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Útdráttur 
Vinnustaðamenning er það fyrirbæri sem aðgreinir eina skipulagsheild frá annarri og getur 

jafnframt haft áhrif á ólíkar starfseiningar innan skipulagsheilda.  

Hugtakið er víðtækt og ekki er til ein algild skilgreining sem tekur tillit til allra þátta sem 

hugtakið felur í sér en helstu þættir sem mynda vinnustaðamenningu eru gildi, viðhorf, 

upplifanir og hegðun starfsmanna. Vinnustaðamenning setur lit sinn á alla 

skipulagsheildina, starfsemi hennar og hefur að auki áhrif á frammistöðu. Ákveðnir 

stjórnunarhættir eru taldir leiða til sterkra vinnustaðamenninga og hafa verið settar fram 

ýmsar rannsóknaraðferðir til þess að greina vinnustaðamenningu ásamt styrkleika og 

veikleika.  

 Markmið rannsóknarinnar var að greina vinnustaðamenningu hjá íslensku 

hugbúnaðarfyrirtæki sem notast við óhefðbundna stjórnunarhætti. Fyrirtækið starfar eftir 

eigin stjórnunarkerfi sem felur meðal annars í sér mikið gegnsæi í starfseminni allri, jafna 

valddreifingu og sjálfræði í vinnu. Leitast var við að koma auga á helstu einkenni 

vinnustaðamenningarinnar ásamt því að greina styrkleika og veikleika hennar.  

 Í rannsókninni var notast við líkan Denison og var spurningalisti sem byggður var 

á líkaninu, Denison Organizational Culture Survey (DOCS), lagður rafrænt fyrir 

starfsmenn fyrirtækisins í maí 2017. Spurningalistinn inniheldur 60 spurningar sem 

endurspegla fjórar yfirvíddir sem hafa áhrif á frammistöðu og árangur skipulagsheilda. 

Yfirvíddirnar eru þátttaka og aðild, aðlögunarhæfni, samræmi og markmið. Þegar 

rannsóknin var framkvæmd störfuðu alls 23 starfsmenn hjá fyrirtækinu og alls tóku 13 þátt 

í rannsókninni.  

 Helstu niðurstöður eru þær að vinnustaðamenning fyrirtækisins telst sterk þar sem 

allar yfirvíddir mælast ýmist á efri mörkum starfhæfs bils eða á styrkleikabili. Það bendir 

til þess að ekki sé brýn þörf á úrbótum. Einnig sýnir samanburður á niðurstöðum úr 

sambærilegum rannsóknum að vinnustaðamenning fyrirtækisins mælist að jafnaði sterkari 

en hjá öðrum skipulagsheildum.  
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1 Inngangur	

Hugtakið vinnustaðamenning (e. organizational culture) hefur verið ríkjandi í 

stjórnunarfræðum síðastliðna áratugi. Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar með það að 

markmiði að reyna að varpa ljósi á hvað hvað hugtakið felur í sér og hvernig sé best sé 

skilgreina það. Vinnustaðamenning er það sem einkennir eina skipulagsheild frá annarri 

og eru flestir fræðimenn sem hafa rannsakað vinnustaðamenningu, sammála því að hún 

samanstandi meðal annars af þeim normum, gildum, hegðunarmynstrum, viðhorfum og 

hefðum sem ríkja innan skipulagsheilda (Schein, 2004). Vinnustaðamenning er að jafnaði 

rótgróin og þegar ákveðin vinnustaðamenning hefur fest sig í sessi getur verið erfitt að 

breyta henni. 

Með ýmsum rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á vinnustaðamenningu 

skipulagsheilda hefur verið sýnt fram að tengsl séu á milli sterkra vinnustaðamenninga og 

velgengi skipulagsheilda (Schein, 2004; Denison og Mishra, 1995; Barney, 1986). 

Stjórnendur og leiðtogar leggja grunninn að sterkum vinnustaðamenningum ásamt þeim 

gildum og stjórnunaraðferðum sem þeir notast við (Barney, 1986; Kotter og Heskett, 1992; 

Hofstede, 1994). Umbreytingastjórnun er stjórnunarstíll sem talinn er geta haft áhrif á 

styrkleika vinnustaðamenninga og þar af leiðandi bætt frammistöðu skipulagsheilda. 

Leiðtogar sem notast við umbreytingastjórnun búa yfir hæfni til þess að hafa áhrif á gildi, 

viðhorf og hegðun starfsmanna og unnið er að sameiginlegum markmiðum með stefnu 

skipulagsheildarinnar að leiðarljósi (Meta og Krishnan, 2004). 

Daniel R. Denison hefur í mörg ár rannsakað vinnustaðamenningu og niðurstöður úr 

rannsóknum hans bentu til þess að ákveðin hegðun og viðhorf starfsmanna sé sá þáttur sem 

spilar lykilhlutverk í árangri skipulagsheilda (Denison, 1984). Hann setti þá fram líkan sem 

hægt er að leggja til grundvallar við mælingar og greiningu á vinnustaðamenningu og 

notast er við staðlaðan spurningalista við gagnasöfnun. Líkan Dension samanstendur af 

fjórum yfirvíddum og 12 undirvíddum sem saman eru taldar hafa áhrif á styrkleika 

vinnustaðamenningar og frammistöðu skipulagsheilda (Denison og Mishra, 1989). 

Fyrirtækið sem rannsókn þessi beinist að er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki sem vakið 

hefur athygli fyrir verkefni sín og óhefðbundna stjórnunarhætti, sem að mörgu leyti líkjast 

aðferðum umbreytingastjórnunar. Fyrirtækið starfar eftir sérhönnuðu stjórnkerfi þar sem 
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megináhersla er lögð á gegnsæi í allri starfsemi, góð samskipti, sjálfræði í vinnu og jafna 

valdadreifingu. 

Stjórnunarhættir fyrirtækisins vöktu áhuga rannsakanda og spurningar kviknuðu um 

hvaða styrk- og veikleikar gætu verið til staðar í vinnustaðamenningu þar sem 

óhefðbundnir stjórnunarhættir ríkja. Megin tilgangur rannsóknarinnar er því að koma auga 

á helstu einkenni vinnustaðamenningar fyrirtækisins ásamt því að varpa ljósi á styrk- og 

veikleika hennar út frá líkani Denison. Rannsóknarspurningar eru því: 

• Hvað einkennir vinnustaðamenningu fyrirtækisins? 

• Hverjir eru helstu styrkleikar vinnustaðamenningarinnar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar vinnustaðamenningarinnar? 

Rannsóknin skiptist í 12 megin kafla. Annar kafli felur í sér almenna umfjöllun um 

hugtakið menning og fjallað er um helstu fræðimenn og skilgreiningar. Vikið er að ólíkum 

hugmyndum mannfræðinga, sálfræðinga og félagsfræðinga um hugtakið. Í þriðja kafla er 

fjallað stuttlega um félagsmótun og vikið er að ólíkum hugmyndum um ferli 

félagsmótunar. Einnig felur kaflinn í sér umfjöllun um félagsmótun innan fyrirtækja. Fjórði 

kafli beinir sjónum að vinnustaðamenningu og fjallað er um helstu skilgreiningar og 

flokkunaraðferðir sem komið hafa fram. Flokkunaraðferðir Schein (1990, 2004), Hofstede 

(1994, 2001) og Deal og Kennedy (1982) eru þar í brennidepli. Í fimmta kafla er umfjöllun 

um mikilvægi vinnustaðamenningar og gerð er grein fyrir hvað einkennir sterkar og veikar 

vinnustaðamenningar. Sjötti kafli beinist að vinnustaðamenningu á Íslandi. Þar er sjónum 

aðallega beint að rannsókn sem framkvæmd var af Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni, Þórhalli 

Arnari Guðlaugssyni og Ester Rós Gústafsdóttur (2010) og fjallaði um íslenskar 

vinnustaðamenningar. Í sjöunda kafla er ítarleg umfjöllun um Denison líkanið þar sem 

greint er frá yfir- og undirvíddum ásamt einkennum þeirra. Einnig er vikið að gagnrýni 

sem beinst hefur að líkani Denison. Áttundi kafli fjallar um fyrirtækið sem rannsóknin 

beinist að og greint er frá starfsemi þeirra, stjórnkerfinu og megináherslum.  

Í níunda kafla er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem stuðst var við og greint er frá 

markmiði, mælitæki, undirbúningi, úrvinnslu gagna og þátttakendum rannsóknarinnar. 

Tíundi kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Í ellefta kafla eru niðurstöður dregnar 

saman og þær settar í frekara samhengi. Að auki eru niðurstöður bornar saman við 

samskonar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hér á landi og teknir verða fram 

annmarkar rannsóknarinnar. Í tólfta kafla setur rannsakandi fram lokaorð og tillögur að 

frekari rannsóknum. 
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2 Menning		

Áður en vikið verður að umfjöllun um vinnustaðamenningu verður fyrst gerð grein fyrir 

nokkrum skilgreiningum sem komið hafa fram um hugtakið „menning“ (e. culture) til þess 

að setja vinnustaðamenningu betur í samhengi. Menning er viðamikið hugtak og hafa 

fjölmargir fræðimenn lagt upp með sínar skilgreiningar á hvað menning er, hvernig hún 

verður til og hvað hún felur í sér. Flestar skilgreiningar á menningu eiga uppruna sinn í 

mannfræði en hugtakið hefur einnig komið við sögu í öðrum greinum eins og sálfræði og 

félagsfræði. Það má því segja að menning sé þverfaglegt hugtak. Yfir 150 skilgreiningar á 

menningu hafa litið dagsins ljós í gegnum árin og samkvæmt Avruch og Black (1991) hafa 

tvær megin nálganir á skilgreiningum verið ríkjandi og má kalla þær „efnislega nálgun“ 

(e. materialist approach) og „huglæga nálgun“ (e. mentalist approach). Efnisleg nálgun á 

menningu felur í sér hvernig menning stjórnar aðlögun hóps að umhverfi sínu og huglæg 

nálgun leggur áherslu á það að menning aðstoðar tiltekinn hóp að leggja merkingu í 

heiminn. Þó svo að skilgreiningar þessar séu ólíkar eiga þær mikilvæg atriði sameiginleg, 

báðar fela þær í sér að menning sé aðgreinandi einkenni mannsins frá öðrum tegundum og 

að fólk tileinkar sér menningu í gegnum lærdóm og félagsmótun (Avruch og Black, 1991). 

Menning er því ákveðið mótunarferli sem getur tekið áratugi, jafnvel aldir að verða til og 

festast í sessi. Í næstu köflum verður fjallað um nokkrar skilgreiningar á menningu og vikið 

verður að hugmyndum ólíkra fræðimanna. Fjallað verður um hugmyndir Emilie Durkheim, 

Kroeber og Kluckhohn, Helen Spencer- Oatey og David Matsumoto. Þar sem að fólk og 

hópar tileinkar sér tiltekna menningu í gegnum félagsmótun, verður sjónum einnig beint 

stuttlega að ferli félagsmótunar og helstu kenningum henni tengdri. 

Emilé Durkheim er einn af frumkvöðlum félagsfræðinnar og setti hann mikinn svip 

á rannsóknir á samfélagslegum grundvelli. Hvað varðar menningu lagði hann mikla 

áherslu á að miðpunktur þess að skoða byggingu félagsformgerða eru „mýturnar“ (e. 

myths) og „hefðirnar“ (e. rituals) sem eru við líði í hverju samfélagi fyrir sig. Hann vildi 

meina að hægt væri að komast að kjarna menningar með því að rýna í mýtur og hefðir sem 

finnast í félagslífi og með því hægt að finna undirliggjandi mótunaráhrif samfélagsins. 

Hann sagði einnig að með því að skoða bæði „skrifaðar“ (e. explicit) og „óskrifaðar“ (e. 

implicit) reglur samfélagsins væri hægt að finna uppruna mýtunnar og auðvelda skilning á 

félagslegum veruleika. Þessi hugmyndafræði Durkheims lifir enn og hefur til að mynda 

verið lögð til grundvallar við rannsóknir á vinnustaðamenningu (Ouchi og Wilkins, 1985). 
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Árið 1952 tóku mannfræðingarnir Kroeber og Kluckhohn saman 164 ólíkar 

skilgreiningar á menningu og lögðu fram sína eigin skilgreiningu. Þeir sögðu að menning 

samanstæði af „mynstrum“ (e. patterns) sem gætu verið skýr eða óskýr. Þessi mynstur 

tengjast hegðun fólks sem stýrt er af ákveðnum táknum og saman mynda þessir þættir 

„einstök afrek“ (e. achievements) hópa. Þessir þættir birtast gjarnan í ýmsum afurðum 

samfélaga. Kjarni menningar samanstendur því af hefðbundnum hugmyndum og ýmsum 

gildum sem tengjast þeim (Kroeber og Kluckhohn, 1952).  

Sál- og málfræðingurinn Helen Spencer-Oatey hefur mikið rannsakað samskipti 

milli ólíkra menningarheima og lagði hún fram sína skilgreiningu á menningu. Hún 

skilgreindi menningu sem samansafn af óljósum grundvallar ályktunum sem fólk dregur 

ásamt ákveðnum gildum, skoðunum og ákveðið norm ríkir í atferli sem einstaklingar deila 

með sér. Þessir þættir hafa síðan áhrif á hegðun hvers og eins og hefur einnig áhrif á túlkun 

þeirra á hegðun annarra (Spencer-Oatey, 2008). 

Sálfræðingurinn David Matsumoto fór aðra leið í skilgreiningu á menningu. Hann 

sagði að fólk tilheyri yfirleitt mörgum hópum og hefur fólk þar með ólík félagsleg hlutverk, 

norm og væntingar og einstaklingar færast reglulega inn og úr þeim hópum sem þeir 

tilheyra. Hann sagði að slíkar aðstæður auki möguleikann á félagslegri óreiðu sem getur 

komið til vegna skorts á samhæfingu og skipulagi á samböndum. Ein mikilvæg virkni 

menningar að mati Matsumoto er að hún stuðlar að ákveðinni samhæfingu og skipulagi 

innan samfélagsins og auðveldar þar með einstaklingum og hópum að einfalda félagslegan 

veruleika sinn sem þar af leiðandi kemur í veg fyrir félagslega óreiðu. Menning veitir 

hópum sínum upplýsingar og skilning sem stuðlar að því að ákveðin gildi verða til í 

samfélaginu. Hópmeðlimir deila þessum gildum með sér og miðla þeim síðan áfram til 

komandi kynslóða (David Matsumoto, 2008). 

Fyrrnefndar skilgreiningar á menningu eru aðeins örfá brot af þeim skilgreiningum 

sem fram hafa komið. Í bók sinni tók Schein (2004) saman nokkrar ólíkar skilgreiningar 

sem fram hafa komið um menningu. Samkvæmt Schein hefur menning til að mynda verið 

skilgreind sem sem ákveðið hegðunarmynstur í samskiptum sem stýrist af því tungumáli 

sem fólk notar, ásamt venjum og hefðum sem notaðar eru í ýmsum aðstæðum. Menning 

hefur einnig verið skilgreind sem ákveðnar hópvenjur þar sem óbeinir staðlar og gildismat 

þróast yfir tíma í vinnandi hópum. Önnur skilgreining er að grundvöllur menningar séu 

þær óskrifuðu reglur sem ríkja og til þess að verða samþykktir í samfélagi þurfa 

einstaklingar að tileinka sér þessar óbeinu reglur. Einnig hefur menning verið skilgreind 
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sem upplifun hóps af áþreifanlegu umhverfi sínu ásamt sameiginlegum merkingum sem 

verða til milli hópmeðlima. Sú skilgreining sem stuðst er við hverju sinni getur verið ólík 

eftir því frá hvaða sjónarhorni viðfangsefnið er skoðað. 
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3 Félagsmótun		

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram í gegnum árin til þess að útskýra af hverju fólk 

hegðar sér eins og það gerir. Hugtakið félagsmótun vísar til þess ferlis þar sem 

einstaklingar læra hver af öðrum ákveðna færni, hegðunarmynstur og gildi sem þarf að búa 

yfir til þess að geta starfað eðlilega í þeirri menningu sem viðkomandi tilheyrir. Það er því 

grundvallaratriði að einstaklingar öðlist ákveðna félagsfærni, félagsskilning og 

tilfinningalegan þroska til þess að eiga samskipti við aðra í samfélaginu, menningunni eða 

hópum (Maccoby, 2015). Þessi sameiginlegi skilningur berst síðan milli kynslóða með 

áframhaldandi félagsmótun. Félagsmótun fer fyrst og fremst fram í barnæsku og gegna 

foreldrar þar lykilhlutverki en ólíkar aðstæður og mismunandi félagslegt umhverfi 

einstaklinga gerir það að verkum að félagsmótun er í raun og veru ferli sem er í gangi alla 

ævi, þar sem að ólík félagshegðun getur verið viðeigandi hverju sinni (Maccoby, 2015).  

Hvað varðar kenningar um félagsmótun og hegðun voru hugmyndir „sálgreiningar“ 

(e. psychoanalysis) ríkjandi til að byrja með og var Sigmund Freud frumkvöðull þeirrar 

stefnu. Fræðimenn sálgreiningar litu svo á að öll hegðun stafaði af ósýnilegum innri 

þáttum, eins og þörfum og hvötum, sem áttu sér stað í undirmeðvitund manns. Slíkar 

kenningar voru hinsvegar gagnrýndar þegar fram liðu stundir. Þær þóttu veita 

hringskýringar á hegðun og fræðimenn sögðu þær of einfaldar. Að auki voru þær 

gagnrýndar fyrir að gera ekki ráð fyrir flókinni aðlögunarhæfni einstaklinga né 

utanaðkomandi áhrifum (Bandura og Walters, 1970). 

Kenningar „atferlisfræðinnar“ (e. behaviorism) komu seinna fram sem andsvar við þeim 

hugmyndum sálgreiningar að hegðun væri einungis afleiðing innri afla og voru þeir Ivan 

Pavlov, B.F Skinner og John B. Watson þar fremstir í flokki (Maccoby, 2015). Þeir lögðu 

fram hugmyndina að við fæðingu séu einstaklingar líkt og „óskrifað blað“ (e. tabula rasa) 

og að félagsmótun eigi sér stað vegna „styrkingar“ (e. reinforcement) í kjölfar hegðunar 

sem ýmist gátu verið jákvæðir eða neikvæðir. Grunnhugmyndin var sú að einstaklingar 

bregðast við umhverfi sínu og læri hegðun vegna tengsla hegðunar og afleiðinga hennar. 

Dæmi um þetta er að hegðun sem sóst er eftir er styrkt með einhverju jákvæðu og þar með 

aukast líkurnar á að tiltekin hegðun sé endurtekin.  

Á sama hátt er refsað fyrir neikvæða hegðun og þar með minnka líkurnar á sú hegðun 

verði endurtekin (Maccoby, 2015). Samkvæmt atferlissinnum er mótun hegðunar því 

einungis mekanískt ferli sem endurspeglar ekki hugarstarf.  
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Kenningar um félagslegt nám litu dagsins ljós í kjölfar atferlisstefnunnar og var 

sálfræðingurinn Albert Bandura þar fremstur í flokki. Hann var sammála hugmyndum 

atferlissinna að hegðun einstaklinga mótist af umhverfi þeirra en hann vildi meina að 

umhverfi mótaðist einnig af hegðun fólks. Samkvæmt „félagsnámskenningu“ (e. social 

learning theory) Bandura læra einstaklingar ekki bara af eigin hegðun og afleiðingum 

þeirra heldur læra einstaklingar einnig nýja hegðun með því að fylgjast með öðrum og 

hvaða afleiðingar hegðun þeirra hefur. Þetta lærdómsferli kallaði hann „herminám“ (e. 

observational learning, modeling). Hann hélt því fram að stór hluti af því sem fólk lærir 

um æfina stafi af slíku námi og breytingar verða á hugrænum ferlum í kjölfarið. Með 

herminámi læra einstaklingar ekki einungis nýja hegðun, heldur öðlast einnig nýjar 

tilfinningar og ný viðhorf (Bandura og Walters, 1970). Það má því glögglega sjá að áhrif 

félagsmótunar eru mikil þegar kemur að því að tileinka sér menningu þess samfélags sem 

einstaklingar tilheyra. 

Félagsmótun á sér einnig stað innan skipulagsheilda og gegnir hún lykilhlutverki þegar 

nýjir einstaklingar koma inn og aðlagast nýrri vinnustaðamenningu. Félagsmótun innan 

skipulagsheilda er það ferli þegar nýliðum eru kennd „handtökin“ sem eru við lýði og hann 

fær einnig þá félagslegu þekkingu og færni sem þarf til þess að tileinka sér ákveðið 

hlutverk innan skipulagsheildarinnar (Van Maanen og Schein, 1977). 

 

3.1 Félagsmótun	innan	fyrirtækja	
Þegar einstaklingar hefja störf á vinnustað er mikilvægt að skilja og átta sig á nýju umhverfi 

og menningunni sem þar ríkir og gerist það í gegnum félagsmótun. Á fyrstu mánuðum í 

nýju starfi fer fram mikil upplýsingaöflun og viðkomandi lærir hvaða færni starfið krefst, 

hver staða hans er innan skipulagsheildarinnar og hvaða hegðun er ætlast til að starfsmenn 

sýni. Þessi upplýsingaöflun er háð þrem megin auðlindum innan skipulagsheildarinnar og 

það eru samstarfsmenn, yfirmenn og aðrar fyrirmyndir (Ostroff og Kozlowski, 1992; 

Schein, 1988). Það er því ákveðin félagsmótun sem á sér stað innan skipulagsheilda og 

hver auðlind gegnir ólíku hlutverki í félagsmótunarferlinu.  

Yfirmenn geta haft áhrif á hversu vel viðkomandi muni vegna í starfi. Þeir geta dregið 

úr neikvæðum áhrifum sem geta komið fram hjá nýjum starfsmönnum þegar væntingar 

standast ekki og þeir gegna lykilhlutverki í því að skapa sameiginlegt túlkunarkerfi á 

umhverfinu sem stuðlar að betri aðlögun. Samstarfsmenn geta aðstoðað nýja starfsmenn 
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að samþætta ýmsar upplýsingar í vinnuaðstæðum og miðla til þeirra gildum, venjum og 

væntingum sem yfirmenn vita hugsanlega ekki af. Aðrar fyrirmyndir geta stuðlað að 

félagsmótun með því að veita stuðning, ráð og jafnvel þjálfun (Ostroff og Kozlowski, 

1992). Upplýsingar koma því úr mörgum áttum og saman mynda auðlindirnar ákveðna 

heild sem síðan stuðlar að félagsmótun og auðveldar starfsmönnum að aðlagast þeirri 

vinnustaðamenningu sem er við líði. Samkvæmt Schein (1998) er það háð fyrri 

félagsmótun einstaklinga hvernig til tekst að aðlagast nýjum gildum og viðhorfum 

skipulagsheildarinnar. Ef hugmyndir og viðhorf fyrri félagsmótunnar þykja líkar þeim 

hugmyndum og viðhorfum sem ríkja innan skipulagsheildarinnar er líklegra að aðlögun 

verði auðveld og viðkomandi mun fljótt falla í hópinn. Hinsvegar ef hugmyndir og viðhorf 

fyrri félagsmótunar þykja mjög ólík því sem tíðkast í nýju vinnuumhverfi getur aðlögun 

verið erfiðari þar sem viðkomandi þarf að tileinka sér aðrar hugmyndir og viðhorf en hann 

hefur þekkt. Félagsmótun fer þó ekki einungis fram í gegnum samskipti og má leggja ólíkar 

kenningar félagsmótunar því til grundvallar. Hægt er að læra grundvallarupplýsingar eins 

og stefnu skipulagsheildar, verkferla og skyldur með opinberum ritum eins og 

stefnuyfirlýsingu skipulagsheildarinnar og starfslýsingu. Sé kenning atferlisfræðinnar höfð 

til hliðsjónar læra starfsmenn í gegnum styrki og refsingu í kjölfar hegðunar eða þess að 

leysa vandamál. Hugmyndir félagsnámskenningar má einnig sjá í félagsmótun innan 

fyrirtækja þar sem mikill lærdómur felst í því að fylgjast með öðrum framkvæma verk og 

hvaða afleiðingar fylgja í kjölfarið (Schein, 1988). Sú hugmynd að upplýsingar komi úr 

mörgum áttum og að til séu mörg lærdómsferli rennir stoðum undir þá hugmynd að 

félagsmótun sé samfellt og stöðugt ferli (Ostroff og Kozlowski, 1992; Maccoby, 2015). 
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4 Vinnustaðamenning		

Í þessum kafla verður vikið að hugtakinu vinnustaðamenning og fjallað verður um helstu 

fræðimenn og skilgreiningar sem þeir hafa lagt fram um hugtakið. Til að byrja með er 

almenn umfjöllun um vinnustaðamenningu ásamt skilgreiningum og í framhaldinu verður 

gerð grein fyrir helstu flokkunaraðferðum sem fram hafa komið til þess að greina ólíkar 

tegundir vinnustaðamenninga og verða flokkunaraðferðir Schein (1990;2004), Hofstede 

(1994; 2001) og Deal og Kennedy (1982) lagðar til grundvallar. 

4.1 Skilgreiningar	á	vinnustaðamenningu	
Skilgreiningar á „vinnustaðamenningu“ (e. organizational culture) eru fjölmargar og 

mikið hefur verið fjallað um hugtakið innan stjórnunarfræða síðastliðna áratugi. Hugtakið 

er gríðalega viðamikið og í raun eru fá hugtök innan stjórnunar- og leiðtogafræða sem búa 

yfir eins mörgum skilgreiningum og vinnustaðamenning (Schein, 2004). Fræðimenn sem 

skilgreint hafa vinnustaðamenningu hafa staðið frammi fyrir sömu áskorunum og þeir 

fræðimenn sem skilgreint hafa hugtakið menningu og má sjá mörg líkindi á milli 

hugtakanna. Ekki hefur aðeins reynst erfitt að skilgreina hugtakið heldur hafa fræðimenn 

einnig deilt um hvaða rannsóknaraðferð ber að nota við slíkar rannsóknir en hægt er að 

notast við bæði tölfræðileg gögn eða gögn í formi viðtala (Deshpande og Webster, 1989). 

Í grein McLean (2005) nefnir hann þrjú ólík sjónarhorn á það hvernig hægt er að líta á 

vinnustaðamenningu. Fyrsta sjónarhornið er að öll skipulagsheildin deilir einni og sömu 

vinnustaðamenningu. Annað sjónarhornið er að innan vinnustaðamenningar ríkja fleiri 

minni og aðskildar „undirmenningar“ (e. subculture). Þriðja og síðasta sjónarhornið er að 

menning getur ríkt á einstaklingsgrundvelli. Það má því glögglega sjá af hverju 

skilgreiningarvandinn stafar þar sem í ótal mörg horn er að líta þegar kemur að 

vinnustaðamenningu.  

Marvin Bower lagði fram óformlega, en hnitmiðaða skilgreiningu á 

vinnustaðamenningu og sagði að hún væri “The way we do things around here” (Deal og 

Kennedy, 1982). Allar skipulagsheildir búa yfir einhverskonar vinnustaðamenningu en 

styrkleikar þeirra geta verið ólíkir. Samkvæmt Deal og Kennedy (1982) eru gildi 

skipulagsheildar kjarni vinnustaðamenningar og sterk vinnustaðamenning vísar til þess að 

gildi eru skýr og starfsmenn eru meðvitaðir um þau og þau stýra síðan þeim starfsháttum 

og hegðun sem þar ríkir. Líklegra er að starfsmenn standi undir væntingum í starfi ef gildi 

eru skýr og ljóst er hvað skipulagsheildin stendur fyrir. Þeir upplifa sig frekar sem 
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mikilvæga fyrir skipulagsheildina og finna frekar fyrir hvatningu þar sem að starfið hefur 

ákveðna meiningu og ákveðin samheldni, eða samloðunarkraftur myndast á milli 

starfsmanna. Einnig finna starfsmenn til aukinnar skuldbindingar við skipulagsheildina ef 

menningin er sterk og þeir vita til hvers er ætlast af þeim og hvernig skal ná tilsettum 

markmiðum. Deal og Kennedy lögðu því mikla áherslu á það í skrifum sínum að 

mannauður skipulagsheilda er sterkasta auðlind þeirra og er jafnframt það grundvallaratriði 

sem drífur skipulagsheildina áfram.  

Ein fyrsta formlega skilgreining á vinnustaðamenningu kom fram árið 1952 eftir Elliot 

Jaques. Hann skilgreindi vinnustaðamenningu sem samansafn af þáttum sem mynda 

grundvöll fyrir það hvernig hugsanir og hegðun starfsfólks skal vera. Þetta samansafn þátta 

er til dæmis hefðir, stefnur og hugmyndir sem eru við líði innan skipulagsheildarinnar og 

með þeim verða til samþykktar hefðir og venjur sem starfsfólk tileinkar sér og nýliðum er 

kennt að sé hin eina rétta menning (Jaques, 1952).  

Schein (2004) hafði að segja um hugtakið að á undanförnum árum hafa fræðimenn 

notað það ýmist til þess að lýsa ákveðnu andrúmslofti og starfsháttum sem fyrirtæki hafa 

þróað með sér í starfsmannastjórnun, eða til þess að lýsa gildum og yfirlýstri stefnu. Hann 

minntist á að á meðan flestir fræðimenn séu sammála um það að hugtakið feli í sér þætti 

eins og norm, gildi, hegðunarmynstur og hefðir, sem lærast yfir tíma, séu þó fleiri þættir 

til staðar sem einkenna vinnustaðamenningu og að oft hætti okkur til að grípa til of 

einfaldra útskýringa. Hann sagði að mikilvægt væri að gera ráð fyrir þáttum eins og 

„stöðugleika“ (e. structural stability), „dýpt“ (e. depth), „breidd“ (e. breadth) og 

„samþættingu“ (e. integration). Vinnustaðamenning bendir til þess að það sé ákveðinn 

stöðugleiki til staðar innan skipulagsheildarinnar vegna þess að vinnustaðamenningin er 

það sem skilgreinir hópinn. Þegar slík tengsl við tiltekinn hóp eru komin á, er erfitt að 

breyta þeim. Vinnustaðamenning breytist ekki þó starfsmenn hætti og hópmeðlimir meta 

mikils þennan stöðugleika vegna þess að vinnustaðamenningin veitir starfsmönnum 

meiningu og ákveðna forspárhæfni í daglegt líf (Schein, 2004). Dýpt er annar þátturinn og 

merkir hún að vinnustaðamenning er oft ómeðvituð, ósýnileg og ósnertanleg og því er hún 

dýpsti sameiningarþáttur hóps. Þriðji þátturinn sem einkennir vinnustaðamenningu er 

breidd og vísar hún til þess að þegar vinnustaðamenning hefur þróast þá nær hún yfir alla 

virkni hópsins. Hún hefur áhrif á það hvernig tekist er á við grunnverkefni, breytilegt 

umhverfi, innri starfsemi og hvernig samskiptum er háttað. Samþætting er fjórði og síðasti 

þátturinn og vísar hún til þess hvernig fyrrnefndir þættir raðast saman og mynda ákveðna 
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„heild“ (e. gestalt). Þessi samþætting er því nokkurskonar kjarni hugtaksins 

vinnustaðamenning sem leiðir til þess að ákveðin menning festist í sessi (Schein, 2004).  

Denison (1996) lagði fram svipaða skilgreiningu og Schein og talaði um 

vinnustaðamenningu sem djúpa formgerð skipulagsheildar sem byggð er á gildum, trú og 

viðhorfum sem starfsmenn búa yfir. Hann nefnir einnig að sú meining og skilningur sem 

starfsmenn leggja í umhverfið stafi af félagsmótun frá mörgum ólíkum hópum sem renna 

saman á vinnustaðnum. Þessi félagsmótun á sér stað vegna hegðunar stjórnenda og annarra 

starfsmanna og hefur síðan áhrif á starfsemi skipulagsheildarinnar. Þessi samskipti skapa 

því táknrænan heim sem gefur vinnustaðamenningu þann stöðugleika sem hún býr yfir.  

Til að draga umfjöllunina um skilgreiningar á vinnustaðamenningu saman má sjá að 

flestir sem hafa fjallað um og skilgreint vinnustaðamenningu (Jaques, 1952; Deal og 

Kennedy, 1982; Hofstede, 1994; Denison, 1996; Schein, 2004) eru sammála um að 

menning sé byggð á mörgum þáttum og þau grundvallaratriði sem einkenna hverja 

menningu fyrir sig eru gildi, trú, tákn, viðhorf og hegðunarmynstur. Flestir eru þetta 

ósýnilegir og óáþreifanlegir þættir sem knýja skipulagsheildina áfram, mynda ákveðinn 

samloðunarkraft og leggja línurnar fyrir hvaða hegðun telst bæði æskileg og óæskileg 

innan skipulagsheildarinnar. Sú menning sem ríkir í samfélaginu hefur einnig áhrif á 

vinnustaðamenningu og má segja að vinnustaðamenning sé ákveðin afurð þess samfélags 

sem við tilheyrum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester 

Rós Gústavsdóttir, 2010). 

4.2 Flokkun	Hofstede		
Geert Hofstede (1994) hefur lengi rannsakað ólíka menningarheima. Út frá rannsóknum 

sínum á menningu gerði hann grein fyrir fimm ólíkum menningarvíddum sem finnast í 

samfélögum. Hann hélt því fram að menning hafi áhrif á þá stjórnunarhætti sem tíðkast 

innan skipulagsheilda í hverju samfélagi fyrir sig og þeir stjórnunarhættir sem virka í einu 

samfélagi virka ekki endilega í öðru. Hann sagði að það sem aðgreinir eina 

vinnustaðamenningu frá annarri séu þættir eins og tákn, fyrirmyndir og hefðir og að 

nokkurs konar sameiginleg forritun hugans eigi sér stað. Stofnendur og leiðtogar gegna 

lykilhlutverki í því að skapa þessi tákn, fyrirmyndir og hefðir sem síðan hafa áhrif á 

starfshætti skipulagsheildarinnar. Hann framkvæmdi rannsókn sem miðaði að því að greina 

ólíkt gildismat starfsmanna í 72 löndum (Hofstede, 2001). Í þeirri rannsókn sinni á 

vinnustaðamenningu kom hann auga á sex ólíkar víddir vinnustaðamenningar sem mældar 

voru út frá fyrrnefndum þáttum. 
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4.2.1 Verkferla-	eða	árangursdrifin	menning	
Fyrsta víddin segir til um hversu verkferla- eða árangursdrifin (e. process oriented versus 

result oriented) vinnustaðamenningin er. Víddin endurspeglar því hvort meiri áhersla sé 

lögð á verkferla eða markmið og árangur innan skipulagsheildarinnar. Verkferladrifin 

menning er annar póllinn og einkennist hún af miklu skrifræði og föstum venjum. 

Árangursdrifin menning er seinni póllinn og einkennist hún af því að starfsmenn einblína 

á útkomu verkefna. Þar sem árangursdrifin menning ríkir upplifa starfsmenn starfshætti 

sína á svipaðan átt en þar sem verkferladrifin menning ríkir er upplifun starfsmanna ólík 

eftir starfssviðum og stöðugildum (Hofstede, 1994; Hofstede, 2001).  

4.2.2 Starfa-	eða	starfsmannadrifin	menning	
Önnur víddin endurspeglar hvort meiri áhersla sé lögð á verkefnin eða velferð starfsmanna 

(e. job oriented versus employee oriented). Starfadrifin vinnustaðamenning felur í sér að 

aðeins er einblínt á frammistöðu starfsmanna og að verkefni séu kláruð. Á hinn bógnn felur 

starfsmannadrifin vinnustaðamenning í sér að leiðtogum er umhugað um velferð 

starfsmanna sinna og tekið er tillit til persónulegra vandamála þeirra (Hofstede, 1994; 

Hofstede, 2001). 

4.2.3 Starfsgreina-	eða	fyrirtækisdrifin	menning	
Þriðja víddin endurspeglar það að hve miklu leyti starfsmenn skilgreina sig og finna til 

tengsla út frá starfsgrein sinni eða út frá skipulagsheildinni (e. professional versus 

parochial). Starfsgreinadrifin vinnustaðamenning samanstendur oft af einstaklinum með 

sértæka menntun og starfsmenn slíkra vinnustaðamenninga skilgreina sig út frá starfsgrein 

sinni. Í fyrirtækjadrifinni vinnustaðamenningu skilgreina starfsmenn sig út frá 

skipulagsheildinni (Hofstede, 1994; Hofstede, 2001). 

4.2.4 Opið	eða	lokað	kerfi	
Fjórða víddin endurspeglar það hvernig innri og ytri samskiptum er háttað innan 

skipulagsheildarinnar (e. open system versus closed system). Þar sem opið kerfi er við líði 

eru bæði starfsmenn og skipulagsheildin opin fyrir áhrifum utanaðkomandi aðilum og 

nýliðar eru fljótir að falla inn í hópinn og finnast þeir vera velkomnir. Þar sem lokað kerfi 

er við líði tekur það nýliða langan tíma að falla inn í hópinn og þeir upplifa bæði 

skipulagsheildina og starfsmenn sem lokaða og leyndardómsfulla (Hofstede, 1994; 

Hofstede, 2001). 
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4.2.5 Nándar-	eða	fjarstjórnandi	menning	
Fimmta víddin endurspeglar það hversu mikil áhersla er lögð á stjórnun og eftirfylgni (e. 

tightly versus loosely controlled). Í skipulagsheildum þar sem notast er við sterka stjórnun 

upplifa starfsmenn að kostnaðarvitund sé mikil, fundir hefjist tímanlega og sjaldgæft er að 

gert grín sé að skipulagsheildinni. Í skipulagsheildum þar sem lítil stjórnun og eftirfylgni 

er til staðar upplifa starfsmenn hinsvegar að ekki sé hugsað um kostnað, fundir hefjast ekki 

á réttum tíma og brandarar eru sagðir um skipulagsheildina og störfin sem þar eru unnin 

(Hofstede, 1994; Hofstede, 2001). 

4.2.6 Markaðs-	eða	viðmiðsdrifin	menning	
Sjötta og síðasta víddin endurspeglar hversu mikla áherslu skipulagsheildin leggur á það 

að mæta þörfum viðskiptavina sinna (e. pragmatic versus normative). Vinnustaðamenning 

sem er markaðsdrifin leggur mikla áherslu á þarfir viðskiptavina og er tilbúin til að beygja 

reglur til þess að ná því markmiði. Viðmiðsdrifin vinnustaðamenning leggur megin áherslu 

á starfsreglur og er ekki tilbúin til þess að beygja reglur af neinu tagi (Hofstede, 1994; 

Hofstede, 2001). 

4.3 Flokkun	Schein	
Edgar H. Schein er einn af helstu frumkvöðlum þegar kemur að rannsóknum og kenningum 

á vinnustaðamenningu. Styrkur vinnustaðamenningar er háð ýmsum þáttum að mati Schein 

(1990). Vinnustaðamenning er talin sterk ef hópurinn hefur lengi verið til og á sér sögu, ef 

hópurinn er stöðugur og ef stjórnendur og leiðtogar hafa skýra sýn á skipulagsheildina.  

Þegar greina á vinnustaðamenningu gerði Schein ráð fyrir að vinnustaðamenning 

skiptist í þrjú stig og birtingarmynd stiganna fer frá hinu sýnilega til þess dulda. Þessi þrjú 

stig eru „sýnileg tákn“ (e. artifacts), „gildi“ (e. values) og „grunnhugmyndir“ (e. basic 

underlying assumptions) (sjá mynd 1). 
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Mynd	1. Þrjú stig vinnustaðamenningar (Schein, 2004) 

 

Schein setti fram myndræna líkingu á þessum stigum og líkti hann þeim við ísjaka. 

Samkvæmt líkingunni er aðeins lítill partur af vinnustaðamenningu sýnilegur og stærsti 

partur hennar liggur undir yfirborðinu. Til þess að hægt sé að átta sig á hinni eiginlegu 

vinnustaðamenningu þarf því að kafa dýpra heldur en í það sem sjáanlegt er á yfirborðinu. 

Sýnileg tákn eru á yfirborði ísjakans líkt og sjá má á mynd 1, og er það sem einstaklingar 

upplifa þegar gengið er inn í fyrirtæki. Sýnileg tákn eru þættir eins og uppstilling húsgagna, 

skipurit, klæðaburður, samskipti starfsmanna og jafnvel lykt. Þessi tákn eru öllum sýnileg 

en þau eru að auki yfirborðskennd og því er erfitt að draga nákvæmar ályktanir af þeim 

einum og sér um hvað þau þýða fyrir starfsmenn og hvernig menningin er. Þeir veita 

einstaklingum samt sem áður ákveðna tilfinningu eða upplifun. Sýnileg tákn mynda 

jafnframt minnsta hluta menningarinnar (Schein, 2004). Gildi eru þeir þættir sem starfsfólk 

er meðvitað um en þau eru ekki sýnileg öðrum. Öll fyrirtæki hafa einhver ákveðin gildi og 

samanstanda þau af stefnu, markmiðum og þau eru lýsandi fyrir það sem fyrirtækið stendur 

fyrir. Þessi gildi birtast oft í yfirlýsingum og stefnuskrám fyrirtækja ásamt auglýsingum.  

Gildi skipulagsheilda geta endurspeglast í því sem birtist í sýnilegum táknum (Schein, 

2004). Grunnhugmyndir er stærsta og jafnframt dýpsta stig vinnustaðamenningar og 

stjórnast þær af viðhorfum, hugsunum, tilfinningum, hegðun og samskiptamynstri sem 

hafa mótast innan skipulagsheildarinnar. Þetta eru ákveðnar hugmyndir sem stýra hegðun 

starfsmanna sem síðan hefur áhrif á efri stig menningarinnar. Þessar grunnhugmyndir eru 

Sýnileg	
tákn

Gildi

Gunnhugmyndir
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neðsti parturinn af ísjakanum og eru því ekki sýnilegar og þær eru teknar sem sjálfsögðum 

hlut og um þær verður ekki samið. Það er því gríðalega erfitt að breyta þeim 

grunnhugmyndum sem hafa fest sig í sessi. Aðeins á þessu stigi er því hægt að gera sér 

góða mynd af því hvernig hin eiginlega vinnustaðamenning er og mikilvægt er fyrir 

stjórnendur og starfsfólk að ná utan um öll stigin til þess að öðlast betri og dýpri skilning 

á henni (Schein, 2004). 

4.4 Flokkun	Deal	og	Kennedy	
Samkvæmt Deal og Kennedy (1982) er hægt að greina fjórar ólíkar tegundir 

vinnustaðamenninga. Þær eru „karlmennskumenning“ (e. tough-guy, macho culture), 

„vinna hörðum höndum menning“ (e. work hard/play hard culture), „verkferlamenning“ 

(e. process culture) og „veðmálamenning“ (e. bet your company culture). Hver flokkur 

menningar endurspeglar tvö megin atriði, það er hversu mikla áhættu skipulagsheildin 

tekur að jafnaði (e. risk) og hversu langan tíma það tekur að að fá endurgjöf (e. feedback) 

á það hvort að ákvarðanir eða áætlanir beri tilsettan árangur. Flokka vinnustaðamenningar 

samkvæmt Deal og Kennedy má sjá í töflu 1.  

 

Tafla	1.	Flokkar vinnustaðamenningar Deal og Kennedy (Deal og Kennedy, 1982) 

 

	 Lítil áhætta Mikil áhætta 

Hröð endurgjöf Vinna hörðum höndum Karlmennskumenning 

Hæg endurgjöf Verkferlamenning Veðmálamenning 

	

 

Karlmennskumenning einkennist af mikilli áhættu í ákvarðanatöku og hraðri endurgjöf. 

Dæmi um slíka starfsemi eru störf lögreglu og lækna þar sem að mikið er í húfi við hverja 

ákvörðun en umbun mikil þegar ákvarðanir bera árangur. Hröð endurgjöf frá stjórnendum 

er mikilvæg þar sem karlmennskumenning ríkir vegna þess að mikil óvissa og streita getur 
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stafað af áhættusækinni starfsemi. Skipulagsheildir sem búa yfir karlmennskumenningu 

eru oftar en ekki ungar og þar er lögð áhersla á hraða frekar en úthald og starfsfólk sem 

starfar í slíku umhverfi er líklegra til þess að upplifa kulnun í starfi vegna mikillar streitu. 

Það getur því verið töluverð starfsmannavelta í slíkum skipulagsheildum og erfiðara að 

byggja upp sterka og heildstæða vinnustaðamenningu (Deal og Kennedy, 1982). 

Vinna hörðum höndum menning einkennist af skemmtun í starfi en starfsemin sem slík 

felur í sér mjög litla áhættu og starfshættir eru reglubundir. Starfsmenn fá hraða endurgjöf 

á verkefni sín og megináhersla er lögð á að uppfylla þarfir viðskiptavina. Dæmi um slíka 

starfsemi eru fasteignasölur og hugbúnaðarfyritæki. Í skipulagsheildum þar sem þessi 

menning ríkir er miklu komið í verk á stuttum tíma og meiri áhersla er lögð á 

skammtímamarkmið frekar en langtímamarkmið (Deal og Kennedy, 1982). 

Verkferlamenning einkennist af hægri endurgjöf á verkefni og lítilli áhættusækni. Meiri 

áhersla er lögð á verkferla frekar en útkomu verkefna og dæmi um slíka starfsemi eru 

bankar, tryggingafélög og ýmsar opinberar skipulagaheildir. Þar sem að mikið skrifræði 

ríkir og lítil sem engin endurgjöf fæst á verkefni vita starfsmenn í raun ekki hvernig þeir 

standa sig í starfi. Einnig er erfitt fyrir skipulagsheildir sem þessar að aðlagast þeim 

markaðsbreytingum sem eiga sér stað (Deal og Kennedy, 1982). 

Veðmálamenning einkennist af mkilli áhættu í ákvörðunum en lítilli endurgjöf. Fjárfest 

er í verkefnum sem taka langan tíma og ávinningur tekur langan tíma að koma fram. Dæmi 

um slíka starfsemi eru olíufyrirtæki og ýmis hönnunarfyrirtæki. Nokkur stéttarskipting er 

til staðar og ákvarðanir eru að jafnaði teknar af einstaklingum í hæstu stöðu (Deal og 

Kennedy, 1982).  

Deal og Kennedy (1982) vildu einnig meina að nokkrir grundvallarþættir hafi áhrif á 

það hvers konar menning myndast innan skipulagsheilda og eru þeir „viðskiptaumhverfi“ 

(e. business environment), „gildi“ (e. values), „fyrirmyndir“ (e. heroes), „hefðir“ og „fastir 

atburðir“ (e. rites and rituals) og „menningarnet“ (e. cultural network). Sérhver 

skipulagsheild starfar í ákveðnu viðskiptaumhverfi eftir því hver starfsemi hennar er, 

hverjir viðskiptavinir eru og hvaða tækni starfsemin krefst. Viðskiptaumhverfi stjórnar því 

hvaða færni skipulagsheildin þarf að búa yfir til þess að ná árangri og hefur þar af leiðandi 

einnig mikil áhrif á mótun vinnustaðamenningar (Deal og Kennedy, 1982). Líkt og áður 

kom fram mynda gildi kjarna vinnustaðamenningar að mati Deal og Kennedy. Gildi eru 

þær grundvallarhugmyndir og viðhorf sem ríkja innan skipulagsheilda. Þær 

skipulagsheildir sem búa yfir skýrum og sameignlegum gildum búa jafnframt yfir stöðugri 
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og sterkri vinnustaðamenningu (Deal og Kennedy, 1982). Fyrirmyndir eru ákveðnir 

einstaklingar sem sýna hegðun sem er í samræmi við gildi, venjur og stefnu 

skipulagsheildarinnar. Aðrir starfsmenn líta upp til þeirra og taka hegðun þeirra sér til 

fyrirmyndar og með því skapast sterkari vinnustaðamenning (Deal og Kennedy, 1982). 

Hefðir og fastir viðburðir eru ákveðnir þættir sem eiga sér stað daglega innan 

skipulagsheildarinnar. Hefðir og fastir atburðir geta verið samskiptamynstur starfsmanna, 

ákveðnir atburðir sem eiga sér stað utan vinnutíma eða ákveðnar athafnir sem eiga sér stað 

þegar góðri frammistöðu er fagnað. Þar sem sterk vinnustaðamenning ríkir er lögð mikil 

áhersla á að starfsmenn séu meðvitaðir um þessa þætti (Deal og Kennedy, 1982). 

Menningarnet eru þau óformlegu samskipti sem ríkja innan skipulagsheilda. Dæmi um 

óformleg samskipti eru spjall á kaffistofu og það eru samskipti sem hafa mikil áhrif á 

vinnustaðamenningu án þess að fara fram með formlegum hætti. Mikilvægar upplýsingar 

koma fram í óformlegum samskiptum sem seinna er hægt að ræða formlega. Einnig berast 

þau gildi og viðhorf sem ríkja innan skipulagsheildarinnar á milli starfsmanna með þessum 

hætti (Deal og Kennedy, 1982).  

Deal og Kennedy komu fram með fyrrnefnda flokka vinnustaðamenningar en sögðu 

jafnframt að slík flokkun væri heldur mikil einföldun á raunveruleikanum og í mörgun 

tilfelllum finnast allir fjórir flokkarnir innan sömu skipulagsheildarinnar eða jafnvel enginn 

af þeim. Hins vegar getur flokkunin virkað sem ákveðinn leiðarvísir fyrir stjórnendur til 

þess að átta sig á þeirri menningu sem ríkir innan skipulagsheildarinnar (Deal og Kennedy, 

1982). 
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5 Vinnustaðamenning	og	árangur,	af	hverju	er	hún	mikilvæg?	

Sú hugmynd hefur verið ríkjandi innan stjórnunarfræða að það sé nauðsynlegt fyrir 

skipulagsheildir að búa yfir ákveðinni vinnustaðamenningu til þess að ná árangri og að því 

sterkari sem hún er, því meiri verður velgengnin (Schein, 2004; Denison og Mishra, 1995; 

Barney, 1986). En hvað er það sem einkennir sterkar og veikar vinnustaðamenningar og 

hver eru tengsl þeirra við velgengi skipulagsheilda?  

5.1 Sterk	vinnustaðamenning	
Þegar talað er um góðan árangur og frammistöðu skipulagsheilda er að jafnaði vísað í 

fjárhagslegan ágóða. Samkvæmt Kotter og Heskett (1992), Barney (1986) og Hofstede 

(1994) eru stjórnendur grunnurinn að sterkum vinnustaðamenningum og þau gildi og 

stjórnunarhættir sem þeir notast við til þess skara fram úr. Eitt af þeim atriðum sem talin 

eru einkenna sterka vinnustaðamenningu samkvæmt Barney (1986) er að þar er oft 

ákveðinn stjórnunarstíll til staðar hjá leiðtogum sem kallast „umbreytingastjórnun“ (e. 

transformational leadership). Hugmyndir umbreytingastjórnunar eru nokkuð nýjar á 

nálinni og eru að mörgu leyti ólíkar þeim hugmyndum sem áður voru ríkjandi í 

stjórnunarfræðum. Þar sem umbreytingastjórnun ríkir er lögð áhersla á að ná 

sameiginlegum markmiðum og leiðtogar og aðrir starfsmenn hvetja hvorn annan í starfi. 

Umbreytingastjórnun einkennist af hæfni leiðtoga til þess að hafa áhrif á gildi, viðhorf og 

hegðun annarra samstarfsmanna og vinna samhliða þeim til þess að ná markmiðum og 

fygja eftir stefnu skipulagsheildarinnar (Meta og Krishnan, 2004). Skipulagsheildir sem 

starfa undir leiðsögn leiðtoga sem vinna eftir hugmyndum umbreytingastjórnunar sýna 

meiri frumleika við úrlausn vandamála, nota uppbyggjandi gagnrýni, eru meðvitaðir um 

frammistöðu sína og eru almennt ánægðari með yfirmenn sína heldur en þeir sem starfa 

undir leiðtoga sem stjórna með öðrum hætti. Viðhorf umbreytingastjórnenda til 

starfsmanna sinna einkennist af trausti og þeir trúa að allir hafa eitthvað fram að færa og 

vandamál eru leyst eins neðarlega í skipulagsheildinni og mögulegt er. Þessir þættir spila 

saman og leiða til aukins sjálfstraust starfsfólks, meiri framleiðini og þar með myndast 

sterk vinnustaðamenning sem leiðir til þess að skipulagsheildin skarar fram úr (Meta og 

Krishnan, 2004). Nokkurn mun má sjá á milli stjórnunaraðferða umbreytingastjórnunar og 

þeirra aðferða sem notast er við þar sem „skrifræði“ (e. bureaucracy) ríkir, en skrifræði er 

eitt elsta og hefðbundnasta stjórnskipulag innan skipulagsheilda og finnst gjarnan í stórum 

fyrirtækjum. Þar sem skrifræði ríkir er lögð mikil áhersla á hlutverk starfsfólks, 
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ósveigjanlegar reglur og fasta verkferla sem gerir starfsemina fyrirsjáanlega og stöðuga. 

Stigveldi er einnig einkennandi og ákvarðanir eru teknar á efsta stjórnstigi. Þessi mikla 

formfesta skrifræðis gerir það að verkum að sveigjanleiki og aðlögunarhæfni 

skipulagsheilda er lítill og erfitt er að bregðast við breytingum í innra og ytra umhverfi 

(Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014). Líkt og áður kom fram getur styrkleiki 

vinnustaðamenningar haft mikil áhrif á frammistöðu skipulagsheilda (Schein, 2004; 

Denison og Mishra, 1995; Barney, 1986). Samkvæmt Barney (1986) þurfa 

vinnustaðamenningar að uppfylla þrjú skilyrði til þess skipulagsheildir geti skarað fram úr 

fjárhagslega og viðhaldið góðri frammistöðu. Fyrsta skilyrðið sem þarf að uppfylla til að 

skapa fjárhagslega yfirburði er að vinnustaðamenningin þarf að vera „verðmæt“ (e. 

valuable), þ.e menningin þarf að vera með þeim hætti að hún geri skipulagsheildinni kleift 

að gera hluti sem leiða til meiri sölu, halda kostnaði niðri og auka framlegð. Annað 

skilyrðið er að vinnustaðamenningin þarf að vera „sjaldgæf“ (e. rare), þ.e hún þarf að búa 

yfir eiginleikum og einkennum sem þykja sérstæð fyrir tiltekna skipulagsheild og finnast 

ekki annarsstaðar. Kotter og Heskett (1992) tóku í sama streng og sögðu að utanaðkomandi 

aðilar skynji sérstaka vinnustaðamenningu, eða ákveðinn stíl, sé menningin sterk. Þriðja 

og síðasta skilyrðið er að vinnustaðamenningin verður að vera með þeim hætti að erfitt sé 

fyrir aðrar skipulagsheildir að breyta menningum sínum í „samskonar menningu“ (e. 

imperfectly imitable). Það verður til þess að samkeppnisaðilar haldast í lágmarki og 

skipulagsheildin viðheldur fjárhagslegum yfirburðum (Barney, 1986). 

 

5.2 Veik	vinnustaðamenning	
Í skipulagsheildum þar sem veik vinnustaðamenning ríkir getur reynst erfitt að ná og 

viðhalda fjárhagslegu forskoti. Deal og Kennedy (1982) nefndu nokkra þætti sem eru 

einkennandi fyrir veikar vinnustaðamenningar. Í skipulagsheildum þar sem veik 

vinnustaðamenning ríkir er ýmist skortur eða offramboð á aðferðum og hugmyndum um 

hvernig skipulagsheildin hyggst ná árangri. Ef um offramboð er að ræða er það merki um 

ósamræmi innan skipulagsheildarinnar um hvaða aðferðir eru mikilvægastar. Önnur 

einkenni veikrar vinnustaðamenningar að mati Deal og Kennedy eru skammtímalausnir, 

slæmur starfsandi og ósamræmi á mörgum sviðum. Skipulagsheildir sem búa yfir veikri 

vinnustaðamenningu geta því ekki notað vinnustaðamenningu til þess að skapa 

fjárhagslega yfirburði og þurfa því að leita að styrkleikum annarsstaðar eða leita annarra 

leiða (Barney, 1986).  
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Samkvæmt Kotter og Heskett (1992) er þó hægt að styrkja vinnustaðamenningar þannig 

að frammistaða batni. Slíkar breytingar á menningu eru þó erfiðar, taka tíma og krefjast 

þess að stjórnendur búi yfir framúrskarandi leiðtogahæfileikum og raunhæfri sýn á það 

hvers konar vinnustaðamennig leiði til bættrar frammistöðu. 
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6 Vinnustaðamenning	á	íslandi	

Ef litið er til baka að hugmyndum Hofstede (1994), um það að vinnustaðamenningar og 

stjórnunaraðferðir séu að mörgu leyti háðar þeirri menningu sem ríkir í hverju landi fyrir 

sig, má velta vöngum yfir því hvort ákveðin vinnustaðamenning sé einkennandi fyrir 

Ísland. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskri vinnustaðamenningu og ber þar helst 

að nefna rannsókn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar, Þórhalls Arnars Guðlaugssonar og 

Esterar Rósar Gústafsdóttur (2010) sem fjallaði um helstu einkenni íslenskrar 

vinnustaðamenningar og þar er einnig fjallað um fleiri rannsóknir á íslenskri 

vinnustaðamenningu sem framkvæmdar hafa verið af meistaranemum við Háskóla Íslands. 

Einkar gagnlegt er að líta til rannsóknar Gylfa o.fl. um vinnustaðamenningu á Íslandi þar 

sem notast var við sömu aðferðafræði og notast er við í rannsókn þessari eða spurningalista 

og líkan Denison. Samkvæmt Gylfa o.fl (2010) eru ýmsir menningarlegir þættir sem taldir 

eru hafa áhrif á vinnustaðamenningu hér á landi. Fámenni þjóðarinnar og mikil einangrun 

frá öðrum samfélögum hér árum áður er einn þátturinn sem veldur því að tengsl hér á landi 

eru mjög náin og samskipti eru talin fremur óformleg. Einnig er samfélagið nokkuð 

einsleitt og má því reikna með að einhver líkindi megi finna milli íslenskra 

vinnustaðamenninga. Líkt og fyrr var nefnt hafa stjórnendur og leiðtogar mikil áhrif á 

mótun vinnustaðamenningar (Kotter og Heskett, 1992; Barney, 1986; Hofstede, 1994; 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Arnar Guðlaugsson, Ester Rós Gústafsdóttir, 

2010) og benda rannsóknir til þess að íslenskur stjórnunarstíll beri keim af þeirri menningu 

sem ríkir í íslensku samfélagi, það er að segja þeir kjósa óformleg samskipti, það er 

takmarkað tengslanet og stjórnunarstíll þeirra líkist að mörgu leyti þeim stíl sem ríkir í 

umbreytingastjórnun. Fámenni landsins gerir það einnig að verkum að samkeppni 

skipulagsheilda er mikil. Rannsóknir hafa sýnt að mikil áhættusækni, hraði og ákveðinn 

drifkraftur í nýsköpun til þess halda samkeppnisforskoti sé einkennandi fyrir íslenska 

stjórnendur og að hér ríki því ákveðin frumkvöðlamenning (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 

2010). Rannsókn Gylfa o.fl. (2010) beindist að 12 íslenskum skipulagsheildum og fór 

rannsóknin fram á árunum 2007-2010. Skipulagsheildirnar sem voru til skoðunar störfuðu 

í þjónustu og framleiðslu, bæði á opinberum og einkamarkaði. Teknar voru mælingar bæði 

fyrir og eftir efnahagshrunið 2008 og athugað hvort mælanlegur munur væri til staðar á 

íslenskum vinnustaðamenningum í kringum hrun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

þær sex skipulagsheildir sem störfuðu fyrir hrun lögðu mikla áherslu á ytra umhverfi en 

ekki var mikil áhersla lögð á innri áhrifaþætti. Þessar skipulagsheildir bjuggu því yfir skýrri 
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stefnu og markmiðum og starfsmenn voru meðvitaðir um þessa þætti og það eykur líkurnar 

á auknu samkeppnisforskoti. Hvað varðar innri áhrifaþættina var skortur á samhæfingu og 

samþættingu og það vísar til þess að verkferlar séu ekki nægilega skýrir og samvinna á 

milli ólíkra eininga skipulagsheildarinnar er ábótavant. Samskonar niðurstöður fengust úr 

mælingum eftir hrun árið 2010. Skipulagsheildirnar bjuggu yfir skýrri stefnu og 

markmiðasetningu en samhæfing og samþætting mældist lág. Ein skýring á þessum skorti 

á samhæfingu og samþættingu íslenskra skipulagsheilda er sú að innleiðing á gildum 

skipulagsheildarinar hefur ekki verið framkvæmt með markvissum hætti. Einnig getur 

verið að leiðtogum skorti færni og styrk til þess hvetja samvinnu sem leiðir síðan til þess 

að samvinna milli deilda gengur ekki eins og ákjósanlegt er (Gylfi o.fl., 2010). Með þessar 

niðurstöður og fyrri umfjöllun um stjórnunarstíl íslenskra stjórnenda má sjá að ákveðin 

líkindi eru á milli vinnustaðamenninga á íslandi þó ekki sé með fullri vissu hægt að segja 

að ein ákveðin vinnustaðamenning sé ríkjandi. Gylfi o.fl. (2010) benda jafnframt á út frá 

niðurstöðum rannsóknar sinnar að íslensk vinnustaðamenning teljist ekki sérstaklega sterk. 

Ekki er nóg að fyrir skipulagsheldir að búa yfir skýrum markmiðum og stefnu, heldur þurfa 

ólíkar einingar skipulagsheildarinnar einnig að vera samstíga og geta unnið saman. Því 

leggja Gylfi og félagar til að íslenskir stjórnendur að hlúi betur að innra umhverfi samhliða 

ytra umhverfi til þess að auka framtíðarmöguleika skipulagsheilda.  
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7 Denison	líkanið	

Í þessum kafla verður vikið að líkani og spurningalista Denison um vinnustaðamenningu 

og fjallað verður um yfir- og undirvíddir líkansins. Daniel R. Denison hefur í mörg ár 

rannsakað vinnustaðamenningu og setti hann fram líkan sem hægt er að leggja til 

grundvallar við mælingar og greiningu á vinnustaðamenningu. Notast verður við líkan 

Denison við gerð þessarar rannsóknar. Upphaf líkansins má rekja aftur til ársins 1984 þegar 

Denison skrifaði grein byggða á rannsókn sem hann framkvæmdi á 34 fyrirtækjum í 

Bandaríkjunum. Í þeirri rannsókn sýndi hann fram á að hægt væri að finna tengsl á milli 

vinnustaðamenningar og árangurs og frammistöðu skipulagsheilda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að ákveðin hegðun og viðhorf starfsmanna spilaði 

lykilhlutverk í árangri skipulagsheilda. Þær skipulagsheildir sem bjuggu yfir 

starfsmönnum sem sýndu mikla „þátttöku“ (e. involvement) í starfi sínu gekk að jafnaði 

betur en þeim skipulagsheildum sem bjuggu ekki yfir slíkri þátttöku frá starfsmönnum 

(Denison, 1984). Rannsóknir hans á vinnustaðamenningu héldu síðan áfram og árið 1989 

setti hann fram líkanið sem samanstendur af fjórum hegðunarvíddum 

vinnustaðamenningar sem saman eru taldar hafa áhrif á styrkleika vinnustaðamenningar 

og frammistöðu skipulagsheilda (Denison og Mishra, 1989). Síðan þá hafa fleiri rannsóknir 

sýnt fram á samskonar tengsl á milli menningarvídda Denison líkansins og frammistöðu 

og árangurs (Nazir og Lone, 2008). Víddir líkansins eru fjórar talsins og eru þær þátttaka 

og aðild, aðlögunarhæfni, markmið og að lokum samræmi. Hver yfirvídd hefur síðan þrjár 

undirvíddir. Líkanið má sjá á mynd 2. 
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Mynd	2. Líkan Denison (Sif Cortes, 2012) 

Líkt og sjá má á mynd 2 eru undirvíddir líkansins 12 talsins og í miðju líkansins eru 

undirliggjandi skoðanir og ályktanir sem starfsmenn búa yfir í garð skipulagsheildarinnar, 

starfs síns, viðskiptavina og fleiri þátta sem tengjast skipulagsheildinni. Erfitt er að mæla 

þessar skoðanir og ályktanir þar sem að þær liggja djúpt í vinnustaðamenningunni og eru 

ekki sýnilegar en þær leggja samt sem áður grundvöllinn fyrir þau viðhorf, hegðun og 

stjórnunarhætti sem eru við líði (Denison og Neale, 1996; Schein, 2004). Einnig er líkaninu 

skipt eftir lóðréttri- og láréttri skiptingu. Á lárétta ásnum eru þær víddir sem staddar eru á 

efri og neðri hluta líkansins og greina þær víddir áherslu á ytra- og innra umhverfi. 

Yfirvíddirnar aðlögunarhæfni og markmið mæla ytri áherslur og yfirvíddirnar samræmi og 

þátttaka og aðild mæla innri áherslur. Á lóðrétta ásnum eru þær víddir sem eru hægra- og 

vinstra megin á líkaninu og greina þær víddir stöðugleika og sveigjanleika 

skipulagsheildarinnar. Ákveðin togstreita á sér hinsvegar stað í líkaninu á milli innri og 

ytri áherslna. Yfirvíddirnar sem mæla innri og ytri áherslur eru í raun og veru andstæðir 

pólar og því er erfitt fyrir skipulagsheildir að skora hátt á báðum þáttum. Skipulagsheildir 
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sem mælast sveigjanlegar og leggja mikla áherslu á markaðsbreytingar og þarfir 

viðskiptavina eiga oft erfitt með innri stöðugleika. Skipulagsheildir sem mælast háar á 

stöðugleika eiga hins vegar oft erfitt með að aðlagast síbreytilegu markaðsumhverfi 

Denison, Haaland og Goelzer, 2004). Mælingar á yfir- og undirvíddunum eru gerðar út frá 

spurningalista Denison, Denison Organizational Culture Survey (DOCS). Listinn 

samanstendur af 60 stöðluðum spurningum sem mæla viðhorf starfsmanna til 

vinnustaðamenningar og starfshegðun. Einnig eru 5 árangurstengdar spurningar sem 

starfsfólk er beðið að taka afstöðu til (Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, 

Janovics, Young og Cho, 2006). 

7.1 Yfirvíddin	þátttaka	og	aðild	
Yfirvíddin „þátttaka og aðild“ (e. involvement) vísar til þess að starfsmenn helga sig starfi 

sínu og finna fyrir stolti og ákveðnum eignarrétti yfir verkefnum sínum. Í kjölfar þess 

myndast meiri skuldbinding og starfsmenn á öllum sviðum upplifa að þeir hafi eitthvað 

fram að færa og ákvarðanatökur innan skipulagsheildarinnar fara fram í sameiningu. 

Skipulagsheildir sem mælast háar á þátttöku og aðild notast gjarnan við óformlega og 

óbeina stjórnunarhætti fremur en stjórnkerfi sem einkennist af miklu skrifræði og stífum 

reglum. Einnig er lögð áhersla á þróun í starfi og starfsmenn hvattir til að sýna sjálfstæði 

og að vinna í hópum innan skipulagsheildarinnar (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 

1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, 

Young og Cho, 2006). 

7.1.1 Undirvíddir	þátttöku	og	aðild	
Undirvíddir þátttöku eru „frelsi til athafna“ (e. empowerment), „samvinna“ (e. team 

orientation) og „uppbygging á hæfni“ (e. capability development). Frelsi til athafna vísar 

til þess hvort að starfsmenn hafi vald yfir eigin vinnu og hvort þeir séu hvattir til að sýna 

frumkvæði. Víddin mælir einnig hvort starfsmenn upplifi mikið sjálfstæði sem síðan hefur 

áhrif á það að starfsmenn upplifi ákveðið eignarhald og finni til ábyrgðar gagnvart 

fyrirtækinu. Samvinna vísar til þess hversu mikil áhersla er lögð á teymisvinnu til þess að 

ná markmiðum. Uppbygging á hæfni vísar til þess hversu mikla áherslu skipulagsheildin 

leggur á að fjárfesta í áframhaldandi starfsþróun starfsmanna (Denison, 1984; 1996; 

Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; 

Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 
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7.2 Yfirvíddin	aðlögunarhæfni	
Yfirvíddin „aðlögunarhæfni“ (e. adaptability) vísar til þess hversu vel skipulagsheildir geta 

brugðist við hinum ýmsu breytingum sem geta átt sér stað í innra eða ytra umhverfi. 

Breytingar geta meðal annars stafað af breyttum kröfum viðskiptavina, 

markaðsbreytingum eða breytingum vegna mikillar tækniþróunar. Aðlögunarhæfni vísar 

einnig til þess hversu mikil áhersla er lögð á að beita sér fyrir því að sjá fyrir þessar 

hugsanlegu breytingar. Skipulagsheildir sem skora hátt á þessari vídd taka gjarnan áhættur, 

læra af mistökum sínum, búa yfir færni og reynslu til þess að innleiða breytingar og eru 

líklegri en önnur fyrirtæki til þess að skila hagnaði (Denison, 1984; 1996; Denison og 

Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, 

Janovics, Young og Cho, 2006). 

7.2.1 Undirvíddir	aðlögunarhæfni	
Undirvíddir aðlögunarhæfni eru „framkvæmd breytinga“ (e. creating change), „áhersla á 

viðskiptavini“ (e. customer focus) og „lærdómur fyrirtækis“ (e. organizational learning). 

Undirvíddin framkvæmd breytinga vísar til þess hversu mikil áhersla er lögð á að greina 

umverfið sem skipulagsheildin starfar í og reynt að sjá fyrir hugsanlegar breytingar sem 

hægt er að bregðast skjótt við. Áhersla á viðskiptavini vísar til þess hversu vel 

skipulagsheildir skilja og bregðast við þörfum viðskiptavina. Víddin endurspeglar því 

hversu mikil þekking á viðskiptavinum er til staðar. Lærdómur fyrirtækis vísar til þess 

hvort að fyrirtæki geti túlkað viðskiptaumhverfið, brugðist skjótt við breytingum á stefnum 

og séð fyrir komandi breytingar ásamt því að líta á slíkar breytingar sem tækifæri til 

nýsköpunar (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; 

Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

7.3 Yfirvíddin	markmið	
Yfirvíddin „markmið“ (e. mission) vísar til þess hversu skýr og markviss stefna 

skipulagsheildarinnar er. Litið er til þess hversu mikill skilningur er til staðar innan 

skipulagsheildarinnar um hver tilgangur hennar er, hver skammtíma- og langtímamarkmið 

eru ásamt framtíðarsýn. Skýr markmið veita skipulagsheildum tilgang og veita þeim einnig 

ákveðinn sess í viðskiptalífinu. Skipulagsheildir sem skora hátt á þessari vídd eru líklegri 

en aðrar til þess að skila hagnaði og með skýr markmið í huga er auðveldara að móta 

hegðun og starfshætti starfsmanna í samræmi við tilsett markmið (Denison, 1984; 1996; 
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Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; 

Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

7.3.1 Undirvíddir	markmiðs	
Undirvíddir markmiðs eru „stefna og áform“ (e. strategic direction & intent), „markmið 

og takmörk“ (e .goals & objectives) og „framtíðarsýn“ (e. vision). Stefna og áform vísa til 

þess hversu skýr stefna skipulagsheildarinnar er. Í skýrri stefnu eru starfsmenn meðvitaðir 

um tilgang og markmið starfseminnar og eru einnig meðvitaðir um hvert hlutverk hvers og 

eins er til þess að hægt sé að ná tilsettum markmiðum. Markmið og takmörk vísa til þess 

að samræmi sé á milli stefnu og tilgangs skipulagsheildarinar sem síðan myndar ákveðinn 

leiðarvísi fyrir starfsmenn við störf sín og þeir viti til hvers er ætlast til af þeim. 

Framtíðarsýn vísar til þess að sameiginleg langtímasýn sé til staðar innan 

skipulagsheildarinnar og að hún sé í samræmi við yfirlýsta stefnu.  

Sé sameiginleg framtíðarsýn til staðar er starfsmönnum ljóst hvert stefnt er og getur það 

aukið frammistöðu og árangur skipulagsheildarinnar til lengri tíma (Denison, 1984; 1996; 

Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; 

Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

7.4 Yfirvíddin	samræmi	
Yfirvíddin „samræmi“ (e. consistency) vísar til þess hversu mikil samkvæmni og 

stöðugleiki er innan skipulagsheildar. Sé mikið samræmi til staðar stýrist hegðun 

starfsmanna af grunngildum skipulagsheildarinnar og starfsemin er vel samþætt og 

hnitmiðuð. Skulbinding starfsmanna er mikil í skipulagsheildum með mikið samræmi, 

vinnuferlar eru skýrir og starfsmenn eru meðvitaðir um hvaða hegðun telst ásættanleg og 

óásættanleg. Samskiptaleiðir eru greiðar innan skipulagsheildar þar sem mikið samræmi 

ríkir og ólíkar einingar eiga auðelt með að vinna saman. Vinnustaðamenning þykir „sterk„ 

þegar mikið samræmi er til staðar þar sem að sameiginleg viðhorf, gildi og tákn ríkja milli 

starfsmanna (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; 

Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

7.4.1 Undirvíddir	samræmis	
Undirvíddir samræmis eru „megingildi“ (e. core values), „samkomulag“ (e. argreement) 

og „samhæfing og samþætting“ (e. coordination & integration). Megingildi vísa til þess 

að starfsmenn deila með sér ákveðnum gildum sem stuðlar að samsemd og skapar ákveðnar 
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væntingar til stafseminnar. Samkomulag vísar til þess hversu vel skipulagsheildinni tekst 

til að ná samkomulagi um mikilvæg málefni. Þetta á bæði við þegar taka þarf ákvarðanir 

varðandi rekstur og þegar deilur koma upp á vinnustaðnum á milli starfsmanna. Samhæfing 

og samþætting vísar til þess hversu vel ólíkar einingar skipulagsheildarinnar vinna saman 

til þess að ná sameiginlegu markmiði (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 1996; 

Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, Young 

og Cho, 2006). 

7.5 Gagnrýni	á	líkanið	
Líkan Denison hefur verið notað í yfir 25 ár og hefur það reynst vel til þess að greina 

styrkleika og veikleika skipulagsheilda og hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á notagildi 

hans. Til að mynda hafa próffræðilegir eiginleikar spurningalistans verið skoðaðir í 

íslenskri rannsókn sem framkvæmd var af Þórunni Ansnes Bjarnadóttur (2010) og þar 

leiddu niðurstöður í ljós bæði hátt réttmæti og háan áreiðanleika, en áreiðanleiki og 

réttmæti skipta höfuðmáli þegar mælitæki eru notuð við rannsóknir. Gagnrýnisraddir hafa 

þó komið fram á líkanið. Þar sem mælingar spurningalistans byggjast á viðhorfi 

starfsmanna hefur verið bent á að erfitt sé að mæla viðhorf og skoðanir með megindlegri 

aðferðafræði og alhæfa slíka flokkun yfir á aðrar skipulagsheildir þar sem að viðhorf og 

skoðanir geta verið afar ólík eftir skipulagsheildum í ólíkum menningarheimum (Cheung, 

Wong og Wu, 2011). Einnig þykir listinn ekki heppilegur ef mæla á markaðshneigð 

skipulagsheilda en hann getur samt sem áður gefið ákveðnar vísbendingar um slíkar 

áherslur (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010). 
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8 Fyrirtækið	

Fyrirtækið sem rannsóknin beinist að er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur verið 

starfandi frá árinu 2007. Forsvarsmenn og aðrir starfsmenn óskuðu eftir nafnleynd og því 

verður fyrirtækið ekki nafngreint sérstaklega. Þegar rannsóknin var framkvæmd samanstóð 

fyritækið af 23 starfsmönnum og hefur það vakið athygli fyrir verkefni sín sem og 

nýstárlega stjórnunarhætti. Stjórnkerfið sem fyrirtækið vinnur eftir er sérhannað af 

stofnendum fyrirtækisins. Mikil áhersla er lögð á góð og opin samskipti, mikið gegnsæi 

ríkir í starfseminni allri og megin áhersla er að hlúa vel að starfsfólki. Stofnendum fannst 

mikilvægt að gefa stjórnkerfinu nafn til þess að veita því sinn eigin karakter. Stjórnkerfið 

nefnist Wonka og byggist það á 10 atriðum sem rúmast innan þriggja aðgreindra flokka 

(Björn Þorfinnsson, 2015). Wonka stjórnkerfið má sjá í töflu 2. 

 

Tafla	2. Wonka stjórnkerfið (Björn Þorfinnsson, 2015) 

 

Eins og sést í töflu 2 eru þrír flokkar Wonka stjórnkerfisins sýn, fólk og skipulag. Fyrsti 

flokkur Wonka stjórnkerfisins er sýn. Fyrirtækið býr ekki yfir opinberum og skilgreindum 

gildum líkt og fræðin segja til um en frá upphafi hefur mikil áhersla verið lögð á að 

tilgangur fyrirtækisins sé skýr og starfsfólk hafi ákveðna mynd af framtíðinni. 

Tilgangurinn er því notaður sem ákveðin leiðarvísir í daglegri starfsemi. Tilgangur 

fyrirtækisins hefur verið í sífelldri þróun og hafa verið nokkur stig við þróun hans. Í fyrstu 

var tilgangur fyrirtækisins að umbreyta íslenskri upplýsingatækni og að gera hana 

mannlegri, meira skapandi og árangursíkari. Seinna þróaðist tilgangurinn og einblínt var á 

fólkið og að gera vinnu þess mannlegri, meira skapandi og árangursríkari. Núverandi 

tilgangur fyrirtækisins er að veita starfsfólki og viðskiptavinum upplifanir sem auðga lífið 

(Björn Þorfinnsson, 2015). 
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Mikil áhersla er lögð á það að hlúa vel að starfsfólki fyrirtækisins og annar flokkurinn í 

stjórnkerfinu er því fólkið. Líkt og áður kom fram ríkir mikið gegnsæi í starfseminni allri. 

Dæmi um þetta gegnsæi er að í starfseminni er allt uppi á borðum, laun starfsmanna eru 

opin öllum ásamt ýmsum fjárhagsupplýsingum og samnigum sem tengjast starfseminni. 

Launakerfi fyrirtæksins skiptist í fjögur þrep og starfsmenn vita síðan hvar í þrepastiganum 

þeir og aðrir starfsmenn standa. Innan fyrirtækisins starfa einnig markþjálfar og haldnir 

eru vikulegir tilfinningafundir þar sem starfsfólk deilir og ræðir saman um líðan sína. 

Tilfinningafundirnir eru partur af því samskiptakerfi sem ríkir innan fyrirtækisins og er 

grunnhugmyndin sú að gæði vörunnar endurspegli gæði teymisins. Því er lögð mikil 

áhersla á samskipti. Fyrirtækið leggur einnig mikla áherslu á sjálfræði og frelsi í vinnunni 

og starfsmenn eru hvattir til að taka eigin ákvarðanir.  

Þriðji og síðasti flokkur Wonka stjórnkerfisins er skipulag. Skipurit fyrirtækisins er flatt 

og því er ekki ákveðið stigveldi til staðar heldur mætist starfsfólk á jöfnum grundvelli. 

Fyrirtækið starfar eftir stjórnskipulagi sem kallast „heildarstjórnun“ (e. holocracy) og í því 

samhengi er talað um leikreglurnar í stjórnkerfinu. Heildarstjórnun byggist á því að deildir 

fyrirtækisins eru sjálfstæðar og ekki er notast við ákveðna starfstitla. Valdi er dreift um 

alla starfsemina og allir starfsmenn geta sinnt leiðtogahlutverki á ákveðnum tímapunkti. 

Þar sem heildarstjórnun einkennist af flötu skipuriti og jafningjagrundvelli, ýtir noktun 

þess undir gegnsæi, ábyrgðartilfinningu starfsmanna og lipurð fyrirtækisins (Van De 

Kamp, 2014).  
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9 Rannsóknaraðferð		

Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar ásamt umfjöllun um mælitækið 

sem notast var við, aðferðafræði, framkvæmd rannsóknar og þátttakendur. Rannsóknin 

beindist að vinnustaðamenningu hugbúnaðarfyrirtækis á Íslandi sem notast við nýstárlega 

stjórnunarhætti og fór hún fram í maí 2017.  

9.1 Markmið	rannsóknar	
Markmið rannsóknarinnar var að koma auga á einkenni vinnustaðamenningar hjá íslensku 

hugbúnaðarfyrirtæki, ásamt því að greina styrkleika og veikleika hennar þar sem að 

óvenjulegir stjórnunarhættir fyrirtækisins vöktu áhuga rannsakanda. Það vakti upp 

vangaveltur hjá rannsakanda um hvers konar styrkleikar og veikleikar geta einkennt 

vinnustaðamenningu þar sem óhefðbundnar nálganir á stjórnun ríkja. 

Rannsóknarspurningar eru því: 

• Hvað einkennir vinnustaðamenningu fyrirtækisins? 

• Hverjir eru helstu styrkleikar vinnustaðamenningarinnar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar vinnustaðamenningarinnar? 

9.2 Aðferð	
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við „megindlega aðferðafræði“ (e. 

quantitative research). Í megindlegri aðferðafræði er stuðst við fyrirfram skilgreinda 

spurningalista eða kannanir við gagnasöfnun og niðurstöður birtar í tölulegu formi og 

túlkaðar út frá þeirri tölfræði sem þykir viðeigandi hverju sinni. Reynt er að magnbinda 

ákveðnar breytur eða félagslegan raunveruleika og kanna tengsl þeirra á milli, eða 

dreifingu, til þess að svara fyrirfram ákveðnum rannsóknarspurningum. Eitt af markmiðum 

megindlegrar aðferðafræði er að geta alhæft niðurstöður ákveðins hóps yfir á almennt þýði 

og gengur hún út frá því að einhver einn ákveðinn sannleikur sé til (Harwell, 2011). Þar 

sem að notast er við spurningalista og gögn í tölulegu formi ríkir ákveðið hlutleysi í 

megindlegri aðferðafræði, rannsakandi er óháður aðili sem leggur sínar skoðanir til hliðar 

við framkvæmd rannsóknar og hefur ekki áhrif á niðurstöður rannsóknar með nærveru 

sinni. Megindleg aðferðafræði byggist á „afleiðslu“ (e. deduction), sem þýðir að ákveðin 

tilgáta eða kenning er staðfest eða hrakin út frá gögnum (Harwell, 2011). 

Í megindlegum rannsóknum skipta „áreiðanleiki“ (e. reliability) og „réttmæti“ (e. 

validity) höfuðmáli til þess að hægt sé að taka mark á niðurstöðum og mikilvægt er að 
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notast við mælitæki sem eru viðurkennd og raunprófuð. Réttmæti felst í því að mælitækið 

mælir það sem því er ætlað að mæla. Ef réttmæti mælitækis er hátt er hægt að segja að hátt 

eða lágt skor endurspegli raunveruleikann. Áreiðanleiki vísar til þess að mælitæki mæli 

alltaf það sama. Hár áreiðanleiki fæst ef sama mælitæki er lagt fyrir sama hóp tvisvar eða 

oftar og niðurstöður eru þær sömu í bæði skiptin. Áreiðanleiki og réttmæti eru sitthvort 

hugtakið en eru samt sem áður háð hvoru öðru. Þó svo að mælitæki mælist með háan 

áreiðanleika telst það ónothæft sé það með lágt réttmæti og öfugt (Neuman, 2014).  

9.3 Mælitæki		
Það mælitæki sem notast var við í rannsókninni er spurningalisti Denison (DOCS). Listinn 

samanstendur af 60 stöðluðum spurningum og fimm árangurstengdum spurningum sem 

þátttakendur eru beðnir um að taka afstöðu til. Niðurstöður spurningalistans endurspegla 

viðhorf starfsmanna til vinnustaðamenningarinnar og þá hegðun sem ríkir innan 

fyrirtækisins. Spurningalistann má sjá í viðauka 1. Við gerð rannsóknarinnar voru 

starfsmenn ekki beðnir um að taka afstöðu til tveggja árangurstengdra spurninga, það er 

aukning sölu og arðsemi/ávöxtun. Þar sem að markmið rannsóknarinnar var að skoða 

viðhorf starfsmannanna til vinnustaðamenningar út frá óhefðbundnum stjórnunarháttum, 

teljast aukning sölu og arðsemi/ávöxtun ekki sem nauðsynlegar upplýsingar. 

Svarmöguleikar spurninganna voru settir fram á fimm punkta Likert kvarða voru á bilinu 

mjög ósammála til mjög sammála , þar sem 1 stendur fyrir mjög ósammála og 5 stendur 

fyrir mjög sammála. Við úrvinnslu gagna var tölugildum hinsvegar snúið við í 7 

fullyrðingum til þess að tryggja samræmi milli allra fullyrðinga. Fullyrðingarnar sem um 

ræðir eru númer 17, 26, 31, 41, 45, 52 og 60. Í árangurstengdu spurningunum voru 

svarmöguleikar sex talsins og voru á bilinu slök frammistaða til framúrskarandi 

frammistaða, auk svarmöguleikans veit ekki. Ákveðið var að nota spurningalista Dension 

þar sem að rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum spurningalistans hafa sýnt fram á 

bæði réttmæti og áreiðanleika (Þórunn Ansnes Björnsdóttir, 2010). Einnig hefur listinn 

verið notaður við rannsóknir á vinnustaðamenningu í yfir 25 ár og niðurstöður hafa ítrekað 

sýnt fram á að listinn geti varpað ljósi á tengsl vinnustaðamenningar og velgengi 

skipulagsheilda (Denison, 1984; Denison og Mishra, 1995; Nazir og Lone, 2008; Denison, 

Nieminen og Kotrba, 2014). Tveimur bakgrunnspurningum var bætt við spurningalistann 

og voru það „Hvert er kyn þitt?“ og „Hver er aldur þinn?“.  
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9.4 Undirbúningur	og	framkvæmd		
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í upphafi maí mánaðar 2017. Rannsakandi hafði 

samband við einn af forsvarsmönnum fyrirtækisins í byrjun maí í gegnum tölvupóst og 

kynnti sig og útskýrði rannsóknina, markmið hennar og tilgang. Framkvæmd rannsóknar 

var einnig útskýrð og tekið fram að ekki væri hægt að rekja svör einstakra þátttakenda og 

fullum trúnaði heitið. Tekin var ákvörðun um að forsvarsmaður sendi könnun á starfsmenn 

fyrirtækisins um hvort þeir vildu taka þátt í rannsókn sem fjallaði um greiningu á 

vinnustaðamenningu þeirra. Þegar samþykki barst frá forsvarsmanni um miðjan maí sendi 

rannsakandi kynningarbréf í tölvupósti á alla starfsmenn fyrirtækisins og þeir upplýstir um 

væntanlega rannsóknin ásamt markmiði og tilgang hennar, og að spurningalisti yrði sendur 

á netföng þeirra. Spurningalistinn var síðan settur upp í forriti á veraldarverfnum sem 

kallast Survey Monkey.com og voru spurningarnar settar fram bæði á ensku og íslensku. 

Spurningalistinn var sendur út þann 15. maí 2017 og stóð könnunin yfir til 15.júni 2017 

eða samtals í fjórar vikur og sendar voru tvær ítrekanir á þeim tíma.  

9.5 Úrvinnsla	gagna	
Við úrvinnslu gagnasafnsins var að mestu notast við Microsoft Excel. Til þess að reikna út 

einkunnir menningarvíddanna var byrjað á að reikna út meðaltal hverrar víddar fyrir sig 

og þau þeim síðan breytt í 100 stiga kvarða og einkunnir víddanna fundnar út. Því næst 

voru einkunnir ásamt yfir- og undirvíddum settar fram á radarkorti til greiningar og lýsandi 

tölfræði sett fram fyrir frekari túlkun á einstaka víddum.  

9.6 Þátttakendur	
Spurningalisti rannsóknarinnar var sendur út á netföng allra starfsmanna fyrirtækisins, eða 

23 talsins. Alls bárust rannsakanda 13 svör sem gerir heildarsvarhlutfall 56%, en lagt var 

upp með að fá minnst 50% svarhlutfall. Samkvæmt Rubin og Babbie (2013) er misjafnt 

hversu hátt svarhlutfall telst gott en í þessu tilfelli telst heildarþátttaka góð. Aldur 

þátttakenda var nokkuð dreifður en flestir þátttakendur voru á aldrinum 36 eða eldri, eða 

um 68%. Hvað kyn varðar tók aðeins ein kona þátt í rannsókninni. 
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10 Niðurstöður	
Þessi kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar á vinnustaðamenningu fyrirtækisins út 

frá spurningalista Denison. Líkt og fyrr kom fram er notast við meðaltöl og einkunnir við 

túlkun niðurstaðna. Einkunnir menningarvíddana eru reiknaðar út frá meðaltölum 

(meðaltal/5*100) og útkoman borin saman við fyrirfram ákveðin einkunnabil sem segja til 

um styrk- eða veikleika tiltekinnar víddar og þau eru: 

Ø Styrkleikabil (meðaltal frá 4,20-5,00, einkunnir frá 84-100) þýðir mjög góð staða. 

Ø Starfhæft bil (meðaltal frá 3,70-4,19, einkunnir frá 74-83) þýðir að staða sé 

ásættanleg. 

Ø Aðgerðabil (meðaltal frá 1,00-3,69, einkunnir frá 20-73) þýðir að staða sé veik, 

eða þörf á úrbótum 

Ef vídd er með meðaltal frá 4,20 til 5,00 og fær einkunn á bilinu 84 til 100 mælist hún 

á styrkleikabili. Ef vídd mælist á styrkleikabili er það vísbending um að staða þeirrar víddar 

sé sterk og að ekki sé þörf á úrbótum. Víddir sem mælast á starfhæfu bili með meðaltal frá 

3,70 til 4,19 og einkunn frá 74 til 83 teljast í ásættanlegri stöðu en eru þó hvorki veikar né 

sterkar. Starfhæft bil bendir til þess að hlutir séu í lagi en þó sé pláss fyrir úrbætur á þeim 

þáttum vinnustaðamenningarinnar sem víddin felur í sér, sem síðan getur styrkt 

vinnustaðamenninguna enn frekar. Víddir sem mælast á aðgerðabili með meðaltal frá 1,00 

til 3,69 og einkunn frá 20 til 73 benda til þess að víddin sé ekki nógu sterk og þörf er á 

úrbótum á þeim þáttum vinnustaðamenningarinnar (Auður Hermannsdóttir og Sif Cortes, 

2012).  

Hér verður fyrst vikið að túlkun á einkunnum yfirvídda og síðan verða einkunnir 

undirvídda skoðaðar í heild sinni út frá uppsetningu í líkani Denison. Því næst verða yfir- 

sem og undirvíddir skoðaðar í töflu þar sem kemur fram einkunnir, meðaltöl og hvaða bil 

víddirnar mældust á. Að lokum verður vikið að umfjöllun um hverja yfirvídd fyrir sig og 

þær undirvíddir sem tilheyra hverri og einni. 

10.1 Niðurstöður	rannsóknarinnar	
Líkt og áður hefur komið fram byggist mælitæki Denison á viðhorfi og hegðunarþáttum 

starfsmanna og út frá því getur líkanið gefið ákveðnar vísbendingar um hvar styrkleikar og 

veikleikar vinnustaðamenninga liggja, ásamt því að mæla sveigjanleika og stöðugleika. 

Víddirnar þátttaka og aðild og aðlögunarhæfni vísa til sveigjanleika og víddirnar markmið 

og samræmi vísa til stöðugleika. Líkanið getur einnig gefið vísbendingar um hversu mikla 
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áherslu skipulagsheildin leggur á ytri og innri þætti. Víddirnar aðlögunarhæfni og markmið 

vísa til ytri áherslu og víddirnar þátttaka og aðild og samræmi vísa til innri áherslna 

(Denison ofl, 2006). Á mynd 3 má sjá heildarniðurstöður rannsóknarinnar yfir einkunnir 

yfirvíddanna.  

 

 

Mynd	3. Yfirvíddir raðaðar eftir einkunnum 

 

Á mynd 3 sést að yfirvíddin þátttaka og aðild fær hæstu einkunn hjá fyrirtækinu með 

einkunnina 91. Yfivíddin aðlögunarhæfni fær næst hæstu einkunn með 83. Næst lægstu 

einkunn fær yfirvíddin samræmi með 80 og lægstu einkunn fær yfirvíddin markmið með 

einkunn upp á 77. Áhugavert er að allar yfirvíddir mældust yfir viðmiðunareinkunninni 74 

og því mældist engin vídd á aðgerðabili. Þátttaka og aðild er sú yfirvídd sem mældist hvað 

sterkust og er á styrkleikabili og yfirvíddirnar aðlögunarhæfni, samræmi og markmið 

mældust allar á starfhæfu bili.  

Yfirvíddin markmið mældist með lægstu einkunn yfirvídda, eða 77. Þessi yfirvídd 

endurspeglar hversu skýr og markviss stefna skipulagsheildarinnar er og hversu vel gengur 

að viðhalda henni. Víddin endurspeglar einnig skilning starfsmanna á stefnunni og hversu 

upplýstir þeir eru um hana. Ef stefna skipulagsheilda er skýr og starfsmenn vel upplýstir 

er auðveldara að skilja hver tilgangur hennar er, hver skammtíma- og langtímamarkmið 

hennar eru ásamt framtíðarsýn og hegðun starfsmanna mótast því í samræmi við tilsett 

markmið. Ef einkunn mælist lág á yfirvíddinni markmið má draga þá ályktun að starfsmenn 

séu ekki nógu meðvitaðir um stefnu og markmið skipulagsheildarinnar og skorti því 
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skilning á skammtíma- og langtímamarkmiðum ásamt framtíðarsýn. Þó svo að yfirvíddin 

markmið mældist með lægstu einkunn yfirvídda hjá fyrirtækinu mældist hún hinsvegar 

ekki á aðgerðabili og því er ekki um eiginlegan veikleika að ræða heldur telst staða 

víddarinnar ásættanleg en þó sé pláss fyrir úrbætur á þáttum víddarinnar til frekari 

styrkingar á vinnustaðamenningunni (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 1996; 

Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, Young 

og Cho, 2006). 

Yfirvíddin samræmi mældist með næst lægstu einkunn yfirvídda, eða 80. Þessi yfirvídd 

endurspeglar hversu mikil samkvæmni og stöðugleiki er innan skipulagsheildarinnar. 

Samræmi vísar til þess að hegðun starfsmanna stýrist af grunngildum 

skipulagsheildarinnar og starfsemin er samþætt og mikil skuldbinding frá starfsmönnum. 

Samræmi vísar einnig til þess hversu greiðar samskiptaleiðir eru innan 

skipulagsheildarinnar og hversu vel stjórnendum farnast í að viðhalda samstöðu og leysa 

úr vandkvæðum sem koma upp á vinnustaðnum. Ef einkunn mælist lág á þessari vídd 

bendir það til þess að hegðun starfsmanna stýrist ekki af grunngildum 

skipulagsheildarinnar og vandkvæði eru til staðar í daglegri starfsemi. Þá eru 

samskiptaleiðir ekki greiðar, ólíkar einingar eiga erfitt með að vinna saman og stjórnendur 

eiga erfitt með að viðhalda samstöðu og leysa úr starfstengdum vandkvæðum. Líkt og með 

yfirvíddina markmið mælist þessi yfirvídd nokkuð yfir viðmiðunareinkunn aðgerðarbils 

sem er 74, og aðeins fjórum stigum frá því að vera á styrkleikabili. Því má draga þá ályktun 

að staða víddarinnar sé nokkuð sterk og samræmi innan fyrirtækisins sé ásættanlegt en þó 

hægt að bæta þætti víddarinnar til að styrkja stöðu víddarinna enn frekar (Denison, 1984; 

1996; Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 

2004; Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni mældist með næst hæstu einkunn yfirvídda, eða 83. Þessi 

vídd enduspeglar getu skipulagsheilda til þess að bregðast við þeim breytingum sem geta 

átt sér stað í innra eða ytra umhverfi. Dæmi um slíkar breytingar geta verið breyttar kröfur 

viðskiptavina eða markaðsbreytingar.  

Víddin vísar einnig til þess hversu mikið skipulagsheildir beita sér fyrir að sjá fyrir 

hugsanlegar breytingar og hvernig skal bregðast við. Hátt skor á þessari vídd bendir til þess 

að skipulagsheildir séu ekki hræddar við að taka áhættur og læra af mistökum sínum. Það 

bendir einnig til þess að færni er til staðar til þess að innleiða og takast á við breytingar. 

Þessi vídd mældist á starfhæfu bili en aðeins einu stigi frá því að mælast á styrkleikabili.  
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 Staða víddarinnar er því nokkuð sterk og það má því álykta að fyrirtækið búi yfir góðri 

aðlögunarhæfni, leggi mikla áherslu á þarfir viðskiptavina og geti brugðist við þeim 

breytingum sem eiga sér stað í innra og ytra umhverfi (Denison, 1984; 1996; Denison og 

Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, 

Janovics, Young og Cho, 2006). 

Yfirvíddin þátttaka og aðild mældist með hæstu einkunn yfirvídda, eða 91. Þessi vídd 

endurspeglar hversu mikil áhersla er lögð á sjálfræði í vinnu, hversu mikil skuldbinding er 

til staðar hjá starfsmönnum ásamt starfsþróun. Hátt skor á þessari vídd bendir til þess að 

starfsmenn helga sig starfi sínu, finna fyrir stolti yfir verkefnum sínum og upplifa að þeir 

hafi eitthvað fram að færa. Hátt skor bendir einnig til að lögð sé áhersla á teymisvinnu og 

óhefðbundnir eða óbeinir stjórnunarhættir einkenna oft skipulagsheildir sem fá háa 

einkunn á víddinni. Þátttaka og aðild er eina yfirvíddin sem mældist á styrkleikabili hjá 

fyrirtækinu. Það má því draga þá ályktun að staða víddarinnar sé mög sterk og hún hafi 

góð áhrif á vinnustaðamenninguna og ekki sé þörf á úrbótum þessara þátta. Það má einnig 

álykta að starfsmenn fyrirtækisins séu helgaðir starfi sínu, finni til stolts og áhersla sé lögð 

á teymisvinnu og óbeina stjórnunarhætti (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 1996; 

Denison og Mishra, 1989; Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, Young 

og Cho, 2006). Á mynd 4 má síðan sjá heildareinkunnir yfir- og undirvíddanna settar upp 

í líkan Denison. 
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Mynd	4.	Einkunnir yfir- og undirvídda fyrirtækisins settar upp í líkan Denison	

 

Á mynd 4 sést hvernig víddirnar raðast upp í líkani Denison eftir einkunn og því hærri 

einkunn sem víddirnar fá, því nær teygja þær sig að jaðri líkansins. Líkt og áður hefur 

komið fram vísa yfirvíddirnar markmið og samræmi til stöðugleika og hátt skor á þeim 

yfirvíddum bendir til þess að skipulagsheildin sé stöðug. Það er að segja, stefna og gildi 

skipulagsheildarinnar eru þá skýr og markviss og lagðar eru áherslur á að samræmi sé á 

milli fyrirtækjastefnu, gilda og markmiða. Yfirvíddirnar þátttaka og aðild og 

aðlögunarhæfni vísa til sveigjanleika skipulagsheilda og hátt skor á þeim víddum bendir 

til þess að skipulagsheildin búi yfir færni til þess að bregðast við breytingum í innra og 

ytra umhverfi (Denison, 1984; 1996; Denison og Neale, 1996; Denison og Mishra, 1989; 

Denison, Haaland og Goelzer, 2004; Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). Á mynd 4 

sést einnig að sú undirvídd sem fær hæstu einkunn er undirvíddin samvinna með 93 og 

lægstu einkunn fékk undirvíddin markmið og takmörk með 75. Í töflu 3 má sjá samantekt 

yfir heildarniðurstöður yfir- og undirvídda ásamt einkunnabilum sem þær mælast á. 
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Tafla	3. Einkunnir yfir- og undirvídda 

Menningarvídd Fjöldi Meðaltal Einkunn Einkunnabil 

Þátttaka og aðild 13 4,55 91 Styrkleikabil 

Frelsi til athafna 13 4,60 92 Styrkleikabil 

Samvinna 13 4,64 93 Styrkleikabil 

Uppbygging á hæfni 13 4,40 88 Styrkleikabil 

Aðlögunarhæfni 13 4,14 83 Starfhæft bil 

Framkvæmd breytinga 13 4,15 83 Starfhæft bil 

Áhersla á viðskiptavini 13 4,07 81 Starfhæft bil 

Lærdómur fyrirtækja 13 4,21 84 Styrkleikabil 

Markmið 13 3,85 77 Starfhæft bil 

Stefna og áform 13 3,96 79 Starfhæft bil 

Markmið og takmörk 13 3,74 75 Starfhæft bil 

Framtíðarsýn 13 3,86 77 Starfhæft bil 

Samræmi 13 3,98 80 Starfhæft bil 

Megingildi 13 4,07 81 Starfhæft bil 

Samkomulag 13 3,96 79 Starfhæft bil 

Samhæfing og samþætting 13 3,93 79 Starfhæft bil 

 

Tafla 3 sýnir að flestar yfir- og undirvíddir fá einkunn á bilinu 75 til 84 sem staðsetur 

þær á starfhæft bil. Hinsvegar mælist yfirvíddin þátttaka og aðild á styrkleikabili ásamt 

öllum undirvíddum hennar með einkunnir á bilinu 88 til 93. Þátttaka og aðild og 

aðlögunarhæfni fengu hæstu heildareinkunnir yfirvídda þar sem aðlögunarhæfni fékk 83 

og þátttaka og aðild fékk 91 og eru þetta þær yfirvíddir sem vísa til sveigjanleika.  

Yfirvíddirnar markmið og samræmi mældust eilítið lægri í heildareinkunn þar sem 

samræmi fékk 80 og markmið fékk 77 og þessar yfirvíddir vísa til stöðugleika. Þessar 

niðurstöður benda til þess að vinnustaðamenning fyrirtækisins einkennist af meiri 

sveigjanleika en stöðugleika. Þó mældust yfirvíddirnar markmið og samræmi sem báðar 

vísa til stöðugleika, á starfhæfu bili og því er ekki hægt að draga þá ályktun að stöðugleiki 
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vinnustaðamenningarinnar sé lítill en hugsanlega má skoða þætti sem þarna falla undir til 

frekari úrbóta.  

Á mynd 5 má sjá betur hvernig einkunnir undirvídda raðast eftir einkunnafjölda og litir 

undirvíddana endurspegla þá yfirvídd sem þær tilheyra. 

 

Mynd	5. Undirvíddum raðað eftir einkunn 

 

Eins og sjá má á mynd 5 fengu undirvíddirnar samvinna, frelsi til athafna og 

uppbygging á hæfni hæstu einkunn undirvídda og tilheyra þær allar yfirvíddinni þátttaka 

og aðild. Samvinna mælist hæst með einkunn 93, frelsi til athafna mælist næst hæst með 

einkunn 92 og uppbygging á hæfni mælist þriðja hæst með einkunn 88. Þriðju til sjöttu 

hæstu einkunn fengu undirvíddirnar lærdómur fyrirtækis með 84, framkvæmd breytinga 

með 83 og áhersla á viðskiptavini með 81.  

 

Þessar undirvíddir tilheyra allar yfirvíddinni aðlögunarhæfni. Undirvíddin megingildi 

mælist með einkunn 81 og tilheyrir hún yfirvíddinni samræmi. Hinar tvær undirvíddir 

samræmis eru samkomulag með einkunn 79, og samæfing og samþætting einnig með 

einkunn 79. Undirvíddin markmið og takmörk mælist lægst undirvídda með einkunn 75 og 

tilheyrir hún yfirvíddinni markmið ásamt undirvíddunum framtíðarsýn með einkunn 77, 
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og stefna og áform með einkunn 79. Í næsta kafla á eftir verður nánar fjallað um 

undirvíddirnar og niðurstöður einkunna þeirra túlkaðar frekar. 

10.2 Þátttaka	og	aðild	
Líkt og áður kom fram fékk yfirvíddin þátttaka og aðild hæstu einkunn yfirvídda eða 91 

og mælist því á styrkleikabili. Einnig mælast allar undirvíddir sem tilheyra þessari vídd á 

styrkleikabili eins og sjá má á mynd 6. Tíu stiga munur er á hæstu og lægstu einkunn 

undirvíddanna og er lægsta einkunn fjórum stigum yfir viðmiðunareinkunn starfhæfs bils, 

sem er 84. Ekki er því hægt að álykta að þörf sé á úrbótum á þáttum þessara vídda vegna 

sterkra stöðu þeirra. 

 

Mynd	6. Einkunnir yfir- og undirvídda þátttöku og aðildar 

 

Undirvíddin samvinna fékk hæstu einkunn, með 93 og mældist einnig hæst allra 

undirvídda í líkaninu. Þessi undirvídd metur hversu mikil áhersla er lögð á teymisvinnu til 

þess að ná sameiginlegu markmiði og hversu vel ólíkum einingum skipulagsheildarinnar 

tekst að vinna saman (Denison ofl, 2006). Gott viðhorf starfsmanna til samvinnu má sjá í 

fullyrðingunni „frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk“, 

þar sem 84% þátttakenda svara mjög sammála og 15% svara sammála. Einnig voru 92% 

þátttakenda mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „markvisst er hvatt til samvinnu 

milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins“. Það bendir til þess að mikil samvinna ríki innan 

fyrirtækisins og ólíkum einingum gengur vel að vinna saman. 
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Undirvíddin frelsi til athafna fékk næst hæstu einkunn með 92. Undirvíddin metur 

hversu mikil áhersla er lögð á sjálfstæði í vinnu, frumkvæði og jafna valddreifingu 

(Denison ofl, 2006). Í því samhengi eru 100% þátttakenda mjög sammála eða sammála 

fullyrðingunni „flestir starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt“.  

Það bendir til þess að starfsmenn finni fyrir ábyrgðartilfinningu í garð starfs síns og séu 

skuldbundnir því. Annað áhugavert er að 100% þátttakenda eru mjög sammála eða 

sammála fullyrðingunni „ákvarðanir eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi sem bestu 

upplýsingarnar eru til staðar“. Það gefur vísbendingu um að valddreifing sé jöfn innan 

fyrirtækisins og traust ríki á milli starfsmanna.  

Undirvíddin uppbygging á hæfni fékk lægstu einkunn með 88. Undirvíddin metur 

hversu mikla áherslu skipulagsheildin leggur á áframhaldandi starfsþróun til þess að auka 

færni starfsfólks og bregðast við síbreytilegu umhverfi viðskiptaheimsins (Denison ofl, 

2006). Um 61% þátttakenda eru sammála fullyrðingunni „unnið er markvisst að því að 

starfshæfni fólks taki stöðugum framförum“ og 61% þátttakenda eru mjög ósammála eða 

ósammála fullyrðingunni „oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni 

sem nauðsynlegt er til að takast á við verkefnin“. Það bendir til þess að áhersla sé lögð á 

starfsþróun innan fyrirtækisins og að starfsfólk búi yfir þeirri þekkingu sem þarf til að leysa 

verkefni sín hverju sinni.  

10.3 Aðlögunarhæfni	
Yfirvíddin aðlögunarhæfni fékk næst hæstu einkunn yfirvídda með 83 og mælist því á 

starfhæfu bili. Aðlögunarhæfni vísar til þess hversu mikil áhersla er lögð á þarfir 

viðskiptavina og hversu meðtækileg skipulagsheildin er fyrir breytingum í innra og ytra 

umhverfi (Denison ofl, 2006). Mynd 7 sýnir einkunnir undirvídda sem falla undir 

aðlögunarhæfni. 
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Mynd	7. Einkunnir yfir- og undirvídda aðlögunarhæfni 

 

Á mynd 7 sést að undirvíddin lærdómur fyrirtækis fær hæstu einkunn með 84 og mælist 

því á styrkleikabili. Undirvíddin vísar til þess hversu móttækileg skipulagsheildin er fyrir 

hinum ýmsu skilaboðum í umhverfi sínu og hvort hún noti skilaboðin til þekkingaröflunar 

og frekari starfsþróunar (Denison ofl, 2006). Þegar þátttakendur svöruðu fullyrðingunni 

„við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur“ voru 69% mjög sammála 

og um 30% sammála, sem gefur vísbendingu um að fyrirtækið nýti skilaboð frá umhverfi 

sínu til að bæta starfsemi sína. Um 46% þátttakenda eru sammála og 38% eru mjög 

sammála fullyrðingunni „hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni“ og út frá því 

má álykta að fyrirtækið veiti starfsfólki sínu tækifæri til þess að nýta hæfni sína til 

nýsköpunar og umbunað er fyrir slíka starfshætti. Lærdómur fyrirtækis er sú undirvídd sem 

mælist á styrkleikabili og því er ekki hægt að meta sem svo að úrbóta sé þörf á þessum 

þætti vinnustaðamenningarinnar.  

Undirvíddin áhersla á viðskiptavini fær einkunn 81 og mælist því á starfhæfu bili og 

þrem stigum frá viðmiðunareinkunn styrkleikabils. Þessi undirvídd metur hversu mikla 

áherslu skipulagsheildin leggur á að mæta þörfum viðskiptavina og aðlaga vinnu sína að 

þeim (Denison ofl, 2006). Meirihluti þátttakenda eða 69% eru mjög sammála eða sammála 

fullyrðingunni „tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga“ og 100% 

þátttakenda eru mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „starfsfólk er hvatt til að hafa 

bein samskipti við viðskiptavini“. Því má álykta að fyrirtækið aðlagi störf sín að þörfum 

viðskiptavina og lagt er upp með að samskipti við viðskiptavini séu góð. Í fullyrðingunni 
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„allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavina“ eru 15% þátttakenda mjög 

sammála og 46% þátttakenda sammála. Það bendir til þess að fyrirtækið sé móttækilegt 

fyrir breytingum og lagi sig að þörfum viðskiptavina en gera má úrbætur á skilningi 

starfsmanna á óskum og þörfum þeirra. Þessi undirvídd mælist á starfhæfu bili en aðeins 

þremur stigum frá viðmiðunareinkunn styrkleikabils og því er ekki hægt að meta sem svo 

að um eiginlegan veikleika vinnustaðamenningarinnar sé að ræða.  

Undirvíddin framkvæmd breytinga fær einkunn 83 og mælist því á starfhæfu bili og 

aðeins einu stigi frá því að ná viðmiðunareinkunn styrkleikabils. Þessi undirvídd metur 

hvernig skipulagsheildum tekst til að lesa í viðskiptaumhverfi sitt, hvernig þær bregðast 

við og sjá fyrir væntanlegar breytingar (Denison ofl, 2006). Í því samhengi eru um 76% 

þátttakenda mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni „tilraunir til að koma á 

breytingum mæta að jafnaði mótstöðu“ og 69% þátttakenda eru mjög sammála eða 

sammála fullyrðingunni „við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisðila og 

öðrum breytingum í viðskiptaumhverfinu“.  

Það gefur til kynna að fyrirtækið er meðvitað um viðskiptaumhverfi sitt og áhersla er 

lögð á að bregðast við breytingum. Einnig bendir það til þess að framkvæmdir breytinga 

mæta að jafnaði ekki mótstöðu. 

10.4 Samræmi	
Yfirvíddin samræmi fékk næst lægstu einkunn yfirvídda með 80 og mælist á starfhæfu bili. 

Þessi yfirvídd endurspeglar samkvæmni og stöðugleika skipulagsheildarinnar (Denison 

ofl, 2006). Mynd 8 sýnir einkunnir undirvídda sem falla undir samræmi. 
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Mynd	8. Einkunnir yfir- og undirvídda samræmis 

 

Sjá má á mynd 8 að undirvíddin megingildi fær hæstu einkunn undirvídda með einkunn 

81 og mælist á starfhæfu bili og þrem stigum frá því að ná viðmiðunareinkunn fyrir 

styrkleikabil. Þessi undirvídd endurspeglar hvort að skipulagsheildir búi yfir skýrum 

megingildum og að hve miklu leyti starfsmenn tileinka sér þau. Deili starfsfólk með sér 

sameiginlegum gildum skapar það samræmi í þeim væntingum sem starfsfólk gerir til 

starfs síns (Denison ofl, 2006). Í fullyrðingunni „starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og 

samræmdum megingildum“ svara um 92% þátttakenda ýmist sammála eða mjög sammála, 

sem gefur vísbendingu um að megingildi fyrirtækisins séu skýr og starfsfólk sé meðvitað 

um þau. Einnig eru 92% þátttakenda ýmist mjög sammála eða sammála fullyrðingunni 

„stjórnendur og leiðtogar eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum“ og gefur það 

til kynna ákveðinn stöðugleika í starfseminni. 

Undirvíddin samhæfing og samþætting fékk einkunnina 79 og mælist því á starfhæfu 

bili og fimm stigum frá viðmiðunareinkunn styrkleikabils. Undirvíddin endurspeglar 

hversu vel ólíkum einingum skipulagsheilda gengur að vinna saman til þess að ná 

sameiginlegum markmiðum (Denison ofl, 2006). Um 92% þátttakenda eru mjög ósammála 

eða ósammála fullyrðingunni „að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins 

er eins og að starfa með einhverjum úr öðru fyrirtæki“. Það bendir til þess að samhæfing 

innan fyrirtækisins sé góð. Því til frekari stuðnings eru 69% þátttakenda mjög sammála 

eða sammála fullyrðingunni „það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi 

eininga fyrirtækisins“.  
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Undirvíddin samkomulag fékk einnig einkunnina 79 og mælist því einnig á starfhæfu 

bili og fimm stigum fá viðmiðunareinkunn styrkleikabils. Þessi undirvídd metur hvernig 

starfsfólki gengur að leysa úr mikilvægum viðfangsefnum sem kunna að koma upp sem og 

færni leiðtoga til þess að leysa úr ágreiningi (Denison ofl, 2006). Um 75% þátttakenda eru 

mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „ef kemur upp ósamkomulag, leggjum við hart 

að okkur að finna góða lausn fyrir alla aðila“. Einnig eru 53% þátttakenda mjög ósammála 

eða ósammála fullyrðingunni við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um 

mikilvæg mál“. Það virðist því sem svo að lagt sé upp með að komast að samkomulagi sem 

henta öllum aðilum ef ósamkomulag koma upp og að jafnaði ná aðilar máls að finna lausn 

á mikilvægum málum. 

10.5 Markmið	
Yfirvíddin markmið fékk lægstu einkunn yfirvídda með 77 og mælist á starfhæfu bili. 

Yfirvíddin metur hversu skýr markmið, tilgangur og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar 

eru og hversu upplýst starfsfólk er um þessa þætti (Denison ofl, 2006). Mynd 9 sýnir 

einkunnir undirvídda sem falla undir markmið. 

 

Mynd	9. Einkunnir yfir- og undirvídda markmiðs 

	

Mynd 9 sýnir að undirvíddin stefna og áform fékk hæstu einkunn undirvíddana með 79 

og mælist því á starfhæfu bili og fimm stigum frá viðmiðunareinkunn styrkleikabils. Þessi 

undirvídd metur hversu upplýstir starfsmenn eru um tilgang fyrirtækisins og hvernig ætlast 

er til að markmiðum sé náð (Denison ofl, 2006). Um 76% þátttakenda eru mjög sammála 
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eða sammála fullyrðingunni „fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar“. Einnig eru 

69% þátttakenda mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „fyrirtækið hefur skýra stefnu 

til framtíðar“. Það má því álykta sem svo að stefna og tilgangur fyrirtækisins sé skýr og 

starfsfólk sé upplýst um þessa þætti.  

Undirvíddin framtíðarsýn fékk einkunn 77 og mælist því á starfhæfu bili og sjö stigum 

frá viðmiðunareinkunn styrkleikabils. Undirvíddin metur skilning starfsmanna á 

langtímamarkmiðum og hvort skipulagsheildin deili með sér ákveðinni hugmynd um 

hvernig starfsemin skal vera í framtíðinni (Dension ofl, 2006). Í fullyrðingum tengdum 

framtíðarsýn eru 61% þátttakenda mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni 

„skammtímahugsun ógnar oft á tíðum framtíðarsýn fyrirtækisins“. Um 76% þátttakenda 

eru mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „við erum fær um að sinna daglegum 

verkefnum án þess að missa sjónar á framtíðarsýninni“. Fyrirtækið virðist því búa yfir 

nokkuð skýrri framtíðarsýn og starfsemin unnin í takt við hana.  

Undirvíddin markmið og takmörk fékk lægstu einkunn undirvíddana með 75 og mælist 

á starfhæfu bili og níu stigum frá viðmiðunareinkunn starfhæfs bils. Þessi undirvídd metur 

hvort fyrirtækið búi yfir markmiðum sem eru skýr, hvort þau tengist stefnu og framtíðarsýn 

fyrirtækisins og hvort verkefnakröfur séu í takt við tilsett markmið (Denison ofl, 2006). 

Markmið fyrirtækisins virðast vera skýr starfsfólkinu þar sem að 84% þátttakenda eru mjög 

sammála eða sammála fullyrðingunni „leiðtogar/stjórnendur hafa gefið út yfirlýsingar um 

þau markmið sem við erum að reyna að ná“. Um 61% þátttakenda eru mjög sammála eða 

sammála fullyrðingunni „við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum 

markmiðum“ og gefur það til kynna að fylgst sé með framgangi verkefna og 

verkefnakröfur eru settar með markmið fyrirtækisins í huga. Þessi vídd mældist lægst allra 

undirvídda í líkaninu með einkunnina75 en mælist samt sem áður á starfhæfu bili. Það 

bendir því til þess að staða víddarinnar sé í lagi en úrbætur á þessum þáttum 

vinnustaðamenningarinnar myndi styrkja stöðu hennar enn frekar.  

10.6 Viðhorf	starfsfólks	til	árangurs	fyrirtækisins	
Hérna verður fjallað um seinni hluta spurningakönnunnarinnar sem beindist að viðhorfi 

þátttakenda til árangurs fyrirtækisins. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til 

þriggja árangusfullyrðinga. Allir þátttakendur rannsóknarinnar svöruðu spurningunum og 

mynd 10 sýnir heildareinkunnir þessara árangursþátta. 
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Mynd	10.	Heildareinkunnir árangursþátta 

 

Líkt og sjá má á mynd 10 fá árangursþættirnir gæði vara og þjónustu og ánægja 

starfsmanna hæstu einkunn með 91 og heildarframmistaða fyrirtækis fær einkunn 86. Það 

staðsetur alla árangursþættina á styrkleikabil. Í fullyrðingunni sem beinist að gæði vöru og 

þjónustu telja 61% þátttakenda frammistöðu vera framúrskarandi og 30% telja 

frammistöðu frekar góða. Hvað ánægju starfsmanna varðar telja 53% þátttakenda 

frammistöðu vera framúrskarandi og 46% telja frammistöðu frekar góða. Að lokum telja 

30% þátttakenda að heildarframmistaða fyrirtækisins sé framúrskarandi og 69% telja 

heildarframmistöðu vera frekar góða.  
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11 Umræður	

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar til umfjöllunar og leitast verður 

við að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram við upphaf rannsóknarinnar og 

voru þær eftirfarandi: 

• Hvað einkennir vinnustaðamenningu fyrirtækisins? 

• Hverjir eru helstu styrkleikar vinnustaðamenningarinnar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar vinnustaðamenningarinnar? 

Fjallað verður um hvað einkennir helst vinnustaðamenningu fyrirtækisins og dregnar 

verða ályktanir út frá niðustöðum rannsóknarinnar um hverjir séu helstu styrkleikar og 

veikleikar hennar. Verða niðurstöður jafnframt túlkaðar með óhefðbundnar 

stjórnunaraðferðir fyrirtækisins í huga og fjallað verður stuttlega um samskonar rannsóknir 

sem famkvæmdar hafa verið á vinnustaðamenningum annarra fyrirtækja til samanburðar. 

Að lokum verða annmarkar rannsóknarinnar til umræðu og gerð verður grein fyrir atriðum 

sem betur hefðu mátt fara.  

11.1 Helstu	niðurstöður		
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær túlkaðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að allar yfir- og undirvíddir vinnustaðamenningar sem líkan Dension 

felur í sér mælast yfir viðmiðunareinkunn 74, sem er viðmiðunareinkunn fyrir aðgerðabil 

og bendir til þess að úrbóta sé þörf (Auður Hermannsdóttir og Sif Cortes, 2012). Það 

staðsetur því allar yfir- og undirvíddirnar á starfhæft bil en það bendir til þess að staða 

víddana sé ásættanleg. Yfirvíddin þátttaka og aðild mælist jafnframt á styrkleikabili ásamt 

öllum undirvíddum hennar og gefur það til kynna sterka stöðu þátta 

vinnustaðamenningarinnar sem þar falla undir og ekki sé þörf á úrbótum (Auður 

Hermannsdóttir og Sif Cortes, 2012). Einkunnir yfirvídda voru á bilinu 77 til 91. Hvað 

undirvíddir varðar mælast einkunnir þeirra á bilinu 75 til 93.  

Líkt og áður hefur komið fram fram mældist yfirvíddin þátttaka og aðild hæst yfirvídda 

með 91 og eina yfirvíddin á styrkleikabili. Víddin metur meðal annars viðhorf starfsfólks 

til valddreifingar innan skipulagsheildarinnar, samvinnu og hversu skuldbundnir 

starfsmenn eru fyrirtækinu (Dension og Neale, 1996; Dension ofl, 2006). Há einkunn 

víddarinnar gefur vísbendingu um að starfsmenn séu skuldbundnir starfeminni, þeir upplifa 

sig metna að verðleikum og að lögð sé mikil áhersla á samvinnu á öllum sviðum 
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starfseminnar. Það endurspeglast í undirvíddinni samvinna, en hún fékk hæstu einkunn 

allra undirvídda með 93. Sjálfstæði í vinnu virðist vera í hávegum höfð innan fyrirtækisins 

og starfsmenn hvattir til þess að taka eigin ákvarðanir, þar sem undirvíddin frelsi til athafna 

mældist næst hæst undirvídda með 92. Einnig virðist vera mikið lagt upp úr því að auka 

færni starfsfólks með áframhaldandi starfsþróun þar sem undirvíddin uppbygging á hæfni 

mældist með einkunn 88. Þar sem allar undirvíddir mældust á styrkleikabili er hægt að 

álykta sem svo að þessir þættir hafi góð áhrif á vinnustaðamenninguna og að ekki sé þörf 

á úrbótum þessara þátta.  

Yfirvíddin aðlögunarhæfni mældist næst hæst yfirvídda með einkunnina 83 og leggur 

víddin mat á móttækileika skipulagsheilda fyrir breytingum í viðskiptaumhverfi og þörfum 

viðskiptavina (Denison og Neale, 1996; Denison ofl, 2006). Einkunn víddarinnar var einu 

stigi frá því að mælast á styrkleikabili og bendir það til að starfsfólk upplifi starfsemina 

sveigjanlega og að hún búi yfir úrræðum til þess að bregðast við hinum ýmsu breytingum 

í starfsumhverfi sínu. Undirvíddin lærdómur fyrirtækis rennir frekari stoðum undir þann 

styrkleika þar sem hún mældist ein undirvídda á styrkleikabili og hún bendir til þess að 

fyrirtækið leggi áherslu á að lesa í umhverfi sitt, bregðast við breytingum og læra af 

mistökum sínum. Draga má þá ályktun að breytingar mæti að jafnaði ekki mótstöðu og 

fyrirtækið geti séð fyrir væntanlegar breytingar þar sem undirvíddin framkvæmd breytinga 

fékk einkunnina 83 og var aðeins einu stigi frá styrkleikabili. Viðskiptavinir virðast hafa 

bein áhrif á ákvarðanir starfsfólks og kröfur og þarfir þeirra hafa áhrif á starfsemina þar 

sem undirvíddin áhersla á viðskiptavini mældist með einkunnina 81. Þar sem að fyrirtækið 

vinnur að hönnun hugbúnaðarlausna fyrir viðskiptavini þykir ekki óeðlilegt að mikið mark 

sé tekið á þörfum og kröfum viðskiptavina til þess að veita sem besta þjónustu. Niðurstöður 

sýna að allar undirvíddir aðlögunarhæfni mældust á efri mörkum starfhæfs bils og því er 

ekki metið sem svo að þessir þættir vinnustaðamenningarinnar geti talist til veikleika.  

Yfirvíddin samræmi fékk næst lægstu einkunn yfirvídda með einkunn 80 og leggur sú 

vídd mat á samkvæmni og stöðugleika. Há einkunn á þessari yfirvídd bendir til að 

samhæfing sé góð innan fyrirtækisins og að fyritækið búi yfir stöðugleika (Denison og 

Neale, 1996; Denison ofl, 2006). Fyrirtækið virðist búa yfir gildum sem hafa áhrif á 

starfsemina og starfsmenn eru nokkuð meðvitaðir um þessi gildi og tileinka sér þau við 

vinnu sína og endurspeglast það viðhorf í undirvíddinni megingildi sem fékk einkunn 81. 

Undirvíddirnar samkomulag og samhæfing og samþætting fengu jafn háar einkunnir, eða 

79. Það gefur vísbendingu um að tiltölulega auðvelt sé fyrir starfsfólk og leiðtoga að 
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komast að samkomulagi um mikilvæg málefni, að ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinni 

auðveldlega saman og starfsemin myndar eina heild.  

Samræmi mældist næst lægst yfirvídda en þar sem einkunnir yfir- og undirvíddanna 

mældust allar á efri mörkum starfhæfs bils teljast þættirnir ekki til eiginlegs veikleika á 

vinnustaðamenningunni. Smávægilegar úrbætur á þessum þáttum myndu leiða til þess að 

víddirnar næðu styrkleikabili og samkeppnishæfi fyrirtækisins myndi aukast enn frekar 

með auknum styrk vinnustaðamenningarinnar (Schein, 2004; Denison og Mishra, 1995; 

Barney, 1986). 

Yfirvíddin markmið mældist með lægstu einkunn yfirvídda með einkunnina 77 og 

metur sú vídd hversu skýr tilgangur, stefna og markmið skipulagsheilda er ásamt því 

hversu meðvitað starfsfólk er um þessa þætti. Há einkunn á þessari vídd bendir til að 

starfsfólk sé meðvitað um tilgang og stefnu fyrirtækisins og viti til hvers er ætlast af þeim 

til þess að ná tilsettum markmiðum (Denison og Neale, 1996; Denison ofl, 2006). Það má 

renna frekari stoðum undir það, þar sem undirvíddin stefna og áform mældist hæst þeirra 

þriggja undirvídda, sem falla undir þessa yfirvídd, með einkunnina 79. Mikilvægt er fyrir 

skipulagsheildir að búa yfir skýrri stefnu og tilgangi þar sem það leiðir til aukins árangurs 

(Mintzberg, 1994). Starfsfólk virðist að mestu leyti upplýst um framtíðarsýn fyrirtækisins 

og deila með sér sameiglegri hugmynd um hvernig fyrirtækið skal vera í framtíðinni þar 

sem undirvíddin framtíðarsýn mældist með einkunn 77. Undirvíddin markmið og takmörk 

mældist með lægstu einkunn undirvídda með einkunn 75 og tveimur stigum frá 

aðgerðabili. Starfsfólk virðist því vera meðvitað um hver markmið fyrirtækisins eru og 

markmiðin ásamt verkefnakröfum eru í takt við stefnu og framtíðarsýn. Einkunn 

undirvíddarinnar er á neðri mörkum starfhæfs bils og því má draga þá ályktun að gera megi 

smávægilegar úrbætur á þessum þætti. Það væri hægt að gera með því að upplýsa starfsfólk 

betur um hver markmið starfseminnar er í heild sinni og ganga úr skugga um að starfsfólk 

hafi skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni. Vert er að nefna að þrátt fyrir 

að einkunnir yfir- og undirvíddanna markmið og takmörk mældust lægstar eru þær þó allar 

á starfhæfu bili og teljast því ekki til veikleika sem slíkra en úrbætur á þáttunum myndi 

leiða til frekari styrkingar á vinnustaðamenningunni. 

11.2 Helstu	einkenni	vinnustaðamenningarinnar	
Sé vinnustaðamenning fyrirtækisins sett í fræðilegt samhengi eftir greiningu gagna má 

tengja einkenni hennar við tvær vinnustaðamenningar sem settar voru fram af Hofstede 

(1994; 2001). Niðurstöður benda til þess að vinnustaðamenning fyrirtækisins teljist blanda 
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af starfsmannadrifinni vinnustaðamenningu og opnu kerfi. Í starfsmannadrifinni menningu 

er meiri áhersla lögð á velferð starfsmanna en fastmótaða verkferla og leiðtogum er 

umhugað um persónuleg vandamál þeirra (Hofstede, 1994; 2001). Þessi ályktun er dregin 

af því að yfirvíddin þáttaka og aðild mældist hæst allra yfirvídda ásamt undirvíddum sínum 

og því má telja að starfsmenn séu skulbundnir starfi sínu og að leiðtogar beri mikið traust 

til starfsmanna sinna með því að ýta undir sjálfstæði í vinnu. Einnig benda áhersluþættir 

stjórnkerfis fyrirtækisins til þess að starfsmannadrifin menning ríki þar sem að 

megináhersla er lögð á að rækta mannauðinn og gæði teymanna talin endurspegla gæði 

varanna. Þar sem opið kerfi er við líði eru bæði starfsmenn og skipulagsheildin móttækileg 

fyrir ytri áhrifum (Hofstede, 1994; 2001). Það má því telja sem svo að opið kerfi einkenni 

vinnustaðamenningu fyrirtækisins þar sem að yfirvíddin aðlögunarhæfni mældist næst 

hæst yfirvídda og bendir hún til móttækileika fyrir innri og ytri áhrifum og eiginleika til að 

bregðast við kröfum viðskiptavina. Niðurstöður árangursspurninganna sýndu að þær 

mældust allar á efri mörkum styrkleikabils og því má telja að mjög gott viðhorf 

starfsmanna ríki til fyrirtækisins og heildarframmistöðu þess.  

Hvað stjórnunaraðferðir varðar má draga þá ályktun að notast sé við ákveðna 

umbreytingastjórnun innan fyrirtækisins og samkvæmt Barney (1986) leiðir 

umbreytingastjórnun oft til sterkrar vinnustaðamenningar. Umbreytingastjórnun 

einkennist af því að leiðtogar og aðrir starfsmenn hvetja hvorn annan í starfi, mikið traust 

ríkir milli starfsmanna og leiðtoga, starfsmenn trúa að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að 

færa og valddreifing sé jöfn. Slíkir þættir auka bæði sjálfstraust starfsfólks, framleiðni og 

þar með myndast sterk vinnustaðamenning sem verður til þess að skipulagsheildin skarar 

fram úr (Meta og Krishnan, 2004). 

11.3 Helstu	styrkleikar	og	veikleikar	vinnustaðamenningarinnar	
Út frá heildarniðurstöðum má sjá að allar yfir- og undirvíddir mældust á starfhæfu bili sem 

bendir til þess að vinnustaðamenning fyrirtækisins sé að jafnað sterk og ekki sé brýn þörf 

á úrbótum. Hins vegar mældist yfirvíddin þátttaka og aðild ein yfirvídda á styrkleikabili 

ásamt öllum undirvíddum sínum og endurpseglar hún skulbindingu starfsmanna, samvinnu 

og sjálfræði í vinnu (Denison og Neale, 1996; Denison 2006). Að auki mældist undirvíddin 

samvinna hæst allra undirvídda í líkaninu. Samkvæmt Denison (1984) vegnar þeim 

skipulagsheildum að jafnaði betur sem búa yfir starfsmönnum sem sýna mikla „þátttöku“ 

(e. involvement). Það má því álykta að það teljist til styrkleika að fyrirtækið búi yfir 

skuldbundnum starfsmönnum sem finna fyrir ábyrgðartilfinningu í garð starfs síns og að 
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samvinna sé í hávegum höfð. Áhugavert þykir að helsti styrkleiki 

vinnustaðamenningarinnar endurspeglar að mörgu leyti þá áhersluþætti sem stjórnkerfi 

fyrirtækisins felur í sér þ.e sjálfræði í vinnu, jafna valdadreifingu og áherslu á velferð 

mannauðsins.  

Heildarniðurstöður sýndu einnig að yfirvíddin aðlögunahæfni mældist næst hæst 

yfirvídda og undirvídd hennar lærdómur fyrirtækis mældist hæst undirvíddana þriggja og 

jafnframt á styrkleikabili. Aðlögunarhæfni metur færni skipulagsheilda í að lesa í 

viðskiptaumhverfi sitt, aðlagast þeim breytingum sem verða og nýta skilaboð frá 

umhverfinu til frekari starfsþróunar (Denison og Neale, 1996; Denison ofl, 2006). Því má 

álykta að annar styrkleiki vinnustaðamenningarinnar liggi í móttækileika hennar fyrir 

breytingum og færni í að lesa viðskiptaumhverfi sitt og bregðast við breyttum 

markaðsstefnum og þörfum viðskiptavina. Samkvæmt Denison (1984; 1996) eru fyrirtæki 

sem búa yfir slíkri færni líklegri en önnur til að skila hagnaði. Þar sem að fyrirtækið er ekki 

stofnun á vegum hins opinbera eru ekki hindranir í vegi fyrir umboði starfsmanna til 

ákvarðanatöku og athafna og má því telja að það að valdi því að fyrirtækið eigi auðveldara 

með að aðlagast umhverfi og þörfum viðskiptavina.  

Einnig má telja þætti yfirvíddarinnar samræmi til styrkleika þar sem hún mældist á efri 

mörkum starfhæfs bils ásamt þeim undirvíddum sem undir hana falla. Víddin metur 

samkvæmni og stöðugleika skipulagsheildarinnar og há einkunn bendir til að samhæfing 

ólíkra eininga sé góð og starfsmenn deila með sér sameignlegum gildum sem verður til 

þess að vinnustaðamenningin myndar eina heild. 

Heildarniðustöður sýndu að allar yfir- og undirvíddir mældust ýmist á efri mörkum 

starfhæfs bils eða á styrkleikabili og því er ekki hægt að meta sem svo að eiginlegir 

veikleikar séu til staðar í vinnustaðamenningu fyrirtækisins en sú yfirvídd sem mældist 

lægst var yfirvíddin markmið. Einnig mældist undirvíddin markmið og takmörk lægst allra 

undirvídda í líkaninu. Því má álykta að þeir þættir sem víddirnar fela í sér, eins og skýr 

markmið, tilgangur og áform starfseminnar, séu ekki jafn skýrir og aðrir þættir 

vinnustaðamenningarinnar. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar benda því til þess að út frá háum einkunnum yfir- 

og undirvídda megi álykta að vinnustaðamenning fyrirtækisins sé að jafnaði sterk en pláss 

er fyrir smávægilegar úrbætur á þeim víddum sem mælast á starfhæfu bili til þess að styrkja 

vinnustaðamenninguna enn frekar (Schein, 2004; Denison og Mishra, 1995; Barney, 

1986). 
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11.4 Samanburður	rannsókna	
Áhugavert var að bera niðurstöður rannsóknarinnar við fyrri rannsóknir sem hafa greint 

vinnustaðamenningar skipulagsheilda út frá líkani Denison. Litið var til rannsókna Gerðar 

Pétursdóttur (2008), Ernu Oddnýjar Gísladóttur (2015) og Sifjar Cortes (2012) á 

vinnustaðamenningum Batterísins-arkitektum, Samgöngustofu og Háaleitisskóla. Í þeim 

rannsóknum mátti sjá svipaðar niðurstöður og um ræðir í þessari rannsókn en einnig var 

margt ólíkt.  

Niðurstöður rannsóknar á vinnustaðamenningu Batterísins sýndu svipaða styrkleika og 

komu fram í þessari rannsókn , en nokkur munur var á stigafjölda. Í báðum rannsóknum 

mældist þátttaka og aðild hæst yfirvídda en í fyrri rannsókninni mældist hún með 80 og í 

seinni rannsókninni mældist hún með 91, því munaði 11 stigum. Aðlögunarhæfni mældist 

næst hæst í báðum rannsóknum. Í fyrri rannsókninni mældist hún með einkunnina 77 en í 

seinni rannsókninni mældist hún með einkunnina 83. Helsti veikleiki fyrri rannsóknarinnar 

var yfirvíddin samræmi með einkunnina 72 og veikasta yfirvídd þessarar rannsóknar var 

markmið með einkunnina 77. Því má sjá að styrkleikar vinnustaðamenninganna eru 

svipaðir en vinnustaðamenning fyrirtækisins sem þessi rannsókn beindist að virðist heldur 

sterkari vegna mikils muns á stigafjölda. 

Niðurstöður í rannsókn á vinnustaðamenningu Háaleitisskóla sýndi að helsti styrkleiki 

hennar mældist í þátttöku og aðild með 75 í einkunn en sú yfirvídd mældist með 

einkunnina 91 í þessari rannsókn. Í fyrri rannsókninni mældist undirvíddin samvinna hæst 

undirvídda með 76 og hjá fyrirtækinu sem rannsókn þessi beindist að mældist hún með 93. 

Lægsta einkunn fyrri rannsóknarinnar fékk yfirvíddin markmið með 58 og sama yfirvídd 

fékk lægstu einkunn í þessari rannsókn en hún mældist með 77. Það er því 19 stiga munur 

á einkunnum lægstu yfirvíddanna og 16 stiga munur á hæstu yfirvíddunum.  

Í rannsókn sem beindist að vinnustaðamennigu Samgöngustofu voru niðurstöður 

nokkuð ólíkar þeim sem birtust í þessari rannsókn. Hjá Samgöngustofu mældist yfirvíddin 

markmið með hæstu einkunn eða 62 og í þessari rannsókn var sama yfirirvídd sú lægsta 

með 77 í einkunn. Þátttaka og aðild mældist næst hæst yfirvídda hjá Samgöngustofu með 

61 og samvinna mældist hæst undirvídda með 57. Í þessari rannsókn mældist undirvíddin 

samvinna hæst allra undirvídda með 93 í einkunn. Samræmi mældist lægst yfirvídda með 

einkunn 58 hjá Samgöngustofu og í þessari rannsókn mældist sú vídd með einkunnina 80. 

Það má því sjá greinilegan mun á stigafjölda og draga má þá ályktun að verulegur munur 

er á styrkleika vinnustaðamenninganna.  
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Út frá þessum samanburði má sjá að mikill stigamunur er á menningarvíddum 

fyrirtækjanna og vinnustaðamenning fyrirtækisins sem hér um ræðir telst verulega sterk í 

samanburði við önnur íslensk fyrirtæki. Velta má vöngum yfir því hvað veldur slíkum 

styrkleikamun og ályktar rannsakandi að það stafi meðal annars af stærð fyrirtækisins, 

ásamt þeim stjórnunarháttum sem eru við líði. Einnig telur rannsakandi önnur ástæða gæti 

verið sú að fyrirtækið búi yfir meira frelsi en þau sem tekin voru til samanburðar, þar sem 

fyritækið starfar ekki á vegum hins opinbera. Því ber að varast að alhæfa um samanburð 

sem þennan þar sem verið er að bera saman fyrirtæki sem starfa á ólíkum vettvangi. Þvi 

gæti samanburður á vinnustaðamenningum annarra hugbúnaðarfyrirtækja gefið betri mynd 

þar sem starfsumhverfi er líkara. 

11.5 Annmarkar	rannsóknarinnar	
Við gerð rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferðafræði þar sem notast var við 

töluleg gildi til þess að mæla viðhorf þátttakenda og ber slík aðferðafræði með sér nokkur 

vandkvæði sem vert er að varast við túlkun niðurstaðna. Notast var við staðlaðan 

spurningalista sem bauð eingöngu upp á lokaðar spurningar með fimm svarmöguleikum 

og því gátu þátttakendur ekki komið fram með viðbótar upplýsingar um viðhorf eða 

tilfinningar í garð vinnustaðamenningarinnar. Það getur leitt til þess að rannsakandi fái 

ekki nógu mikla dýpt í svör þátttakenda og því ber að varast alhæfingar út frá tölulegum 

niðurstöðum. Alls tóku 13 starfsmenn af 23 þátt í rannsókninni sem gerði svarhlutfall 56% 

sem má teljast gott en sökum lítils úrtaks er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar á alla 

starfsmenn fyrirtækisins eða yfir á almennt úrtak. Niðurstöður þessarar megindlegu 

rannsóknar geta því gefið ákveðnar vísbendingar um einkenni, styrkleika og veikleika 

vinnustaðamenningarinnar en ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Hinsvegar felur 

eigindleg aðferðafræði í sér aðferðir eins og viðtöl, rýnihópa og vettvangsathuganir og slík 

aðferðafræði er betur til þess fallin að gefa þátttakendum rými til frekari tjáningar og gefur 

rannsakanda færi á að fá fleiri sjónarhorn og meiri dýpt í svör þátttakenda. 
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12 Lokaorð	
Þessi rannsókn beindist að því að greina styrkleika og veikleika vinnustaðamenningar 

íslensks hugbúnaðarfyrirtækis sem notast við óhefðbundna stjórnunarhætti. Einnig var 

reynt að koma auga á helstu einkenni vinnustaðamenningarinnar. Hugtakið 

vinnustaðamenning hefur verið ríkjandi í stjórnunarfræðum síðastliðna áratugi og hafa 

rannsóknir á viðfangsefninu sýnt að skipulagsheildir sem búa yfir sterkri 

vinnustaðamenningu ná að jafnaði betri árangri en aðrar. Til þess að skapa sterka 

vinnustaðamenningu er mikilvægt að stjórnendur og starfsmenn deili sameiginlegum 

gildum og markmið skipulagsheildarinnar þurfa að vera skýr. Einnig skapar það sterka 

vinnustaðamenningu ef starfsmenn deila sameiginlegum skoðunum og viðhorfum. Að auki 

geta ákveðnir stjórnunarstílar ýtt undir það að sterk vinnustaðamenning myndist. 

Fyrirtækið sem rannsókn þessi beindist að starfar eftir eigin stjórnunarkerfi sem kallast 

Wonka og einkennist það af miklu gegnsæi, sjálfstæði í vinnu og jafnri valddreifingu.  

Notast var við líkan Denison við framkvæmd rannsóknarinnar þar sem 

vinnustaðamenning er greind út frá fjórum yfirvíddum og 12 undirvíddum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að allar yfir- og undirvíddir mælast ýmist á starfhæfu bili eða 

styrkleikabili og það bendir til þess að vinnustaðamenning fyrirtækisins sé sterk og að ekki 

sé um eiginlega veikleika að ræða. Helsti styrkleiki vinnustaðamenningarinar mældist í 

yfirvíddinni þátttaka og aðild ásamt undirvíddum hennar, en allar mældust þær á 

styrkleikabili. Sú yfirvídd sem mældist lægst var markmið en þar sem hún mældist á 

starfhæfu bili er ekki hægt að meta sem svo að brýn þörf sé á úrbótum. Því má álykta að 

vinnustaðamenning fyrirtækisins einkennist af skuldbundnum starfsmönnum, góðum 

samskiptum, jafnri valdadreifingu og leiðtogar bera traust til starfsmanna sinna. Þær 

stjórnunaraðferðir sem ríkja innan fyrirtækisins bera einnig með sér nokkur einkenni 

umbreytingastjórnunar og slíkur stjórnunarstíll getur stuðlað að sterkri 

vinnustaðamenningu.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða hvort styrkleiki 

vinnustaðamenningarinnar stafi af stjórnunarháttum fyrirtækisins með því að framkvæma 

samskonar rannsókn á öðrum íslenskum hugbúnaðarfyrirtækjum sem notast við 

hefðbundnari stjórnunarhætti og athuga hvort munur finnist þar á milli. Einnig væri 

áhugavert að framkvæma sömu rannsókn á vinnustaðamenningu fyrirtækisins eftir 

ákveðinn tíma og skoða hvort styrkleiki hennar haldist stöðugur. 
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Viðauki	1	-	Denison	spurningalistinn 
Involvement  
Þátttaka  

Empowerment  

Frelsi til athafna  

 

1. Most employees are highly involved in their work  

1. Flestir starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt.   

 

2. Decisions are usually made at the level where the best information is available.   

2. Ákvarðanir eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu upplýsingarnar eru til 

staðar.  

 

3. Information is widely shared so that everyone can get the information he or she 

needs when it’s needed.   

3. Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þeir 

þarfnast á hverjum tíma.   

 

4. Everyone believes that he or she can have a positive impact.   

4. Allir hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa. 

 

5. Business planning is ongoing and involves everyone in the process to some degree. 

5. Stöðugt er unnið að þróun starfseminnar og það gert þannig að flestir taka einhvern þátt 

í þeirri vinnu.  

 

Team Orientation  

Samvinna  

 

6. Cooperation across different parts of the organization is actively encouraged.  

6. Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins.   

 

7. People work like they are part of a team.  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7. Vinnubrögð fólks bera þess merki að það sé hluti af teymi.  

  

8. Teamwork is used to get work done, rather than hierarchy.   

8. Frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk.   

 

9. Teams are our primary building blocks.   

9. Þegar unnið er að verkefnum er yfirleitt stuðst við teymisvinnu.  

 

10. Work is organized so that each person can see the relationship between his or her 

job and the goals of the organization.  

10. Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum milli 

starfsins og markmiða fyrirtækisins.  

 

Capability Development  

Uppbygging á hæfni  

 

11. Authority is delegated so that people can act on their own.  

11. Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt.  

 

12. The “bench strength” (capability of people) is constantly improving.  

12. Unnið er markvisst að því að viðmiðunarhæfni (starfshæfni fólks) taki stöðugum 

framförum. 

 

13. There is continuous investment in the skills of employees  

13. Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks.  

 

14. The capabilities of people are viewed as an important source of competitive 

advantage.  

14. Litið er á hæfni fólks sem mikilvægan þátt í að tryggja samkeppnisforskot.  

 

15. Problems often arise because we do not have the skills necessary to do the job.  
15. Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni sem nauðsynleg er til 

að takast á við verkefnin. 
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Consistency  

Samræmi  

Core Values  

Megingildi 

 

16. The leaders and managers “practice what they preach”  

16. Stjórnendur og leiðtogar eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum.  

 

17. There is a characteristic management style and a distinct set of management 

practices.  

17. Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er beitt.  

 

18. There is a clear and consistent set of values that governs the way we do business.  

18. Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum.  

 

19. Ignoring core values will get you in trouble.  
19. Það að hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði.  

 

20. There is an ethical code that guides our behavior and tells us right from wrong.  

20. Til staðar eru siðareglur sem stýra hegðun okkar og hjálpa okkur að greina á milli þess 

sem er rétt og rangt.  

 

Agreement  

Samkomulag  

 

21. When disagreements occur, we work hard to achieve “win-win” solutions  

21. Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn fyrir alla 

aðila.  

 

22. There is a “strong” culture.  

22. Í fyrirtækinu er sterk menning og ríkar hefðir.  

 

23. It is easy to reach consensus, even on difficult issues.  

23. Það er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum.  



	

71	

 

24. We often have trouble reaching agreement on key issues.  

24. Við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál.  

 

25. There is a clear agreement about the right way and the wrong way to do things.  
25. Það ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir  

 

Coordination and Integration  

Samhæfing og samþætting  

 

26. Our approach to doing business is very consistent and predictable.  
26. Starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar.  

 

27. People from different parts of the organization share a common perspective.  

27. Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hafa svipaða sýn á hlutina.  

 

28. It is easy to coordinate projects across different parts of the organization.  

28. Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins.  

 

29. Working with someone from another part of this organization is like working with 

someone from a different organization.  
29. Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins er eins og að starfa með 

einhverjum úr öðru fyrirtæki.  

 

30. There is good alignment of goals across levels.  

30. Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga sviða innan fyrirtækisins.  

 

Adaptability  
Aðlögunarhæfni  

Creating Change  

Framkvæmd breytinga  

 

31. The way things are done is very flexible and easy to change  

31. Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt er að breyta þeim.  
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32. We respond well to competitors and other changes in the business environment.  

32. Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

viðskiptaumhverfinu.  

 

33. New and improved ways to do work are continually adopted.  

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

 

34. Attempts to create change usually meet with resistance.  

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

 

35. Different parts of the organization often cooperate to create change.  

35. Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á breytingum og 

breyttum starfsháttum.  

 

Customer Focus  

Áhersla á viðskiptavini  

 

36. Customer comments and recommendations often lead to changes.  

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

  

37. Customer input directly influences our decisions. 

37. Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar. 

 

38. All members have a deep understanding of customer wants and needs.  

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

 

39. The interests of the customer often get ignored in our decisions.  
39. Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar.  

 

40. We encourage direct contact with customers by our people.  
40. Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini. 

 

Organizational Learning  
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Lærdómur fyrirtækja  

 

41. We view failure as an opportunity for learning and improvement.  
41. Við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur.  

 

42. Innovation and risk-taking are encouraged and rewarded.  

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

 

43. Lots of things ” fall between the cracks”. 

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

 

44. Learning is an important objective in our day-to-day work.  

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

 

45. We make certain that the ” right hand knows what the left hand is doing”. 

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

 

Mission  
Markmið  

Strategic Direction & Intent  

Stefna og áform  

 

46. There is a long-term purpose and direction.  
46. Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar.  

 

47. Our strategy leads other organizations to change the way they compete in the 
industry.  

47.Okkar stefna hefur áhrif á og breytir starfsaðferðum annarra fyrirtækja á markaðnum.  

 

48. There is a clear mission that gives meaning and direction to our work.  

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

 

49. There is a clear strategy for the future.  

49. Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar.  
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50. Our strategic direction is unclear to me.  

50. Stefna okkar er óskýr í mínum huga.  

 

Goals & Objectives  

Markmið og takmörk  

 

51. There is widespread agreement about goals.  
51. Viðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins.  

 

52. Leaders set goals that are ambitious, but realistic.  
52. Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið.  

 

53. The leadership has “gone on record” about the objectives we are trying to meet.  

53. Leiðtogar/stjórnendur hafa gefið út yfirlýsingar um þau markmið sem við erum að 

reyna að ná  

 

54. We continuously track our progress against our stated goals.  
54. Við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum markmiðum.  

 

55. People understand what the organization will be like in the future.  
55. Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni.  

 

Vision  

Framtíðarsýn  

 

56. We have a shared vision of what the organization will be like in the future.  

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

 

57. Leaders have a long-term viewpoint.  

57. Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma.  

 

58. Short-term thinking often compromises our long-term vision.  

58. Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins.  
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59. Our vision creates excitement and motivation for our employees.  

59. Framtíðarsýn okkar virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk okkar.  

 

60. We are able to meet short-term demands without compromising our long-term 
vision.  

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

framtíðarsýninni  

 

Effectiveness questions  

Spurningar um árangur  
 

Comparing the performance of your organization with others in the industry, how 
would you assess your company performance in the following areas? Please mark one 

response per item.  

Ef þú berð saman frammistöðu þíns fyrirtækis og annara í sama geira, hvernig myndir 

þú meta frammistöðu þíns fyrirtækis á eftirfarandi sviðum?Vinsamlegast merktu við einn 

svarmöguleika fyrir hvert atriði.  

 

Sales Growth  

Profitability/ROI  

Quality of Product and Services  

Employee Satisfaction  

Overall Organizational Performance  

 

Don’t Know (0)  

Low Performer (1)  

Average (3)  

High Performer (5)  
 

Aukning sölu.  

Arðsemi/ávöxtun (ROI)  

Gæði vara og þjónustu  
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Ánægja starfsmanna  

Heildarframmistaða fyrirtækis  

Veit ekki(0)  

Slök frammistaða (1)  

Í meðallagi (3)  

Framúrskarandi frammistaða (5)	


