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Útdráttur 

Fyrirtækjamenning er sú menning sem gerist innan veggja fyrirtækis og hún hefur áhrif á 

hegðun allra starfsmanna. Því má færa rök fyrir tengslum fyrirtækjamenningar og árangurs 

skipulagsheilda. Þessari rannsókn var ætlað að greina styrkleika og veikleika 

fyrirtækjamenningar bílaumboðsins BL ehf. Athugað var hvort mælanlegur munur væri á 

viðhorfi starfsmanna til fyrirtækjamenningar BL eftir því hvaða starfssviði þeir tilheyrðu, hvort 

þeir hefðu mannaforráð og hve lengi þeir hefðu starfað hjá fyrirtækinu. Til að svara 

rannsóknarspurningunum var notað líkan Denison (e. Denison organizational culture survey). 

Þátttakendur voru 58 og svarhlutfallið við spurningakönnunni var 22%. Niðurstöður sýndu að 

styrkleiki BL væri skýr sýn starfsmanna á hlutverk fyrirtækisins og stefnu þess. En það kom 

einnig fram að það skorti aukna samhæfingu og samþættingu og hugsanlega tregðu við 

breytingar. Lítið var um marktækan mun milli samanburðarhópa, enda var úrtakið lítið. Þó 

mældist sá munur að starfsmenn með mannaforráð fengu hærri einkunn úr undirvíddunum 

þróun mannauðs og hæfni og samkomulag. Einnig var sá munur á viðhorfi til 

fyrirtækjamenningar BL að söludeildin mældist með hæstu einkunn allra deilda innan 

fyrirtækisins. Ekki var mælanlegur munur eftir starfsaldri.  

 

Lykilhugtök: Vinnustaðamenning, Denison-líkanið, BL ehf.  
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Abstract 

Corporate culture is the culture that happens within the walls of an organization. Corporate 

culture influences all behaviors of employees in an organization. Therefore, you can argue the 

causal between corporate culture and performance. The aim of this thesis was to diagnose 

the strengths and weaknesses of the corporate culture of the car dealership BL ehf. 

Furthermore, the research investigates whether there were measurable differences in the 

employees’ attitude towards the corporate culture depending on which department the 

participants belonged to, whether employees had human resources and how long they had 

worked for the company. To answer the research questions, the Denison Organizational 

Culture survey was used. The response rate to the questionnaire was 22%. There were total 

of 58 participants. The results showed that the strength of the culture of BL was a clear vision 

of employees on their role and the direction the company is heading in. However, the results 

showed a lack of increased coordination and integration along with a potential inertia for 

changes. There was a lack of significant differences between the groups that were compared. 

This is somewhat due to a small sample size. However, there was a significant difference were 

the employees with human resources got higher scores in the subdivisions of capability 

development and agreement. Furthermore, the difference in attitudes towards the corporate 

culture of BL was that the sales department was measured with the highest rating out of the 

company departments. There was no measurable difference based on the length of 

employment. 

 

Key terms: Organizational culture, corporate culture, Denison organizational culture survey, 

BL ehf.  
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1 Inngangur 

Öll höfum við upplifað mismunandi menningu stofnana og fyrirtækja sem við annað hvort 

verslum við eða störfum hjá. Hugtakið fyrirtækjamenning eða vinnustaðamenning (e. 

organizational culture, corporate culture, company culture) er notað yfir þessa menningu 

skipulagsheilda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Guðlaugsson og Ester Rós 

Gústavsdóttir, 2010). Fyrirtækjamenning skiptir máli vegna þess að í henni felst dulið vald og 

ómeðvitaður kraftur sem getur ákvarðað hegðun einstaklinga eða hópa (Schein, 1985). 

Mannauður er mikilvægasta auðlind skipulagsheilda. Því fer árangur skipulagsheildar að miklu 

leyti eftir því hvernig starfsmenn vinna þar. Einstaklingar eru líklegir til þess að tengja mistök 

sín við utanaðkomandi þætti frekar en innri þætti (Kelley, 1967). Þetta bendir til þess að 

ólíklegt sé að fyrirtækjamenning skipulagsheildar breytist nema einstaklingar innan 

skipulagsheildarinnar átti sig á að hún geti verið vandamálið.  

Þar sem BL ehf. er stærsta bílaumboð landsins og hefur náð miklum árangri á síðustu árum 

er tilvalið að kafa dýpra ofan í fyrirtækjamenningu þessa fyrirtækis. Því er markmið þessarar 

rannsóknar að kanna fyrirtækjamenningu BL og meta hvort hún sé veik eða sterk. Aðal 

rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: 

➢ Hverjir eru styrkleikar og veikleikar fyrirtækjamenningar BL? 

Þá fannst rannsakenda einnig áhugavert að athuga mun á fyrirtækjamenningu milli 

mismunandi hópa starfsmanna BL. Þá er litið til starfsaldurs, hvort starfsmaður hafi 

mannaforráð og hjá hvaða deild hann starfar. Hinar rannsóknarspurningarnar eru því 

eftirfarandi: 

➢ Hefur starfsaldur starfsmanna áhrif á upplifun þeirra af fyrirtækjamenningu BL? 

➢ Er munur á fyrirtækjamenningu hjá þeim sem hafa mannaforráð og ekki? 

➢ Er munur á fyrirtækjamenningu BL á milli deilda? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum sem lagðar eru fram hér að ofan er stuðst við 

megindlega rannsóknaraðferð sem byggir á spurningalista Daniel R. Denison. Aðferðin tekur 

tillit til fjögurra vídda sem eru: aðlögunarhæfni, þátttaka, hlutverk og stefna ásamt 

samkvæmni og stöðugleika (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 
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Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Í upphafi ritgerðarinnar er farið yfir fræðilega samantekt þar 

sem gerð er grein fyrir hugtakinu fyrirtækjamenning. Sérstaklega er litið til tengsla 

fyrirtækjamenningar við árangur. Því næst er umfjöllun um líkan Denison og hvernig það 

byggist á mismunandi menningarvíddum. Í fjórða og fimmta kafla er síðan gerð grein fyrir 

öðrum mæliaðferðum á fyrirtækjamenningu og tengdum rannsóknum sem hafa verið 

framkvæmdar hérlendis. Að því loknu er skipulagsheild BL ehf. lýst.  Í  stuttu máli er fjallað um 

sögu félagsins, skipurit og starfsmannastefnu þess. Síðan er farið yfir rannsóknina í kafla sjö og 

sagt frá framkvæmd og þátttakendum hennar og mælitækinu sem notað var. Loks eru birtar 

niðurstöður í bundnu máli og með myndrænum hætti í áttunda kafla. Í lok ritgerðar eru 

umræður út frá niðurstöðunum þar sem ljósi er varpað á hugsanlega annmarka 

rannsóknarinnar og komið með hugmyndir að frekari rannsóknum. Lokaorðin er að finna í 10. 

kafla.  
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2 Fyrirtækjamenning 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir hugtakinu fyrirtækjamenning. Í næstu undirköflum er skoðað 

hvað felst í hugtakinu fyrirtækjamenning og hvernig helstu fræðimenn hafa skilgreint hana. 

Veikri og sterkri fyrirtækjamenningu eru gerð skil og litið er á samspil fyrirtækjamenningar og 

árangurs skipulagsheilda.  

2.1 Hvað er menning? 

Til að skilja hugtakið fyrirtækjamenning er gott að átta sig fyrst á því hvað menning sé. Seint á 

nítjándu öld komu mannfræðingar fyrst fram með hugtakið „menning“ (e. culture). Rannsóknir 

þeirra á frumstæðum samfélögum, eskimóa, Afríkubúa og indíána sýndu fram á lifnaðarhætti 

sem voru ekki bara öðruvísi en lifnaðarhættirnir sem þeir þekktu innan Ameríku og Evrópu, 

heldur voru samfélögin einnig mjög frábrugðin hvert öðru. Hvert samfélag hafði sína eigin leið 

til þess að aðlagast sem félagsleg heild. Hugtakið menning skilgreindi því þá eiginleika eða gildi 

sem hver sérstakur hópur manna hafði tileinkað sér og gengið höfðu í erfðir frá einni kynslóð 

yfir til annarrar vegna þess að eiginleikarnir voru taldir gagnlegir til að lifa af og aðlagast 

aðstæðum (Denison og Neale, 1996). Menning nær yfir mjög breytt svið. Fræðimenn telja 

menningu hafa óteljandi birtingarmyndir eins og til dæmis ólíkar trúarvenjur, hegðunarvenjur, 

hugmyndafræði og gildi svo eitthvað sé nefnt (Brooks, 2009). 

2.2 Hvað er fyrirtækjamenning? 

Menning sem á sér stað innan veggja skipulagsheildar nefnist fyrirtækjamenning (e. corporate 

culture). Fyrirtækjamenning er margslungið fyrirbæri sem hefur verið túlkað á marga vegu af 

fjölda fræðimanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Til eru 

fjölmargar skilgreiningar á hugtakinu fyrirtækjamenning, en margar byggja þær á því að líkja 

megi menningu skipulagsheilda við menningu samfélaga sem mótast af meðlimum þeirra. Því 

hafi hver skipulagsheild sína menningarlegu sérstöðu (Morgan, Gregory og Roach, 1997; Ott, 

1989). Árið 1952 útskýrði Jacques (1952) menningu verksmiðju sem hina venjulegu og 

hefðbundnu leið hugsunar um hvernig á að gera hlutina sem er sameiginleg hjá starfsmönnum 

verksmiðjunnar og nýir starfsmenn verða að læra og tileinka sér. Kotter (1992) lýsir 

fyrirtækjamenningu á sama hátt þ.e. að fyrirtækjamenning séu sameiginlegu gildi starfsmanna 

skipulagsheildar og sú hegðun sem nýir starfsmenn þurfa að tileinka sér.   
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Deal og Kennedy (1982) skilgreindu fyrirtækjamenningu á svipuðum nótum. Þeir sögðu 

hana vera það hvernig hlutirnir væru gerðir hjá hverri skipulagsheild fyrir sig. Hvernig 

fyrirtækið gerir hlutina hefur síðan áhrif á alla aðra þætti innan skipulagsheildarinnar. Menning 

í þessum skilningi er víðtæk og getur náð yfir til dæmis hegðun, framleiðsluaðferðir, hæfni, 

þekkingu, viðhorf til aga, venjur stjórnenda og margt fleira. Líta má á fyrirtækjamenningu 

þannig að hún stuðli að sameiginlegum skilningi starfsmanna á innviðum skipulagsheildarinnar 

(Mobley, Wang og Fang, 2005). 

Schein (2010) skilgreinir fyrirtækjamenningu sem kraftmikið, óáþreifanlegt og ómeðvitað 

fyrirbæri sem mótar hegðun og störf starfsmanna skipulagsheildar. Þá talar hann jafnframt um 

mikilvægi forspárgildis fyrirtækjamenningar þegar litið er til nálgunar starfsmanna til ólíkra 

vandamála og ákvörðunartöku í framtíðinni byggða á fyrri reynslu. Fyrirtækjamenning mótast 

því þegar hegðun starfsmanna reynist vel og því er hún kennd nýjum starfsmönnum. 

Þá hefur fyrirtækjamenning yfirleitt verið skilgreind sem safn gilda, leiðbeinandi skoðana, 

reglna og venja sem móta hegðun starfsmanna í skipulagsheild sem og samskipti þeirra við alla 

hagsmunaaðila. Með fyrirtækjamenningu verður því til sameiginlegur hugsunarháttur milli 

starfsmanna skipulagsheildarinnar. Fyrirtækjamenning er afurð samfélagsins sem við erum í, 

óséð og óáþreifanlegt afl sem knýr skipulagsheildina áfram (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 

2010).  

Hver einasta skipulagsheild hefur sína eigin leið til þess að gera hluti sem í framhaldinu 

hefur áhrif á alla þætti reksturs skipulagsheildarinnar. Þetta getur verið allt frá því hversu löng 

matarhlé starfsmenn taka sér yfir í það hvernig vörur og/eða þjónusta fyrirtækisins er seld. 

Þannig má líta svo á að  hugtakið fyrirtækjamenning vísi til þeirra undirliggjandi gilda, viðhorfa 

og meginreglna sem einkenna verkferla skipulagsheildar. Þessar meginreglur og venjur lifa af 

vegna þess að þær hafa merkingu fyrir meðlimi skipulagsheildarinnar. Þær tákna aðferðir til 

afkomu sem hafa virkað vel í fortíðinni og því trúa meðlimir skipulagsheildarinnar að þær muni 

einnig virka í framtíðinni. Því lengur sem þessar venjur halda áfram að skila árangri því betur 

festa þær sig í sessi sem hluti af menningu skipulagsheildarinnar (Deal og Kennedy, 1982). 

Sumir angar fyrirtækjamenningar eru mjög sýnilegir og nefnast áþreifanleg einkenni 

menningar. Sem dæmi um áþreifanleg einkenni má nefna klæðaburð starfsmanna og 

samskipti þeirra við viðskiptavini. Aðra anga fyrirtækjamenningar getur reynst erfiðara að bera 
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kennsl á og nefnast þeir óáþreifanleg einkenni menningar. Óáþreifanlegu einkennin geta til að 

mynda verið gildi, forsendur, skoðanir, viðhorf, tilfinningar og svo framvegis. Sem dæmi um 

óáþreifanlegt gildi má nefna trú skipulagsheildar á mikilvægi þess að „gera hlutina rétt í fyrsta 

skipti“ eða að „ganga lengra en væntingar viðskiptavinarins“ (Schein, 2010). 

Bent hefur verið á að innan skipulagsheildar sé ekki endilega sama menningin ríkjandi um 

allt fyrirtækið. Til staðar getur verið mismunandi undir-menning (e. subcultures) í sitthvorum 

deildunum innan sömu skipulagsheildarinnar (W. E. Schneider, 2000). Slíkt menningar 

misræmi innan skipulagsheildar getur skapað erfiðleika í samskiptum milli deilda (Cameron og 

Quinn, 2011).  Talið er að hver skipulagsheild hafi sína kjarnamenningu (e. core culture) sem 

sé í samræmi við ríkjandi gildi allra hópa skipulagsheildarinnar og að hún móti hegðun þeirra 

(W. E. Schneider, 2000).  

2.3 Tengsl fyrirtækjamenningar og árangurs 

Eins og fram hefur komið hafa margir fræðimenn þróað kenningar um fyrirtækjamenningu, en 

lítið hefur borið á samþykki um eina leiðandi kenningu. Í ljósi þess að menning er jafn flókið 

hugtak og raun ber vitni hefur myndast ákveðinn efi um að hægt sé að mæla áhrif menningar 

á árangur (Ogbonna og Harris, 2000). 

Staða núverandi fræða um tengsl fyrirtækjamenningar og árangurs eiga rætur sínar að rekja 

til níunda  áratugar síðustu aldar. Deal og Kennedy (1982) og Peters og Waterman (1982) hófu 

umræðuna með athugunum sínum á stefnumiðuðu mikilvægi fyrirtækjamenningar. Deal og 

Kennedy (1982) sögðu menningu í fyrirtækjum geta verið hindrun fyrir breytinga og nýsköpun 

en hún gæti þó verið hornsteinn árangurs. Peters og Waterman (1982) töldu jafnframt að 

fyrirtækjamenning væri lykiláhrifavaldur fjárhagslegrar afkomu fyrirtækja. Kotter og Heskett 

(1992) byggðu á fyrrnefndum rannsóknum þegar þeir athuguðu mikilvægi aðlögunar milli 

skipulagsheilda og umhverfis þeirra.  

Jafnvel þó umræðuefnið hafi verið rannsakað oft þá eru fræðimenn almennt ekki samróma 

um það nákvæmlega hvert sambandið sé milli fyrirtækjamenningar og árangurs 

skipulagsheilda (Johns, 1996; Maleka og Kambuwa; Saffold, 1988). Með öðrum orðum þá 

liggur ekki fyrir neitt samþykki um eina leiðandi kenningu hvað varðar tengsl árangurs og 

fyrirtækjamenningar. Niðurstöður rannsókna um viðfangsefnið hafa verið nokkuð misjafnar 

og bæði óljósar og mótsagnakenndar (Rousseau, 1990; Siehl og Martin, 1990). Nýlegri 
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rannsóknir hafa þó sýnt að fylgni hefur ítrekað mælst milli ákveðinna menningarþátta og 

ýmissa mælikvarða árangurs skipulagsheilda (Hartnell, Ou og Kinicki, 2011; Sackmann, 2011). 

Barney (1986, 1991) lýsti þremur skilyrðum sem yrðu að vera til staðar til þess að 

fyrirtækjamenning gæti orsakað árangur. Í fyrsta lagi að menningin væri hagstæð að því leytinu 

til að hún leiddi til þess að skipulagsheildin næði samkeppnisforskoti á keppinauta sína. Í öðru 

lagi þarf menningin að vera fágæt því enginn ávinningur fæst ef menningin sem er til staðar er 

algeng hjá keppinautum. Í þriðja lagi þarf að vera ómögulegt að herma eftir menningunni, 

þannig að keppinautar geti ekki með einföldum hætti endurskapað menninguna innan eigin 

skipulagsheildar.  

Algengt er að fyrirtækjamenningu sé skipt annars vegar í sterka og hins vegar veika 

menningu. Sterk fyrirtækjamenning einkennist af því að gildi og venjur séu almennt 

samþykktar af starfsmönnum og að þeim sé fylgt eftir alla jafna innan skipulagsheildarinnar 

(Daft, 2001). Veik fyrirtækjamenning einkennist hins vegar af misræmi í hegðun starfsmanna 

og viðvarandi óánægju meðal þeirra (Daft, 2001). Sumir fræðimenn hafa fært rök fyrir því að 

sterk fyrirtækjamenning sé góð fyrir árangur skipulagsheilda vegna þriggja eftirtalinna þátta. Í 

fyrsta lagi hafa fræðimenn nefnt að fyrirtækjamenning innihaldi innbyggða félagslega stjórn 

sem geti mótað ákvarðanir og hegðun starfsmanna. Í öðru lagi sé fyrirtækjamenning félagslegt 

afl sem tengi fólk saman og láti því finnast eins og það sé hluti af skipulagsheildinni sjálfri. Þetta 

félagslega afl er mjög mikilvægt til þess að laða til sín nýtt starfsfólk ásamt því að halda í 

núverandi mannauð skipulagsheildarinnar. Í þriðja lagi hjálpar fyrirtækjamenning starfsfólki 

að skilja skipulagsheildina. Fyrirtækjamenning hjálpar starfsfólki því að eiga auðveldara með 

að tjá sig við annað starfsfólk og öðlast þannig betra samstarf og starfsumhverfi (Mcshane og 

Von Glinow, 2005).  

Algeng tilgáta er sú að til þess að menning eigi að stuðla að eða auka árangur fyrirtækis  þá 

verði hún að vera bæði sterk og hafa sérstök einkenni. Þessi sérstöku einkenni geta verið 

sérstök gildi og sameiginleg hegðunarmynstur. Þá hafa sumir fræðimenn haldið því fram að 

jákvæð menningarleg einkenni auki árangur í hlutfalli við styrk birtingarmynda þeirra. Þessi 

kenning hefur verið nefnd kenningin um sterka menningu (e. strong culture hypothesis) 

(Denison, 1984; Saffold, 1988). 



17 

 

Deal og Kennedy (1982) sögðu að menning, bæði veik og sterk, hefði veigamikil áhrif á 

hegðun skipulagsheilda. Hins vegar þar sem um væri að ræða sterka menningu þá vissu allir 

markmið skipulagsheildarinnar og ynnu markvisst að þeim. Með öðrum orðum þá voru 

markmið starfsmanna í skipulagsheildum með sterkri menningu í samræmi við markmið 

stjórnenda en markmið skipulagsheilda með veika menningu brutu oft í bága við stefnu 

stjórnenda eða voru einfaldlega dreifð eða óljós. Því má segja að ef skipulagsheild á að ná 

tilsettum árangri þá sé mikilvægt að kjarnamenning hennar rími við stefnu og stjórnunarhætti 

fyrirtækisins (W. E. Schneider, 2000). 

Einnig ber að hafa í huga að á sama tíma og menning getur mótað ferli skipulagsheilda þá 

getur ferli skipulagsheilda mótað menningu. Framlag menningar til árangurs er því afleiðing 

þessarar mótunar sem er í sífelldri þróun (Saffold, 1988). 

Samkvæmt McShane og Glinow (2000) getur sterk menning einnig haft neikvæð áhrif á 

árangur. Ef sterk menning er í mótsögn við umhverfið getur rekstur skipulagsheildarinnar orðið 

erfiðari. Sterk menning getur þá haft þau áhrif á stefnumótendur að læsa þá í einum 

hugsunarramma og komið í veg fyrir að þeir sjái ný tækifæri eða óhefðbundnar lausnir. 

Sørensen (2002) komst að því að í stórum fyrirtækjum í stöðugu umhverfi væru fyrirtæki með 

sterka menningu með betri fjárhagslegan árangur en samkeppnisaðilar. Hins vegar hvarf þessi 

ávinningur í breytilegra umhverfi. Samkvæmt þessu gat styrkur fyrirtækjamenningar hamlað 

skipulagsheild í óstöðugu umhverfi. Í sterkri fyrirtækjamenningu getur reynst erfiðara að gera 

breytingar en ef menningin er veik. Í óstöðugu umhverfi getur það því reynst vera kostur að 

hafa veika menningu. Annars vegar getur sterk menning hjálpað til við að innleiðingu nýrra 

hugmynda en á hinn bóginn hindrað sköpun nýrra hugmynda (Nemeth, 1997; Robbins, Judge 

og Campbell, 2001). 

Til að átta sig á muninum á milli sterkrar og veikrar menningar þá er gott að átta sig á því 

að í nýstofnuðum fyrirtækjum og fyrirtækjum með mikla starfsmannaveltu er ólíklegt að finna 

sterka menningu. Grunnstoðir sterkrar fyrirtækjamenningar er stöðugleiki og saga 

skipulagsheildarinnar. Það liggur í augum uppi að skipulagsheildir sem hafa ekki öðlast þær 

stoðir sem nauðsynlegar eru til að menning myndist geti ekki haft sterka menningu (Schein, 

2010). Til að stuðla að sterkri menningu er mikilvægt fyrir stjórnendur að velja að ráða 

starfsmenn sem passa inn í núverandi starfsumhverfi og stuðla því að jákvæðum samskiptum 

(Daft, 2001). 
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Rannsókn Denison (1984) benti til þess að það væri orsakasamhengi á milli ákveðinna 

menningarlegra þátta og árangurs. Jafnframt sýndi rannsóknin að styrkur menningar hefði 

forspárgildi um skammtíma árangur þegar litið væri til þátta eins og ávöxtunar eigna, arðsemi 

og söluhagnaðs skipulagsheildanna. Rannsókn Gordon og DiTomaso (1992) sýndi sömu 

niðurstöður, en í þeirra rannsókn var sérstaklega sýnt fram á mikilvægi sterkrar 

aðlögunarhæfni skipulagsheilda. 

Árangursrík menning getur verið mismunandi eftir því í hvaða geira skipulagsheildin starfar. 

Þannig sýndu rannsóknir Chatman og Jehn (1994) og Gordon (1985) að skipulagsheildir tileinki 

sér mismunandi menningareinkenni til þess að passa sem best inn í sitt viðskiptaumhverfi. 

Niðurstöður Lee og Yu (2004) bentu til þess að ólíklegt væri að ein tegund menningar væri 

árangursrík fyrir allar tegundir skipulagsheilda og að mögulega væri hagur í því að vera með 

öðruvísi menningu en aðrar skipulagsheildir sem keppa á sama markaði. 

Sú rannsókn sem hefur hvað mesta þýðingu varðandi þetta verkefni er rannsókn Boyce, 

Nieminen, Gillespie, Ryan og Denison (2015) á árangri 95 bílaumboða á sex ára tímabili. 

Niðurstöður þeirra voru þær að sterk menning leiddi til ánægðari viðskiptavina og lítils  háttar 

aukningar á sölu bifreiða. Hægt er að líta svo á að þjónusta og sala bifreiða hjá bílaumboðum 

skiptist í áþreifanlega og óáþreifanlega þjónustu (Shostack, 1977). Áþreifanlegi hlutinn er sala 

bíla, aukahluta og þjónustu. Óáþreifanlegi hlutinn inniheldur hins vegar hegðun þess sem veitir 

þjónustuna sem leiðir viðhorf viðskiptavinarins um gæði þjónustunnar (B. Schneider og 

Bowen, 1999). Rannsakendurnir veltu því fyrir sér að mögulega hefði fyrirtækjamenning meiri 

og beinni áhrif á ánægju viðskiptavina þegar um óáþreifanlega þjónustu væri að ræða. Þetta á 

til að mynda við um starfsmann í þjónustumóttöku þar sem viðkomandi hefur gott tækifæri til 

þess að vera lausnamiðaður í garð viðskiptavinarins og sýna fagmennsku og sanngirni í 

samskiptum sínum við hann. Rannsóknin sýndi að áhrif menningar á ánægju viðskiptavina 

þjónustusviða bílaumboðanna kæmu fram eftir aðeins eitt ár. Á hinn bóginn ræðst ánægja 

viðskiptavinar söludeildar mögulega í meira mæli á áþreifanlegu hlutunum þ.e. verði bílsins, 

áreiðanleika hans og gæðum. Þetta eru þættir þar sem menning skipulagsheildarinnar hefur 

lítil áhrif. Áhrif menningar á ánægju viðskiptavina sölusviðs kom ekki fram fyrr en eftir tvö ár. 

Sömuleiðis komu áhrif menningar á söluaukningu fram eftir tvö ár. Niðurstöðurnar bentu til 

orsakasamhengis milli sterkrar fyrirtækjamenningar söludeilda og ánægju viðskiptavina, sem 

aftur hafði áhrif á fjölda seldra ökutækja.  
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Ljóst er af framangreindu að líklega eru einhver tengsl milli fyrirtækjamenningar og 

árangurs. Erfitt hefur þó reynst að bera kennsl á þessi tengsl og hve mikil áhrifin eru 

raunverulega. Styrkur menningar er mikilvægur þáttur og ljóst að veik menning er ólíkleg til 

þess að stuðla að betri árangri nema í mjög svo breytilegu starfsumhverfi. Fræðimenn eru ekki 

samróma um viðfangsefnið og ekki hefur náðst að sanna orsakasamband milli 

fyrirtækjamenningar og árangurs (Boyce o.fl., 2015; Sackmann, 2011). Því er ekki útilokað að 

góður árangur skapi góða fyrirtækjamenningu, að menning og árangur séu skyld (e. 

reciprocally related) eða að góður árangur og góð menning orsakist af einhverri annarri þriðju 

breytu. Þrátt fyrir að rannsóknir hafi ekki náð að sýna fram á orsakasamband milli 

fyrirtækjamenningar og árangurs þá verður samt að telja það mikilvægt fyrir stjórnendur 

fyrirtækja að greina og fylgjast með menningu sinnar skipulagsheildar. Ljóst er af fræðunum 

að mikilvægt er að stuðla að góðri fyrirtækjamenningu. Hægt er að halda því fram að með því 

að hafa áhrif á fyrirtækjamenningu skipulagsheildar felist mikilvægt stjórntæki (Owoyemi og 

Ekwoaba, 2014; Smircich, 1983).    
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3 Að mæla fyrirtækjamenningu 

Snemma á níunda áratug síðustu aldar fékk fyrirtækjamenning mikla athygli fræðimanna sem 

reyndu að útskýra hvers vegna og hvernig bandarískum skipulagsheildum gengi illa að halda í 

við japanska samkeppnisaðila sína (Ouchi, 1981). Fræðimenn töldu að með betri skilningi á 

fyrirtækjamenningu og áhrifum hennar ætti að vera hægt að leysa ýmis vandamál 

skipulagsheilda og bæta rekstur þeirra (Barney, 1986). Samkvæmt Brooks (2009) ætti 

skilningur og vitneskja á fyrirtækjamenningu að geta bætt getu okkur til þess að greina hegðun 

skipulagsheilda og þar af leiðandi bæta getu okkur til þess að leiða og stjórna 

skipulagsheildum. Schein (1985) sagði að fyrirtækjamenning væri jafnvel en mikilvægari í dag 

en áður fyrr. Með aukinni samkeppni, heimsvæðingu, yfirtökum og öðrum breytingum á 

viðskiptalífinu á síðustu árum sé mikilvægara en áður að mæla og meta fyrirtækjamenningu 

skipulagsheilda. Af þessum sökum hafa fræðimenn komið með ýmsar aðferðir til að reyna að 

mæla fyrirtækjamenningu. En eins og nefnt hefur verið áður þá er hugtakið fyrirtækjamenning 

óáþreifanlegt og öll flokkun á hugtakinu flókin (Ott, 1989). Því hefur ekki komist á neitt 

samræmi um eina leiðandi aðferð til þess að mæla fyrirtækjamenningu. Sem dæmi um leiðir 

til að mæla menningu má nefna menningarvíddir Hostede (1980), aðferð Trompenaars (2004) 

og líkan Denison (1995) sem notað er í þessari rannsókn. Ekki er tilefni til að fara nánar út í 

þær mæliaðferðir sem eru ekki nýttar í þessari rannsókn. Hægt er að finna upplýsingar um þær 

í grein Gylfa og Þórhalls (2007) um fyrirtækjamenningu og leiðir til að leggja mat á hana.   

Nefnt hefur verið að megindleg rannsókn ein og sér dugi ekki til að lýsa fyrirtækjamenningu 

nægilega vel. Betra sé að nota blandaða aðferð megindlegra og eigindlegra aðferða til að sem 

best innsýn í fyrirtækjamenninguna náist (Denison og Mishra, 1995). 

Í næsta kafla er fjallað um Denison-líkanið.  
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4 Líkan Denison 

Oft er litið á fyrirtækjamenningu sem mikilvægt en óljóst fyrirbæri. Af þessum sökum hannaði 

Daniel R. Denison mælitækið Denison Organizational Culture Survey, eða DOCS (Denison, 

1984). Spurningalisti Denison var þróaður á yfir 20 ára tímabili til þess að skýra 

fyrirtækjamenningu betur og tengsl hennar við árangur. Denison einblíndi á það að með 

niðurstöðum spurningalistans yrði í raun og veru hægt að spá fyrir um velgengni viðkomandi 

skipulagsheildar. Með spurningalistanum gerði Denison mælitæki sem hægt væri að nýta til 

að gera samanburðarhæfar rannsóknar á tengslum fyrirtækjamenningar og árangurs 

(Denison, 1984). Hann leit svo á að hegðun starfsfólks endurspeglaði menningu 

skipulagsheildarinnar. Með því að mæla hegðun starfsfólks væri því í raun verið að mæla 

fyrirtækjamenningu (Fisher, 2000). Með öðrum orðum þá gengur Denison-líkanið út á að mæla 

fyrirtækjamenningu út frá hegðunarþáttum sem síðan er hægt að skoða með tilliti til árangurs 

skipulagsheildarinnar.  

Denison spurningalistinn hefur nú þegar verið lagður fyrir fjölda skipulagsheilda víðs  vegar 

um heiminn. Rannsóknir með þessum spurningalista hafa sýnt fram á tengsl milli sterkrar 

fyrirtækjamenningar og árangurs. Niðurstöður spurningalistans sýna hvar styrkur 

fyrirtækjamenningarinnar liggur og hvar veikleika er að finna sem gætu hamlað velgengni 

skipulagsheildarinnar (Denison og Mishra, 1995).   

Með gögnum frá 764 skipulagsheildum sýndu niðurstöður rannsóknar Denison og Mishra 

(1995) fram á að fjórir menningarlegir þættir, svokallaðar menningarvíddir, hér eftir kallaðar 

yfirvíddir, væru tengdar árangri fyrirtækja á misjafnan hátt. Rannsóknin sýndi að yfirvíddirnar 

hlutverk og stefna (e. mission) og samkvæmni og stöðugleiki (e. consistency) væru þær bestu 

til að spá fyrir um hagnað, á meðan yfirvíddirnar þátttaka og aðild (e. involvement) og 

aðlögunarhæfni (e. adaptability) væru þær bestu til að spá fyrir um nýsköpun. Þá voru 

yfirvíddirnar í aðlögunarhæfni og hlutverki og stefnu þær mikilvægustu til að spá fyrir um 

söluaukningu. Fjöldi annarra rannsókna hefur sýnt fram á jákvæða fylgni milli hárra einkunna 

í víddunum og árangurs í fjölda mismunandi geira og landa (Fey og Denison, 2003; Gillespie, 

Denison, Haaland, Smerek og Neale, 2008; Yilmaz og Ergun, 2008).   

Yfirvíddunum fjórum er síðan skipt í þrjár undirvíddir. Undir hverri undirvídd eru fimm 

fullyrðingar sem mynda spurningalista Denison (Denison og Mishra, 1995). Skilvirkustu 
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skipulagsheildirnar hafa háa einkunn í öllum víddum líkansins (Denison, Nieminen og Kotrba, 

2014). 

Á mynd 1 má sjá myndræna framsetningu á líkani Denison. Þar má sjá hvernig yfir og 

undirvíddirnar tengjast saman. Í miðju líkansins má finna undirliggjandi skoðanir og ályktanir 

fyrirtækjamenningarinnar. Þessar skoðanir og ályktanir eru svokallaðir dýpri þættir 

fyrirtækjamenningarinnar og eru yfirleitt einstakir fyrir hverja skipulagsheild. Því er erfitt að 

mæla og alhæfa um þá þætti (Denison, Haaland og Goelzer, 2003). Á myndinni sést hvernig 

víddirnar fjórar eru settar upp með tilliti til ytri og innri áherslu. Jafnframt sýnir myndin 

skiptingu víddanna eftir sveigjanleika og stöðugleika. 

 

Mynd 1. Líkan Denison 

Heimild: Útfærsla höfundar byggð á eftirfarandi heimildum; Denison (2003) og Cooper, Carwright og Early 
(2001). 
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Ástæðan fyrir því að Denison-líkanið varð fyrir valinu umfram önnur mælitæki fyrir þessa 

rannsókn er sú að spurninglistinn þykir hæfilega langur og það tekur tiltölulega stuttan tíma 

að leggja hann fyrir. Jafnframt tengir Denison-líkanið fyrirtækjamenningu við árangur sem á 

ekki við um mörg önnur mælitæki fyrirtækjamenningar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Guðlaugsson. 2007). Að lokum er það mikill kostur hve skýrar niðurstöður Denison-

líkanið býður upp á og hve aðgengilegar niðurstöðurnar geta verið í myndrænu formi og 

bundnu máli. 

4.1 Fjórar yfirvíddir 

Í þessum kafla er fjallað nánar um allar fjórar víddir Denison-líkansins. Hver vídd er skilgreind 

og innbyrðis spurningar hverjar víddar skoðaðar og farið yfir tengsl hverrar víddar við árangur. 

4.1.1 Þátttaka og aðild 

Fyrst er fjallað um víddina þátttaka og aðild. Mikil þátttaka og aðild starfsmanna skapar ábyrgð 

og tilfinningu um eignarhald starfsmannsins í skipulagsheildinni. Út frá þessari tilfinningu 

skapast meiri skuldbinding til skipulagsheildarinnar og ríkari geta til þess að starfa af meira 

sjálfstæði. Að auka aðild starfsmanna við ákvörðunartöku er einnig talið bæta gæði 

ákvarðananna sjálfra og innleiðingu þeirra (Denison og Mishra, 1989). Starfsmenn farsælla 

skipulagsheilda upplifa að þeim sé treyst til þess að hafa áhrif á starfsemi skipulagsheildarinnar 

(Denison o.fl., 2003). Víddin þátttaka og aðild mælir hversu vel skipulagsheild tekst að virkja 

starfsfólk sitt og halda þeim upplýstum um starfsemi skipulagsheildarinnar. Víddin gefur 

vísbendingar um sveigjanleika, hreinskilni og hæfni til að bregðast fljótt við ásamt því að vera 

góð vísbending um hugsanlegan vöxt (Denison og Mishra, 1995). Í rannsókn Denison (2003) 

kom fram að víddin þátttaka og aðild gæfi bestu vísbendinguna um sterka nýsköpun ásamt 

víddinni aðlögunarhæfni. Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að þessi vídd hafi mikil áhrif 

á árangursþáttinn nýsköpun (Denison og Mishra, 1995). 

Undirvíddirnar þrjár sem tilheyra þátttöku og aðild eru frelsi til athafna (e. empowerment), 

áhersla á teymisvinnu (e. team orientation) og þróun mannauðs og færni (e. capability 

development). Undirvíddin frelsi til athafna leggur mat á hvort starfsfólk taki virkan þátt í 

ákvörðunartökum sem tengist vinnu þess, hvort ákvarðanir séu teknar á viðeigandi stigi og 

hvort upplýsingar berist þeim sem þarf á þeim að halda. Víddin segir okkur því að hve miklu 

leyti starfsmaður getur haft áhrif á sitt starf (Denison og Neale, 1996; Gylfi Dalmann 
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Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Undirvíddin áhersla á teymisvinnu hefur oft 

verið nefnd mannauðsvíddin. Þessi undirvídd mælir hversu mikil áhersla er lögð á að upplýsa 

starfsmenn og veita þeim umboð til athafna. Til að skora hátt í þessari vídd þarf skipulagsheild 

að reiða sig mikið á samvinnu starfsmanna og leggja áherslu á teymisvinnu við lausn verkefna. 

Enn fremur mælir víddin samvinnu milli ólíkra starfseininga innan skipulagsheilda og hvort 

starfsmenn upplifi sig sem hluta af einni heild (Þórhallur Guðlaugsson, Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2018). Undirvíddin þróun mannauðs og færni gefur 

vísbendingu um eftirtalda þætti; hvort verkefnum og ábyrgð sé miðlað áfram til starfsmanna, 

hvort lögð sé áhersla á að efla sjálfstæði þeirra, hvort reglulega reyni á hæfni, færni og getu 

starfsmanna og hvort stöðugt sé unnið að og fjárfest í því að byggja upp færni starfsmanna 

með endurmenntun og þjálfun (Þórhallur Guðlaugsson o.fl., 2018).  

4.1.2 Samkvæmni og stöðugleiki  

Víddin samkvæmni og stöðugleiki gengur út á þau jákvæðu áhrif sem sterk menning getur haft 

á árangur skipulagsheilda. Rökin eru þau að sameiginleg sterk menning milli starfsmanna 

skipulagsheildar hafi jákvæð áhrif á getu starfsmanna til að taka sameiginlegar ákvarðanir og 

vinna saman að markmiðum sínum (Pascale, 1984). Saffold (1988) tók í svipaðan streng og 

sagði að skipulagsheildir sem hefðu sterka samræmda menningu væru líklegri til að ná árangri. 

Þessu til hliðsjónar segir Block (2016) að sterk samkvæmni starfsmanna náist þegar hegðun 

þeirra markast af sameiginlegum gildum sem fær þá til að vera samstíga. Slík samkvæmni 

skapar stöðugleika sem byggist á skilningi og undirgefni (Senge, 1990). Þessi yfirvídd segir því 

til um hvort hegðun starfsmanna sé byggð á sterkum grunngildum og hvort starfsmenn nái að 

komast að samkomulagi jafnvel þó að um andstæða hagsmuni eða ágreining sé að ræða. 

Stöðugleiki sem myndast frá slíku kemur á jafnvægi sem byggist á aga og tryggð við 

skipulagsheildina (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). Þær skipulagsheildir sem lagt hafa 

áherslu á sameiginleg gildi og skoðanir ná ívið betri árangri en þær sem ekki gefa því gaum 

(Deal og Kennedy, 1982). Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að samkvæmni og stöðugleiki sé sú 

vídd sem gefur mest forspárgildi um arðsemi skipulagsheildar (Denison o.fl., 2003). 

Árangursrík fyrirtæki eru yfirleitt með stöðuga og vel samþætta starfsemi þar sem hegðun 

stjórnenda og starfsmanna byggja á sameiginlegum grunngildum og venjum (Denison og 

Neale, 1996; Fisher, 1997). 
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Þrjár undirvíddir tilheyra samkvæmni og stöðugleika, en þær eru: gildi (e. core values), 

samkomulag (e. agreement) og samhæfing og samþætting (e. co-ordination and integration) 

(Denison o.fl., 2003). Undirvíddin gildi segir til um hvort til staðar séu sameiginleg megingildi 

skipulagsheildarinnar sem starfsmenn hafi tileinkað sér. Þá segir víddin til um það hvort 

starfsmenn skipulagsheildarinnar geri sér grein fyrir því hvaða kröfur eru gerðar til þeirra. 

Mælt er með því að tekið sé mið af gildum við ráðningu starfsfólks svo samkvæmnin haldist 

(Jarnagin og Slocum, 2007). Undirvíddin samkomulag tengist því hvort skipulagsheildin búi yfir 

leiðtogum sem hafi styrk og getu til að virkja starfsfólk til samstarfs og sáttaumleitunar við 

úrlausn ágreiningsmála. Með öðrum orðum mælir víddin það hvernig starfsfólki gengur að 

finna sameiginlega lausn og hvort samkomulag sé til staðar um hvernig eigi að gera hlutina. 

Undirvíddin samhæfing og samþætting sýnir hversu vel mótuð ferli skipulagsheildarinnar eru 

og þar af leiðandi hversu fyrirsjáanleg vinnubrögð starfsmanns eru í augum annarra 

starfsmanna. Þá skoðar víddin jafnframt hvernig ólíkum deildum innan skipulagsheildarinnar 

gengur að vinna saman og hve lík eða ólík viðhorf mismunandi deilda séu (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson o.fl., 2010).   

4.1.3 Aðlögunarhæfni 

Fyrsta yfirvíddin er aðlögunarhæfni. Schein (1985) talaði um sambandið milli menningar og 

aðlögunarhæfni. Hann lagði ríka áherslu á að menning samanstæði yfirleitt af samansafni 

hegðunarlegra viðbragða sem hafi áður reynst vel fyrir skipulagsheildina. Þegar skipulagsheild 

stendur frammi fyrir nýjum aðstæðum reynir hún fyrst hið lærða viðbragð sem hefur áður 

reynst vel. Þegar hið lærða viðbragð virkar ekki á nýju aðstæðurnar reynir á aðlögunarhæfni 

skipulagsheildarinnar til þess að gleyma gamla viðbragðinu og koma fram með nýtt.  

Aðlögunarhæfni nær þá til þess að skipulagsheild þarf að hafa kerfi af gildum og viðmiðum 

sem styðja við skipulagsheildina til að móttaka, meta og skilja nýjungar frá umhverfi sínu. Á 

þessu þarf skipulagsheildin síðan að byggja til að gera hjá sér breytingar á hegðun sinni til að 

auka líkur sínar á að lifa af í breyttu umhverfi (Denison og Mishra, 1995).  Geta skipulagsheildar 

til þess að aðlagast breyttu umhverfi eykur lífslíkur hennar umtalsvert (Starbuck, 1971; Tichy, 

1983).  Beinhocker (1997) nefnir að ytra umhverfi skipulagsheilda sé sjaldnast stöðugt. Því sé 

aðlögunarhæfni nauðsynleg til að tryggja afkomu skipulagsheilda með sterka menningu. 
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Annars er hætt við því að þær skipulagsheildir muni eiga undir högg að sækja á tímum örra 

breytinga.   

Yfirvíddin aðlögunarhæfni leggur því mat á sveigjanleika skipulagsheildarinnar, hvort hún 

teljist lærdómsskipulagsheild sem taki stöðugum breytingum, hvort andstaða sé meðal 

starfsmanna og hvernig tekið sé í ábendingar frá starfsmönnum og viðskiptavinum. 

Skipulagsheildir sem búa yfir aðlögunarhæfni eru því ekki í vandræðum með að lesa í 

breytingar í umhverfi sínu og aðlaga skipulagsheildina til að mæta þeim breytingum. Þetta eru 

því skipulagsheildir sem læra af mistökum, aðlagast og gera breytingar (Katz og Kahn, 1978). 

Denison (1990) nefndi þrjú atriði aðlögunarhæfni sem líklegust væru til að hafa áhrif á árangur 

skipulagsheilda. Það er í fyrsta lagi hæfni til að skynja og bregðast við ytra umhverfi. Í öðru 

lagi, hæfni til samstarfs deilda innan sömu skipulagsheildar og að lokum að breytingar séu 

framkvæmdar ef innra eða ytra umhverfi krefst þess. Skipulagsheildir sem hafa mikla 

aðlögunarhæfni eru líklegri til að sjá vöxt í sölu og markaðshlutdeild (Denison og Mishra, 

1995). Þá hefur fjöldi rannsókna gefið til kynna að aðlögunarhæfni hafi bein áhrif á 

heildarframmistöðu skipulagsheilda (Collins, 1994; De Geus, 1997; Heskett og Kotter, 1992; 

Saffold, 1988; Xenikou og Simosi, 2006). 

Undirvíddir víddarinnar eru breytingar (e. creating change), áhersla á þarfir viðskiptavina 

(e. customer focus) og lærdómur (e. organizational learning). Undirvíddin breytingar sýnir hve 

auðvelt skipulagsheildin á með að breytast og aðlagast breyttum aðstæðum í umhverfi sínu. 

Þær skipulagsheildir sem eru sterkar í þessari vídd skapa meiri þekkingu og eiga auðveldara 

með að samþætta hana og nýta (Santoro og Gopalakrishnan, 2000). Víddin áhersla á þarfir 

viðskiptavina mælir fyrst og fremst getu og vilja skipulagsheildar til að mæta þörfum 

viðskiptavina. Víddin lærdómur tengist hæfni og áherslu skipulagsheildarinnar til að lesa úr 

skilaboðum frá umhverfinu og breyta þeim í tækifæri (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

4.1.4 Hlutverk og stefna 

Önnur víddin gengur út á að skipulagsheild hafi skýra stefnu eða hlutverk. Með skýrri stefnu 

öðlast skipulagsheild skýr markmið sem gera næstu skref hennar augljósari. Þá verður 

auðveldara fyrir skipulagsheildina að átta sig á næstu aðgerðum. Skýr stefna býr til tilgang fyrir 

skipulagsheildina með því að skapa henni samfélagslegt hlutverk og móta mikilvægi framlags 

einstaklings innan skipulagsheildarinnar. Aðili innan skipulagsheildarinnar á þá auðveldara 
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með að skilja hlutverk sitt og átta sig á áhrifum þess. Slík skýr stefna stuðlar að betri 

frammistöðu (Denison og Mishra, 1989). Einstaklingur innan skipulagsheildarinnar er líklegri 

til árangurs ef skipulagsheildin er drifin áfram af skýrum markmiðum (Locke, 1968). Þá hafa 

margir fræðimenn bent á mikilvægi þess að hafa skýra sýn til framtíðar. Að sögn Hamel og 

Prahalad (1994) hafa árangursríkar skipulagsheildir skýra framtíðarsýn að leiðarljósi. Jafnframt 

sagði Senge (1990) að samstillt sýn skipulagsheildar væri lykillinn að góðum árangri. Skýr 

stefna lýsir sér í markmiðum sem teygja sig langt út fyrir skammtímaáætlun flestra 

skipulagsheilda. Sérstaklega á þetta við í árangursríkum skipulagsheildum þar sem aldur er 

mældur í áratugum en ekki árum og sameiginlegur skilningur á langtíma markmiðum 

fyrirtækisins er nauðsynlegur og hjálpar við að byggja upp ákveðna hegðun (Denison og 

Mishra, 1989).  

Undirvíddirnar þrjár sem tilheyra hlutverk og stefnu eru framtíðarsýn (e. vision), skýr og 

markviss stefna (e. strategic direction and intent) og markmið (e. goals and objectives). 

Undirvíddin framtíðarsýn segir til um hvort skipulagsheildin deili sömu sýn á það hvernig 

framtíðin eigi að verða. Víddin felur í sér að grunn gildi skipulagsheildarinnar séu upphafin af 

starfsmönnum hennar og leiði þá áfram að sameiginlegri sýn. Undirvíddin skýr og markviss 

stefna sýnir hvort starfsmenn skilji tilgang skipulagsheildarinnar og viti hvernig þeir geti lagt 

sitt af mörkum fyrir hana. Undirvíddin markmið mælir hvort til staðar séu skýr markmið sem 

fylgja stefnu skipulagsheildarinnar og stuðla að framtíðarsýn hennar. Það verður að vera 

samstaða um markmiðin og skilningur á því hvað þurfi að gera til þess að ná þessum 

markmiðum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010) 

Á mynd 2 má sjá hvernig tengsl menningarvíddanna fjögurra eru við árangur og hagnað. 

Þátttaka og aðild ásamt aðlögunarhæfni er talið hafa hvað mest áhrif á nýsköpun. 

Aðlögunarhæfni er talin hafa mest áhrif á vöxt í sölu. Allar víddirnar eru taldar hafa áhrif á 

árangur (Denison og Mishra, 1995).  
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Mynd 2. Tengsl menningarvídda og árangurs 

Heimild: Byggt á Denison og Mishra (1995) og Þórhalli, Gylfa og Svölu (2018), útfært af höfundi. 
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5 Tengdar rannsóknir á Íslandi 

Fjöldi íslenskra rannsókna hafa verið gerðar á fyrirtækjamenningu. Ekki er ástæða til þess að 

telja þær allar hér. Í þessum kafla eru þó taldar helstu rannsóknir sem hafa haft hvað mesta 

þýðingu fyrir rannsóknarefnið og fræðin hérlendis. 

Gylfi, Þórhallur og Ester (2010) gerðu rannsókn sem kannaði samanburð á 

fyrirtækjamenningu íslenskra skipulagsheilda fyrir og eftir efnahagshrunið 2008. Niðurstöður 

sýndu að íslensk fyrirtæki ættu margt sameiginlegt og hægt væri að sjá sameiginleg einkenni 

á milli þeirra. Þegar skoðaðar voru menningarvíddir Denison þá kom í ljós að íslensku 

fyrirtækin áttu það sameiginlegt að fá háa einkunn í undirvíddinni skýr og markviss stefna en 

lága einkunn í samhæfingu og samþættingu. Þetta er vísbending um að í íslenskum 

fyrirtækjum séu til áætlanir og stefna sem segir til um hvaða árangri og markmiðum fyrirtækin 

ætla að ná. Starfsmenn eru meðvitaðir um þessar áætlanir og tilbúnir að taka þátt í að ná 

þessum markmiðum. Hins vegar er veikleikinn sá að ekki eru allir ferlar nógu vel skilgreindir 

svo illa getur reynst að innleiða eða vinna eftir stefnunni með ólíkum hópum eða deildum 

innan fyrirtækisins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). Þórunn Ansnes Bjarnadóttir 

(2010) komst að svipaðri niðurstöðu í sinni rannsókn. Rannsókn hennar sýndi sömuleiðis að 

íslensk fyrirtæki skoruðu hæst í víddinni skýr og markviss stefna en lægstu einkunn fékk víddin 

samhæfing og samþætting.  

Hofstede (1980) benti á að margt væri líkt með fyrirtækjamenningu skipulagsheildar og 

þjóðmenningar þeirrar þjóðar sem hún tilheyrir. Gylfi og Þórhallur (2007) rannsökuðu hvort til 

væri séríslensk fyrirtækjamenning. Niðurstaðan var að hvert og eitt fyrirtæki hafði sína eigin 

sérstæðu fyrirtækjamenningu út frá sinni sögu og bakgrunni. Fyrirtækin hefðu hins vegar öll 

sameiginleg einkenni sem mætti kalla séríslenska fyrirtækjamenningu. Séríslensku 

fyrirtækjamenningunni lýstu þeir á eftirfarandi hátt: „Ákvarðanataka er hröð, boðleiðir eru 

stuttar, samskiptamynstur opið, allir eru tilbúnir til að leggja hart að sér í stuttan tíma líkt og 

um vertíðarbrag sé að ræða og tengslanetið er sterkt og “reddaragenið” blómstrar“ (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007, bls. 13). 

Helga Sif Eiðsdóttir (2010) gerði rannsókn á fyrirtækjamenningu Toyota. Vert er að skoða 

þá rannsókn sérstaklega í ljósi þess að Toyota er bílaumboð rétt eins og BL. Þar voru 

niðurstöður þær að yfirvíddin hlutverk og stefna var sú eina sem fékk einkunn yfir 
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styrkleikamörkunum. Undirvíddin skýr stefna og markmið fékk hæstu einkunn. Þessar 

niðurstöður eru í takt við íslensku fyrirtækjamenninguna sem rædd var hér að ofan.  

Þessi mikla áhersla á undirvíddina skýr stefna og markmið kemur jafnframt fram í rannsókn 

Þórhalls, Gylfa og Svölu (2018) á mun vinnustaðamenningar stofnana og fyrirtækja. Í þeirri 

rannsókn var safnað saman svörum frá 36 fyrirtækjum. Því er þar komið sæmilegt viðmið við 

meðaltals fyrirtækjamenningu íslensks fyrirtækis. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

undirvíddin skýr stefna og markmið fengi að meðaltali hæstu einkunnina hjá fyrirtækjum eða 

69,5 en undirvíddin breytingar þá lægstu, eða 60,0.  

Það virðist einkenna íslenska fyrirtækjamenningu hve Ísland er lítið land. 

Fyrirtækjamenning byggir á litlu tengslaneti, fámenni og frændsemi. Ísland er ungt með unga 

sögu. Fyrr á árum var þjóðin mjög einangruð og það er talið hafa áhrif á hvernig 

fyrirtækjamenningin hefur mótast á Íslandi í gegnum tíðina (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að íslenska fyrirtækjamenningin sé afslöppuð (Eyjólfsdóttir og 

Smith, 1996). Þá er lítil valdafjarlægð, kvenlægni og mikil einstaklingshyggja hluti af einkennum 

íslenskrar menningar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2011).  
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6 BL ehf. 

Í þessum kafla er saga BL ehf. rakin í stuttu máli. Til að greina frá sögu félagsins þarf að byrja á 

því að segja stuttlega frá sögu Bifreiða og landbúnaðarvéla hf. og Ingvars Helgasonar hf. Síðan 

er loks fjallað um sögu BL ehf. og að lokum er sagt frá starfsmannastefnu og skipuriti félagsins. 

6.1 Saga Bifreiða og landbúnaðarvéla hf. 

Fyrirtækið Bifreiðar og landbúnaðarvélar hf. (hér eftir: B&L) var stofnað af Guðmundi Gíslasyni 

árið 1954 í kjölfar viðskiptasamnings við Sovétríkin um innflutning á 100 bifreiðum af 

tegundinni Pobedu. Fljótlega í kjölfarið kynnti B&L til sölu Moksvíts, Rússajeppann og Volga. 

Það var svo ekki fyrr en árið 1974 sem B&L hóf sölu á Lada. Vinsældir Lada urðu miklar á Íslandi 

og sem dæmi má nefna var Lada söluhæsti bíll landsins árið 1986. B&L seldi aðallega bifreiðar 

að gerðinni Lada allt til ársins 1992. En þá hóf B&L innflutning og sölu á Hyundai. Árið 1995 

bættu B&L síðan við sig tveimur nýjum bifreiðaumboðum og voru það Renault og BMW. Ári 

síðar, eða 1996, bættist Land Rover í hópinn. Eftir því sem umboðunum fjölgaði þrengdist 

húsakosturinn og B&L flutti loks í nýreistar höfuðstöðvar að Grjóthálsi 1 árið 1999. Ekki dróg 

til stórra tíðinda fyrr en árið 2007 þegar eigendur B&L ehf. seldu fyrirtækið til eigenda Ingvars 

Helgasonar ehf. (BL, 2018). Í næsta kafla er saga Ingvars Helgasonar ehf. Rakin. 

6.2 Saga Ingvars Helgasonar hf. 

Fyrirtækið Ingvar Helgason hf., sem fyrst gekk undir nafninu Bjarkey hf., var stofnað árið 1956 

af hjónunum Ingvari Helgasyni og Sigríði Guðmundsdóttur. Fyrstu árin stundaði fyrirtækið 

innflutning og heildsölu á leikföngum og gjafavöru. Það var ekki fyrr en sex árum síðar, eða 

árið 1962, sem Ingvar Helgason hf. hóf innflutning á bifreiðum. Í upphafi flutti fyrirtækið aðeins 

Trabant til landsins frá Austur-Þýskalandi, en síðar meir bættist við Wartburg. Árið 1971 hóf 

Ingvar Helgason hf. sölu á Nissan bifreiðum, sem hétu þá Datsun. Subaru bættist síðan í flóruna 

árið 1976. Þegar hér er komið til sögu var húsnæði Ingvars Helgasonar hf. að Vonarlandi við 

Sogaveg orðið of lítið fyrir reksturinn. Árið 1980 keypti Ingvar Helgason hf. húsnæði að 

Rauðagerði 27 og reisti sýningarsal fyrir nýja bíla neðar á sömu lóð. Félagið nýtti það húsnæði 

aðeins í níu ár þar sem félagið flutti starfsemi sína í nýtt húsnæði við Sævarhöfða 2 í apríl 1989. 

Í ársbyrjun 1993 kaupir Ingvar Helgason hf. rekstur bifeiða- og véladeildar Jötuns hf. Í kringum 

það er stofnað dótturfélagið Bílheimar ehf. sem sá um innflutning og sölu á Opel og Isuzu 
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bifreiðum. Tveimur árum seinna hófu Bílheimar ehf. innflutning og sölu á Saab bifreiðum. 

Breytingar verða árið 2004 þegar fjölskylda Ingvars Helgasonar selur fjárfestum fyrirtækin tvö, 

þ.e. Ingvar Helgason hf. og Bílheima ehf. Við þetta rann véladeild fyrirtækisins inn í fyrirtækið 

Jötunn-vélar ehf. og við það eignast Ingvar Helgason hf. hlut í félaginu. Rekstri félagsins er í 

kjölfarið breytt yfir í einkahlutafélag og fyrirtækin tvö sameinuð undir nafninu Ingvar Helgason 

ehf. (BL, 2018). Árið 2007 kaupir Ingvar Helgason ehf. rekstur B&L ehf. en það verður að teljast 

upphaf samrunans sem varð til þess að BL ehf. varð til. Um það er fjallað í næsta kafla.  

6.3 Saga BL ehf. 

BL ehf. er bílaumboð sem varð til við samruna B&L ehf. og Ingvars Helgarsonar ehf. árið 2012. 

Upphaf þessa samruna má rekja til ársins 2007 þegar B&L ehf. var selt til eigenda Ingvars 

Helgasonar ehf. Í kjölfar efnahagshrunsins var farið í aðgerðir í hagræðingarskyni þar sem B&L 

ehf. flutti alla starfsemi sína frá Grjóthálsi í húsnæði Ingvars Helgasonar að Sævarhöfða 2. 

Efnahagshrunið kom harkalega niður á íslenska bílamarkaðnum og eftir fjárhagslega 

endurskipulagningu félaganna, Ingvars Helgasonar ehf. og B&L ehf., eignast Miðengi  ehf. 

(dótturfélag Íslandsbanka hf.), SP Fjármögnun hf. og Lýsing ehf. félögin. Áramótin 2011/2012 

kaupir síðan félag í eigu hjónanna Ernu Gísladóttur og Jóns Þórs Gunnarssonar félögin. Í 

febrúar 2012 runnu félögin tvö saman í eitt og bílaumboðið BL ehf. varð til. Í upphafi var BL 

ehf. aðeins til húsa að Sævarhöfða 2. Á þessum tíma var BL með söluumboð fyrir átta merki, 

þau voru BMW, Hyundai, Isuzu, Land Rover, Nissan, Opel, Renault og Subaru. Starfsmenn 

félagsins voru 128 talsins (BL, 2018).  

Í júlí 2012 er opnaður sér sýningarsalur fyrir Opel í Ármúla. Sama ár í september er öll 

starfsemi Hyundai flutt í Kauptúnið í Garðabæ. Í þeim sama mánuði hefur BL sölu á Dacia 

bifreiðum. Opel var ekki lengi í Ármúlanum því í mars 2014 tók Bílabúð Benna ehf. við Opel 

umboðinu. Merki BL héldust því þau sömu þar til BL hóf sölu á Jaguar í apríl 2017. Það sama ár 

í október hóf BL einnig sölu á Mini. Í mars 2018 flytur BL, Jaguar og Land Rover í nýjar 

höfuðstöðvar við Hestháls. Ferlið var hratt við framkvæmd hússins. Nýja húsnæðið hýsir 

sýningarsal nýrra og notaðra bíla, skrifstofur, þjónustuver, standsetningu og verkstæði (BL, 

2019b).  

Í dag starfa hjá félaginu um 250 starfsmenn auk samstarfs‐ og umboðsaðila um allt land. 

Félagið er með umboð fyrir Jaguar, BMW, Land Rover, Nissan, Hyundai, Subaru, Renault, Mini, 
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Dacia og Isuzu. Einnig er félagið með umboð fyrir Irisbus strætisvagna og rútur. Starfsstöðvar 

fyrirtækisins eru fimm talsins. Höfuðstöðvar BMW, Nissan, Subaru, Renault, Mini, Dacia og 

Isuzu eru í Sævarhöfða 2. Höfuðstöðvar Hyundai og Iveco eru í Kauptúni 1. Höfuðstöðvar Land 

Rover og Jaguar eru við Hestháls 6-8. Rétting- og málningarverkstæði BL er svo til húsa í 

Viðarhöfða og að lokum er Bílaland, bílasala notaðra bíla, staðsett á Kletthálsi (BL, 2018).  

6.4 Starfsmannamál og skipurit BL 

Hjá BL ehf. starfa 249 starfmenn. Þar af eru 215 karlar en 34 konur. Erlendir starfsmenn eru 

22 talsins. Meðalaldur starfsmanna eru 36 ár. Meðalstarfsaldur starfsmanna eru tæp 6 ár. Á 

innrivef starfsmanna BL má finna starfsmannahandbók fyrirtækisins. Starfsmönnum ber að 

kynna sér allt efni þessarar handbókar og þeir eiga að þekkja reglur fyrirtækisins. 

Starfsmannahandbókinni er gert að upplýsa starfsmenn um starfsrétt þeirra, starfsskyldur, 

hvað sé ætlast til af starfsfólki og hvað það getur ætlast til af BL. Í starfsmannahandbókinni 

kemur fram stefna og meginmarkmið fyrirtækisins. Sömuleiðis er þar að finna kafla um 

starfsmannastefnu BL og gæðastjórnun ásamt fjölda annarra atriða.  

BL hefur verið með yfirlýsta jafnlaunastefna um árabil sem miðar að því að hver starfsmaður 

sé metinn að verðleikum óháð kynferði, kynþætti, aldri, þjóðerni eða trú. Stefnan kveður á um 

að greidd skuli jöfn laun óháð kyni og að þau njóti sömu kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg 

störf. Þá gerir jafnréttisstefna BL kröfu um að nýta hæfni, krafta og þekkingu starfsmanna af 

báðum kynjum til fulls og koma í veg fyrir að kynbundin mismunun geti átt sér stað. Því er 

ávallt tryggt að auglýst laus störf til umsóknar hjá BL henti ávallt báðum kynjum. 

Jafnréttisstefnan er yfirfarin árlega (BL, 2019a). BL hlaut jafnlaunavottun Jafnréttisstofu fyrst 

allra bílaumboða árið 2018 (MBL, 2019).  



34 

 

 

Mynd 3. Skipurit BL ehf.  

Heimild: Mynd fengin af innri vef BL (2019b). 

Á mynd 3 má sjá skipurit BL. Hjá BL er svokallað fléttuskipulag (e. matrix structure). 

Fléttuskipulag hentar vel skipulagsheildum sem starfa í flóknu og breytilegu umhverfi. 

Fléttuskipulag miðar þá að því að auðvelda samskiptin innan skipulagsheildar og bæta hæfni 

þess til að takast á við aukið álag, aukna samkeppni eða aðrar breytingar vegna 

utanaðkomandi áhrifa. Fléttuskipulag er talið henta vel þar sem halda þarf utan um flókna 

starfsemi þar sem krafist er sterkra tengsla á milli deilda. Helsti ókostur fléttuskipulags er að 

starfsmenn geti upplifað sig með fleiri en einn yfirmann. Slíkt getur valdið ruglingi hjá 

starfsfólki sem finnur sig knúið til að uppfylla mögulega ólíkar óskir ólíkra yfirmanna sinna. 

Góðir samstarfshæfileikar, þolinmæði og sáttfýsi stjórnenda eru því skilyrði fyrir virkni 

fléttuskipulags (Daft, 2001; Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður 

Arnar Jónsson, 1995). 
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Skipuritið skiptir lóðréttum valdbrautum félagsins eftir þremur megin starfsstöðvum þess, 

Sævarhöfða, Kauptúni, og Hesthálsi. Á Sævarhöfðanum eru valdbrautirnar tvær, sala og 

þjónusta, og stýrast af sitthvorum framkvæmdarstjóranum. Í hinum starfsstöðvunum, 

Kauptúni og Hesthálsi er aðeins um eina valdbraut að ræða fyrir hvora starfsstöð. Láréttu 

valdbrautirnar fjórar heyra til fjármálastjóra, mannauðstjóra, markaðstjóra og 

framkvæmdarstjóra notaðra bíla. Starfsstöð málningar- og réttingarverkstæðis á Viðarhöfða 

tilheyrir valdbraut þjónustuhluta Sævarhöfðans. Hjá BL er virk gæðastjórnun og gæðastjóri 

sem starfar þvert yfir valdbrautir skipulagsheildarinnar og svarar beint til forstjóra.   
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7 Aðferðafræðin 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð er  grein fyrir því hvernig 

rannsóknin var framkvæmd og hvaða aðferðum var beitt. Fjallað er um mælitækið, 

framkvæmdina og þátttakendur rannsóknarinnar. Við rannsóknina var beitt megindlegri 

rannsóknaraðferð (e. quantitative research) þar sem spurningalisti var lagður fyrir alla 

fastráðna starfsmenn. 

7.1  Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að greina og varpa ljósi á fyrirtækjamenningu BL. 

Rannsóknarspurningin felst í því að greina hverjir séu styrkleikar og veikleikar 

vinnustaðamenningar BL. Sérstaklega er athugað hvort það hafi áhrif á vinnustaðamenningu 

hvort starfsmaður hafi mannaforráð og hve lengi hann hefur starfað hjá fyrirtækinu. 

Lokamarkmið rannsóknarinnar er að greina hvort mismunandi menning ríki á mismunandi 

sviðum BL. Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi: 

➢ Hverjir eru styrkleikar og veikleikar fyrirtækjamenningar BL? 

➢ Hefur starfsaldur starfsmanna áhrif á upplifun þeirra af fyrirtækjamenningu BL? 

➢ Er munur á fyrirtækjamenningu hjá þeim sem hafa mannaforráð og ekki? 

➢ Er munur á fyrirtækjamenningu BL á milli deilda? 

 

7.2 Þátttakendur 

Rannsókninni var beint að vinnustaðamenningu BL í heild sinni. Þýði rannsóknarinnar var því  

allir fastráðnir starfsmenn BL. Mannauðsstjóri BL sá um að taka upplýsingar um fastráðna 

starfsmenn saman. Spurningalistinn var síðan sendur út á allt þýðið sem innihélt alla 249 

fastráðna starfsmenn BL. Þátttakendur höfðu val um þátttöku og þátttakendum var ekki greitt 

sérstaklega fyrir að svara spurningakönnuninni. Meðalaldur starfsmanna var 36 ár og 

meðalstarfsaldur 6 ár. Frekari upplýsingar um skiptingu þýðisins má sjá í töflum 1-3 hér fyrir 

neðan (BL, ed). 



37 

 

Tafla 1. Skipting þýðis eftir sviðum. 

Svið Fjöldi Hlutfall 

Skrifstofa 27 11% 

Söludeild 54 22% 

Þjónusta 168 67% 

Samtals 249 100% 

 

Tafla 2. Skipting þýðis eftir kyni. 

Kyn Fjöldi Hlutfall 

KK 215 86% 

KVK 34 14% 

Samtals 249 100% 

 

Tafla 3. Skipting þýðis eftir þjóðerni. 

Þjóðerni Fjöldi Hlutfall 

Íslendingur 227 91% 

Annað 22 9% 

Samtals 249 100% 

 

Alls voru 72 tilraunir til að svara könnuninni. Í 14 tilfellum var byrjað á spurningalistanum, 

en ekki var klárað að svara öllum fullyrðingunum. Vegna eðlis rannsóknarinnar og þar sem 

höfundur gat ekki vitað fyrir víst að þessir aðilar hefðu ekki opnað könnunina aftur seinna og 

svarað henni þá í heild sinni þá var ákveðið að þessi 14 svör yrðu ekki tekin með í rannsóknina. 

Niðurstöðurnar byggja því á þeim 58 starfsmönnum sem svöruðu spurningalistanum í heild 

sinni. Svarhlutfallið var því 22%. Hér fyrir neðan í töflum 4 og 5 má sjá hvernig þátttakendur 

skiptust eftir því hvort þeir höfðu mannaforráð og eftir því hjá hvaða sviði innan BL þeir 

störfuðu. Alls voru 33% svarenda með mannaforráð en 67% ekki. Flest svör komu frá 

sölusviðinu eða 28 talsins. Hjá þjónustusviðinu svöruðu 23, en frá skrifstofu voru aðeins 7 

þátttakendur.  
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Tafla 4. Skipting þátttakenda eftir því hvort þeir hafi mannaforráð eða ekki. 

Mannaforráð Fjöldi Hlutfall 

Já 19 33% 

Nei 39 67% 

Samtals 58 100% 

 

Tafla 5. Skipting þátttakenda eftir því á hvaða sviði innan BL þeir starfa. 

Svið innan BL Fjöldi Hlutfall 

Þjónustusvið 23 40% 

Sölusvið 28 48% 

Skrifstofa 7 12% 

Samtals 58 100% 

 

Í könnuninni voru starfsmenn spurðir hver starfsaldur þeirra væri hjá BL. Við úrvinnslu 

gagnanna var ákveðið að skipta þátttakendum í tvo hópa, þá sem hefðu fimm ára eða styttri 

starfsaldur og þá sem hefðu starfað lengur en fimm ár hjá BL. Fannst höfundi þetta vera rökrétt 

skipting þar sem hún myndaði tvo jafn stóra hópa 29 einstaklinga til samanburðar og hentaði 

markmiði rannsóknarinnar. Hér í töflu 6 má sjá skiptingu hópanna eftir starfsaldri.  

Tafla 6. Skipting þátttakenda eftir starfsaldri. 

Starfsaldur Fjöldi Hlutfall 

5 ár eða 

minna 
29 50% 

Meira en 5 ár 29 50% 

Samtals 58 100% 

 

7.3 Mælitækið 

Spurningalisti Denison, sem fjallað var um í kafla 4 og má finna í heild sinni í viðauka 1, var 

álitinn tilvalinn til þess að svara spurningum rannsóknarinnar. Spurningalistinn var þýddur af 

Auði Hermannsdóttur, Þórhalli Guðlaugssyni og Þóru H. Christiansens (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Þýðingin hefur verið lögð fyrir að minnsta 

kosti 44 stofnanir eða fyrirtæki hérlendis (Þórhallur Guðlaugsson o.fl., 2018). Einu breytingar 
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rannsakanda á spurningalistanum voru þær að laga orðalagið að starfsemi BL en ávallt var 

tryggt að hafa innihald fullyrðinganna það sama og í upprunalega spurningalistanum. Dæmi 

um slíka orðalagsbreytingu var að setja BL í stað orðsins fyrirtæki.  

Við val á mælitækinu var tekið mið af því að Denison-spurningalistinn væri hæfilega langur. 

Spurningalistinn býður upp á skýrar niðurstöður sem auðvelt er að vinna með. Hægt er að setja 

niðurstöðurnar upp með myndrænum hætti til að sýna niðurstöðurnar á aðgengilegan hátt. 

Þá hafa fjöldinn allur af rannsóknum verið framkvæmdar, hérlendis og erlendis, þar sem stuðst 

hefur verið við Denison-spurningalistann. Því er til stór gagnagrunnur niðurstaðna sem hægt 

er að bera menningu fyrirtækisins við (Denison o.fl., 2003). Denison-spurningalistinn hentar 

því vel til þess að hægt sé að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi 

ritgerðarinnar.  

Denison-spurningalistinn er á fimm þrepa Likert kvarða. Valkostirnir fimm eru mjög 

sammála, sammála, hvorki né, ósammála og mjög ósammála.  

Í lok spurningalistans sem lagður var fyrir var spurt um bakgrunn þátttakenda. 

Bakgrunnspurningarnar má finna í heild sinni í viðauka 2. Spurt var um starfsaldur, starfssvið 

innan BL og hvort starfsmaður hefði mannaforráð. Svörum við spurningunni um starfsaldur 

var skipt í tvo flokka, annars vegar þá sem höfðu starfað fimm ár eða skemur og hins vegar þá 

sem höfðu starfað lengur en fimm ár.  

7.4 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Gæði rannsókna veltur á því að þær uppfylli ákveðin lögmál til þess að hægt sé að halda því 

fram að niðurstöður þeirra endurspegli sannleikann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Mikilvægt 

er að huga að áreiðanleika (e reliability) og réttmæti (e. validity) (Blumberg, Cooper og 

Schindler, 2008).  

Í rannsókn þessari var spurningalisti lagður fyrir alla starfsmenn. Stærra úrtak endurspeglar 

heildarþýðið betur (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003). Með því að nota 

spurningalista er tryggt að allir fái sömu spurningarnar og kost á sömu svörum. Sterk tengsl 

eru á milli þess sem fólk segir í spurningakönnunum og þess sem fólk raunverulega upplifir, 

því búa spurningakannanir yfir góðu innra réttmæti (Þorlákur Karlsson, 2003) Þá hefur 

spurningalisti Denison verið rannsakaður með tilliti til réttmætis og áreiðanleika þar sem 



40 

 

niðurstöður hafa sýnt að réttmæti og áreiðanleiki eru til staðar innan mælitækisins (Denison 

og Neale, 1996). 

Aðferðafræðin við úrvinnslu gagnanna er gert að tryggja að öll svör séu túlkuð á sama hátt. 

Aðferðafræðin er með þeim hætti að lágmarka alla túlkun af hálfu rannsakanda við gerð 

niðurstaða. Í niðurstöðukaflanum eru öll gögn sem sett eru fram töluleg og mælanleg. Þar sem 

rannsakandi er starfsmaður fyrirtækisins þarf hann sérstaklega að gæta hlutleysis. Meira er 

fjallað um stöðu rannsakanda innan fyrirtækisins í umræðukaflanum.   

7.5 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Markmið rannsóknarinnar var að finna styrk- og veikleika vinnustaðamenningar BL. 

Framkvæmdarstjórn BL veitti upphaflega leyfi fyrir rannsókninni haustið 2016. Leyfið var svo 

endurvakið aftur áður en spurningalistinn var loks lagður fyrir í mars 2019. Íslensk þýðing 

Denison-spurningalistans var fengin með tölvupósti frá leiðbeinanda verkefnisins, Gylfa 

Dalmann Aðalsteinssyni. Bæði íslensk þýðing spurningalistans og upprunalega útgáfan á ensku 

voru settar upp í vefforritinu Surveymonkey.net ásamt fyrirmælum. Tvær ástæður réðu því að 

ensk útgáfa spurningalistans var höfð með. Í fyrsta lagi eru þónokkrir erlendir starfsmenn hjá 

BL sem rannsóknin hefði ekki náð til ef hún hefði aðeins verið á íslensku. Í öðru lagi var enska 

útgáfan höfð með til hliðsjónar ef þátttakendum myndi finnast erfitt að skilja íslensku 

þýðinguna.  

Framkvæmdin fór fram með þeim hætti að öllum 249 starfsmönnum BL var sendur tengill 

inn á könnunina í tölvupósti. Fyrsti pósturinn var sendur út 26. mars 2019. Tölvupóstinn má 

sjá í viðauka 3. Tvær ítrekanir voru síðan sendar til starfsmanna áður en könnuninni var lokað 

2. apríl. Könnunin var því opin í alls 7 daga.  

Þegar gagnaöflun lauk hófst úrvinnslan. Gögnunum var safnað saman í gagnagrunn í 

forritinu SPSS. Síðan var unnið með gögnin í forritunum SPSS og Microsoft Excel eftir 

hentisemi. Við uppsetningu myndrænna niðurstaðna var notað Adobe Photoshop, Microsoft 

Excel og Powerpoint. Við úrvinnslu var spurningum númer, 15, 24, 29, 34, 43, 50 og 58 snúið 

við þar sem þær eru settar fram með öfugum formerkjum. Fyrir birtingu niðurstaðna eru 

niðurstöðurnar umreiknaðar yfir á 100-stiga kvarða. 

Við birtingu niðurstaða koma fram staðalfrávik (e. standard deviation). Staðalfrávik segir til 

um hversu ólíkar tölur séu. Staðalfráviki er jafnan beitt til þess að meta nákvæmni meðaltals 
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talna þegar álykta á um hversu gott mat það er á hvert meðaltalið kynni að vera í þýði. Því 

lægra sem staðalfrávikið er þeim mun nákvæmara er matið á meðaltali í þýði (Amalía 

Björnsdóttir, 2003).  

Til að meta hvort ákveðnar niðurstöður gefi rétta mynd af raunveruleikanum eða hvort þær 

séu tilviljanakenndar þarf að framkvæma marktektarpróf til að kanna áreiðanleika milli 

mismunandi hópa þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þegar samanburður var gerður 

milli tveggja hópa var gert t-próf tveggja óháðra úrtaka (e. independent samples T-test). Þegar 

bornir voru saman þrír hópar var einhliða dreifigreining notuð (e. one-way-ANOVA).   
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar verða bæði 

settar fram myndrænt og í bundnu máli. Niðurstöðurnar um samanburð hópa verða skoðaðar 

út frá meðaltölum og dreifingu. Í niðurstöðunum eru meðaltöl frá hverri fullyrðingu 

margfölduð með 20 til þess að fá einkunnir á bilinu 20-100. Meðaltöl eru síðan reiknuð fyrir 

yfir- og undirvíddir. Það er gert til að niðurstöðurnar verði skýrar og hægt sé að setja þær 

myndrænt fram. Slíkt auðveldar þeim stjórnendum sem mögulega vilja nýta sér 

niðurstöðurnar til aðstoðar við að taka ákvarðanir (Þórhallur Guðlaugsson o.fl., 2018). Við 

túlkun niðurstaðna er stuðst við það viðmið að ef vídd eða fullyrðing fær lægra meðaltal en 

3,7 á fimm punkta Likert kvarðanum, sem að jafngildir einkunninni 74, þá er tilefni til að skoða 

þær niðurstöður nánar og athuga hvort þörf sé á úrbótum (Gronfeldt og Strother, 2005). Víddir 

eða fullyrðingar sem fá einkunnina 75 eða hærri teljast því vera á styrkleikabilinu (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

Á mynd 4 má sjá myndræna framsetningu á niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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Mynd 4. Myndrænar niðurstöður rannsóknarinnar 

Tafla 4 sýnir heildareinkunnir yfir- og undirvídda. Í töflunni má sjá meðaltöl víddanna og 

staðalfrávik. Yfirvíddirnar þátttaka og aðild, samkvæmni og stöðugleiki og aðlögunarhæfni eru 

allar undir viðmiðunarmörkunum, 75, til að geta flokkast sem styrkleiki. Þær yfirvíddir krefjast 

samkvæmt þessu frekari athugunar. Yfirvíddin hlutverk og stefna fékk einkunnina 75 sem er 

yfir styrkleikamörkunum.  

Undirvíddirnar samkomulag, skýr og markviss stefna og markmið eru yfir 

viðmiðunarmörkunum og teljast því styrkleiki. Aðrar undirvíddir eru undir fyrrnefndum 

mörkum og þarfnast því nánari athugunar.  
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Tafla 7. Heildareinkunnir yfir- og undirvídda 

 
Fjöldi Meðaltal Einkunn Staðalfrávik 

Þátttaka og aðild 58 3,6103 72** 0,63 

Frelsi til athafna 58 3,6828 73** 0,67 

Áhersla á teymisvinnu 58 3,4724 69** 0,79 

Þróun mannauðs og hæfni 58 3,6759 73** 0,68 

     
Samkvæmni og stöðugleiki 58 3,6437 72** 0,51 

Gildi 58 3,6931 73** 0,54 

Samkomulag 58 3,8621 77* 0,54 

Samhæfing og samþætting 58 3,3759 67** 0,74 

     
Aðlögunarhæfni 58 3,5115 70** 0,51 

Breytingar 58 3,4069 68** 0,50 

Áhersla á þarfir viðskiptavina 58 3,5483 70** 0,59 

Lærdómur 58 3,5793 71** 0,67 

     
Hlutverk og stefna 58 3,7644 75** 0,56 

Skýr og markviss stefna 58 3,9172 78* 0,66 

Markmið 58 3,8241 76* 0,56 

Framtíðarsýn 58 3,5517 71** 0,62 

* > 75 styrkleikabil 
    

**< 75 þörf á nánari athugun 
    

 

Í næstu undirköflum er farið ítarlega yfir niðurstöður. Í fyrstu er farið yfir heildar 

niðurstöðurnar en síðar er farið yfir niðurstöður mismunandi hópa þátttakenda 

rannsóknarinnar.  

8.1 Samanburður einkunna yfirvídda 

Hér fyrir neðan, á mynd 5, má sjá einkunnir yfirvíddanna fjögurra. Þar sést að yfirvíddin 

hlutverk og stefna fékk hæstu einkunnina eða 75, og er því eina yfirvíddin sem telst styrkleiki 
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skipulagsheildarinnar. Samkvæmni og stöðuleiki fékk 73 og þátttaka og aðild fékk 72. 

Yfirvíddin aðlögunarhæfni fékk lægstu einkunnina eða 70.  

 

Mynd 5. Samanburður á einkunnum yfirvídda 

Í köflum 8.1.1 – 8.1.4 er fjallað nánar um hverja yfirvídd fyrir sig og farið yfir allar 

undirvíddirnar ásamt því að einkunnir einstakra fullyrðinga eru teknar til athugunar. 

8.1.1 Hlutverk og stefna 

Hlutverk og stefna er sú yfirvídd sem leggur mat á hvort skipulagsheild hafi skýrt hlutverk og 

skýra stefnu. Þessi yfirvídd er rétt undir mörkum viðmiðunareinkunnarinnar 75 og flokkast því 

sem styrkleiki. Mynd 6, hér fyrir neðan, sýnir einkunnir undirvíddanna. Þar sést að 

undirvíddirnar skýr og markviss stefna og markmið fengu báðar einkunn yfir 75 og teljast því 

til styrkleika fyrirtækjamenningar skipulagsheildarinnar. Skýr og markviss stefna var sú 

undirvídd sem fékk hæstu einkunnina af öllum undirvíddunum eða 78. Undirvíddin markmið 

fékk einnig góða einkunn eða 76. Undirvíddin markmið telst því sterk. Undirvíddin 

framtíðarsýn fékk einkunnina 71, sem er undir viðmiðunareinkunninni og bendir til þess að 

rýna þurfi betur í þá vídd (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010).  
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Mynd 6. Heildareinkunn hlutverks og stefnu ásamt einkunnum undirvídda 

 

Á mynd 7 má sjá einkunnir einstakra fullyrðinga innan víddarinnar hlutverk og stefna.  Níu 

af fullyrðingunum eru yfir styrkleikaviðmiðinu 75. Hæstu einkunn af öllum 60 fullyrðingunum 

er fullyrðing númer 54, „við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum 

markmiðum“, sem fær einkunnina 85. Spurning 52, „leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull 

en raunhæf markmið“, tengist fyrri fullyrðingunni og er líka með góða einkunn eða 78. Hinar 

fullyrðingarnar sem skora hvað hæst í þessari vídd eru 46, 48, og 49, en þær eiga það 

sameiginlegt að fjalla um að BL hafi skýra stefnu. Þær þrjár fullyrðingar sem fá lægstu 

einkunnina eru 56, 55 og 58, en það bendir til þess að framtíðarsýnin sé ekki nægilega skýr. 
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Mynd 7. Einkunnir einstakra fullyrðinga 

8.1.2 Þátttaka og aðild 

Þátttaka og aðild er sú yfirvídd sem mælir hæfni, getu, hluttekningu og ábyrgðartilfinningu 

meðal starfsmanna. Yfirvíddin fékk einkunnina 72 sem er undir viðmiðunareinkunninni og því 

vert að skoða þá vídd betur. Á mynd 8 má sjá undirvíddirnar þrjár, frelsi til athafna, áhersla á 

teymisvinnu og þróun mannauðs og hæfni. Allar undirvíddirnar þrjár eru undir 

viðmiðunareinkunninni og kalla því á ítarlegri rýni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

Undirvíddin áhersla á teymisvinnu er sú sem fær lægstu einkunnina, eða 69. Hinar tvær, frelsi 

til athafna og þróun mannauðs og hæfni, fá báðar einkunnina 74. 
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Mynd 8. Heildareinkunn þátttöku og aðildar ásamt einkunnum undirvídda. 

Á mynd 9 má sjá einkunnir niður á einstaka fullyrðingar. Þar sést að aðeins fjórar 

fullyrðingar skoruðu á styrkleikabilinu. Aðrar fullyrðingar þarfnast því frekari skoðunar. 

Fullyrðingin að allir hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa, skoraði hæst með 

79 stig. Hinar fullyrðingarnar sem voru yfir styrkleikabilinu benda jafnframt til þess að 

valddreifing sé góð og starfsmenn upplifi sjálfstæði í starfi sínu. Fullyrðingarnar á 

aðgerðarbilinu benda til þess að skortur sé á teymisvinnu. Fyrirtækjamenningin virðist ekki ýta 

undir að mismunandi einingar innan BL vinni saman sem teymi. Endurspeglast þetta í 

fullyrðingunni, „markvisst er hvatt til samvinnu á milli ólíkra starfseininga BL“, sem fékk lægstu 

einkunnina eða 65. 
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Mynd 9. Einkunnir fullyrðinga úr víddinni hlutverk og stefna 

 

8.1.3 Samkvæmni og stöðugleiki 

Samkvæmni og stöðugleiki er sú yfirvídd sem leggur mat á styrk menningar og hefða 

skipulagsheildarinnar. Yfirvíddin fékk einkunnina 73 og er því undir viðmiðunareinkunninni 75. 

Mynd 10 sýnir mun einkunna undirvídda yfirvíddarinnar. Samkomulag fékk einkunnina 77 sem 

er yfir viðmiðunareinkunninni og flokkast því sem styrkleiki. Undirvíddin gildi fékk einkunnina 

74 sem er rétt undir viðmiðunarmörkunum, en það bendir til þess að stjórnendur geti skoðað 

víddina betur. Samhæfing og samþætting fékk einkunnina 68, en hún er þá jöfn annarri 

undirvídd með slökustu einkunnina. Því er vert að skoða undirvíddina samhæfingu og 

samþættingu betur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 
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Mynd 10. Heildareinkunn samkvæmni og stöðugleika ásamt einkunnum undirvídda. 

 

Á mynd 11 má sjá einkunnir einstakra fullyrðinga í víddinni samkvæmni og stöðugleiki. Þar 

eru sjö fullyrðingar með einkunn yfir styrkleikabilinu 75 en átta með einkunn undir 75. 

Fullyrðingarnar sem snúa að samkomulagi starfsmanna fá háa einkunn. Hæstu einkunnina, 81, 

fær fullyrðingin um að ef upp kemur ósamkomulag þá leggja starfsmenn BL hart að sér við að 

finna góða lausn fyrir alla aðila. Fullyrðingarnar sem fá lægstu einkunnirnar eru þær sem snúa 

að samhæfingu og samþættingu BL. Bendir það til þess að mismunandi gildi séu við líði í 

mismunandi deildum innan BL.  
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Mynd 11. Einkunnir einstakra fullyrðinga 

 

8.1.4 Aðlögunarhæfni 

Aðlögunarhæfni er sú vídd sem metur getu skipulagsheilda til að laga sig hratt að breyttum 

aðstæðum eða breytingum í umhverfi þeirra. Einkunn yfirvíddarinnar var 70, sem er lægsta 

heildareinkunn yfirvíddanna fjögurra og undir viðmiðunareinkunninni 75. Mynd 12 sýnir 

einkunnir undirvíddanna. Breytingar fékk einkunnina 68 sem er lægsta einkunn sem undirvídd 

fékk í rannsókninni. Áhersla á þarfir viðskiptavina fékk einkunnina 71 og Lærdómur fékk 72. 

Allar þrjár undirvíddirnar eru undir viðmiðunarmörkunum sem gefur stjórnendum vísbendingu 

um að það megi skoða þessar víddir betur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 
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Mynd 12. Heildareinkunn aðlögunarhæfni ásamt einkunnum undirvídda. 

Á mynd 13 má sjá einkunnir einstakra fullyrðinga innan aðlögunarhæfni víddarinnar. Aðeins 

fjórar fullyrðingar voru yfir styrkleikaviðmiðinu 75. Hæstu einkunn í þessari vídd fékk 

fullyrðingin um að starfsmenn BL líti á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur. 

Ellefu fullyrðingar voru undir styrkleikaviðmiðinu í þessari vídd. Lægstu einkunnina fékk 

fullyrðingin um að starfsaðferðir væru sveigjanlegar og auðvelt væri að breyta þeim. Lágar 

einkunnir fyrir fullyrðingarnar númer 31, 34 og 42 bendir til þess að starfsmenn upplifi 

skipulagsheildina eins og hún sé ekki hvetjandi til nýsköpunar og breytinga.  
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Mynd 13. Einkunnir einstakra fullyrðinga 

 

8.1.5 Samanburður einkunna undirvídda 

Samantekt á einkunnum allra tólf undirvíddanna má sjá á mynd 14. Þar sést hvernig víddirnar 

koma út í samanburði hver við aðra. Á súluritinu sést að það eru þrjár undirvíddir yfir 

viðmiðunareinkunninni 75, það eru, skýr og markviss stefna, samkomulag og markmið. Aðrar 

undirvíddir eru undir viðmiðunareinkunninni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

Undirvíddirnar áhersla á teymisvinnu, breytingar og samhæfing og samþætting fengu þrjár 

lægstu einkunnirnar, en athygli vekur að þær koma allar úr sitthvorri yfirvíddinni. 
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Mynd 14. Samanburður á einkunnum undirvídda 

 

8.1.6 Samanburður fullyrðinga með lægstu einkunnirnar 

Hér á mynd 15 má sjá þær tíu fullyrðingar sem fengu lægstu einkunnirnar. Lægstu einkunnina 

fékk fullyrðingin um að starfsaðferðir BL væru mjög sveigjanlegar og að auðvelt væri að breyta 

þeim. Sú fullyrðing fékk mjög lága einkunn eða 60. Það virðist vera að flestar fullyrðingarnar 

sem fengu þessar lægstu einkunnir fjalli annars vegar um tregðu til breytinga hjá BL og hins 

vegar skort á teymisvinnu. 
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Mynd 15. Fullyrðingarnar með tíu lægstu einkunnirnar 

8.2 Samanburður niðurstaðna fyrir mismunandi hópa 

Í töflu 8 má sjá samanburð á einkunnum eftir starfsaldri, hvaða sviði starfsmaður tilheyrir 

innan BL og hvort viðkomandi starfsmaður hafi mannaforráð. Engin víddanna mælist yfir 

viðmiðunareinkunninni 75 hjá öllum hópum. Starfsmenn á sölusviði mælast með hæstu 

einkunnir allra hópanna, en starfsmenn skrifstofunnar með þá lægstu. Marktækur munur 

(p<0,05) á einkunnum á milli sviða innan BL er í öllum yfirvíddunum nema þátttöku og aðild. Í 

yfirvíddunum Aðlögunarhæfni og hlutverk og stefna er sölusviðið með hæstu einkunn í 

víddunum (77 og 80) og skrifstofan með þá lægstu (70 og 66). Í yfirvíddinni samkvæmni og 

stöðugleiki er sölusviðið með hæstu einkunnina (74) en þjónustusviðið þá lægstu (68). 



56 

 

Tafla 8. Samanburður einkunna vídda eftir starfsaldri, sviði innan fyrirtækisins og hvort viðkomandi hafi 
mannaforráð 

  Starfsaldur Mannaforráð Svið innan BL 

Vídd <5 ár >5 

ár 

Já Nei Þjónusta Sölu

svið 

Skrifstofa 

I. Þátttaka og aðild 73 72 75 71 69 76 67 

Frelsi til athafna 74 73 74 73 70 78 70 

Áhersla á teymisvinnu 69 70 72 68 65 74 63 

Þróun mannauðs og hæfni 74 73 79* 71* 71 77 67 

II. Samkvæmni og stöðugleiki 75 71 75 72 68* 77* 70* 

Gildi 75 73 73 74 69* 78* 72* 

Samkomulag 79 76 83* 74* 74* 82* 72* 

Samhæfing og samþætting 71 64 67 68 62 72 67 

III. Aðlögunarhæfni 71 70 71 70 68* 74* 65* 

Breytingar 68 68 70 67 69 68 66 

Áhersla á þarfir viðskiptavina 72 70 71 71 67 74 69 

Lærdómur 72 71 73 71 67* 78* 61* 

IV. Hlutverk og stefna 77 74 75 75 73* 80* 66* 

Skýr og markviss stefna 79 78 77 79 77 82 70 

Markmið 78 75 78 76 73* 81* 69* 

Framtíðarsýn 73 69 70 72 69* 76* 59* 

*p<0,05 munur var á milli hópa 
       

 

Starfsmenn með mannaforráð eru almennt með hærri einkunnir en þeir sem ekki eru með 

mannaforráð. Innan þessa hóps var marktækur munur (p<0,05) í undirvíddunum samkomulag 

og þróun mannauðs og hæfni. Athygli vekur að starfsmenn með fimm ára eða styttri 

starfsaldur eru að meðaltali að fá hærri einkunn en þeir sem eru með lengri starfsaldur. 

Munurinn er hins vegar lítill og vegna smæðar úrtaks þá mælist hann ekki marktækur fyrir 

neina vídd. Í næstu undirköflum má sjá niðurstöðurnar settar fram myndrænt. 
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8.2.1 Samanburður einkunna eftir starfsaldri 

Á mynd 16 má sjá samanburð á einkunnum yfirvídda með tilliti til starfsaldurs þátttakenda. 

Þar sést að allar yfirvíddirnar mælast undir viðmiðunareinkunninni 75 hjá þeim sem hafa 

starfað hjá BL í meira en fimm ár. Tvær víddir, samkvæmni og stöðugleiki og hlutverk og stefna, 

eru yfir viðmiðunareinkunninni 75 hjá þeim sem hafa starfað fimm ár eða skemur hjá BL. 

 

Mynd 16. Samanburður á einkunnum yfirvídda eftir starfsaldri. 

Gerð voru t-próf tveggja óháðra úrtaka til að athuga hvort munur væri á einkunnum úr 

Denison-spurningalistanum eftir starfsaldri þátttakenda. Svo var ekki eins og sjá má hér fyrir 

neðan: 

➢ Þátttaka og aðild: t(56)=0,233, p=0,817 

➢ Samkvæmni og stöðugleiki: t(56)=1,415, p=0,163 

➢ Aðlögunarhæfni: t(56)=0,254, p=0,801 

➢ Hlutverk og stefna: t(57)=0,985, p=0,345 

 

Á mynd 17 sést samanburður á mælingum með tilliti til starfsaldurs þátttakenda. 
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Mynd 17.  Samanburður á einkunnum undirvídda eftir starfsaldri 

 

Gerð voru t-próf tveggja óháðra úrtaka á undirvíddunum tólf. Ekki var marktækur munur á 

hópunum eins og sjá má hér: 

➢ Frelsi til athafna: t(56)=0,470, p=0,640 

➢ Áhersla á teymisvinnu: t(56)=-0,296, p=0,768 

➢ Þróun mannauðs og hæfni: t(56)=0,541, p=0,591 

➢ Gildi: t(56)=0,536, p=0,594 

➢ Samkomulag: t(56)=1,164, p=0,249 

➢ Samhæfing og samhæfni: t(56)=1,694, p=0,249 
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➢ Breytingar: t(56)=1,695, p=0,096 

➢ Áhersla á þarfir viðskiptavina: t(56)=-0,207, p=0,837 

➢ Lærdómur: t(56)=0,155, p=0,878 

➢ Skýr og markviss stefna: t(56)=0,791, p=0,508 

➢ Markmið: t(56)=0,704, p=0,484 

➢ Framtíðarsýn: t(56)=1,445, p=0,154 

 

8.2.2 Samanburður einkunna eftir því hvort þátttakandi hafi mannaforráð eða ekki 

Á mynd 18 sést samanburður einkunna yfirvíddanna eftir því hvort þátttakandi hafi 

mannaforráð eða ekki. Meðaltal einkunna hjá hópnum sem er ekki með mannaforráð var undir 

viðmiðunarmörkunum 75 í öllum yfirvíddunum. Hópurinn sem er með mannaforráð er hins 

vegar nákvæmlega á viðmiðunarmörkunum í víddunum þátttaka og aðild, samkvæmni og 

stöðugleiki og hlutverk og stefna.  

 

Mynd 18. Samanburður á einkunnum yfirvídda eftir því hvort þátttakandi hafi mannaforráð eða ekki. 

Gerð voru t-próf tveggja óháðra úrtaka til að kanna hvort munur væri á einkunnum 

yfirvíddanna eftir því hvort þátttakendur væru með mannaforráð eða ekki. Ekki reyndist vera 

marktækur munur eins og sjá má hér fyrir neðan: 

➢ Þátttaka og aðild: t(56)=1,092, p=0,280 
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➢ Samkvæmni og stöðugleiki: t(56)=0,857, p=0,395 

➢ Aðlögunarhæfni: t(56)=0,441, p=0,661 

➢ Hlutverk og stefna: t(57=-0,161, p=0,873 

Á mynd 19 sést samanburður hópanna á milli allra undirvíddanna. Þar sést að hópurinn 

með mannaforráð skoraði hærri eða jafn háa einkunn í öllum undirvíddunum nema víddunum 

skýr og markviss stefna, gildi, framtíðarsýn og samhæfing og samþætting.  

 

Mynd 19. Samanburður á einkunnum undirvídda eftir því hvort þátttakandi hafi mannaforráð eða ekki. 
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Gerð voru t-próf tveggja óháðra úrtaka á undirvíddunum. Tölfræðilega marktækur munur 

reyndist á milli hópanna í tveimur undirvíddum, víddinni þróun mannauðs og hæfni, 

t(56)=2,116, p=0,039, og samkomulag, t(51,361)=3,742, p=0,000. Í báðum tilfellum var 

einkunn þátttakenda með mannaforráð hærri. Ályktanir vegna framangreinds munar má finna 

í umræðukaflanum. Ekki var munur á öðrum víddum: 

➢ Frelsi til athafna: t(56)=0,178, p=0,859 

➢ Áhersla á teymisvinnu: t(56)=-0,711, p=0,480 

➢ Gildi: t(56)=-0,191, p=0,849 

➢ Samhæfing og samhæfni: t(56)=-0,268, p=0,782 

➢ Breytingar: t(56)=0,813, p=0,420 

➢ Áhersla á þarfir viðskiptavina: t(56)=-0,008, p=0,994 

➢ Lærdómur: t(56)=0,409, p=0,684 

➢ Skýr og markviss stefna: t(56)=0,791, p=0,508 

➢ Markmið: t(56)=0,570, p=0,571 

➢ Framtíðarsýn: t(56)=-0,572, p=0,570 

 

8.2.3 Samanburður á milli mismunandi sviða fyrirtækisins 

Á mynd 20 má sjá samanburð á einkunnum eftir því hjá hvaða sviði fyrirtækisins þátttakandi 

starfar. Sölusviðið fékk hæstu einkunnina í öllum yfirvíddunum. Einkunn sölusviðs var yfir 

viðmiðunareinkunninni 76 í víddunum þátttaka og aðild (76), samkvæmni og stöðugleiki (77) 

og hlutverk og stefna (80). Þessar yfirvíddir teljast því styrkleikar sölusviðs.  
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Mynd 20. Samanburður á einkunnum yfirvídda eftir starfssviði fyrirtækisins. 

Notuð var einhliða dreifigreining til að athuga hvort munur væri eftir starfssviðum 

þátttakenda í yfirvíddum Denison-líkansins. Niðurstöðurnar sýndu mun í öllum víddunum eins 

og sjá má hér að neðan: 

➢ Þátttaka og aðild: F(2, 55)=3,382, p=0,041 

➢ Samkvæmni og stöðugleiki: F(2, 55)=5,757, p=0,005 

➢ Aðlögunarhæfni: F(2, 55)= 3,190, p=0,049 

➢ Hlutverk og stefna: F(2, 55)= 5,741, p=0,005  

 

Á mynd 21 má sjá samanburð á einkunnum undirvíddanna á milli mismunandi sviða 

fyrirtækisins. 
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Mynd 21. Samanburður á einkunnum undirvídda eftir starfssviði fyrirtækisins. 

Niðurstöður sýndu mun á sviðunum í eftirfarandi undirvíddum: 

➢ Gildi: F(2, 55)=5,167, p =0,009 

➢ Samkomulag: F(2, 55)=4,961, p=0,010 

➢ Lærdómur: F(2, 55)=7,573, p=0,001 
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➢ Markmið: F(2, 55)=5,783, p=0,005 

➢ Framtíðarsýn: F(2, 55)=6,346, p=0,003 

Ekki mældist munur í öðrum undirvíddum eins og sjá má hér fyrir neðan: 

➢ Frelsi til athafna: F(2, 55)=2,462, p=0,95 

➢ Áhersla á teymisvinnu: F(2, 55)=2,884, p=0,064 

➢ Þróun mannauðs og hæfni: F(2, 55)=2,641, p=0,080 

➢ Samhæfing og samþætting: F(2, 55)=2,825, p=0,068 

➢ Breytingar: F(2, 55)=0,224, p=0,800 

➢ Áhersla á þarfir viðskiptavina: F(2, 55)=2,492, p=0,092 

➢ Skýr og markviss stefna: F(2, 55)=2,684, p=0,077 

Í næsta kafla er farið nánar yfir niðurstöður, ásamt því að annmarkar rannsóknarinnar eru 

ræddir og gefnar tillögur að frekari rannsóknum.  
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9 Umræða 

Í þessum umræðukafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað er á að ræða styrkleika 

fyrirtækjamenningarinnar en síðan eru veikleikarnir ræddir. Í kaflanum er farið yfir 

ráðleggingar höfundar til stjórnenda BL byggðum á niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig er 

farið yfir niðurstöður með tilliti til mismunar á milli hópa starfsmanna. Því næst er 

samanburður við fyrri íslenskar rannsóknir. Að lokum eru takmarkanir rannsóknarinnar 

ræddar og tillögur gefnar að frekari rannsóknum sem tengjast efninu. 

9.1 Styrkleikar fyrirtækjamenningarinnar 

Í síðasta kafla komu niðurstöður rannsóknarinnar fram. Þær leiddu í ljós að styrkleiki 

fyrirtækjamenningar BL felst í víddinni hlutverk og stefna. En það var eina víddin af fjórum sem 

mældist yfir styrkleikamörkunum. Góð einkunn í víddinni bendir til þess að tilgangur og 

framtíðarsýn BL séu skýr vegna góðs undirbúnings og áætlunargerðar (Denison og Mishra, 

1995). Við nánari athugun á undirvíddunum sjáum við að stefna BL er skýr í huga starfsmanna 

og hjálpar starfsmönnum í daglegu starfi. Slíkt er til þess fallið að styrkja samkeppnishæfni BL 

enda hafa rannsóknir sýnt að skipulagsheildir sem ná árangri búi yfir skýrri sýn á markmið sín 

og framtíðaráætlun (Prahalad og Hamel, 1994; Senge, 1990). Athygli vekur að þrátt fyrir 

framangreint þá fékk fullyrðingin, skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn BL, eina 

af lægstu einkunnunum. Mögulega er þetta vísbending um að þó svo að skipulagsheildin búi 

yfir framtíðarsýn þá sé hún ekki orðin nægilega rótgróin með þeim afleiðingum að 

skammtímahugsun getur ógnað henni. Þetta er atriði sem mætti kanna nánar. Samkvæmt 

niðurstöðunum býr starfsfólk BL yfir samstöðu um sett markmið og skilning á því hvað þurfi til 

að ná þeim (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010). 

Annar styrkleiki menningar BL var undirvíddin samkomulag, sem tilheyrir yfirvíddinni 

samkvæmni og stöðugleiki, en hún fékk einkunnina 77. Þessi niðurstaða bendir því til þess að 

BL búi yfir leiðtogum sem hafa styrk og getu til að virkja starfsfólk sitt til samstarfs og 

sáttaumleitunar við úrlausn ágreiningsmála. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

gengur starfsfólki BL vel að finna sameiginlega lausn á ágreiningsmálum og er samróma um 

það hvernig hlutirnir eigi að vera gerðir. 
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9.2 Veikleikar fyrirtækjamenningarinnar 

9.2.1 Aðlögunarhæfni 

Eins og fyrr segir þá voru aðrar víddir en hlutverk og stefna undir viðmiðunarmörkunum til að 

teljast styrkleiki. Yfirvíddin aðlögunarhæfni mældist lægst. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að það geti reynst BL erfitt að aðlagast breytingum í umhverfinu, hvort sem um 

ræðir vegna þarfa viðskiptavina eða breytinga í sjálfu viðskiptaumhverfinu. Skipulagsheildir 

sem fá lága einkunn í víddinni aðlögunarhæfni beina athyglinni gjarnan að innri áherslum en 

eiga í vandræðum með að svara þörfum viðskiptavina, samkeppnisaðila eða samstarfsaðila 

sem hafa nýjar þarfir, hugmyndir eða áherslur. Benda niðurstöðurnar á þá hættu að BL geti 

fest sig í tregðu gagnvart breytingum, þar sem fyrri árangur fyrirtækisins getur orðið hindrun 

á áframhaldandi velgengni. Þessu til hliðsjónar er vert að skoða að fullyrðingar í undirvíddinni 

breytingar komu hvað verst út allra fullyrðinga spurningalistans. Stjórnendur skipulagsheilda 

sem skora lágt í aðlögunarhæfni gera oft þau mistök að stýra rekstrinum til skamms tíma í stað 

þess að leiða áfram breytingar og hugsa til lengri tíma. Ljóst er að bílamarkaðurinn er á 

ákveðnum tímamótum þar sem markaðurinn mun mögulega umbreytast á tiltölulega stuttum 

tíma (Knútur Steinn Kárason, 2018). Verið er að kynna ýmsa nýorkubíla hvort sem það eru 

vetnis-, rafmagns, eða tvinnbílar og á sama tíma er unnið ört að þróun sjálfkeyrandi bíla. 

Jafnframt er hegðun neytandans að breytast, bæði hvað varðar kauphegðun og hvernig best 

er að ná til hans með auglýsingum. Eins og Beinhocker (1997) benti á þá er nauðsynlegt 

varðandi afkomu skipulagsheildar að hún geti svarað breytingum í umhverfi sínu hratt á tímum 

örra breytinga. Líkt og áður hefur komið fram þá hefur fjöldi rannsókna gefið til kynna tengsl 

aðlögunarhæfni skipulagsheildar og árangurs hennar (Collins, 1994; De Geus, 1997; Heskett 

og Kotter, 1992; Saffold, 1988; Xenikou og Simosi, 2006).  

Höfundur telur því víddina aðlögunarhæfni vera þá mikilvægustu fyrir BL til þess að leggja 

sig fram við að bæta. Leiðir til þess að stuðla að aukinni aðlögunarhæfni væru til dæmis að 

hvetja til aukinna samskipta milli starfsmanna BL við viðskiptavini. Hægt væri að koma á 

fundum milli mikilvægra viðskiptavina og þeirra starfsmanna sem eru vanalega ekki í miklum 

tengslum við viðskiptavini félagsins. Einnig væri ráðlagt að hvetja til áhættusækni jafnvel þó 

það þýði að þola einhver mistök, en fullyrðingin „hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og 

áræðni“ fékk aðeins einkunnina 64. Í breytilegu landslagi er mikilvægt að skipulagsheildir prófi 

nýja hluti og læri af þeim. Mistök geta verið mikilvægasta leiðin fyrir skipulagsheildir til að 
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læra. Höfundur mælir með því að BL setji sér það að markmiði að setja ákveðinn hluta tekna 

félagsins til verkefna sem stuðla að nýsköpun, hvort sem það er í vöruþróun eða 

markaðssetningu. Slíkt væri til þess fallið að BL væri í stakk búið til þess að mæta breyttum 

markaðsaðstæðum og gæti mögulega styrkt samkeppnisstöðu sína í náinni framtíð. Að lokum 

væri ráðlagt fyrir BL að hvetja til þekkingaröflunar starfsmanna sinna. Þekking er nauðsynleg 

til þess að bregðast rétt við með breytingum.  

9.2.2 Þátttaka og aðild 

Víddin þátttaka og aðild kom næst verst út. Léleg einkunn í þessari vídd bendir vanalega til 

þess að í skipulagsheildinni séu starfsmenn sem eru ekki nægilega tengdir skipulagsheildinni, 

átti sig ekki á mikilvægi starfs síns eða séu tregir til að starfa með öðrum starfsmönnum sem 

tilheyra ekki þeirra innsta hring og vilja ekki axla aukna ábyrgð innan skipulagsheildarinnar. 

Skipulagsheildir með lága einkunn í þessari vídd hafa yfirleitt valdakerfi (e. hierarchies) þar 

sem starfsmenn eru mjög háðir yfirmanni sínum og leggja mikla áherslu á að fylgja þeim 

fyrirmælum sem koma niður valdastigann. Lág einkunn í þessari vídd bendir því til þess að 

mikið skrifræði sé til staðar og að ákvörðunarvaldi sé miðstýrt (Denison og Mishra, 1995). Hér 

var það undirvíddin áhersla á teymisvinnu sem fékk mjög lága einkunn, eða 68. Hinar tvær 

undirvíddirnar, frelsi til athafna og þróun mannauðs og hæfni, fengu betri einkunn, eða 74, og 

því ekki tilefni til að ræða þær nánar hér. Eins og rætt var í niðurstöðukaflanum þá tengdust 

fjórar af fullyrðingunum tíu með lægstu einkunnunum teymisvinnu á einn eða annan hátt. 

Undirvíddin áhersla á teymisvinnu hefur oft verið nefnd mannauðsvíddin því hún tengist fyrst 

og fremst því hvernig hægt er að byggja upp hæfni og getu starfsmanna  

 Ráðlegging höfundar er því sú að hvetja þurfi starfsmenn til aukinnar teymisvinnu. 

Skipulagsheildir snúast um teymi en ekki einstaklinga. Með því að þjálfa starfsfólk þannig að 

það þekki starf annarra deilda eða sviða innan BL getur starfsmaður áttað sig betur á því 

hvernig hann getur starfað með öðrum deildum til þess að auka virði viðskiptavina BL. 

Fjárfesting í aukinni teymisþjálfun (e. team training) starfsfólks myndi jafnframt hjálpa 

starfsfólki að átta sig á mikilvægi þess að vinna í teymum.  

9.2.3 Samkvæmni og stöðugleiki 

Að lokum er það víddin samkvæmni og stöðugleiki sem kom næst best út, en var samt undir 

styrkleikaviðmiðunum. Skipulagsheildum sem fá lága einkunn í þessari vídd er oft lýst sem 
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sundurleitum skipulagsheildum þar sem mikill munur er á milli einstakra hópa innan 

skipulagsheildarinnar. Eins og rætt var hér í kaflanum á undan þá var ein af undirvíddunum, 

samkomulag, hluti af styrkleikum menningar BL, en hinar 2 undirvíddirnar eru undir 

styrkleikaviðmiðunum. Þetta eru undirvíddirnar gildi og samhæfing og samþætting. Lág 

einkunn fyrir undirvíddina gildi bendir til þess megingildi BL séu mögulega ekki nægilega sterk 

og að einhverjir starfsmenn hafi mögulega ekki tileinkað sér þau. Þá bendir lág einkunn í 

þessari undirvídd til þess að starfsmenn BL geri sér ekki almennilega grein fyrir því hvaða kröfur 

séu gerðar til þeirra. Til úrbóta mælir höfundur með að borin verði kennsl á megingildi BL og 

að þau verði kynnt starfsmönnum, með það að leiðarljósi hvernig þau tengjast 

verðmætasköpun fyrir viðskiptavini BL. Mikilvægt getur verið til að styrkja megingildi BL að 

fagna sigrum starfsmanna með stöðuhækkunum í stað þess að ráða utanaðkomandi aðila. 

Viðurkenning þeirra starfsmanna sem hafa gildi BL í hávegum er til þess fallin að styrkja 

megingildin og festa þau í sessi í fyrirtækinu. Þá mælir höfundur með því að tekin séu mið af 

gildum BL við nýráðningar starfsfólks til þess að styrkja þau (Jarnagin og Slocum, 2007). Þá 

mætti hluti af venjulegri starfsmannaþjálfun snúa að gildum, hlutverki og menningu BL.  

Lág einkunn í undirvíddinni samhæfing og samþætting bendir  til þess að ferlar BL séu ekki 

nægilega vel mótaðir og þ.a.l. séu vinnubrögð starfsmanna ekki nægilega fyrirsjáanleg í augum 

annarra starfsmanna. Lág einkunn í víddinni er jafnframt vísbending um það að ólíkum 

deildum innan BL geti gengið illa að vinna saman vegna þess hve ólík viðhorf mismunandi 

deilda eða sviða innan BL eru. Þær fullyrðingar sem fengu lægstu einkunnirnar í víddinni 

samkvæmni og stöðugleiki voru þær sem snúa að þessari undirvídd.  Höfundur ráðleggur að 

stjórnendur BL vinni markvisst að því að verðlauna vinnu sem samrýmist gildum BL, en ekki 

þola aðgerðir sem eru andstæðar gildunum. Slíkt stöðugt aðhald til langs tíma er til þess fallið 

að skapa sterka ferla og sterkt sameiginlegt viðhorf starfsmanna.  

Stjórnendur BL ættu að hafa hugfast að í fyrirtækjamenningu BL felast líklega tækifæri til 

aukinnar verðmætasköpunar. Líklega felst mikilvægt stjórnunartæki í menningu BL sem 

stjórnendur ættu að reyna að nýta eins og hægt er (Owoyemi og Ekwoaba, 2014; Smircich, 

1983). Hafa þarf þó í huga að breytingar á menningu skipulagsheilda taka langan tíma. Kotter 

(2008) sagði að breytingar á menningu skipulagsheildar gætu tekið þrjú til tíu ár að festa sig í 

sessi. Eins og fram kom fyrr í verkefninu þá má búast við því að bætt fyrirtækjamenning komi 

fram eftir eitt ár í ánægju viðskiptavina þjónustudeildar. Líklega þarf að bíða í um tvö ár til að 
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sjá að bætt fyrirtækjamenning sé farin að bæta ánægju viðskiptavina söludeildar og auka sölu 

(Boyce o.fl., 2015). Vinna sem miðar að bættri fyrirtækjamenningu er því stjórnunarstefna til 

framtíðar, en ekki skyndilausn. Af framangreindu má álykta að fyrir BL sé raunhæft að búast 

við arðsemi frá aðgerðum til að betrumbæta fyrirtækjamenninguna í fyrsta lagi tveimur árum 

eftir aðgerðir.   

Rannsóknir hafa sýnt að ánægja viðskiptavina er lykilþáttur árangurs í þjónustumiðuðum 

skipulagsheildum og hún er nátengd árangri í sölu. Ástæðan er sú að ánægðir viðskiptavinir 

eru líklegri til þess að skipta aftur við sama fyrirtækið (Grewal og Sharma, 1991) og að dreifa 

jákvæðum ummælum (e. word of mouth) um skipulagsheildina (Maxham III, 2001). Báðir 

þessir þættir hafa jákvæð áhrif á söluaukningu. Endurtekin kaup (e. repeat purchases) skipta 

miklu máli fyrir sölu nýrra ökutækja (Verhoef, Langerak og Donkers, 2007) og góð ummæli 

hafa líklega bæði áhrif á það að nýir viðskiptavinir komi inn í bílaumboðið og kauphegðun 

þeirra breytist (Söderlund, 2002). Í ljósi vel skjalfestra tengsla milli menningar og ánægju 

viðskiptavina (Ford, Wilderom og Caparella, 2008; Lee, Yoon, Kim og Kang, 2006) og 

væntanlegu áhrifin sem ánægja viðskiptavina hefur á bílasölu, verður það að teljast 

nauðsynlegt að stjórnendur BL styðji við það að skapa sterka fyrirtækjamenningu. Fyrir 

bílaumboð sem keppir á jafn lokuðu markaðssvæði og Íslandi er ekkert jafn mikilvægt fyrir 

langtíma árangur en að mynda stóran hóp tryggra viðskiptavina. Ljóst er að slíkt gerist ekki á 

einni nóttu, en sterk fyrirtækjamenning getur verið gott tæki til þess að vinna yfir og viðhalda 

viðskiptavinum til langs tíma.  

9.3 Niðurstöður mismunandi hópa 

Hér eru niðurstöður mismunandi hópa ræddar. Vegna smæðar úrtaks var erfitt að finna 

marktækan mun á mismunandi hópum úrtaksins. Niðurstöðum samanburðar mismunandi 

hópa þarf því að taka með fyrirvara um smæð úrtaksins. 

Fyrst er rætt um samanburð út frá starfsaldri. Athygli vekur að starfsmenn með 5 ára eða 

styttri starfsaldur eru að meðaltali að fá hærri einkunn en þeir sem eru með lengri starfsaldur. 

Munurinn er hins vegar lítill og vegna smæðar úrtaks mælist hann ekki marktækur fyrir neina 

vídd. Þetta þyrfti ef til vill frekari skoðun. Ef starfsmenn með styttri starfsaldur eru 

raunverulega að fá hærri einkunnir úr menningarvíddunum getur það verið vísbending um að 



70 

 

síðustu ári hafi vel verið staðið að ráðningum eða þá að menning BL sé til þess fallin að 

starfsmenn sem koma nýir inn séu fljótir að tileinka sér menninguna.  

Starfsmenn með mannaforráð fengu hærri einkunn í þremur af fjórum víddunum. Þessi 

munur reyndist þó ekki marktækur. Í undirvíddunum fengu starfsmenn með mannaforráð 

sömuleiðis hærri einkunn í öllum nema fjórum af undirvíddunum. Munurinn reyndist 

marktækur í undirvíddunum þróun mannauðs og hæfni og samkomulag. Í báðum tilfellum var 

upplifun starfsmanna með mannaforráð jákvæðari.  

Niðurstöðurnar sýndu að einkunnir söludeildar voru hæstar. Áhugavert er að starfsmenn 

söludeildar eru marktækt jákvæðari gagnvart menningu BL í öllum fjórum yfirvíddunum. Þetta 

er munur sem fróðlegt væri að rannsaka frekar með áframhaldandi athugunum.  

9.4 Samanburður við fyrri rannsóknir á Íslandi 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við fyrri rannsóknir. 

Niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á íslenskri 

fyrirtækjamenningu. Eins og BL, þá virðast íslensk fyrirtæki hafa tilhneigingu til þess að leggja 

áherslu á skýra stefnu en minni áherslu á samhæfingu og samþættingu (Þórunn Ansnes 

Bjarnadóttir, 2010). Það virðist vera að íslensk fyrirtæki einblíni fremur á ytri þætti 

menningarvídda Denison frekar en þá ytri.  

Í rannsókn Helgu Sif Eiðsdóttur (2010) á fyrirtækjamenningu Toyota var það sömuleiðis 

hlutverk og stefna sem var eina yfirvíddin yfir styrkleikamörkunum. Þá voru einkunnir 

menningarvíddanna í þeirri rannsókn á svipuðu reki eða frá 70 til 76. Þá var undirvíddin skýr 

stefna og markmið sú undirvídd sem fékk hæstu einkunnina hjá Toyota líkt og hún gerir í 

þessari rannsókn hjá BL.  

Ef við notum gögn um einkunnir 36 fyrirtækja úr rannsókn Þórhalls, Gylfa og Svölu (2018) 

sem einskonar viðmiðunar meðaleinkunn sjáum við að BL er að skora hærra í öllum víddunum. 

Áhugavert er að sjá að undirvíddin skýr og markviss stefna fær hæstu einkunnina hjá BL og 

einnig hæsta meðaltalið frá einkunnum 36 fyrirtækjanna. Sömuleiðis eru þær víddir sem BL 

skorar hvað lægst í, samhæfing og samþætting, áhersla á teymisvinnu og breytingar allar að 

fá lágar einkunnir hjá samanburðarfyrirtækjunum 36. Á töflu 9 má sjá einkunn BL við hlið 

meðaleinkunna fyrirtækjanna 36 til samanburðar.  
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Tafla 9. Einkunnir menningarvídda BL bornar saman við meðaleinkunn 36 annarra fyrirtækja. 

  

Einkunn BL 
Viðmiðunar 

einkunn 
Mismunur 

Þátttaka og aðild 72 65 7 

Frelsi til athafna 73 66 7 

Áhersla á teymisvinnu 69 62 7 

Þróun mannauðs og hæfni 73 66 7 

    

Samkvæmni og stöðugleiki 72 64 8 

Gildi 73 65 8 

Samkomulag 77 66 11 

Samhæfing og samþætting 67 61 6 

    

Aðlögunarhæfni 70 63 7 

Breytingar 68 60 8 

Áhersla á þarfir viðskiptavina 70 66 4 

Lærdómur 71 65 6 

    

Hlutverk og stefna 75 65 10 

Skýr og markviss stefna 78 70 8 

Markmið 76 64 12 

Framtíðarsýn 71 61 10 

 

 

9.5 Takmarkanir og annmarkar rannsóknarinnar 

Fyrst ber að nefna að rannsakandi er starfsmaður hjá BL. Þó reynt hafi verið að gæta hlutleysis 

í öllu ferli rannsóknarinnar þá er möguleiki á því að staða rannsakanda hafi haft áhrif á 

niðurstöður. Rannsakandi hefur óhjákvæmilega sínar eigin hugmyndir um 

vinnustaðamenningu BL. Aðferðafræðin er þó með þeim hætti að þessar skoðanir eiga ekki að 
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hafa áhrif á framkvæmd rannsóknar eða úrvinnslu gagna. Niðurstöðurnar eru allar tölulegar 

og mælanlegar og afstaða rannsakanda á því ekki að hafa áhrif á þær. Í þessum umræðukafla 

koma þó fram ýmis atriði sem eru íhuganir eða mat rannsakanda. Því ber sérstaklega að hafa 

hlutdrægni rannsakanda í huga við skoðun umræðukaflans.  

Sem dæmi um áhrif sem staða rannsakanda sem starfsmanns hjá BL gæti haft á 

niðurstöður, telur rannsakandi líklegt að starfsmenn sem vinna náið með rannsakanda hafi 

verið líklegri til þess að svara könnunni en aðrir starfsmenn fyrirtækisins, en slíkt gæti valdið 

úrtaksbjögun (e. sampling bias).  

Þá ber að hafa í huga að þessi rannsókn fékk lágt svarhlutfall, eða 22%. Lágt svarhlutfall 

getur valdið bjögun úrtaks og því er varasamt að alhæfa um BL út frá svo litlu úrtaki  (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Síðasta atriðið sem ber að nefna varðandi úrtaksbjögun er að könnunin 

var send með rafrænum hætti. Þar af leiðandi eru þeir starfsmenn sem vinna dagsdaglega fyrir 

framan tölvu mun líklegri til þess að  hafa tekið þátt í rannsókninni. Viðhorf þeirra starfsmanna 

sem starfa ekki við tölvu endurspeglast því mögulega ekki í niðurstöðunum. 

Nauðsynlegt er að hafa það í huga við skoðun á niðurstöðunum að vegna smæðar úrtaks 

og hve misstórir hóparnir voru er ekki hægt að útiloka falskt jákvæðar niðurstöður (e. type 1 

error) í marktektarprófunum (Browner, Newman, Cummings og Hully, 1988). Því þarf að fara 

varlega í að alhæfa út frá niðurstöðunum. 

Rannsóknir eru aðeins gildar í skamman tíma (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þessi rannsókn 

gefur því aðeins mynd af vinnustaðamenningu BL á þeim tíma sem rannsóknin var 

framkvæmd. Tímasetning rannsóknarinnar var nokkuð sérstök þar sem bílasala hafði dregist 

mikið saman á mánuðunum fyrir. Flugfélagið Wow air lýsti yfir því að þeir væru að hætta 

starfsemi í vikunni sem spurningalistinn var opinn (Samgöngustofa, 2019) og mikill hiti var í 

kjaraviðræðum stéttarfélaganna við samtök atvinnulífsins með tilheyrandi verkfallsaðgerðum. 

Slíkar fréttir geta haft mikil áhrif á íslenskan bílamarkað (Erling Gauti Jónsson, 2018). Jafnframt 

gætu þær haft þau áhrif að starfsmenn upplifi menningu fyrirtækisins öðruvísi á slíkum tímum. 

Erfitt er að segja til um það hvort þessar stóru fréttir sem voru í deiglunni þarna í marsmánuði 

hafi litað niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Rannsakandi fékk ábendingar frá nokkrum þátttakendum um að erfitt hefði verið að skilja 

sumar spurningar. Þá kom einn þátttakandi til rannsakanda með þá ábendingu að sumar 
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fullyrðingarnar ættu ekki við um allar starfsdeildir BL. Ef þessir þættir höfðu raunverulega áhrif 

þá gæti það dregið úr réttmæti rannsóknarinnar.  

Þessi rannsókn var gerð með megindlegri aðferðafræði og byggir á lokuðum spurningum. 

Því gafst þátttakendum ekki kostur á að koma öðru á framfæri en því sem svarmöguleikarnir 

buðu upp á.  

Í næsta undirkafla eru færð rök fyrir hagnýtingu rannsóknarinnar og komið með tillögur að 

frekari rannsóknum. 

9.6 Hagnýting rannsóknar og tillögur að frekari rannsóknum 

Fyrirtækjamenning BL hafði ekki verið skoðuð áður. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því 

stjórnendum mikilvægar upplýsingar um stöðu fyrirtækjamenningar BL. Fari BL í 

endurskipulagningu eða aðrar breytingar er hér komin ákveðin grunngreining á þeirri 

fyrirtækjamenningu sem til staðar er. Hægt er að byggja á þessari rannsókn til frekari greininga 

á fyrirtækinu. Því er von um að þessi rannsókn verði hagnýt fyrir BL og stjórnendur geti nýtt 

sér niðurstöðurnar til að bæta árangur fyrirtækisins. 

Þar sem rannsóknin nýtir Denison-líkanið geta þessar niðurstöður nýst til áframhaldandi 

rannsókna á fyrirtækjamenningu hérlendis. Hægt er að nota niðurstöðurnar til samanburðar 

við önnur fyrirtæki og auka þar af leiðandi skilning fræðanna á íslenskri fyrirtækjamenningu. 

Hvað varðar tillögur að frekari rannsóknum, þá ber fyrst að nefna að þessi rannsókn er 

mæling á núverandi fyrirtækjamenningu BL. Niðurstöður hennar geta staðið sem grunnur að 

frekari rannsóknum. Ef stjórnendur BL hafa í hyggju að grípa til aðgerða til þess að bæta 

fyrirtækjamenningu sína er hægt að nota þessa rannsókn til samanburðar við seinni 

rannsóknir. Þar sem fyrirtækjamenning breytist og þróast á löngu tímabili getur verið gagnlegt 

að ítreka svona rannsókn á nokkurra ára fresti og fylgjast með breytingunum sem eiga sér stað 

hjá skipulagsheildinni. Ef þessi rannsókn er endurtekin að ári liðnu er hægt að kanna tengsl 

fyrirtækjamenningarinnar við helstu árangursþætti sem bílaumboð miða við, þ.e. sölutölur 

nýrra bíla og markaðshlutdeild.  

Þessi rannsókn tók ekki tillit til þess að BL hefur fimm starfsstöðvar. Það er því verðugt 

verkefni frekari athugunar á fyrirtækjamenningu BL að skoða hver munur 

fyrirtækjamenningarinnar sé á milli starfsstöðva.  
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Þar sem þessi rannsókn beitti megindlegri rannsóknaraðferð væri e.t.v. áhugavert að skoða 

menninguna með eigindlegri aðferðafræði í annarri rannsókn. Talið er að heppilegast sé að 

beita blandaðri aðferð, megindlegrar og eigindlegrar aðferðafræði, til þess að fá sem mesta 

innsýn í fyrirtækjamenninguna og skilja hana þar með sem best (Denison og Mishra, 1995). 
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10 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina styrkleika og veikleika fyrirtækjamenningar BL ehf. 

Þá var einnig skoðað hvort mælanlegur munur væri á viðhorfi til fyrirtækjamenningarinnar 

eftir því hvaða starfssviðs þátttakendur tilheyrðu, hvort starfsmenn hefðu mannaforráð og hve 

lengi þeir hefðu starfað hjá BL. Til að svara rannsóknarspurningunum var líkan Denison notað. 

Styrkur fyrirtækjamenningar BL var í hlutverki þess og stefnu. Bendir það til þess að 

starfsmenn hafi góða hugmynd um tilgang og markmið BL. Helstu veikleikar menningarinnar 

voru í samhæfingu og samþættingu BL ásamt tregðu við breytingar. Því þarf annars  vegar að 

huga að verkferlum, samskiptum starfsmanna og tækifærum til starfsþróunar. Hins vegar þarf 

að gera aðgerðir til þess að koma í veg fyrir tregðu til breytinga og hvetja til nýsköpunar svo 

BL sé í stakk búið til að bregðast við breytingum í sínu viðskiptaumhverfi. 

Lítið var um marktækan mun milli samanburðarhópanna, enda var úrtakið lítið. Athygli 

vakti hins vegar að söludeild BL hafði jákvæðasta viðhorfið til fyrirtækjamenningarinnar. 

Hafa ber í huga að fyrirtækjamenning er lifandi fyrirbæri sem breytist og mótast með 

tímanum. Með því að mæla fyrirtækjamenninguna skapast tækifæri til að taka á veikleikum og 

styrkja menningu fyrirtækisins. Því eru tækifæri fyrir BL að hafa áhrif á fyrirtækjamenninguna. 

Verkefnið var að öllu leyti áhugavert og uppfyllti væntingar rannsakanda. Rannsakandi 

hefur nú öðlast aukna þekkingu á fyrirtækjamenningu og hæfni í að beita megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Það er von höfundar að niðurstöðurnar gefi stjórnendum BL hagnýtar 

upplýsingar sem gagnist þeim við ákvörðunartökur og að öllu öðru leyti til þess að auka 

samkeppnishæfni bílaumboðsins og stuðla að áframhaldandi velgengni þess.   
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Viðauki 1. Spurningalisti Denison  

  

  

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 BL is actively encouraged.  

6. Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga BL.  
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7. People work like they are part of a team.  

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 BL..  

10. Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum milli 

starfsins og markmiða BL.  

  

  

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 einkennandi 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 of BL will get you in trouble.  

19. Það að hunsa megingildi BL 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 BL 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.  
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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 BL share a common perspective.  

27. Fólk úr mismunandi starfseiningum BL hafa svipaða sýn á hlutina.  

  

28. It is easy to coordinate projects across different parts of BL.  

28. Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga BL.  

  

29. Working with someone from another part BL is like working with someone from a 

different organization.  

29. Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu BL 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 sviða innan BL. 

  

  

Adaptability  

Aðlögunarhæfni  
  

Creating Change  

Framkvæmd breytinga   
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31. The way things are done is very flexible and easy to change  

31. Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt er að breyta 

þeim.  

  

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 BL often cooperate to create change.  

35. Ólíkar starfseiningar BL 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.  
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Organizational Learning  

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. BL 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.  



88 

 

48. BL hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því merkingu.  

  

49. There is a clear strategy for the future.  

49. BL hefur skýra stefnu til framtíðar.  

  

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. Víðtækt samkomulag ríkir um markmið BL.  

  

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 BL will be like in the future.  

55. Fólk hefur skilning á hvernig BL muni verða í framtíðinni.  

  

  

Vision  

Framtíðarsýn  

  

56. We have a shared vision of what BL will be like in the future.  

56. Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig BL muni verða í framtíðinni.  

  

57. Leaders have a long-term viewpoint.  
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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 BL.  

  

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.  
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Effectiveness questions  

Spurningar um árangur  

  

Comparing the performance of BL with others in the industry, how would you assess 

BL performance in the following areas? Please mark one response per item.  

Ef þú berð saman frammistöðu BL og annarra 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  

Ánægja starfsmanna  

Heildarframmistaða fyrirtækis  

  

Veit ekki(0)  

Slök frammistaða (1)  

Í meðallagi (3)  

Framúrskarandi frammistaða (5)  
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Viðauki 2. Bakgrunnsbreytur 

 

 

Hver er þinn starfsaldur í árum? 

What is your period of employment in years? 

 

Ert þú með mannaforráð? 

Are you responsible for employees? 

Já/Yes 

Nei/No 

 

Hvaða sviði innan BL tilheyrir þú? 

Which part of the organization do you belong? 

Þjónustusvið/Service 

Sölusvið/Sales 

Skirfstofusvið/Office Division 
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Viðauki 3. Tölvupóstur til starfsmanna 

 

Kæru samstarfsmenn 

Sem hluti af meistaraverkefni mínu til að útskrifast með meistaragráðu í stjórnun og 

stefnumótun frá HÍ er ég að rannsaka fyrirtækjamenningu BL. Því vil ég biðja ykkur um 

að svara þessum 15 mínútna spurningalista. Könnunin leggur áherslu á þá þætti 

fyrirtækjamenningar sem hafa bein áhrif á árangur fyrirtækisins. 

Svörun könnunarinnar er í fullum trúnaði og einstök svör verða ekki skoðuð heldur 

aðeins birt sem hluti af heildarúrtaki. Öll gögn verða meðhöndluð sem trúnaðarmál. 

Ég verð mjög þakklátur ef þið gefið ykkur tíma til þess að hjálpa mér með því að 

svara þessari könnun. 

Takk fyrir. 

Könnunin er hér: https://www.surveymonkey.com/r/SD5TG5N 
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