælendur töluðu allir um að þeim þætti vinna sín innan fyrirtækisins vera viðurkennd 

og verðlaunuð að einhvejru leyti og þau minntust á það að þau fyndu það óbeint að starf 

þeirra skipti máli, andrúmsloftið innan fyrirtækisnins væri þannig að hver og einn fengi 

að vita að hann væri mikilvægur hluti af heildinni.  

Hins vegar sýndu niðurstöður viðtalanna að stjórnendur geti skerpt á nokkrum 

hlutum til að bæði styrkja menninguna og bæta innri samskipti. Líkt og komið hefur fram 

hér á undan fannst viðmælendum til dæmis þau gildi sem ákveðin voru á sínum tíma lýsa 

vel þeirri menningu sem stjórnendur vilja reyna að mynda innan fyrirtæksins en að það 

hafi kannski ekki alveg skilað sér. Erik sagði meðal annars að mikil áhersla sé lögð á 

skapandi hugsun og nýsköpun innan fyrirtækisns, að virkja eigi frumkvöðlakraftinn. 

Hann segir þetta þó stundum meira í orði en á borði: 

 

Mér finnst stundum, til dæmis, þegar á að vera hugflæði og það er talað um að 

allir megi koma með sínar tillögur og eitthvað svona, þá er það samt ekki þannig 

að það megi koma með allar tillögur. Það má bara koma með tillögur sem passa. 

Án þess að stjórnendur geri sér kannski grein fyrir því hvað þeir eru í raun oft 

lokandi. Þá stundum verður maður bara að bakka. Mér finnst að þegar það er 

hugflæði í gangi, þá eigi bara að leyfa huganum að reika og leyfa öllu að koma. 

Það getur gefið manni svo mikið að finna að það sem maður segir, þótt það sé á 

skjön við það sem einhver annar er að hugsa, að það sé skrifað niður og tekið 

tillit til þess, jafnvel þótt það sé ekkert notað. Það gefur mér eitthvað og ég held 
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það gefi fyrirtækinu eitthvað. Af því að það sem maður segir verður kannski til 

þess að einhver annar fær aðra hugmynd og aðra hugmynd og þá fer þetta í þessa 

átt en ekki hina. 

-Erik- 

Hann segir stjórnendur jafnframt slá tóninn varðandi það hvernig menning ríki innan 

fyrirtækisins. Þeir gangi fram með fordæmi sem sýni hvaða hegðun sé ásættanleg, hvað 

megi og hvernig hlutirnir eigi að ganga fyrir sig á vinnustaðnum. Rut og Eva taka undir 

það og segja að stjórnendur eigi það stundum til að ganga fram með hegðun sem ekki sé 

víst að öllum líði vel með öllum stundum.  

 

Húmorinn á vinnustaðnum er mjög svartur og kaldur og persónulegur. Mér líkar 

það mjög vel, en það er ekki víst að það henti öllum.  

-Rut- 

 

Þetta er rosa karllægur vinnustaður. Allt sem er rætt og húmorinn og svona. Ekki 

það að það fari í taugarnar á mér, það er bara þannig og ég þrífst ágætlega. Það 

væri samt að mörgu leyti ágætt ef það gæti verið aðeins blandaðra. 

-Erik- 

 

Rut talaði um að stjórnendur mættu vera duglegri við að rífa starfsfólkið saman hvort 

sem er á vinnutíma eða utan hans: 

 

Það eru gerðar ítrekaðar tilraunir til að fá fólk til að koma og gera sér glaðan 

dag, en það verður aldrei neitt úr því. Það er alltaf hætt við. Stjórnendur eru samt 

sem áður mjög jákvæðir fyrir því þegar einhver kemur með einhverja hugmynd. 

Það liggur mjög á stjórnendum að hrista hópinn saman og þeir eru bara ekkert 

sérstaklega góðir í því. Þeir taka skref í áttina með því að vera hressir og 

skemmtilegir og næs við starfsfólkið sitt, en þeir mættu alveg taka skrefið lengra.  

-Rut- 

 

Aðrir viðmælendur voru sammála því að stjórnendur mættu mögulega leggja sig aðeins 

meira fram til að byggja upp sterka menningu og skemmtilega stemningu.  

Það er til dæmis búið að tala um það rosalega lengi að gera eitthvað saman, en 

það er alltaf hætt við og við höfum ekki gert neitt. Maður kann svo vel að meta 
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það þegar eitthvað er gert, það þarf ekki að vera mikið. Það þarf ekki að vera 

flókið eða dýrt að skapa stemningu og grípa hugmyndir og tækifæri. Stjórnendur 

eru kannski ekki góðir í því. Maður laumar að hugmyndum en þeim er ekki tekið. 

Þeir sjá ekki þessi tækifæri, sem samt skipta svo miklu máli upp á að það sé 

gaman að koma í vinnuna. 

-Eva- 

 

Að lokum ræddu viðmælendur um að að skrifstofurýmið sé hvorki hvetjandi né 

skemmtilegt og að lengi hafi verið talað um að innrétta það meira og betur. Stjórnendur 

þurfi kannski að setja það í forgang og taka frá tíma og fjármuni til þess. Talað hafi verið 

um að samræma útlit starfsstöðvanna og að það gæti búið til skemmtilega tengingu milli 

starfsstöðva þannig að starfsfólkið myndi upplifa sig meira sem eina heild hjá sama 

fyrirtæki.  

 

5.3 Tenging við fræðin 
Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru túlkaðar útfrá menningarvíddum Hofstede (1994) 

má sjá að valdafjarlægð er lítil innan TripCreator og mikið jafnræði ríkir milli 

starfsmanna. Hver starfsmaður innan heildarinnar skiptir máli og ekki er lögð áhersla á 

virðingu fyrir valdi. Innan fyrirtækisins ríkir jafnframt heildarhyggja því hagsmunir 

skipulagsheildarinnar eru settir í forgang. Þótt húmor og umræða á vinnustaðnum séu 

karllæg eru kvenlæg gildi ríkjandi þar sem lögð er áhersla á jafnrétti og hógværð, unnið 

er að samheldni og einingu á vinnustaðnum. Óvissa/hliðrun er lítil og fyrirtækið hefur 

yfir að búa þrautsegju og saðfestu og starfsmenn eru úrræðagóðir. Hjá fyrirtækinu ríkir 

langtímaafstaða ásamt nútímalegum gildum. 

 Út frá líkani Deal og Kennedy (2000) má segja að hjá TripCreator ríki vinnusöm 

menning þar sem viðbragðshraði er mikill, ágætta lítil og þegar vel gengur er umbun góð 

og skemmtun mikil. Út frá flokkun Handy (1999) má segja að á vinnustaðnum ríki 

verkmenning þar sem teymisvinna skiptir mestu máli og verkefni og vandamál eru leyst í 

hópum og gagnkvæm virðing ríkir milli starfsfólks. Út frá líkani Trompenaars (1993) 

myndi menning fyrirtækisins flokkast sem súrefniskassi þar sem hugmyndafræðin skiptir 

öllu og starfsólkið fær ákveðna lífsfyllingu út út því að eltast við ákveðna hugmynd. 

Vægi einstaklingsins er mikið, áhrif hans, sjálfsþroski, sjálfstæði og frelsi til athafna.  
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6 Úrvinnsla hagnýtra gagna 

Niðurstöður vinnu rannsakanda liggja í mannauðsstefnu og samskiptastefnu fyrir 

TripCreator. Niðurstöður rannsóknarinnar voru nýttar til að móta gildi fyrir fyrirtækið og 

þessi gildi voru svo notuð sem grunnstoðir í mótun mannauðs- og samskiptastefnu.  

 

6.1.1 Gildi 

Gildi fyrirtækja móta í raun starfsfólki sameiginlega stefnu og eru því hluti af stjórnun og 

stefnumótun fyrirtækisins. Segja má að gildin séu hornsteinn að því hvernig fyrirtækið 

vill starfa og hvernig menning verður til innan þess (Deal og Kennedy, 2000). 

Hugmyndin er að gildin nái fótfestu meðal allra starfsmanna og að þau liti þau viðhorf, 

skoðanir, hegðun og framkomu sem starfsfólk sýnir hvert öðru og út á við. Góð gildi geta 

haft verulega jákvæð áhrif og virkað hvetjandi fyrir bæði starfsmenn og stjórnendur.  

 Við mótun gilda TripCreator var rýnt í niðurstöður rannsóknarinnar og lesið í 

upplifun starfsfólksins á því hvaða gildi þeim fannst lýsandi fyrir fyrirtækið og hvaða 

gildi skiptu þau mestu máli. Við greiningu gagnanna varð fljótt ljóst hvaða þrjú gildi 

skutu oftast upp kollinum og þess vegna lagði rannsakandi til að þau yrðu tekin upp sem 

gildi fyrirtækisins en þau eru: 

 

Hugrekki – Traust – Vinátta 

• Hugrekki  

o Að þora að synda á móti straumnum 

o Að vera frumkvöðull og skapa eitthvað nýtt 

o Að fara út fyrir þægindarammann í samskiptum og starfi  

• Traust  

o Að finna að manni sé treyst 

o Að treysta samstarfsfólki 

o Að treysta stjórnendum til að leiða fyrirtækið rétta leið 

• Vinátta 

o Að koma fram við aðra af virðingu 

o Að hafa gaman saman 

o Að sýna samstarfsfólki stuðning í orði og verki 
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6.1.2 Mannauðsstefna 

Í viðauka 4 má sjá mannauðsstefnu TripCreator eins og hún var lögð fyrir stjórnendur 

fyrirtækisins. Hugmyndin er að mannauðsstefnan styðji við heildarstefnu fyrirtækisins og 

skapi starfsfólki ákveðin starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og þroskast í starfi. 

Mannauðsstefnunni er einnig ætlað að gefa tóninn um menningu fyrirtækisins og þær 

væntingar sem starfsmenn geta haft um vinnustaðinn. Mannauðsstefnan á að marka spor í 

átt að þeirri framtíð sem stjórnendur sjá fyrir sér og þeirri sýn sem fyrirtækið vinnur að.  

Það að skrifa mannauðsstefnuna niður og hafa hana aðgengilega sýnir fram á vilja 

og ætlun stjórnenda til að framfylgja því sem þar kemur fram. Skjalfest mannauðsstefna 

gerir núverandi og tilvonandi starfsmönnum einnig kleift að skoða hana og átta sig á því 

að hverju þeir ganga, hverju þeir geta átt von á í starfi fyrir fyrirtækið og fengið nasaþef 

af þeirri fyrirtækjamenningu sem ríkir á vinnustaðnum.  

 

6.1.3 Samskiptastefna 

Í viðauka 5 má sjá samskiptastefnu TripCreator eins og hún var lögð fyrir stjórnendur 

fyrirtækisins. Hugmyndin er að samskiptastefnan hjálpi stjórnendum að bæta 

upplýsingaflæði til starfsmanna til þess að allir séu á sömu blaðsíðu, hafi sömu 

upplýsingar og forsendur til að sinna starfi sínu sem best. Samskiptastefnunni er ætlað að 

bæta innri samskipti fyrirtækisins og styrkja þar með fyrirtækjamenninguna. 
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7 Umræður og lokaorð 

Þessi rannsókn var lokaverkefni höfundar í meistaranámi við Háskóla Íslands. Höfundur 

hafði sjálfur starfað fyrir TripCreator og þegar farið var að undirbúa rannsóknarefni fyrir 

lokaverkefnið kviknaði sú hugmynd að gera hagnýtt verkefni um fyrirtækjamenningu og 

innri samskipti, sem eru hugðarefni höfundar. Stjórnendur TripCreator tóku vel í 

hugmyndina um samstarf og töldu fyrirtækið geta grætt á niðurstöðunum og nýtt þær til 

þess að styrkja fyrirtækjamenninguna. Tilgangur rannsóknarinnar var að greina 

menningu fyrirtækisins og innri samskipti til að sjá hvort einhverju væri ábótavant og 

finna leiðir til úrbóta.  

 Þátttaka í rannsókninni var mjög góð og starfsmenn voru jákvæðir í garð 

verkefnisins og höfundar. Þeir voru hreinskilnir og opinskáir um reynslu sína og 

upplifun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsmenn eru stoltir af fyrirtækinu og 

líður vel í vinnunni. Styrkleikarnir eru þeir að andrúmsloftið er vinalegt, hvetjandi og 

drífandi og stjórnendur hressir og skemmtilegir. Starfsmönnum finnst jafnframt gaman 

að starfa í alþjóðlegu fjarteymi og og segja það ögrandi og lærdómshvetjandi. 

Niðurstöður sýndu þó líka ákveðna veikleika því innri samskiptum er nokkuð ábótavant 

innan fyrirtækisins og starfsmenn vilja meiri, ítarlegri og reglulegri upplýsingar um gang 

mála og verkefni innan fyrirtækisins. Þeim fannst þessi skortur á upplýsingaflæði orsaka 

ákveðna aðgreiningu milli starfsstöðva og deilda fyrirtækisins og vantraust í garð 

stjórnenda. Með því að bæta innri samskipti væri hægt að styrkja fyrirtækjamenninguna 

enn frekar.   

 Framlag rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi varpar hún ljósi á þær áskoranir 

sem fyrirtæki sem notast við alþjóðleg fjarteymi standa frammi fyrir hvað varðar 

uppbyggingu sterkrar fyrirtækjamenningar og góðra innri samskipta. Í öðru lagi leggur 

hún fram tillögur um leiðir til úrbóta sem stjórnendur samstarfsfyrirtækisins geta nýtt sér 

í daglegu starfi. 

 Annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að hér er um að ræða hagnýtt verkefni í 

samstarfi við eitt til tekið fyrirtæki og upplifun starfsmanna þess. Ekki er því hægt að 

alhæfa útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar eða yfirfæra þær beint á aðstæður í öðrum 

fyrirtækjum. 

 Það er von höfundar að fræðilega samantektin í þessu verkefni og niðurstöður 

rannsóknarinnar gefi ákveðnar vísbendingar um mikilvægi sterkrar fyrirtækjamenningar 

og góðra innri samskipta og hvernig hægt er að byggja þau upp þannig að þau þjóni 
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fyrirtækjum sem best. Þótt hér sé um að ræða hagnýtt verkefni og niðurstöðurnar byggi á 

upplifun ákveðinna starfsmanna hjá tilteknu fyrirtæki, ættu stjórnendur annarra fyrirtækja 

að geta dregið af rannsókninni einhvern lærdóm sem nýst gæti í þeirra fyrirtækjum. 

Höfundur er þakklátur að hafa fengið að vinna hagnýtt verkefni af þessu tagi og var ferlið 

lærdómsríkt og býr hann nú yfir þekkingu sem nýtast mun í starfi.  

 Í framhaldi af þessu verkefni væri áhugavert að endurtaka samskonar greiningu á 

menningu og samskiptum TripCreator að einhverjum tíma liðnum og skoða hvort tillögur 

um úrbætur hafi verið innleiddar og hvort þær hafi haft einhver áhrif á upplifun 

starfsfólksins. 
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Viðauki 1 

 
TripCreator culture and communication survey 
 
This survey is a tool for us to get an insight into the TripCreator company culture and 
communication. The purpose is to see if there are any obstacles or challenges that we 
need to overcome and the results will be used to strengthen the company culture and 
better our communications.  
 
The survey includes 26 statements and questions. For most of them you are asked to 
choose an option on a linear scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). For 
the last four questions you are asked to give a short answer in your own words.  
 
Please give your most honest answer to all the questions and do not hesitate to contact 
me if you have any questions, comments or concerns. Also, feel free to reach out if there 
is anything you do not understand, questions are unclear or there is something you want 
me to explain.  
Submissions are anonymous. 
 
Please send in your completed answers by October 12th. 
 
Jóhanna Sesselja 
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Viðauki 2 

1. I feel proud to be a member of the TripCreator team 

2. I understand the strategic goals of the company 

3. The company has a clear and inspiring vision 

4. I have confidence in top leadership 

5. I understand what is expected of me and how my work serves the company’s larger goals 

6. Individual roles and responsibilities at the company are clear to me 

7. The team inspires me to do my best work 

8. I have the appropriate amount of information to make correct decisions about my work 

9. My manager provides feedback for me and cares about my professional growth and development 

10. I have the authority to do my job without being micro-managed 

11. I feel I am fairly compensated for my work 

12. TripCreator fosters a culture of transparency and honest communication 

13. TripCreator has a high-performance work environment 

14. Creativity and innovation are encouraged 

15. Exceptional performance is recognized and rewarded 

16. I am part of a collaborative team that shares a common goal and works well together 

17. I can see a clear link between my work and the company´s goals and objectives  

18. Communication channels at TripCreator are clear and effective 

19. I am confident in using English as a company language to express myself and understand others 

20. If I don´t understand something, I tend to keep this to myself and figure it out later 

21. I am surprised to find that people haven´t understood what I´ve said 

22. I say what I think, without worrying about how others perceive it 

23. Please describe the ´mood´ within the company in 3-5 words? 

24. What are the biggest challenges in working in a multinational team? 

25. What are the biggest benefits of working in a multinational team? 

26. What do people complain the most about? 
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Viðauki 3 

1. Hvaða væntingar hafðir þú þegar þú hófst störf hjá TripCreator? 

2. Vissir þú að TripCreator er með ákveðin gildi varðandi menningu fyrirtækisins? 

3. Finnst þér þau eiga við? Myndir þú vilja breyta þeim? Hvernig þá? 

4. Niðurstöður könnunarinnar sem þið svöruðuð um daginn sýna að starfsmenn eru stoltir af því að 

starfa fyrir TripCreator og að liðsandinn er jákvæður og hvetjandi. Hvað finnst þér jákvæðast við 

að starfa fyrir TripCreator? 

5. Hvað er jákvæðast/neikvæðast við að vinna með Litháum/Íslendingum/Bandaríkjamönnum? 

6. Hverjar eru helstu menningarlegu áskoranir sem eiga sér stað innan fyrirtækisins? Hvernig má 

vinna á þeim? 

7. Niðurstöður könnunarinnar sýna líka að upplýsingaflæði má bæta og að einhverja 

samskiptaörðugleika má yfirstíga. Hverjar finnst þér vera stærstu áskoranirnar varðandi 

samskipti? Og hvernig má vinna úr þeim? 

8. Finnst þér þín vinna vera viðurkennd og verðlaunuð? Hvernig? Myndir þú vilja meira af slíku? 

Hvernig? 

9. Hvaða hlutverk finnst þér stjórnendur hafa í mótun menningar fyrirtækisins og hvað geta þeir gert 

til að styrkja menninguna og bæta samskipti? 

10. Einhver lokaorð?
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Viðauki 4 

 

Mannauðsstefna TripCreator 
Mannauður 

TripCreator er metnaðarfullur og skemmtilegur vinnustaður þar sem hugrekki, traust og 

vinátta eru höfð að leiðarljósi og hjá fyrirtækinu starfar fjölbreyttur hópur snillinga. Við 

erum öll sérfræðingar á okkar sviði og leggjum mikinn metnað í þau verkefni sem við 

tökum okkur fyrir hendur. Við störfum á mismunandi starfsstöðvum og höfum ólíkan 

bakgrunn en samt erum við ein heild, eitt teymi. Við erum ábyrg og jákvæð, höfum ríka 

þjónustulund og tökum af skarið þegar á þarf að halda. Við hvetjum hvert annað til dáða 

og stöndum saman þegar takast þarf á við erfið verkefni. Við erum dugleg að hrósa hvert 

öðru og fagna saman stórum sigrum og smáum.  

 

Starfsandi 

Hjá TripCreator leggja allir sitt af mörkum til að skapa framúrskarandi starfsanda. Við 

viljum að öllum líði vel á vinnustaðnum og að öllum mæti sanngirni og stuðningur. Við 

erum öll virkir þátttakendur í mótun starfsandans og þess vegna vöndum við okkur í 

samskiptum og framkomu.  

 

Starfsmannaval 

Velgengni fyrirtækisins veltur á því að réttur maður sé á réttum stað að sinna verkefnum 

við hæfi. Þess vegna veljum við starfsfólk út frá hæfileikum, þekkingu, metnaði og 

persónueinkennum sem passa inn í teymið. Við tökum vel á móti nýju fólki og leggjum 

áherslu á að nýliðar kynnist vel markmiðum og stefnu fyrirtækisins. Við leggjum okkur 

fram við að halda í gott starfsfólk 

 

Starfsþróun og fræðsla 

Við störfum í krefjandi og hröðu umhverfi og þess vegna er mikilvægt að viðhalda þeirri 

þekkingu og yfirburðum sem við búum yfir. Við viljum að starfsmenn hafi tækifæri til að 

þróast í starfi og þess vegna hvetjum við fólk til að auka hæfni sína og getu með því að 
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vinna að fjölbreyttum verkefnum. Við hvetjum starfsfólk líka til að sækja sér fræðslu og 

þekkingu sem styrkir þá sem persónulega og í starfi. 

 

Umbun og endurgjöf 

Til að ná árangri þurfum við að vita hvernig við stöndum okkur í vinnunni. Með því að 

ræða saman hjálpum við hvert öðru að þroskast í starfi og koma auga á ný tækifæri. Við 

hrósum hvert öðru og hvetjum, leiðbeinum og ræðum það sem betur má fara. Þegar 

ágreiningur og vandamál koma upp mál viljum við hafa allt uppi á borðum. Öll njótum 

við sömu virðingar og jafnréttis til launa, umbunar og starfsþróunar. 

 

Samskipti og boðleiðir 

Við leggjum áherslu á að upplýsingar um markmið og stefnu fyrirtækisins séu starfsfólki 

aðgengilegar. Við reynum að hafa upplýsingastreymi og boðleiðir skýrar og skilvirkar til 

að bæta samskipti og styrkja samstöðu teymisins. Stjórnendur upplýsa starfsfólk um 

málefni sem varða störf þess sérstaklega. 

 

Sveigjanleiki 

Það er okkur mikilvægt að stuðla að sveigjanleika í starfi til þess að gera starfsfólki 

auðveldara fyrir að sinna einkalífi og fjölskyldu sem best og gæta jafnvægis milli vinnu 

og einkalífs.. Til þess að hægt sé að bjóða upp á þennan sveigjanleika þarf að vera 

gagngkvæmt og náið samstarf og trúnaður milli starfsmanns og stjórnenda.  

 

Stjórnun 

TripCreator leggur áherslu á að stjórnendur tileinki sér nýstárlega stjórnunarhætti, 

jákvætt viðhorf, gagnvirkt upplýsingaflæði og stjórnun sem ýta undir faglegar og 

persónulegar framfarir.  
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Viðauki 5 

Samskiptastefna TripCreator 

Ø Upplýsingar um markmið og stefnu fyrirtækisins skulu alltaf vera aðgengilegar 

öllu starfsfólki 

Ø Samskipti starfsmanna byggja á gagnkvæmu trausti, virðingu og þolinmæði 

Ø Stjórnendur sýna fordæmi og ýta undir samvinnu milli starfsmanna 

Ø Stjórnendur veita starfsmönnum reglulega upplýsingar um stefnu fyrirtækisins 

og stöðu verkefna 

Ø Haldnir eru vikulegir starfsmannafundir með öllum starfsmönnum um dagleg 

verkefni 

o Einhver er útnefndur til að setja fundinn upp og stýra honum 

o Einhver er útnefndur til að rita fundinn og miðla samantekt hans til 

allra starfsmanna 

o Farið yfir það sem var gert í síðustu viku og hvað er framundan í 

þessari viku og hver á að gera hvað til að það gangi upp 

Ø Haldnir eru mánaðarlegir stöðufundir með öllum starfsmönnum um stöðu og 

stefnu fyrirtækisins 

o Einhver er útnefndur til að setja fundinn upp og stýra honum 

o Einhver er útnefndur til að rita fundinn og miðla samantekt hans til 

allra starfsmanna 

o Farið yfir rekstrarlegar ákvarðanir, vangaveltur, breytingar og þróun 

Ø Haldnir eru aukafundir eftir þörfum og tilefni 
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Ø ‘What’s not being talked about’ - Starfsmönnum er boðið að koma nafnlausum 

ábendingum áfram um málefni sem þeim finnst þurfa að draga upp á 

yfirborðið 

o Eitthvað sem snýr að verkefnum, samskiptum, fyrirtækjamenningu, 

stjórnun eða hverju sem er 

o Hægt að ræða á opnum fundum, rafrænt eða í einkasamtölum 

o Tækifæri til að benda á það sem betur má fara og lausnir í þeim efnum 

Ø Hafa skal í huga að fjarlægð og tímamismunur geta hamlað samskiptum og 

aðlaga samskiptin í samræmi við það 

Ø Hafa ber í huga að rafræn samskipti eru ekki eins og samskipti í eigin persónu  

o Gott er að tvítaka hlutina til að vera viss um að þeir komist til skila 

o Ekki hika við að spyrja viðmælandann hvað hann á við ef maður er 

ekki viss 

Ø Sendar eru út stuttar tilkynningar til allra um umræður og ákvarðanir sem 

teknar eru um stefnu fyrirtækisins og verkefni starfsfólks, líka þegar þær eiga 

sér stað í óformlegu spjalli 

Ø Þegar upplýsingum er miðlað eru valdar miðlunarleiðir við hæfi 

 


