
	

	

	

	
BS	ritgerð	

í	viðskiptafræði	
	
	
	
	

Upplifun	karlmanna	á	þrítugsaldri	á	fyrirtækjamenningu	
innan	fjármálageirans	

„þetta	er	náttúrulega	karlasport“	
	
	
	

Daniel	Fernandes	Ólafsson	
	

	
Leiðbeinandi:	Þóra	Christiansen	aðjúnkt	

Febrúar	2018	

	



	

	

	

	

	

	

	

Upplifun	karlmanna	á	þrítugsaldri	á	fyrirtækjamenningu	innan	

fjármálageirans	

„þetta	er	náttúrulega	karlasport“	

	

	

	

Daniel	Fernandes	Ólafsson	

	

	

	

	

	

	

	

Lokaverkefni	til	BS-prófs	í	viðskiptafræði	

Leiðbeinandi:	Þóra	Christiansen,	aðjúnkt	

	

Viðskiptafræðideild	

Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands 

Febrúar	2018



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Upplifun	 karlmanna	 á	 þrítugsaldri	 á	 fyrirtækjamenningu	 innan	

fjármálageirans.	

	

Ritgerð	þessi	er	12	eininga	lokaverkefni	til	BS-prófs	við	Viðskiptafræðideild,	

Félagsvísindasviði	Háskóla	Íslands.	

	

©	2018	Daniel	Fernandes	Ólafsson		

Ritgerðina	má	ekki	afrita	nema	með	leyfi	höfundar.	

	

Prentun:	Háskólaprent	

Reykjavík,	2018



	

	 3	

Formáli	

B.S	 ritgerð	 þessi	 er	 lokaverkefni	 í	 viðskiptafræði	 með	 áherslu	 á	 markaðsfræði	 og	

alþjóðasamskipti	 við	 Háskóla	 Íslands	 og	 telst	 ritgerðin	 til	 12	 eininga	 (ECTS).	 Þóra	

Christiansen	aðjúnkt	er	leiðbeinandi	við	þessa	ritgerð	og	vil	ég	þakka	henni	kærlega	fyrir	

alla	þá	aðstoð	og	skilning	sem	hún	veitti	mér.	Ég	vil	einnig	þakka	fjölskyldu	minni	og	síðast	

en	 ekki	 síst	 kærustu	minni	 fyrir	 þann	 stuðning	 sem	 þau	 veittu	mér	 við	 skrif	 þessarar	

ritgerðar.	
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Útdráttur	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 auka	 skilning	 á	 fyrirtækjamenningu	 innan	

fjármálageirans.	Á	undanförnum	árum	hefur	mikið	verið	fjallað	um	geirann	en	lítið	hefur	

verið	 skrifað	 um	 fyrirtækjamenninguna	 innan	 hans	 útfrá	 upplifun	 og	 reynslu	

starfsmanna.	 Til	 að	 auka	 skilning	 á	 viðfangsefninu	 er	 mikilvægt	 að	 allar	 hliðar	 séu	

rannsakaðar.	

Ritgerðin	 er	 tvískipt.	 Í	 Fyrri	 hlutanum	 er	 farið	 yfir	 fræðin	 sem	 tengjast	

rannsóknarefninu.	 Í	 þeim	 hluta	 er	 farið	 yfir	 rannsóknir	 fræðimanna	 á	 hugtakinu	

fyrirtækjamenning,	mismunandi	gerðir	hennar,	upplifun	og	hvernig	skoðanir	eru	á	henni	

innan	fjármálageirans.	Seinni	hluti	ritgerðarinnar	fjallar	um	þá	aðferðafræði	sem	notast	

var	 við	 rannsóknina	 og	 niðurstöður.	 Rannsóknin	 var	 eigindleg	 og	 notast	 var	 við	

aðferðafræði	 fyrirbærafræðinnar	 til	 að	 greina	 frá	 gögnum	 og	 niðurstöðum	

rannsóknarinnar.	Höfundur	tók	viðtöl	þar	sem	fjórir	karlmenn	innan	fjármálageirans	á	

þrítugsaldri	 voru	 spurðir	 út	 í	 upplifun	 og	 reynslu	 þeirra	 á	 fyrirtækjamenningu	 innan	

sinna	fyrirtækja.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	mikill	 hraði	 einkenni	menninguna,	

fagmennska,	 reglugerð	 og	 ímynd	 skiptir	 fyrirtækin	 miklu	 máli.	 Viðmælendur	 voru	

sammála	 um	 að	 karlmenn	 ráði	 ríkjum	 og	 að	 konur	 eigi	 enn	 erfitt	með	 að	 komast	 í	

stjórnunarstöður	innan	fjármálageirans.	
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1 	Inngangur		

Fyrirtækjamenning	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	 það	 hvort	 fyrirtæki	 nái	 samkeppnisforskoti	 á	

markaði	 og	 getur	 hún	 verið	 ólík	 þar	 sem	 hún	 getur	 stjórnast	 af	 meðal	 annars	 sögu,	

leiðtogum	 og	 umhverfi.	 Í	 fjármálageiranum	 hefur	 ákveðin	 fyrirtækjamenning	 verið	

ríkjandi	 og	 hafa	 sumir	 jafnvel	 talið	 hana	 hafa	 átt	 þátt	 í	 hruninu.	 Fyrirtæki	 innan	

fjármálageirans	 hafa	 því	 verið	 endurskipulögð	 með	 breyttum	 gildum	 en	 nú	 er	 aftur	

uppgangur	og	því	áhugavert	að	vita	upplifun	starfsmanna	á	 fyrirtækjamenningunni.	Til	

þess	að	fyrirtæki	geti	náð	þeim	markmiðum	sem	þau	vilja	ná	þá	þarf	að	vera	starfsánægja,	

rétt	hvatning	og	þau	þurfa	að	geta	aðgreint	sig	og	sérhæft	sig	frá	öðrum	fyrirtækjum.	Eitt	

af	því	sem	hefur	einna	helst	áhrif	á	fyrirtækjamenningu	er	upplifun	bæði	starfsmanna	og	

viðskiptavina	á	henni.		

Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	kanna	hver	upplifun	karlmanna	á	þrítugsaldri	sem	

starfa	 innan	 fjármálageirans	 er	 á	 fyrirtækjamenningu	 sinna	 vinnustaða.	 Með	 þessari	

rannsókn	 vonast	 rannsakandi	 að	 fræða	 lesanda	 og	 dýpka	 þekkingu	 hans	 á	

fyrirtækjamenningu	og	hvað	skal	hafa	í	huga	við	uppbyggingar	hennar	ásamt	því	að	veita	

fyrirtækjum	 innan	 fjármálageirans	 upplýsingar	 um	 það	 hvar	 þau	 standa	 innan	

markaðarins.	

Í	 öðrum	 kafla	 er	 fjallað	 almennt	 um	 fyrirtækjamenningu,	 mismunandi	 mælingar	

fræðimanna	á	henni	og	einkenni	sterkrar	og	veikrar	menningar.	Farið	verður	yfir	nokkrar	

rannsóknir	 sem	 sýna	 tengsl	 milli	 fyrirtækjamenningar	 og	 árangurs	 fyrirtækja.	 Einnig	

verður	 fjallað	um	fyrirtækjamenningu	 í	 fjármálageiranum	á	 Íslandi	og	hvernig	upplifun	

starfsmanna	getur	haft	áhrif	á	rekstur	fyrirtækja.			

Í	 þriðja	 kafla	 er	 ítarlega	 fjallað	 um	 rannsóknaraðferðina	 sem	 notast	 var	 við	 í	

rannsókninni	þar	sem	komið	er	inn	á	þátttakendur,	mælitæki	og	framkvæmd	rannsóknar.	

Í	fjórða	kafla	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar,	umræður	í	fimmta	kafla	og	í	sjötta	

kafla	eru	lokaorð.	
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2 Fræðilegt	yfirlit	

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	skilgreiningar	fræðimanna	á	hugtakinu	fyrirtækjamenning.	

Farið	verður	yfir	mismunandi	gerðir	hennar	sem	og	hver	munurinn	er	á	sterkri	og	veikri	

menningu.	Einnig	verða	rannsóknir	skoðaðar	þar	sem	áhersla	er	lögð	á	hvaða	þættir		hafa	

helst	áhrif	á	frammistöðu	fyrirtækja	og	hver	upplifun	starfsmanna	er	á	stöðu	kynja	innan	

fjármálafyrirtækja	á	Íslandi.	

2.1 Fyrirtækjamenning	
Hugtakið	 menning	 á	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 mannfræði	 og	 byggist	 hún	 á	 viðhorfum,	

venjum	 og	 gildum	 sem	 einkenna	 ákveðna	 hópa	 innan	 samfélaga	 og	 hvernig	 þessir	

eiginleikar	færast	frá	einni	kynslóð	yfir	til	þeirrar	næstu.	Meðlimir	menningar	eru	líklegri	

til	þess	að	deila	sameiginlegum	viðhorfum	vegna	þeirrar	sameiginlegu	sögu	sem	þeir	hafa.	

Mikilvægu	 gildin	 (e.	 core	 values)	 sem	 eru	 ríkjandi	 hjá	 einstaklingum	 innan	menningar	

standast	 breytingar	 betur	 en	 gildi	 sem	 hafa	 minni	 áhrif	 (Kotter	 og	 Haskett,	 1992;	

Hampden-Turner	og	 Trompenaars,	 1993).	Menning	myndast	 ekki	 einungis	 innan	hópa	

samfélaga	heldur	myndast	hún	einnig	hjá	fyrirtækjum.	Hún	getur	verið	margbreytileg	og	

óformleg	og	getur	því	verið	erfitt	að	fylgjast	með	henni	(Alvesson	og	Berg,	1992).		

Í	 byrjun	 níunda	 áratugarins	 fór	 hugtakið	 fyrirtækjamenning	 að	 fá	mikla	 athygli	 hjá	

fræðimönnum	 vegna	 þeirra	 áhrifa	 sem	 hún	 hefur	 haft	 á	 velgengni	 fyrirtækja	 (Rashid,	

Sambasivan	og	Johari,	2003).	Fyrirtækjamenning	er	hugtak	sem	skilgreint	hefur	verið	á	

ýmsa	 vegu	 af	 fræðimönnum	 og	 erfitt	 hefur	 þótt	 að	 finna	 eina	 rétta	 skilgreiningu	 á	

hugtakinu	þar	sem	þeir	koma	úr	ólíkum	starfsgreinum	og	geta	því	einungis	notast	við	eigin	

upplifun	(Morgan,	2006).	Flestir	eru	þó	sammála	um	að	fyrirtækjamenning	sé	sambland	

af	trú,	gildum	og	hegðunarmynstrum	sem	skapa	ímynd	fyrirtækisins	(Rashid,	Sambasivan	

og	Johari,	2003).	Árið	1982	gáfu	niðurstöður	rannsókna	Deal	og	Kennedy	til	kynna	hvernig	

betri	 árangri	 fyrirtækja	 yrði	 náð	 með	 ákveðnum	 gildum	 (e.	 values)	 og	 menningu	 (e.	

culture).	Gildi	 fyrirtækja	 samanstanda	af	þörfum	 (e.	needs)	og	væntingum	 (e.	desires)	

viðskiptavina,	hluthafa	og	starfsmanna	sem	getur	þó	verið	í	ósamræmi	við	stefnu	þeirra.	

Mörg	fyrirtæki	einblína	þó	á	þau	gildi	sem	muni	veita	þeim	samkeppnisforskot	og	telja	

Humble	ofl.	að	velgengi	fyrirtækja	felst	í	skilgreiningu	og	innleiðingu	gilda	sem	talin	eru	

mikilvæg	 fyrir	 hvert	 fyrirtæki	 (Hooper	 og	 	 Pye,	 2002).	 Niðurstöður	 Kotter	 og	 Heskett	

(1992)	 sýndu	 einnig	 fram	á	 að	 samband	 væri	 á	milli	 fyrirtækjamenningar	 og	 árangurs	
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fyrirtækja.	 Þeir	 komust	 að	því	 að	hjá	 þeim	 fyrirtækjum	 sem	 lögðu	 áherslu	 á	 að	 skapa	

samheldna	 menningu	 innan	 veggja	 sinna	 skiluðu	 talsvert	 betri	 árangri	 en	 hjá	 þeim	

fyrirtækjum	 sem	 lögðu	 minni	 áherslu	 á	 menninguna	 og	 að	 þeirra	 mati	 væri	

fyrirtækjamenning	orðin	það	mikilvæg	að	hún	gæti	sagt	til	um	framtíðarhorfur	fyrirtækis.		

Fræðimaðurinn	Edgar	Schein	hefur	skrifað	mikið	um	fyrirtækjamenningu	og	gaf	hann	

út	 bókina	 “The	 Corporate	 Culture	 -	 Survival	 Guide	 árið	 1999.	 Þar	 útskýrir	 hann	

fyrirtækjamenningu	 sem	 sterku	 verkfæri	 hjá	 fyrirtækjum	 og	 segir	 að	 hún	 útskýri	

hegðunarmynstur	 einstaklinga	 og	 fyrirtækja	 í	 gegnum	 gildi	 og	 mynstur.	 Stjórnendur	

fyrirtækja	 hafa	 sín	 gildi	 og	mynstur	 í	 gegnum	 þá	 reynslu	 og	 bakgrunn	 sem	 þeir	 hafa	

myndað	sér	sem	getur	síðan	smitað	frá	sér	niður	í	stoðir	fyrirtækis.	Hann	talar	um	að	hægt	

sé	að	skipta	fyrirtækjamenningu	niður	í	þrjú	stig,	yfirborðið	(e.	artifacts),	yfirlýst	gildi	(e.	

espoused	values)	og	undirliggjandi	hugmyndir	(e.	basic	underlying	assumptions).	

	

Mynd	1.	Þrjú	stig	fyrirtækjamenningar,	heimild:	Schein,	1999	

Samkvæmt	Schein	(1999)	er	yfirborðið	fyrsta	stigið	og	er	það	talið	mest	sjáanlegt,	þeir	

óáþreifanlegu	og	áþreifanlegu	hlutir	sem	einstaklingar	verða	varir	við	t.a.m	það	sem	þú	

sérð,	finnur	og	heyrir	þegar	þú	kemur	inn	í	fyrirtæki.	Hægt	er	að	segja	að	fyrsta	stigið	sé	

öllum	ljóst	en	þrátt	fyrir	það	er	erfitt	að	lýsa	því.	Þetta	geta	verið	hlutir	eins	og	klæðnaður	

starfsmanna,	siðir,	reglur	og	starfsandi.	Fyrsta	stigið	eru	þeir	augljósu	hlutir	í	menningu	

fyrirtækis	sem	hafa	myndast	frá	hinum	stigunum.		

Næsta	 stig	 eru	 þau	 yfirlýstu	 gildi	 og	 norm	 fyrirtækjamenningar	 sem	 inniheldur	

hugmyndafræðina	sem	fyrirtæki	fer	eftir	t.d.	stefna	og	slagorð.	Gildi	er	það	sem	fyrirtæki	
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leggja	mikið	upp	úr	og	læra	starfsmenn	að	greina	muninn	á	því	sem	er	gott	og	hvað	er	

slæmt	og	er	því	leiðarvísir	á	því	hvernig	tekið	er	á	málum	ef	vandamál	koma	upp.	Norm	

er	skilningur	starfsmanna	á	að	vita	hvað	er	rétt	og	hvað	er	rangt	(Schein,	1999).	

Í	 neðsta	 stiginu	 eru	 síðan	 undirliggjandi	 hugmyndir	 sem	 eru	 þau	 viðhorf	 og	 þær	

hugmyndir	sem	fyrirtæki	byggir	á.	Þetta	stig	hefst	við	stofnun	fyrirtækis	og	þróast	svo	með	

tíma	 og	 verður	 að	 óskrifuðum	 reglum.	 Efri	 stig	 menningarinnar	 byggjast	 á	 þeim	

hugmyndum	sem	eru	í	þessu	stigi	og	myndast	hegðun	og	hugsun	starfsmanna	eftir	því	

(Schein,	1999).	

2.1.1 Mismunandi	gerðir	fyrirtækjamenningar	
Fyrirtækjamenning	hefur	verið	flokkuð	í	mismunandi	gerðir	eftir	því	hver	áhersla	hvers	

fyrirtækis	er.	Markmið	fyrirtækja	er	að	ná	sem	bestum	árangri	og	felst	áskorun	þeirra	í	að	

finna	 jafnvægi	á	hvaða	gerðir	menningar	henta	best	hverju	umhverfi.	Fræðimenn	hafa	

komið	með	mismunandi	túlkanir	á	því	hvaða	menningargerðir	eru	til	og	það	sem	vekur	

athygli	er	að	skoðanir	þeirra	eru	líkar.	

Deal	og	Kennedy	(1982;	2000)	gerðu	rannsókn	sem	fólst	í	því	að	fara	í	yfir	100	fyrirtæki	

og	 rannsaka	 menningu	 þeirra.	 Þeir	 byggðu	 kenningu	 sína	 á	 tveimur	 þáttum,	

viðbragðshraða	(e.	feedback)	sem	lýsir	hraðanum	á	ákvörðunartöku	og	viðbrögðum	við	

ákvörðunum	sem	eiga	sér	stað	í	umhverfi	fyrirtækja	og	áhættu	(e.	risk)	sem	lýsir	þeirri	

áhættu	sem	fylgir	stjórnun	fyrirtækja.	Þeir	gerðu	ferns	konar	lýsingu	á	ólíkum	menningum	

og	 eru	 þær	menningar,	 harðskeytt	menning	 (e.	 tough-guy,	macho	 culture),	 vinnusöm	

menning	 (e.	 work	 hard-play	 hard),	 áhættusöm	 menning	 (e.	 bet-your-company)	 og	

ferlamenning	(e.	process).	
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Mynd	 2.	 Líkan	 	 Deal	 og	 Kennedy	 um	 fjórar	 gerðir	 fyrirtækjamenningar,	 heimild:	 Deal	 og	

Kennedy,	1982	

Fyrirtæki	 sem	 teljast	 undir	 harðskeyttri	menningu	 njóta	 áhættu	 og	 bregðast	 hratt	 við	

umhverfisbreytingum.	Það	má	segja	að	þetta	sé	allt	eða	ekkert	menning	(e.	all	or	nothing	

culture)	þar	sem	að	þeir	sem	ná	mestum	árangri	eru	þeir	sem	hræðast	einskis	og	vinna	

mjög	mikið	til	að	ná	sínum	markmiðum.	Í	þessari	menningu	er	mjög	erfitt	að	þróast	hægt	

og	því	eru	margir	 sem	gefast	upp	á	að	vinna	 í	þessari	menningu	og	erfitt	er	að	 skapa	

samheldna	menningu	þar	sem	starfsmannaveltan	er	mjög	mikil.	

Vinnusöm	menning	 einkennist	 af	 lítilli	 áhættu	 og	 miklum	 hraða,	 starfsmönnum	 er	

svarað	um	hæl	varðandi	þá	vinnu	sem	þeir	eru	að	sinna	og	í	þessari	menningu	er	 lögð	

áhersla	á	að	starfsmenn	séu	félagslyndir	og	jákvæðir.	Þeir	sem	eru	taldir	leiðandi	í	þessari	

menningu	eru	t.a.m.	þeir	sem	eru	afkastamiklir	sölumenn.	

Áhættusöm	menning	einkennist	af	mikilli	áhættu	þar	sem	starfsmenn	vita	ekki	fyrr	en	

oft	 mörgum	 árum	 seinna	 hvort	 hún	 borgi	 sig.	 Í	 þessari	 menningu	 er	 hægt	 að	 nefna	

lyfjafyrirtæki	 og	 olíufyrirtæki.	 Skipulagsvinna	 er	mikilvæg	 þar	 sem	 allt	 verður	 að	 vera	

undirbúið	og	rannsakað	til	hins	ítrasta	þar	sem	ákvarðanir	miðast	við	langtímasjónarmið	

frekar	en	skammtímasjónarmið.	

Ferlamenning	 felur	 í	 sér	 hæg	 viðbrögð	 og	 litla	 áhættu.	 Skrifræði	 einkennir	 þessa	

menningu,	starfsmenn	leggja	áherslu	á	hvernig	eigi	að	gera	hlutina	í	stað	þess	að	hugsa	

hvað	þeir	eru	að	gera.	Í	þessari	menningu	mætti	nefna	banka	eða	tryggingafélög.	
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Deshpande	og	Farley	 (1999)	 rannsökuðu	 fyrirtæki	 í	 tveimur	 löndum	sem	teljast	ólík	

menningarlega	með	því	að	leiðarljósi	að	skoða	sambandið	milli	fyrirtækjamenningar	og	

markaðar	 (e.	 market	 orientation).	 Þeir	 mátu	 það	 að	 til	 væru	 fjórar	 gerðir	 af	

fyrirtækjamenningu.	Samkeppnis	menning	(e.	competitive	culture),	frumkvöðla	menning	

(e.	entrepreneurial	culture),	skrifræðis	menning	(e.	bureaucratic	culture)	og	samhljóða	

menning	(e.	consensual	culture).	Í	samkeppnis	menningu	eru	gildin	og	áherslur	lagðar	á	

metnaðarfull	 markmið,	 yfirburði	 á	 mörkuðum	 og	 samkeppnisforskot.	 Nýsköpunar	

menning	leggur	áhersluna	á	sköpunargleði	og	að	einstaklingar	eiga	að	vera	óhræddir	við	

að	 taka	 áhættur	 til	 þess	 að	 ná	 árangri.	 Íhaldssöm	 skrifstofu	 menning	 á	 hinn	 boginn	

einkennist	af	reglum	og	stöðluðum	vinnubrögðum.	Samhljóða	menning	byggist	síðan	á	

hefðum,	hollustu,	samvinnu	og	persónulegum	skuldbindingum	sem	starfsmenn	veita.	

Charles	Handy	(1999)	taldi	að	hægt	væri	að	skipta	fyrirtækjamenningu	niður	 í	 fjórar	

gerðir	þar	sem	allar	geta	haft	góð	áhrif	á	árangur	fyrirtækja.	

Hlutverkamenning	(e.	rule	culture)	gerir	ráð	fyrir	að	starfsmenn	séu	skynsamir.	Fyrirtæki	

setur	skýr	hlutverk	og	aðferðir	eru	vel	skilgreindar.	Á	meðan	markaðurinn	helst	óbreyttur	

þá	þrífast	fyrirtæki	vel	með	þessa	menningu	en	þau	eiga	erfitt	með	að	aðlagast	nýjum	

aðstæðum	eða	að	breyta	til	sjálf.	

Önnur	 menning	 er	 valdamenning	 (e.	 power	 culture)	 sem	 einkennist	 af	 sterkum	

stjórnanda	 sem	 ræður	 ríkjum	 og	 tekur	 hann	 allar	 ákvarðanir	 fyrir	 hönd	 fyrirtækis.	

Kosturinn	 við	 þessa	 menningu	 er	 hröð	 ákvörðunartaka	 en	 veikleikinn	 er	 að	 allar	

ákvarðanir	eru	teknar	af	einum	manni.	

Þriðja	menningin	 er	 verkefnamenning	 (e.	 task	 culture).	 	Mikilvægi	 sérþekkingar	 og	

hæfileika	er	mikið	í	þessari	menningu.	Mismunandi	deildir	fyrirtækja	eiga	auðvelt	með	að	

hjálpast	að	og	leysa	vandamál	saman.	Þessi	menning	hentar	vel	fyrir	fyrirtæki	sem	eru	í	

mikilli	samkeppni,	hröð	ákvörðunartaka	skiptir	miklu	máli	og	mikillar	aðlögunarhæfni	er	

krafist	af	starfsmönnum.	

Einstaklingsmenning	(e.	person	culture)	er	fjórða	menningin	og	eins	og	nafnið	gefur	til	

kynna	 þá	 skiptir	 einstaklingurinn	 öllu	 máli	 í	 þessari	 menningu.	 Fyrirtæki	 vinnur	 fyrir	

einstaklinginn	en	ekki	einstaklingurinn	fyrir	fyrirtæki.	Þessa	menningu	er	að	finna	hjá	t.d.		

fyrirtækjum	sem	eru	meira	í	því	að	sækja	verktaka	fyrir	einhver	ákveðin	verkefni	sem	þarf	



	

	 13	

að	leysa	en	eru	í	raun	og	veru	ekki	með	starfsmenn	í	föstum	störfum.	Einstaklingar	með	

mikla	sérfræðikunnáttu	þrífast	vel	í	þessu	umhverfi.	

Margar	 skilgreiningar	 á	 fyrirtækjamenningu	hafa	 litið	dagsins	 ljós	og	einungis	 hefur	

verið	 fjallað	um	nokkrar	hér	og	hafa	margir	 fræðimenn	 lagt	 áherslu	 á	 að	 rannsaka	og	

skoða	eðli	fyrirtækjamenningar.	Munurinn	á	sterkri	og	veikri	fyrirtækjamenningu	er	því	

áhugavert	að	skoða	í	ljósi	þess.	

2.1.2 Sterk	og	veik	fyrirtækjamenning	
Fyrirtækjamenning	þróast	yfir	langan	tíma	og	festist	djúpt	í	rætur	fyrirtækja	og	því	getur	

reynst	erfitt	hjá	fyrirtækum	að	breyta	henni	eða	eiga	mikið	við	hana	(Kotter	og	Haskett,	

1992;	 Deal	 og	 Kennedy,	 1982).	 Fræðimenn	 hafa	 ekki	 verið	 sammála	 um	 hvað	 felst	

nákvæmlega	í	sterkri	menningu	en	þeir	eru	þó	sammála	um	að	nokkrir	þættir	einkenni	

hana	á	borð	við	gildi,	sýnileg	tákn,	skoðanir	og	sterkur	leiðtogi	(Schein,	2010;		Morgan,	

2006).	Yfirmenn	fyrirtækja	með	sterka	menningu	deila	allir	líkum	gildum,	markmiðum	og	

aðferðum	um	hvernig	eigi	að	stunda	viðskipti	sem	leiðir	til	þess	að	nýjir	starfsmenn	eiga	

auðvelt	 með	 að	 aðlaga	 sig	 að	 þeim	 gildum	 sem	 ríkja	 innan	 fyrirtækisins.	 Nýr	

framkvæmdarstjóri	getur	því	alveg	verið	leiðréttur	af	undirmönnum	sem	og	yfirmönnum	

ef	hann	fylgir	ekki	þeirri	stefnu	sem	þekkist	innan	fyrirtækisins	(Kotter	og	Haskett,	1992).	

	Markmið	stjórnenda	er	að	sjá	um	mótun	og	viðhald	á	þeirri	menningu	sem	ríkir	með	

það	að	leiðarljósi	að	starfsmenn	viti	hvernig	þeir	eiga	að	hegða	sér	innan	fyrirtækisins	og	

séu	ekki	stöðugt	að	velta	fyrir	sér	hvers	er	ætlast	til	af	þeim.	Þegar	starfsmenn	þekkja	þau	

viðmið	og	skyldur	sem	þeir	eiga	að	fylgja	þá	eiga	þeir	auðveldara	með	að	ná	þeim	árangri	

sem	ætlast	er	af	þeim	(Deal	og	Kennedy,	1982).	Sameiginleg	gildi	og	hegðun	getur	leitt	til	

þess	 að	 starfsmönnum	 líði	 vel	 með	 að	 vinna	 hjá	 fyrirtækinu	 sem	 leiðir	 til	 almennrar	

ánægju	hjá	þeim.	Stjórnendur	 sem	greina	og	 skoða	 fyrirtækjamenninguna	 innan	sinna	

veggja	eru	betur	 í	 stakk	búnir	að	vita	hvaða	aðferðafræði	og	verkferlar	ýta	undir	betri	

árangur	 og	 framför	 (Denison,	 1990).	 Veik	 fyrirtækjamenning	 er	 á	 hinn	 bóginn	 það	

gagnstæða.	Gildi,	markmið	og	aðferðafræði	er	óljós	sem	leiðir	til	þess	að	starfsmenn	vita	

ekki	hvers	er	ætlast	til	af	þeim	og	hvernig	þeir	eigi	að	hegða	sér.	Fyrirtæki	sem	eru	með	

veika	 fyrirtækjamenningu	 skiptast	 niður	 í	 einingar	 þar	 sem	 ólíkar	 hugmyndir	 eru	 um	

hvernig	eigi	að	gera	hlutina	og	hvernig	á	þar	af	 leiðandi	að	ná	árangri	 í	 starfi	 (Deal	og	

Kennedy,	1982).	
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2.2 Fyrirtækjamenning	í	fjármálageiranum	á	Íslandi	
Fjármálafyrirtæki	 gegna	 stóru	 hlutverki	 innan	 hagkerfisins	 (Samtök	 fjármálafyrirtækja,	

e.d.).	 Innan	geirans	eru	 konur	um	60%	allra	 starfsmanna	en	það	 sem	vekur	 athygli	 er	

úttekt	sem	kjarninn	gerði	árið	2015	og	náði	til	87	æðstu	stjórnenda	fjármálafyrirtækja	þar	

sem	 niðurstöður	 hennar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 um	 einungis	 8%	 kvenna	 eru	 í	 stöðum	æðstu	

stjórnenda	 (Þórður	 Snær	 Júlíusson,	 2015).	 Fyrirtækjamenningin	 innan	 fjármálgeirans	

hefur	 einkennst	 af	 karllægum	 strúktúr	 þar	 sem	 karlar	 eru	 í	 miklum	 meirihluta	 í	

stjórnunarstöðum	á	meðan	konur	gegna	lægri	stöðum	innan	fyrirtækja	(Kristín	og	Helga,	

2015;	Crompton	og	Harris,	1998).	Greinilegt	er	að	verulega	hallar	á	konur	þegar	kemur	að	

æðstu	 stjórnunarstöðum	 innan	 fjármálageirans	 þrátt	 fyrir	 að	 þær	 séu	 meirihluti	

starfsmanna.	Breytingar	hafa	átt	sér	stað	á	síðastliðnum	árum	og	var	það	bankahrunið	

árið	2008	sem	hafði	hvað	mest	áhrif	vegna	þeirra	miklu	áhrifa	sem	það	hafði	á	landið	og	

þá	sérstaklega	innan	fjármálageirans	(Guðni	Th.	Jóhannesson,	2012).	 	

2.2.1 Upplifun	
Rannsókn	Kristínar	og	Helgu	(2015)	fólst	í	því	að	kanna	upplifun	og	reynslu	starfsmanna	á	

stöðu	kynja	hjá	fjármálafyrirtækjum.	Þær	vildu	komast	að	því	hvort	einhverjar	breytingar	

hefði	átt	sér	stað	á	stöðu	kynja	eftir	 íslenska	bankahrunið	 í	október	2008.	Niðurstöður	

þeirra	 leiddu	 í	 ljós	 að	 ímynd	 hins	 hefðbunda	 “bankamanns”	 fyrir	 hrunið	 hefði	 verið		

karlmaður	sem	gengi	í	jakkafötum,	átti	fallega	eiginkonu	og	keyrði	um	á	Range	Rover	bíl	

en	eftir	hrunið	þá	hefði	ekki	einingis	átt	sér	stað	efnahagslegt	gjaldþrot	heldur	náði	það	

lengra	 og	 varð	 siðferðislegt	 og	 pólitískt	 þrot	 sem	 átti	 sér	 einnig	 stað.	 Þrátt	 fyrir	 að	

meirihluti	starfsmanna	innan	fjámálageirans	séu	konur	þá	mótast	umhverfi	fyrirtækja	enn	

eftir	 karllægum	 strúktur	 (Kristín	 og	Helga,	 2015).	 Alþjóðleg	 umræða	 átti	 sér	 stað	 eftir	

hrunið	þar	 sem	áhersla	 var	 sett	 á	 að	 róttækar	 breytingar	 yrðu	 að	 eiga	 sér	 stað	 innan	

samfélaga,	mikið	var	talað	um	að	uppstokkun	yrði	að	eiga	sér	stað	á	ójafnri	valdastöðu	

kynja	(Kristín	og	Helga,	2015).	

Umræður	 á	 kynjabaráttu	 hafa	 orðið	 til	 þess	 að	 litið	 er	 framhjá	 öðrum	mikilvægum	

spurningum	og	of	mikið	einblínt	á	að	ójöfn	valdastaða	kynja	hafi	ollið	kreppunni	og	að	

breyting	á	þeirri	 stöðu	væri	eina	 leiðin	út	úr	henni	 (Roberts,	2012).	 	 Þrátt	 fyrir	þessar	

áherslur	 á	 stöðu	 kvenna	 innan	 fjármálageirans	 þá	 virðist	 sem	 þeim	 hafi	 ekki	 fjölgað	 í	

valdastöður	eins	hratt	og	væntingar	stóðust	til	um	eftir	hrun	(Kristín	og	Helga,	2015).	
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2.3 Hvernig	upplifun	starfsmanna	getur	haft	áhrif	á	rekstur	fyrirtækja	
Eins	og	fram	hefur	komið	þá	hafa	margar	rannsóknir	verið	gerðar	á	fyrirtækjamenningu.	

Rannsakanda	 þótti	 athyglisvert	 að	 skoða	 betur	 rannsóknir	 sem	 fjalla	 um	 hegðun	

starfsmanna	og	viðskiptavina	út	frá	upplifun	þeirra	og	áhrif	þess	á	árangur	fyrirtækja	og	

hvaða	atriði		fyrirtæki	þurfa	að	huga	að	til	þess	að	ná	sínum	markmiðum	og	hámarka	getu	

sína.	

2.3.1 Líkan	Denisons	

Daniel	 R.	 Denison	 er	 einn	 af	 þeim	 fræðimönnum	 sem	 lengi	 hefur	 rannsakað	

fyrirtækjamenningu.	 Hann	 bjó	 til	 mælitæki	 í	 formi	 spurningalista	 sem	 mælir	

fyrirtækjamenningu	 og	 nefnir	 hann	 það	 Denison	 Organizational	 Culture	 survey,	 DOCS	

(Denison,	1982,	1984).		Rannsóknir	og	aðferðafræði	Denisons	byggjast	á	að	finna	tengingu	

á	milli	 stjórnunaraðferða,	hugmynda	og	skoðana	 innan	 fyrirtækja	 sem	metur	 svo	áhrif	

þessara	þátta	á	frammistöðu	fyrirtækja.	Denison	notast	við	fjórar	víddir	til	þess	að	mæla	

fyrirtækjamenningu	innan	fyrirtækja.	Þessar	víddir	eru	þátttaka	og	aðild	(e.	involvement),	

samræmi	og	stöðugleiki	(e.	consistency),	aðlögunarhæfni	(e.	adaptability)	og	hlutverk	og	

stefna	 (e.	mission).	Aðferð	Denison	metur	og	mælir	 fyrirtækjamenningu	út	 frá	hegðun	

starfsmanna	fyrirtækja	og	athugar	hún	hver	áhrif	hegðunar	þeirra	er	á	árangur	fyrirtækja		

(Denison	og	Mishra,	1995).		 	 	 	 	 	

	

Mynd	3.	Denison	Organizational	Culture	Survey,	heimild:	Denison,	Hooijberg,	Lane	og	Lief,	2012	
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Þátttaka	 og	 aðild	 er	 menningarvídd	 hjá	 fyrirtækjum	 sem	 ná	 sem	 bestum	 árangri	

(Denison,	1984).	Áhersla	fyrirtækja	er	að	virkja	starfsmenn	og	gefa	þeim	tækifæri	í	þeim	

málefnum	 sem	 tengjast	 störfum	 þeirra.	Meginhugmyndin	 er	 að	 árangur	 fyrirtækja	 sé	

háður	því	hversu	mikla	tryggð	starfsmenn	sýna	fyrirtækinu.	Starfsmönnum	er	gerð	grein	

fyrir	því	að	þeir	skipta	máli	og	framlag	þeirra	sé	mikils	virði	sem	leiðir	af	sér	að	starfsmenn	

verða	virkari	í	störfum	sínum	og	sína	meiri	hollustu	gagnvart	fyrirtækinu.	Það	eru	síðan	

undirvíddir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 þátttöku	 og	 aðild	 sem	 eru	 frelsi	 til	 athafna,	 áhersla	 á	

teymisvinnu	og	þróun	mannauðs	og	færni	(Denison,	Janovics,	Young	og	Cho,	2006).	

Samræmi	og	stöðugleiki	er	önnur	menningarvídd	og	sýna	þau	 fyrirtæki	stöðugleika,	

eru	 samkvæm	sjálfum	sér	og	eru	 líklegri	 til	 þess	að	ná	góðum	árangri	 (Saffold,	1988).	

Starfmenn	 þessara	 fyrirtækja	 eru	 tryggir	 sínum	 vinnustað	 og	 traustir,	 vinna	 eftir	

ákveðnum	grunngildum	sem	fyrirtæki	byggja	síðan	vinnureglur	eftir.	Þessi	gildi	eiga	að	

vera	þess	eðlis	að	starfsmenn	og	þær	ákvarðanir	sem	teknar	eru	innanhúss	njóti	góðs	af	

þeim.	Undirvíddirnar	sem	hafa	áhrif	á	 samræmi	og	stöðugleika	eru	gildi,	 samkomulag,	

samhæfing	og	samþætting	(Denison	o.fl.,	2006).	

Þrátt	 fyrir	 þá	 kosti	 hjá	 fyrirtækjum	 sem	 búa	 yfir	 stöðugleika	 þá	 geta	 þau	 átt	 hvað	

erfiðast	 að	 aðlagast	 breytingum	 hvort	 sem	 það	 er	 vegna	 innri	 eða	 ytri	 aðstæðna	

(Lawrence	og	Lorsch,	1967).	Aðlögunarhæfni	er	menningarvídd	sem	felur	í	sér	fyrirtæki	

sem	eiga	auðvelt	með	að	skilja	breytingar	í	umhverfi	sínu	og	aðlaga	starfsemi	sína	eftir	

þeim	breytingum	 (Katz	 og	 Kahn,	 1978;	 Kotter,	 1992;	 Senge,	 1990).	 Þessi	 fyrirtæki	 eru	

stöðugt	að	finna	nýjar	leiðir	til	þess	að	búa	til	aukið	virði	fyrir	viðskiptavini	með	því	að	taka	

áhættur	og	fylgjast	með	hvað	er	að	gerast	á	markaðnum	(Denison	o.fl.,	2006).	Fyrirtæki	

sem	 búa	 yfir	 aðlögunarhæfni	 uppskera	 oftast	meiri	 tekjur	 og	markaðshlutdeild	 þeirra	

eykst	 (Denison	og	Mishra,	 1995).	Undirvíddirnar	 sem	hafa	 áhrif	 á	 aðlögunarhæfni	 eru	

framkvæmd	breytinga,	áhersla	á	þarfir	viðskiptavina	og	lærdómur	(Denison	o.fl.,	2006).	

Hlutverk	og	stefna	er	menningarvídd	þar	 sem	skýr	 skilningur	á	 tilgangi	og	stefnu	er	

einkennandi	hjá	 farsælum	 fyrirtækjum	sem	skilgreina	markmið	 sín	og	gefa	þeim	skýra	

mynd	á	hvernig	fyrirtæki	skuli	líta	út	í	framtíðinni	(Hamel	og	Prahalad,	1994;	Mintzberg,	

1989).	Skýr	markmið	hjálpa	fyrirtæki	að	móta	hegðun	starfsmanna	til	að	komast	á	þann	

stað	 sem	það	 vill	 ná	 í	 framtíðinni.	 Þegar	 fyrirtæki	 eru	 fær	um	að	 setja	 stefnu	 sem	að	

starfsmenn	eru	færir	um	að	fylgja	eftir	þá	hjálpar	það	starfsemi	þeirra	bæði	til	skemmri	
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og	lengri	tíma.	Undirvíddirnar	sem	mæla	hlutverk	og	stefnu	eru	skýr	og	markviss	stefna,	

markmið	og	framtíðarsýn	(Denison	o.fl.,	2006).		

2.3.2 Fyrirtækjamenning	og	markaðshneigð	

Fyrirtækjamenning	og	markaðshneigð	(e.	market	orientation)	eru	lykilþættir	fyrir	árangur	

fyrirtækja.	Markaðshneigð	felur	í	sér	að	áhersla	er	lögð	af	starfsmönnum	að	viðskiptavinir	

njóti	 sem	 mests	 ávinnings	 af	 viðskiptum	 við	 fyrirtæki	 (Deshpande	 og	 Farley,	 1999).	

Samkvæmt	 líkani	 Denison	 um	menningarvíddir	 þá	 eiga	 þær	 það	 allar	 sameiginlegt	 að	

vinna	að	því	að	virkja	starfsmenn	og	ná	þannig	meiri	tryggð	þeirra	gagnvart	fyrirtækinu.	

Þegar	fyrirtæki	ná	þeim	markmiðum	þá	myndast	meiri	markaðshneigð	sem	leiðir	af	sér	

frekari	árangur	fyrirtækis.	Hjá	sumum	fyrirtækjum	getur	innleiðing	hennar	kallað	á	miklar	

breytingar	en	hjá	öðrum	er	markaðshneigðin	eðlislæg	(Deshpande	og	Farley,	1999;	Kohli	

og	Jaworski,	1990;	Narver	og	Slater,	1990).	Samkvæmt	rannsókn	George	S.	Day	(1999)	þá	

eru	þrjár	ástæður	fyrir	því	að	ekki	næst	að	byggja	upp	markaðshneigð	hjá	fyrirtækjum.	

Fyrsta	ástæðan	er	að	fyrirtæki	einbeita	sér	of	mikið	að	innri	starfsemi	sinni	að	þau	hætta	

að	sjá	hvernig	markaðurinn	er	að	hegða	sér.	Önnur	ástæðan	er	að	fyrirtæki	geta	verið	

þvinguð	á	markaði	eða	sýnt	undirgefni	gagnvart	óskum	markaðarins.	Í	stað	þess	að	hafa	

skýra	sýn	þá	geta	þessi	fyrirtæki	orðið	ósamhæfð	í	rekstri	sínum	og	viðbrögð	þeirra	við	að	

uppfylla	 óskir	 viðskiptavina	 verða	 ómarkviss.	 Þriðja	 ástæðan	 er	 þegar	 fyrirtæki	 horfa	

framhjá	óskum	viðskiptavina	og	koma	því	ekki	með	hugmyndir	að	verðmætum	nýjungum.	

Hvert	og	eitt	þessara	atriða	hindra	fyrirtæki	í	að	ná	markaðshneigð	sem	krefst	til	að	ná	

þeim	árangri	sem	þau	vilja	ná	(Day,	1999).		

Innleiðing	markaðshneigðar	innan	fyrirtækja	og	þróun	hennar	hefur	verið	rannsökuð.	

Meðal	áhrifamestu	 rannsakenda	á	því	 sviði	eru	Kohli	og	 Jaworski	 (1990)	og	Narver	og	

Slater	(1990).	Þeir	telja	að	markaðshneigð	byggist	á	nokkrum	þáttum	en	munurinn	liggur	

í	nálgun	þeirra	þrátt	fyrir	að	áherslurnar	eigi	margt	sameiginlegt.	 	
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Mynd	4.	Skilgreiningar	Kohli	og	Jaworski	á	markaðshneigð,	heimild:	Kohli	og	Jaworski,	1990	

Kohli	 og	 Jaworski	 (1990)	 telja	 markaðshneigð	 byggja	 á	 þremur	 þáttum	 sem	 eru	

upplýsingasöflun,	upplýsingamiðlun	og	viðbrögð	við	upplýsingum.	Upplýsingaöflun	felst	í	

áherslu	 hjá	 fyrirtækjum	 að	 safna	 upplýsingum	 um	 viðskiptavini	 m.t.t.	 núverandi	 og	

framtíðar	þarfa	þeirra,	samkeppnisaðilar	eru	skoðaðir	og	aðrir	þættir	sem	geta	haft	áhrif	

á	gengi	fyrirtæki	eins	og	tækniframfarir	og	aðgerðir	stjórnvalda	(Kohli	og	Jaworski,	1990).	

Upplýsingamiðlun	 byggir	 á	miðlun	 upplýsinga	 fyrirtækja	 á	 upplýsingum	 sem	 þau	 hafa	

safnað	 um	 markaðinn	 og	 þarfir	 viðskiptavina	 til	 allra	 þeirra	 sem	 málið	 varðar	 innan	

fyrirtækisins	 (Kohli	 og	 Jaworski,	 1990).	 Viðbrögð	 við	 upplýsingum	 er	 þriðji	 þáttur	

markaðshneigðar	og	felur	það	í	sér	að	fyrirtæki	geti	nýtt	sér	þær	upplýsingar	sem	hefur	

verið	safnað.	Mikilvægt	er	að	viðbrögð	við	þeim	upplýsingum	séu	góð	þar	sem	hinir	tveir	

þættirnir	teljast	annars	tilgangslausir	(Kohli	og	Jaworski,	1990).	

Narver	 og	 Slater	 (1990)	 telja	 hins	 vegar	 að	 þau	 fyrirtæki	 sem	 leggja	 áherslu	 á	

markaðshneigð	myndi	ákveðna	hegðun	sem	leiði	til	virðis	 fyrir	viðskiptavini	og	hafi	því	

mikil	 áhrif	 á	 árangur	 fyrirtækis.	 Samkvæmt	 þeim	 byggist	 markaðshneigð	 á	 þremur	

þáttum,	viðskiptavinahneigð	(e.	customer	orientation),	samkeppnishneigð	(e.	competitor	

orientation)	og	samþættu	markaðsstarfi	(e.	interfunctional	coordination).	
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Mynd	5.	Skilgreiningar	Narver	og	Slater	á	markaðshneigð,	heimild:	Narver	og	Slater,	1990	

Viðskiptavinahneigð	 er	 skilningur	 á	 þeim	 upplýsingum	 sem	 fyrirtæki	 safnar	 um	

viðskiptavini.	Til	þess	að	geta	skapað	aukið	virði	þá	þarf	að	skilja	þær	þarfir	og	óskir	sem	

viðskiptavinir	eru	með	(Narver	og	Slater,	1990).	

Samkeppnishneigð	 byggir	 á	 að	 fyrirtæki	 skilji	 styrkleika	 og	 veikleika	 núverandi	

samkeppnisaðila	og	sé	einnig	meðvitað	um	hugsanlega	framtíðar	samkeppni.	Leitast	er	

við	að	svara	spurningum	eins	og:	Hverjir	eru	samkeppnisaðilarnir?	Eru	þeir	að	bjóða	betri	

tilboð	 fyrir	 markhópinn?	 Búa	 þeir	 yfir	 einhverri	 tækni	 sem	 getur	 gefið	 þeim	

samkeppnisforskot?	(Narver	og	Slater,	1990).	

Samþætting	markaðsstarfs	felur	í	sér	að	fyrirtæki	nýti	auðlindir	sínar	vel	til	þess	að	geta	

boðið	framúrskarandi	þjónustu-	eða	vörutilboð	fyrir	viðskiptavini.	Safnað	er	upplýsingum	

um	 samkeppnisaðila	 og	 viðskiptavini	 í	 samhæfðum	 aðgerðum	 allra	 deilda	 innan	

fyrirtækisins	til	þess	að	geta	aukið	virðissköpun	(Narver	og	Slater,	1990).	

Eins	og	sjá	má	hér	að	ofan	þá	er	samræmi	milli	kenninga	Kohlis	og	Jaworskis	(1990)	og	

Narvers	og	Slaters	(1990).	Þeir	eru	sammála	um	að	hagnaður	sé	hluti	af	markaðshneigð.	

Kenningarnar	 leggja	 báðar	 áherslu	 á	 samkeppnisaðila	 og	 viðskiptavini	 með	 öflun	

upplýsinga	þar	 sem	 samvinna	 starfsmanna	og	deilda	 innan	 fyrirtækja	 skiptir	 öllu	máli.	

Þessi	upplýsingaöflun	 leiðir	síðan	til	aukins	virðis	 fyrir	viðskiptavini.	Megin	munurinn	á	

áherslum	 þeirra	 er	 að	 áhersla	 Kohli	 og	 Jaworski	 (1990)	 er	 aðgerðamiðuð	 þar	 sem	

aðgerðirnar	eru	sjálfar	 í	 forgrunni	á	meðan	sýn	Narver	og	Slater	(1990)	byggir	á	því	að	
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ákveðin	fyrirtækjamenning	leiði	til	ákveðinnar	hegðunar	og	aðgerða.	Í	raun	má	segja	að	

munurinn	á	kenningunum	liggi	í	því	hvernig	tengslunum	er	háttað.	
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3 Aðferðafræði	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	 fyrirtækjamenningu	 fjármálafyrirtækja	 á	

Íslandi	 út	 frá	 upplifun	 karlmanna.	 Rannsóknarspurningin	 er:	 Upplifun	 karlmanna	 á	

þrítugsaldri	 á	 fyrirtækjamenningu	 sem	 starfa	 innan	 fjármálageirans.	 Í	 þessum	 kafla	

verður	fjallað	um	þá	aðferðafræði	sem	notast	var	við	rannsóknina.	Gerð	verður	grein	fyrir	

þátttakendum,	 aðferð	 og	 framkvæmd	 rannsóknar.	 Í	 rannsókninni	 var	 notast	 við	

eigindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	fjögur	viðtöl	voru	tekin	við	einstaklinga	sem	allir	

eiga	það	sameiginlegt	að	starfa	innan	fjármálageirans.	

1.1	Rannsóknarferlið	

Eigindlegar	og	megindlegar	eru	tvær	megin	rannsóknaraðferðir	sem	hægt	er	að	notast	

við.	Við	upphaf	rannsóknar	mat	rannsakandi	að	eigindleg	rannsóknaraðferð	hentaði	betur	

við	framkvæmd	rannsóknarinnar	þar	sem	markmið	rannsóknar	var	að	kanna	upplifun	og	

reynslu	 karlmanna.	 Eigindleg	 rannsóknaraðferð	 er	 frábrugðin	 megindlegri	

rannsóknaraðferð	 að	 því	 leitinu	 að	 hún	 leitast	 við	 að	 skoða	með	meiri	 dýpt	 upplifun,	

reynslu	og	skilning	einstaklinga	á		tilteknum	fyrirbærum	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	

Fyrirbærafræði	er	eigindleg	rannsóknaraðferð	sem	gerir	rannsakanda	kleift	að	skoða	

með	mjög	nákvæmum	hætti	reynslu	og	upplifun	einstaklinga	úr	daglegu	lífi	með	opnum	

huga	 og	 komast	 að	 því	 hvaða	 merkingu	 fólk	 leggur	 í	 hana	 án	 þess	 að	 vera	 með	

fyrirframgerðar	skoðanir	á	fyrirbærinu	(deMarrais,	2004).	Í	eigindlegum	rannsóknum	er	

mjög	 algengt	 að	notast	 við	 tilgangsúrtök	þegar	 valdir	 eru	þátttakendur.	Ástæðan	 fyrir	

tilgangsúrtökum	er	að	viðmælendur	hafa	allir	reynslu	og	þekkingu	á	því	efni	sem	verið	er	

að	rannska	og	því	vel	til	taks	búnir	að	koma	með	góða	innsýn	á	fyrirbærið.	Mikilvægt	er	

að	rannsakandi	gefi	viðmælendum	svigrúm	til	þess	að	geta	komið	sínum	athugasemdum	

að.	 Algengustu	 aðferðirnar	 sem	 beitt	 er	 í	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 eru	

þátttökuathuganir	og	opin	eða	hálf-opin	viðtöl	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013b	;	Sigurlína	

Davíðsdóttir,	2013).	

1.2	Þátttakendur	

Rannsóknin	 samanstóð	 af	 viðtölum	 við	 fjóra	 þátttakendur	 á	 þrítugsaldri	 sem	 eru	

núverandi	 starfsmenn	 hjá	 fjármálafyrirtækjum	 á	 Íslandi	 og	 hafa	 reynslu	 af	 umhverfi	

fjármálageirans.	 Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 var	 notast	 við	 tilgangsúrtak	 við	 val	 á	



	

	 22	

þátttakendum.	Þátttakendur	voru	á	aldrinum	24-27	ára	og	var	starfsaldur	þeirra	 innan	

geirans	1-4	ár	og	allir	störfuðu	á	höfuðborgarsvæðinu.	Allir	eiga	það	einnig	sameiginlegt	

að	 hafa	 lokið	 grunnháskólamenntun	 og	 tveir	 þeirra	 höfðu	 lokið	 meistaragráðu.	

Raunverulegum	 nöfnum	 þátttakendanna	 hefur	 verið	 breytt	 og	 fá	 þeir	 heitin	 Arnar,	

Brynjar,	Jónas	og	Sigurður.		Einnig	var	einhverjum	einkennum	þeirra	fyrirtækja	sem	þeir	

starfa	hjá	breytt		til	að	gæta	trúnaðar.	

1.3	Framkvæmd	

Rannsóknin	fól	í	sér	fjögur	viðtöl	sem	byggðu	á	viðtalsramma	með	tíu	opnum	spurningum	

sem	 tengdust	 upplifun	 og	 reynslu	 viðmælenda	 á	 vinnustað	 og	 eru	 þær	 í	 viðauka	

rannsóknar.	Ástæðan	fyrir	viðtölum	var	að	gefa	viðmælendum	tækifæri	til	að	tjá	sig	sem	

best	 og	 gefa	 rannsakanda	 sem	 ítarlegust	 svör	 til	 þess	 að	 geta	 náð	 dýpri	 skilning	 á	

viðfangsefninu.	 Öll	 viðtölin	 voru	 tekin	 upp.	 Viðtölin	 fóru	 öll	 fram	 með	 sama	 móti,	 á	

vinnustað	þátttakenda	til	þess	að	rannsakandi	fengi	betri	upplifun	af	lengd	og	umhverfi	

þátttakanda.	

1.4.	Greining	

Við	 upphaf	 rannsóknar	 ákvað	 rannsakandi	 að	 greina	 viðtölin	 samkvæmt	 aðferð	

fyrirbærafræðinnar	og	notast	við	greiningarstigin	þrjú:	 lýsingu,	 samþættingu	og	 túlkun	

(Lanigan,	1988).	

Í	 fyrsta	 stiginu	 sem	 er	 lýsingin	 fer	 viðtalið	 og	 afritunin	 fram.	 Annað	 stigið	 er	

samþætting,	afritunin	er	lesin	oft	yfir	þar	til	þema	í	viðtölunum	byrja	að	myndast.	Þriðja	

og	 síðasta	 stigið	 er	 síðan	 túlkun	þar	 sem	þemun	eru	 dregin	 betur	 saman	og	 reynt	 að	

komast	að	kjarna	málsins.	
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4 	Niðurstöður	

Samkvæmt	 niðurstöðum	 rannsóknar	 má	 greina	 fimm	 þemu	 sem	 gefa	 til	 kynna	

sameiginlega	upplifun	starfsmanna	hjá	mismunandi	 fyrirtækjum	innan	fjármálageirans.	

Hið	 fyrsta	 sem	 er	 sameiginlegt	 meðal	 þátttakenda	 rannsóknar	 var	 fagmennska	 og	

samheldni.	Annað	þemað	er	„þetta	er	náttúrulega	karlasport”,	þriðja	þemað	er	„actions	

speak	louder	than	words”,	fjórða	þemað	er	mikilvægi	samfélagslegrar	ábyrgðar	og	fimmta	

þemað	áhrif	umbunarkerfa.	

4.1	Fagmennska	og	reglur	

Þátttakendur	upplifa	fyrirtækjamenningu	innan	sinna	fyrirtækja	á	mjög	líkan	hátt	þar	sem	

fagleg	 framkoma,	 reglufesta	og	vilji	 til	að	aðstoða	eru	 í	 forgangi.	Þeir	 segja	að	 lögð	sé	

áhersla	 á	 samvinnu	 og	 að	 fyrirtæki	 veiti	 starfsmönnum	 þau	 verkfæri	 sem	 talin	 eru	

nauðsynleg	til	að	ná	árangri	í	starfi.	Brynjar	sem	starfar	hjá	stórum	banka	segir	„ég	myndi	

segja	að	fyrirtækjamenningin	hjá	okkur	sé	þannig	að	allir	stefni	í	átt	að	sama	markmiði	og	

geri	vel	[...]	það	er	svona	professionalismi	yfir	hlutunum,	fólk	býður	yfirleitt	góðan	daginn	

[...]	mikið	er	lagt	í	það	að	fyrirtækið	líti	vel	út	á	við	og	passað	er	klárlega	uppá	orðsporið”.	

Fyrirtæki	 leggja	 áherslu	 á	 orðspor	 sitt	 og	 telja	 að	 samband	 milli	 samstarfsfélaga	 og	

viðskiptavina	spili	langstærsta	hlutverkið	þar.	

Samkvæmt	þátttakendum	virðist	mikilvægt	að	upplifun	starfsmanna	sé	góð	frá	fyrsta	

degi.	Jónas	sem	starfar	hjá	nýlega	stofnuðum	banka	segir	að	upplifun	hans	í	núverandi	

starfi	samanborið	við	önnur	störf	sem	hann	hefur	starfað	hjá	sé	skilvirkni	starfsmanna,	

allir	klára	sín	verkefni	og	bjóðast	svo	til	að	hjálpa	næsta	aðila	ef	mikið	er	á	hans	könnu.	

Allir	hjálpast	að	sem	ein	heild	og	við	það	sé	mórallinn	góður	og	árangur	í	takt	við	það.	Það	

sem	 hann	 tók	 strax	 eftir	 þegar	 hann	 hóf	 störf	 var	 hvernig	 upplýsingum	 er	 miðlað	 til	

starfsmanna	frá	fyrsta	degi	„[...]	ég	held	að	fyrst	og	síðast	er	henni	miðlað	óformlega	eða	

miðlað	 með	 aðgerðum	 [...]	 þú	 kemur	 inní	 í	 eitthvað	 fyrirtæki	 og	 sérð	 að	 næstu	 10	

samstarfsmenn	haga	sér	á	eitthvern	ákveðinn	hátt	[...]	ekki	það	að	þú	þurfir	að	hegða	þér	

alveg	eins	en	þú	sérð	strax	hvaða	áherslur	er	lagt	á	og	það	þarf	ekki	einu	sinni	að	segja	

það	”.	Tveir	þátttakendur	segja	frá	svipaðri	upplifun	og	segir	Arnar	sem	starfar	hjá	litlum	

fjárfestingarbanka	„Það	var	miðlað	upplýsingum	mjög	vel	til	mín	[...]	maður	er	látinn	fá	
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starfsmanna	handbók	[...]	þér	er	sagt	strax	hvaða	blaðsíður	skipta	verulegu	máli	[...]	farið	

er	yfir	helstu	atriði	strax	t.d.	þagnaskyldu	sem	hvílir	á	starfsmönnum	og	ímynd	fyrirtækis“.	

Sigurður	sem	starfar	hjá	stóru	fjármálafyrirtæki	lýsir	upplifun	sinni.	

	

„Mikilvægasta	skrefið	er	að	allir	starfsmenn	séu	sammála	hverju	þeir	ætla	

að	vinna	að	[...]		þegar	nýr	starfsmaður	eins	og	ég	byrjaði	hér	þá	voru	allir	

tilbúnir	að	hjálpa	manni	sama	hversu	heimskuleg	spurningin	hljómaði	[...]	

samstaða	er	það	sem	skiptir	máli”.	

	

Tveir	þátttakendur	telja	hins	vegar	upplýsingagjöf	 innan	þeirra	fyrirtækja	ábótavant	og	

telja	þeir	að	ef	eitthvað	þyrfti	að	laga	þá	væri	það	upplýsingagjöf	til	starfsmanna.	Óánægja	

þeirra	liggur	í		því	að	upplýsingarnar	komi	ekki	frá	innanhúsmanni	eða	þær	komi	með	of	

litlum	 fyrirvara.	 Jónas	 segir	 „ef	 að	 eitthvað	 mætti	 bæta	 þá	 væri	 það	 kannski	

upplýsingaflæði	 til	 starfsmanna,	 það	 eru	 alltaf	 yfrvofandi	 einhverjar	 sameiningar,	

samrunar	og	jafnvel	uppsagnir,	það	væri	gott	að	heyra	eitthvað	beint	frá	stjórnendum	í	

stað	þess	að	þurfa	að	heyra	það	í	fjölmiðlum”.	Arnar	tekur	undir	þetta	og	lýsir	upplifun	

sinni	svona:	

	

[...]	það	var	verið	að	selja	fyrirtæki	mitt	til	samkeppnisaðila	[...]	ég	og	aðrir	

starfsmenn	vissum	ekki	af	því	[...]	eigandinn	og	stjórn	tekur	þann	slag	[...]	

í	raun	og	veru	er	fyrirtækið	selt	og	allir	fá	einn	mánuð	til	að	gera	ráðstafanir	

[...]	 auðvitað	 fáum	 við	 okkar	 3	 mánuði	 á	 launum	 [...]	 en	 þegar	

starfsmönnum	er	haldið	í	myrkrinu	[...]	erfitt	að	gera	viðeigandi	ráðstáfanir	

[...]		

	

Ljóst	er	af	tali	þeirra	að	þeim	finnst	upplýsingagjöf	til	starfsmanna	skipta	miklu	máli	þegar	

kemur	 að	 fagleika	 innan	 fyrirtækis,	 samheldni	 starfsmanna	 og	 vellíðan	 þeirra.	Nokkrir	

þátttakendur	 vilja	 þó	 sjá	betrumbætur	hjá	 sínum	 fyrirtækjum	þegar	 kemur	 að	hittingi	

utan	vinnutíma	og	að	það	megi	einnig	vera	til	herbergi	á	vinnustað	þar	sem	fólk	getur	

aðeins	slappað	að	og	losað	um	stressið.	Arnar	segir:	„hafa	eitt	herbergi	þar	sem	þú	getur	

losað	spennuna	[...]	einnig	tekið	mikilvæga	fundi	á	[...]	ég	tel	það	mikilvægt	á	hverjum	
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vinnustað”.	 Sigurður	 hefur	 síðan	 þetta	 að	 segja	 „það	 mætti	 vera	 meira	 fyllerí	 eða	

einhverjir	viðburðir	 til	þess	að	þétta	hópinn	[...]	 samstaða	er	hvergi	meiri	en	eftir	gott	

fyllerí”.	

4.2	„[...]	þetta	er	náttúrulega	karlasport“	

Það	er	 ljóst	á	tali	þátttakenda	að	þeir	eru	sammála	um	það	að	stjórnunarstöður	 innan	

fjármálageirans	eru	aðallega	mannaðar	af	karlmönnum.	Nokkrir	þeirra	eru	á	því	að	þessi	

karllæga	menning	sem	hefur	skapast	leiði	til	ákveðins	umhverfis	sem	er	ekki	jákvætt.	Þeir	

vilja	meina	að	mikilvægt	sé	að	konur	hafi	jafna	möguleika	í	að	komast	í	stjórnunarstöður.	

Við	 það	muni	 skapast	 jafnvægi	 og	 þar	 af	 leiðandi	 betri	menning.	Mat	 þeirra	 er	 að	 sá	

hæfasti	í	starfið	eigi	skilið	að	fá	það	hvort	sem	það	er	karlmaður	eða	kvenmaður.	Arnar	

lýsir	upplifun	sinni	svona	:	

[...]	 fjármálamenningin	 er	 alveg	 sérstök	 að	 einhverju	 leiti	 [...]	 þetta	 er	

náttúrulega	karlasport	[...]	í	mínum	geira	fjárfestingabankastarfsseminni,	

þá	 er	 þetta	 stórt	 samansafn	 af	 karlmönnum	 [...]	 þeir	 sem	 stýra	

lífeyrissjóðum	 landsins	 eru	 mest	 megnis	 karlmenn	 [...]	 það	 er	 sérstakt	

þegar	þannig	er	uppá	teningnum	[...]	menn	eiga	það	til	að	halda	að	þeir	

séu	mennirnir	[...]	völd	stýra	mönnum	til	höfuðs,	allavega	hjá	mörgum	[...]	

stemningin	væri	allt	öðruvísi	ef	það	væri	meira	um	kvenfólk	[...]	þegar	þú	

ert	bara	með	karlmenn	á	fundum	þá	á	það	til	að	gerast	að	allir	verða	svo	

miklir	drullusokkar	[...]	

	

Sigurður	segir	„ég	hef	einnig	tekið	eftir	því	að	hér	er	meira	um	karla	í	starfi	[...]	það	er	

eitthvað	sem	mér	finnst	að	megi	breytast	[...]	ráða	inn	fleiri	kvenmenn	ef	þær	eru	hæfar	

og	geti	haft	góð	áhrif	á	starfsemina”.	Brynjar	er	hinsvegar	vonsvikinn	með	þá	þróun	sem	

er	 að	 eiga	 sér	 stað	 í	 hans	 fyrirtæki	 þar	 sem	 honum	 finnst	 að	 það	 eigi	 að	 vera	 réttar	

forsendur	þegar	valið	er	í	stjórnunarstöður,	að	það	skipti	máli	hver	er	hæfastur	um	starfið.	

Brynjar	segir	„Mér	finnst	að	það	mætti	slaka	aðeins	á	kvennavæðingunni	(engir	fordómar	

samt)	 [...]	það	er	bara	þannig	að	þegar	það	er	karl	og	kona	 jafnhæf	eða	konan	aðeins	

minna	 hæf	 um	 starfið	 þá	 er	 það	 konan	 sem	 fær	 starfið	 [...]	 það	 eru	 töluvert	 fleiri	

kvenmenn	í	stjórnunarstöðum	í	bankanum“.	
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4.3	„actions	speak	louder	than	words	“	

Þátttakendur	upplifðu	allir	mikla	ábyrgð	í	sínum	störfum,	mikið	álag	á	starfsmönnum	og	

mikilvægt	að	vinna	störf	sín	samviskusamlega.	Ákvarðanir	eru	teknar	hratt	og	ný	verkefni	

koma	stöðugt	upp	á	borðið.	Þátttakendurnir	leggja	mikinn	metnað	í	að	klára	sín	verkefni	

sem	liggja	fyrir	hratt	og	hnitmiðað.	Erfitt	sé	að	vera	farsæll	í	starfi	ef	þú	ert	ekki	tilbúinn	

að	leggja	á	þig	þá	vinnu	sem	krafist	er	af	þér	og	hafði	Jónas	þetta	að	segja	um	starfsandann	

hjá	sínu	fyrirtæki:	„ég	lít	á	það	þannig	að	“actions	speak	louder	then	words”	[...]	það	er	

allavega	það	sem	gengur	og	gerist	hérna	[...]		fólk	segir	ekki	bara	hlutina	heldur	gerir	þá”.	

Nokkrir	þátttakenda	vilja	einnig	meina	að	árangur	sé	ekki	eingöngu	mældur	 í	 tölum	

heldur	skiptir	einnig	máli	að	fólki	líði	vel	í	vinnunni	og	að	vel	sé	hugsað	um	það.	Af	upplifun	

þeirra	 að	 heyra	 virðist	 sem	það	 sé	 alltaf	 eitthvað	 hægt	 að	 bæta	 þegar	 það	 kemur	 að	

menningu	hjá	þeim	fyrirtækjum	sem	þeir	starfa	hjá.	Arnar	lýsir	því	ef	hann	ætti	að	móta	

menningu	:	

	

„Ef	ég	væri	yfirmaður	og	ég	væri	að	móta	menninguna	í	mínu	fyrirtæki	[...]	

þá	myndi	ég	huga	að	því	að	hafa	góðan	móral	[...]	Auðvitað	verðuru	að	

hafa	góða	innréttingu	og	kaldan	í	ísskápnum	[...]		einnig	hafa	eitt	herbergi	

þar	 sem	 þú	 getur	 losað	 spennuna	 og	 einnig	 tekið	 mikilvæga	 fundi	 á,	

svokallað	“play	room”	herbergi	þar	sem	þú	getur	gert	allt	í	[...]	ég	tel	það	

mjög	mikilvægt	á	hverjum	vinnustað”.		

	

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 þá	 virðist	 vellíðan	 starfsmanna	 skipta	 miklu	 máli	 að	 mati	

þátttakenda	og	mikilvægt	sé	að	allir	finnist	þeir	velkomnir	hjá	fyrirtæki	sínu	að	öllu	leiti.	

Brynjar	lýsir	upplifun	sinni	svona	þegar	hann	hóf	störf	hjá	bankanum	:	

	

„Ég	man	þegar	ég	var	nýbyrjaður	þá	var	ég	sumarsstarfsmaður	og	kannski	

ekki	unnið	lengi	en	síðar	þegar	ég	varð	fastráðinn	þá	fengu	allir	starfsmenn	

gjafakort	 fyrir	 vel	 unnin	 störf	 á	 árinu	 en	 sem	 sumarsstarfsmaður	 fékk	

maður	 ekki	 svoleiðis.	 Það	 er	 klárlega	 eitthvað	 sem	 hafði	 áhrif	 á	

sumarsstarfsmennina	 í	 fyrirtækinu,	 þeir	 kannski	 voru	 einhvernveginn	

litaðir	af	neikvæðri	upplifun	af	því”.		
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4.4	Ímyndin	skiptir	máli	

Í	orðum	þátttakenda	má	greina	að	fyrirtæki	þeirra	gegni	samfélagslegri	ábyrgð	hvort	sem	

það	 er	 eitt	 málefni	 sem	 þau	 styrkja	 eða	 geri	 eitthvað	 til	 að	 koma	 á	 meira	 trausti	 til	

viðskiptavina	eða	 samfélagsþegna.	 Ljóst	 er	 af	 tali	 þátttakenda	að	 ímynd	 fyrirtækjanna	

innan	geirans	skipti	þau	miklu	máli	og	að	lögð	sé	mikil	áhersla	á	að	hún	sé	alltaf	sem	best.	

Stjórnendur	fyrirtækja	velja	síðan	hvaða	leið	þau	fara	í	að	kynna	sig	á	sem	bestan	máta	út	

á	 við.	 Arnar	 segir	 „starfsmenn	mega	 ekki	 kaupa	 í	 verðbréfum	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

hagsmunaárekstra	[...]	myndaði	það	auðvitað	mikið	traust	á	milli	kúnna	og	fyrirtækis	[...]	

ég	tel	það	vera	samfélagslega	ábyrgð	[...]”.	Hann	segir	að	aðaláherslan	hjá	sínu	fyrirtæki	

sé	að	styrkja	rausnarlega	einn	málstað	árlega	í	stað	þess	að	gefa	smáar	upphæðir	á	marga	

staði.		Jónas,	sem	starfar	hjá	litlum	banka	segir	að	fyrirtæki	nýti	sér	samfélagslega	ábyrgð	

til	að	geta	auglýst	fyrirtæki	sitt	og	að	það	geti	gengið	það	langt	að	lykilstjórnendur	kjósi	

að	 styrkja	 eitthvað	 sem	 þeir	 hafi	 einfaldlega	 áhuga	 á	 og	 henti	 þeirra	 þörfum	 utan	

vinnustaðar.	Hann	lýsir	upplifun	sinni	svona	:	

	

[...]	hér	hjá	fyrirtæki	mínu	er	verið	að	styrkja	ýmis	verkefni	[...]	þetta	kemur	

auðvitað	allt	mikið	fram	í	fjölmiðlum	sem	lætur	fyrirtækið	líta	vel	út,	þetta	

er	allt	þaulhugsað	[...]	sumir	bankar	og	fjármálafyrirtæki,	þá	sérstaklega	

bankar	 reyna	að	nýta	 sér	 þetta	 í	 sýna	þágu	 [...]	 ég	 sé	 ekkert	 að	 því	 að	

lykilstjórnendur	séu	miklir	sinfóníu	aðdáendur	en	það	sem	ég	er	að	reyna	

að	 koma	 fram	er	að	 fyrirtæki	 nýta	 sér	 samfélagslega	ábyrgð	 til	 að	 láta	

ímyndina	 vera	 sem	 besta	 á	 fyrirtækinu	 [...]	 ef	 það	 hentar	 síðan	

lykilstarfsmönnum	þá	er	það	bara	svona	“win	win”	dæmi.	

	

Ýmsar	útfærslur	eru	á	því	hvað	er	styrkt	og	hjá	Brynjari	sem	vinnur	hjá	stórum	banka	er	

lögð	 áhersla	 á	 þróun	 einstaklinga	 og	 fyrirtækja	 „vinnustaðurinn	minn	 er	 duglegur	 að	

styrkja	 [...]	 þar	 má	 nefna	 námsstyrki	 hér	 heima	 og	 erlendis	 og	 styrki	 til	

frumkvöðlastarfssemis“.	
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4.5	Áhrif	umbunarkerfa	

Þátttakendur	höfðu	allir	sterkar	skoðanir	á	áhrifum	umbunarkerfa	og	hvernig	það	getur	

haft	áhrif	á	fyrirtækjamenninguna.	Þátttakendurnir	starfa	innan	fyrirtækja	sem	eru	í	örum	

vexti	þar	sem	að	umhverfið	einkennist	af	miklu	álagi	og	hraða.	Þeir	eru	sammála	um	að	

umbun	 leiði	 til	 betri	 frammistöðu	 starfsmanna	 og	 almennri	 vellíðan	 innan	 veggja	

fyrirtækjanna.	Sigurður	segir:	„í	þessu	fyrirtæki	er	mjög	vel	umbunað	[...]	þetta	leiðir	af	

sér	að	fólk	er	mjög	liðlegt	í	starfi	og	mæting	er	góð	[...]	þar	sem	því	þykir	mjög	vænt	um	

hvað	fyrirtækið	kemur	vel	fram	við	starfsmenn”.	Hann	upplifir	að	því	betri	sem	umbunin	

virðist	 vera	 því	 meira	 fækkar	 veikindadögum	 og	 mæting	 verður	 betri.	 Jónas	 segir:	

„stundum	eru	settar	á	svona	keppnir	eða	áskoranir,	svona	nánast	eins	og	sölumarkmið	en	

þó	gert	almennara	þar	sem	það	eru	ekki	allar	deildir	að	selja	eitthvað	[...]	fyrir	áramót	þá	

var	eitthvað	hreyfingarátak	[...]	þar	sem	allir	starfsmenn	gætu	sýnt	frá	því	hvað	þeir	væru	

að	hreyfa	sig	mikið	[...]	þeir	sem	stóðu	sig	best	fengu	gjafabréf”.	

Sumum	 þátttakendum	 finnst	 þó	 togstreita	 geta	 myndast	 vegna	 umbuna	 innan	

fyrirtækja,	 ekki	 alltaf	 er	 samræmi	 í	 umbunum	 og	 starfsmenn	 geti	 því	 orðið	 litaðir	 af	

neikvæðri	upplifun	af	umbunum.	Arnar	segir	„það	er	bara	fáranlega	mikilvægt	að	tengja	

saman	hagsmuni	[...]	ef	að	fyrirtækinu	gengur	vel	og	þú	ert	partur	af	því	þá	áttu	að	fá	

hluta	af	því	í	vasann”.	Hann	segir	að	öllum	störfum	eigi	að	fylgja	umbun	ef	vel	gengur	en	

vísar	þó	að	fljótt	getur	myndast	streita	milli	hópa	hjá	fyrirtækinu	ef	kökunni	er	ekki	skipt	

sanngjarnt	:		

	

[...]	hjá	okkur	var	þetta	þannig	að	starfsmenn	keyptu	sig	inní	fyrirtækið	á	

fyrirfram	ákveðnu	verði	og	þú	keyptir	b-bréf	sem	eru	í	raun	og	veru	þannig	

að	þú	hefur	engan	kosningarétt	en	fékkst	greiddan	árlegan	arð	í	hlutfalli	

við	 það	 sem	 þú	 áttir	 í	 fyrirtækinu	 [...]	 það	 komu	 klárlega	 dæmi	 um	

ágreiningsmál	 þar	 sem	 starfsmenn	 voru	 virkilega	 ósáttir	 með	 hvernig	

kökunni	var	skipt	[...]	mín	reynsla	er	þannig	að	ekki	allir	voru	alltaf	sáttir	

með	 hvað	 þeir	 fengu	 að	 kaupa	 mikinn	 hlut	 [...]	 segjum	 að	 einn	

starfsmaður	 landi	 stórum	 díl	 og	 það	 eru	 þóknunartekjur	 uppá	 100	

milljónir	[...]	70	milljónir	koma	í	kassann	[...]	hann	fær	síðan	bara	það	sem	
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að	eignahluturinn	hans	er	t.d.	3%	[...]	þrátt	fyrir	að	hafa	gengið	frá	öllu	

[...]	þannig	dæmi	eru	klárlega	til	[...]	

	

Þeir	nefna	flestir	að	þegar	kemur	að	fjárhagslegum	umbunum	þá	skipti	máli	að	jafnvægi	

sé	meðal	deilda	til	þess	að	það	myndist	ekki	deilur.	Brynjar	 lýsir	því	hvernig	málum	er	

háttað	 í	 sínu	 fyrirtæki:	 „ég	 veit	 til	 þess	 að	markaðir,	 þeir	 sem	 sjá	 um	 kaup	 og	 sölu	 á	

hlutabréfum	eru	með	svona	umbunar	hlunnindakerfi	[...]	en	flestir	eru	ekki	með	þannig	

[...]	þetta	er	klárlega	eitthvað	sem	starfsmenn	hugsa	til	og	þetta	getur	vakið	upp	reiði	eða	

afbrýðissemi	í	garð	þeirra”.	Það	er	ljóst	á	tali	þeirra	að	þeim	finnst	mikilvægt	að	þessi	hluti	

sé	vel	útfærður	þar	sem	allir	þátttakendur	hafa	sterkar	skoðanir	á	þessu	og	virðast	þær	

endurspegla	skoðanir	annarra	starfsmanna.	
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5 Umræða		

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 fá	 aukna	 innsýn	 á	 fyrirtækjamenningu	

fjármálageirans	á	Íslandi.	Upplifun	karlmanna	á	þrítugsaldri	var	tekin	fyrir	til	að	verða	við	

því	markmiði.	Helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	eru	þær	að	viðmælendur	upplifðu	allir	

að	mikil	fagmennska	og	reglufesta	einkenni	menninguna,	starfsmenn	viti	hvers	er	ætlast	

til	af	þeim	og	það	ríki	mikil	samstaða	meðal	starfsmanna.	Einnig	höfðu	þeir	allir	sterkar	

skoðanir	á	stöðu	kvenna	innan	geirans,	flestir	voru	sammála	um	að	erfitt	sé	fyrir	konur	að	

komast	 í	 stjórnunarstöður	 og	 að	 karlmenn	 væru	 meirihluti	 í	 stjórnunarstöðum	 hjá	

fjármálafyrirtækjum.	Viðmælendur	 upplifðu	 allir	 ábyrgð	 í	 sínum	 störfum	og	 töldu	þeir	

mikilvægt	 að	 vellíðan	 starfsmanna	 væri	 höfð	 í	 fyrirrúmi.	 Viðmælendur	 voru	 einnig	

sammála	um	að	ímynd	fyrirtækjanna,	samfélagsleg	ábyrgð	og	viðeigandi	umbunarkerfi	sé	

mikilvægt	fyrir	fyrirtækjamenninguna	innan	geirans.	

Eins	og	 fram	kom	 í	grein	Helgu	Björnsdóttur	og	Kristínar	Loftsdóttur	 (2015)	þá	eiga	

konur	erfitt	með	að	komast	 í	 stjórnunarstöður	 innan	bankakerfisins	þrátt	 fyrir	 vilja	og	

metnað	 þeirra	 við	 að	 ná	 því	 fram.	 Þessar	 niðurstöður	 eru	 í	 samræmi	 við	 svör	 flestra	

viðmælanda	rannsóknar	en	aðeins	einn	viðmælandi	upplifði	sig	 í	erfiðri	stöðu	þar	sem	

konur	væru	að	hans	mati	í	forgangi	þegar	kæmi	að	því	að	komast	í	stjórnunarstöður.	Ljóst	

er	á	upplifun	allra	viðmælenda	að	skapast	verði	meira	jafnvægi	meðal	kynja	og	að	færasti	

einstaklingurinn	eigi	hverju	sinni	að	fá	stöðuhækkunina.	

Samkvæmt	viðmælendum	töldu	þeir	mikilvægt	að	hafa	umbunarkerfi	sem	veitir	öllum	

jafna	umbun	fyrir	góð	störf	og	eru	þær	niðurstöður	í	samræmi	við	ýmsar	rannsóknir.	Tveir	

viðmælendur	 telja	mikla	 togstreitu	 geta	myndast	 ef	 það	 jafnvægi	 umbunar	 er	 ekki	 til	

staðar	þar	sem	starfsmenn	geta	litast	af	neikvæðri	upplifun	af	henni.	Í	rannsókn	Steers,	

Porter	og	Bigley	 (1996)	 kom	 í	 ljós	 að	ef	 fyrirtæki	 er	með	umbunarkerfi	 sem	 telst	 ekki	

sanngjarnt	gagnvart	öllum	starfsmönnum	þá	sé	það	í	óhag	fyrir	fyrirtækið	þar	sem	það	

getur	haft	neikvæð	áhrif	á	þá	einstaklinga	eða	hópa	sem	telja	sig	ekki	vera	að	fá	sömu	

umbun	og	aðrir	einstaklingar	innan	fyrirtækisins.	Aðrir	viðmælendur	töldu	ákveðna	kosti	

fylgja	umbunarkerfum	þar	sem	það	getur	leitt	af	sér	aukna	skuldbindingu	starfsmanna	til	

fyrirtækis	 og	 að	 frammistaða	 þeirra	 verður	 betri.	 Í	 rannsókn	 Lawler	 (1993)	 voru	

umbunarkerfi	talin	vera	mikilvægur	þáttur	hjá	fyrirtækjum,	ófjárhagsleg	eða	fjárhagsleg.	
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Einnig	 gat	 góð	umbun	 leitt	 til	 betri	 frammistöðu	 starfsmanna	og	 aukna	 skuldbindingu	

þeirra.	

Á	niðurstöðum	þessarar	 rannsóknar	má	 sjá	 líkindi	þegar	þær	eru	bornar	 saman	við		

niðurstöður	annarra	fræðigreina	eins	og	sjá	má	hér	að	ofan.	Af	svörum	viðmælenda	er	

ljóst	að	fyrirtækjamenning	innan	fjármálageirans	einkennist	af	samkeppnismenningu	og	

vinnusamri	menningu	sem	er	í	takt	við	rannsóknir	Deal	og	Kennedy	(1982)	og	Deshpande	

og	Farley	(1999).	

5.1 Réttmæti	og	áreiðanleiki		
Hafa	ber	í	huga	að	þau	rannsóknargögn	sem	stuðst	var	við	eru	bundnar	við	þátttakendur	

hennar	og	því	erfitt	að	alhæfa	um	niðurstöður	hennar	en	gefa	niðurstöðurnar	þó	innsýn	

á	 upplifun	 starfsmanna	 á	 fyrirtækjamenninguna	 innan	 fjármálageirans.	 Til	 þess	 að	

rannsóknin	teljist	réttmæt	þurfa	allir	viðmælendur	að	hafa	ákveðna	kunnáttu	og	reynslu	

á	 fyrirbærinu	 sem	 er	 til	 rannsóknar.	 Aðferð	 tilgangsúrtaka	 var	 notað	 við	 val	 á	

þátttakendum	til	þess	að	auka	trúverðugleika	og	réttmæti	á	rannsókinni	og	höfðu	því	allir	

þátttakendur	reynslu	af	fyrirbærinu	sem	verið	var	til	rannsóknar.	

Viðmið	áreiðanleika	 rannsókna	er	að	niðurstöður	 rannsakandans	 stangist	ekki	 á	 við	

framkvæmd	annars	rannsakanda		ef	hann	notast	við	sömu	rannsóknargögn,	fræðisýn	og	

sömu	aðstæður	(Sigríður	Halldórsdóttir	og	Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	
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6 Lokaorð	

	Við	vinnslu	þessarar	rannsóknar	hefur	höfundur	beint	sjónum	að	upplifun	 	karlmanna	

innan	 fjármálageirans.	 Markmið	 og	 rannsóknarspurning	 var	 að	 skoða	 hver	 upplifun	

karlmanna	á	þrítugsaldri	er	á	fyrirtækjamenningu	innan	fjármálageirans.	Til	þess	að	svara	

rannsóknarspurningunni	var	notast	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	tekin	voru	

viðtöl	við	karlmenn	innan	fjármálageirans.	Flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	hvaða	

þættir	eru	mikilvægir	og	hvað	er	ábótavant	innan	fyrirtækjamenningar	sinna	fyrirtækja.		

Ýmsar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 framkvæmdar	 á	 þessu	 sviði	 og	 eru	 niðurstöður	 þessarar	

rannsóknar	í	samræmi	við	þær	en	þó	ber	að	gæta	að	yfirfæra	niðurstöður	á	upplifun	allra	

ungra	karlmanna	innan	fjármálageirans	sökum	fárra	þátttakenda	rannsóknar.	

Upplifun	 viðmælenda	 rannsóknar	 á	 fyrirtækjamenningu	 innan	 fjármálageirans	 má	

teljast	almennt	góð	þó	ýmsa	þætti	 innan	hennar	megi	bæta.	Rannsakanda	þótti	koma	

mest	á	óvart	hve	góð	samsvörun	var	í	svörum	viðmælenda		þar	sem	fyrirtækjamenning	

getur	 verið	 ólík	 eftir	 fyrirtækjum.	 Áhugavert	 væri	 í	 framhaldi	 af	 þessari	 rannsókn	 að	

athuga	hver	upplifun	annarra	aldurshópa	er	á	fyrirtækjamenningu	innan	fjármálageirans	

svo	 hægt	 sé	 að	 bera	 saman	 upplifun	 mismunandi	 aldurshópa	 og	 öðlast	 betri	 sýn	 á	

fyrirtækjamenninguna.
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Viðauki	

Viðtalsrammi	

-	 Markmið	 viðtalsins	 er	 að	 fá	 sem	 ítarlegasta	 upplýsingar	 um	 upplifun	 og	 reynslu	

viðmælendans	af	fyrirtækjamenningu	innan	fjármálageirans.	

1. Hvernig	myndir	þú	lýsa	fyrirtækjamenningunni	í	fyrirtækinu	þínu?	

2. Hver	er	þín	upplifun	af	gildum,	skoðunum	og	meginreglum	í	fyrirtækinu	þínu?	

3. Hver	er	þín	upplifun	á	mikilvægi	gilda	í	að	móta	menningu	fyrirtækis?	

4. Hvað	er	fyrirtækjamenning	í	þínum	huga?	

5. Hver	er	þín	upplifun	á	mikilvægasta	skrefi	við	mótun	fyrirtækjamenningar?	

6. Af	þinni	reynslu,	hvað	mætti	gera	betur	þegar	kemur	að	fyrirtækjamenningu	í	

fyrirtækinu	þínu?	

7. Upplifirðu	fyrirtækjamenninguna	í	fyrirtækinu	þínu	sem	sterka	eða	veika?	Að	hvaða	

leiti?	

8. Hver	er	þín	upplifun	á	fyrirtækjamenningu	í	núverandi	vinnu,	miðað	við	aðrar	vinnur	

sem	þú	hefur	unnið	við?	

9. Hver	er	þín	upplifun	á	hvernig	menningu	fyrirtækisins	er	miðlað	til	starfsmanna?	

10. Hver	er	þín	reynsla	af	umbunar-	og	hlunnindakerfum	sem	hafa	áhrif	á	menninguna?	

11. Hver	er	þín	upplifun	á	samfélagslegri	ábyrgð	sem	má	greina	í	meginstefnu	

fyrirtækisins?	

12. Hvernig	myndir	þú	lýsa	láréttum	og	lóðréttum	samskiptum	innan	fyrirtækisins?	


