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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga rannsóknarverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Markmið höfundar með þessari rannsókn er að kanna 

skoðanir starfsmanna í lykilstöðum hjá mannauðsdeild Alvotech og út frá þeim 

upplýsingum greina hver og hvort séu einhver megin þemu í þeirra svörum. Þá er leitast 

við að átta sig á því hvernig þessar upplýsingar geti nýst til þess að að gera fjölbreyttan 

starfsmannahóp, að einni heild. Notast er við eigindlega rannsóknaraðferð, þar sem viðtöl 

eru tekin við fimm einstaklinga  með mismunandi bakgrunn, starfsferil og starfsaldur hjá 

fyrirtækinu.  

Ritgerð þessi er unnin undir handleiðslu Dr. Erlu Sólveigar Kristjánsdóttur og þakka ég 

henni kærlega fyrir hjálpsemina við gerð hennar. Viðmælendur fá kærar þakkir fyrir gefa 

tíma sinn og aðstoð með því að segja frá sinni reynslu af viðfangsefninu. Ég vil einnig þakka 

sambýlismanni mínum, Gísla Sigurðssyni Gröndal fyrir hans þolinmæðina og hjálpsemi í 

gegnum þetta verkefni. Að lokum langar mig að þakka vinum mínum fyrir stuðninginn, 

sérstakar þakkir fá Björgheiður Margrét helgadóttir fyrir að veita mér innblástur og 

hvatningu við val á viðfangsefni. Einnig fær Júlía Björk Gunnarsdóttir kærar þakkir fyrir 

hvatningu.  

 

  



 

4 

Útdráttur 

Megin markmið þessarar rannsóknar er að leita svara við spurningunni um hvernig megi 

gera fjölbreyttan starfsmannahóp að einni heild. Hvort það nauðsynlegt að allir séu eins í 

þínu liði til að ná fram þeim markmiðum að fjölþjóðlegur, aldursdreifður og kynjaskiptur 

hópur með ólíkan menningarlegan bakgrunn geti myndað góða liðsheild? 

Það getur reynst mjög snúið fyrir stjórnendur að hátta innra skipulagi með 

fjölbreytileika að leiðarljósi, sérstaklega í stóru alþjóðlegu fyrirtæki. Einnig getur það 

reynst erfitt fyrir starfsmenn af mismunandi þjóðernis, menningarheima, kyns og aldurs 

að vinna saman vegna hversu ólíkar skoðanir þeir hafi á hlutunum. Það geta komið upp 

allskonar vandamál sem auðvelt væri að leysa ef stjórnendur fara rétt að.  

Þáttakendur sem beðnir voru um að taka þátt í rannsókninni eru fimm starfsmenn 

mannauðsdeildar Alvotech. Fjórir af þessum fimm starfsmönnum hafa starfað í innan við 

ár hjá fyrirtækinu og einn hefur starfað í 9 ár við mannauðstengd störf innan 

samstæðunnar. Allir þáttakenndurnir hafa viðamikla reynslu af annað hvort 

mannauðsstjórnun, alþjóðlegum samskiptum og stefnumótun fyrirtækja. 

Í rannsókninni voru tekin eigindleg viðtöl við fjóra starfsmenn Alvotech. Viðtölin voru 

öll tekin upp og síðar afrituð, túlkuð og þemagreind. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að það er margt gert hjá Alvotech til þess að ná því markmiði fram að gera fjölbreyttan 

starfsmannahóp að einni heild. Þó er alltaf hægt að bæta þá vinnu og kynnir höfundur  

sinn samanburð við efni úr rituðum greinum hvað megi skoða hvort sé hægt að betrum 

bæta. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að skoða hvernig hægt sé að komast nær því að gera 

fyrirtæki með fjölbreyttan starfsmannahóp að einni heild. Höfundur starfar hjá fyrirtæki 

þar sem starfsfólk er af mörgum þjóðernum, ólíkum menningarheimum, á öllum aldri og  

kynjaskipting er í jöfnum hlutföllum. Áhugi á  viðfangsefninu kviknaði sérstaklega þegar 

höfundur hóf störf í þjónustuteymi fyrirtækisins. Starfið felur meðal annars í sér þjónustu 

við starfsmenn, bæði íslenska sem og erlenda þvert yfir fyrirtækið og hefur það vakið 

athygli höfundar að augljósar hópamyndarnir eftir þjóðerni eru að einhverju leiti til 

staðar. Þetta hefur því vakið upp spurningar um hvaða vinna sé lögð í að sameina svo 

fjölbreyttan hóp starfsmanna í eina heild og eru tækifæri til að bæta þessa vinnu? 

 Megintilgangur ritgerðarinnar er sá að fá skoðanir stjórnenda beint í æð. Lagðar 

eru fram fjöldi spurninga til að fá svör meðal annars við hvernig staðið að ráðningum, er 

þjálfun eins fyrir innlent og erlent vinnuafl, hvernig er aðlögunarferli háttað, mikilvægi 

fjölbreyts starfsfólks, upplýsingaflæði, hvatningu og einelti. Þessar spurningar eru lagðar 

fram með það að leiðarljósi að greina ákveðin þemu í samræðunum sem talin eru  

mikilvæg fyrir öflugri stjórnun fjölbreyttrar liðsheildar. 

Kynnt verður efni tengt þeim þemum sem talin eru mikilvæg viðfangsefninu þar sem 

fjallað er um hvað fjölbreytileiki er, sögu og þróun, kosti og áskoranir. Þá verður líka fjallað 

um vinnustaðamenningu og mikilvægi hennar gerði skil. Þá verður kynnt aðferðafræði og 

farið yfir framkvæmd rannsóknar og að lokum niðurstöður kynntar og túlkaðar með það 

að markmiði að svara spurningunni: „Hvernig má komast nær því að gera fjölbreyttan 

starfsmannahóp að einni heild?“ 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Undanfarin ár hefur það færst í vöxt að fyrirtæki hafa keppst við hafa sem fjölbreyttastan 

hóp starfsmanna. Helsta ástæða þess er meðal annars sú að hröð tækniþróun og meiri 

hraði í samfélaginu krefur fyrirtæki til að bregaðst hraðar við breyttum tímum. 

Stjórnendur hafa áttað sig á því að til þess að fylgja þessari þróun er nauðsynlegt að vera 

með fjölbreyttan hóp starfsmanna sem nálgast viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum sem 

leiðir til aukinnar sköpunargleði og framleiðni. Þar sem ólíkt fólk miðlar þekkingu sín á 

milli. Einnig verða fyrirtæki fyrir vikið með betra orðspor og bæta oftar en ekki ímynd sína 

út á við, sem getur leitt til aukinnar eftirspurnar. Eins og með allt þá eru líka miklar 

áskoranir sem fylgja kostum þess að vera með fjölbreytni að leiðarljósi. Svo sem 

samskiptaörðugleikar, menningarósætti ef svo má að orði komast og svo framvegis (What 

is diversity, 2020). 

2.1 Saga  og þróun fjölbreytileikans 
Fyrir seinni heimstyrjöldina voru mjög skiptar skoðanir á fjölbreytni á vinnumarkaði. Allt 

hafði verið í nokkuð föstum skorðum og staðlímyndin var oftar en ekki sú að karlmennirnir 

sáu  um vinnuna en konurnar sáu um heimilið og börnin. Á meðan á seinni 

heimstyrjöldinni stóð var mikil vöntun á vinnuafli vegna allra þeirra hermanna sem voru 

að sinna skyldu sinni í stríðinu að konur fóru að gegna þeim störfum sem vantaði 

mannskap í.  Þrátt fyrir að það hafi sýnt og sannað sig að konur voru alveg jafn hæfar til 

að gegna þessum störfum á meðan stríðinu stóð þá voru tækifæri kvenna til að sækja í sig 

veðrið  á vinnumarkaði til staðar enn verulega skert. Það var ekki fyrr en í kringum árin 

1980-1990 eða um 40-50  árum eftir stríðinu lauk að konur fóru að sækja mun meira á 

vinnumarkað í reglubundna fulla vinnu. Ekki einungis að þær væru bara að sækja á 

vinnumarkaðin heldur voru þær farnar að sinna störfum sem áður fyrr voru einungis 

mönnuð af körlum (The Evolution of Diversity in the Workplace, 2020). 

Árið 1960 varð til hreyfing borgaralegra réttinda „civil rights movement“.  Sú hreyfing 

bauð upp á fleiri tækifæri fyrir fólk alið upp í annari menningu að öðru  þjóðerni heldur 

en vaninn var. Þrátt fyrir það stóra skref sem þessi hreyfing var þá var það ekki fyrr en í 

kringum aldamót árið 2000 þar sem atvinnurekendur fóru að  skilja til fulls kosti þess  að 

vera með fólk í vinnu frá fjölbreyttum menningarheimum og/eða af fjölbreyttum 

þjóðernum.  
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Um aldamótin 2000 voru atvinnurekendur farnir að sjá hversu miklu það skilaði að hafa 

kvennmenn í störfum sínum að þeir breyttu margir hverjir viðmóti ráðningarferlis á þann 

veg að kvenmenn fengu jafnt tækifæri á við karlmenn til að ráða sig í meirihluta starfa. 

Þrátt fyrir þessar breytingar voru kvennmenn enn oft á tíðum vanmetnar af 

yfirstjórendum. Árið 2000 voru 39.49% kvenna á  vinnumarkaðnum á heimsvísu. Það 

hefur haldist nokkuð stöðugt í seinstu tvo áratugi eða í kringum 2019 sýndu nýjustu tölur 

að 38.85% kvenna voru á vinnumarkaði á heimsvísu (The Evolution of Diversity in the 

Workplace, 2020).  

Núna árið 2020 og enn þann dag í dag er oft ágreiningsmál í stjórnun fyrirtækja hvort 

kynbundinn fjölbreytileiki stjórnarmanna sé nauðsynlegur. Sem sýnir að í dag, árið 2021 

er karllæg hugsun enn við lýði þegar kemur að stjórnunarstöðum. Samt sem áður hafa 

mörg fyrirtæki á heimsvísu verið að áttað sig á því hvað fjölbreytileiki starfsmanna skiptir 

miklu máli og ráða því inn fólk alls staðar  að úr heiminum. Hagurinn af því að ráða inn 

fólk með fjölbreytta menningu, þar sem fólk af ólíkum uppruna, með ólíkar skoðanir og 

sýn á viðfangsefni, leiðir oftar en ekki til aukinnar nýsköpunar og framleiðni hjá 

fyrirtækjum. Fyrirtæki í dag leita því í auknum mæli að starfskröftum  sem er tilbúið að 

koma inn í fyrirtækið með nýjar og ferskar hugmyndir, geta hugsað út fyrir kassann (The 

Evolution of Diversity in the Workplace, 2020). 

Hugmyndin hjá atvinnurekendum að ráða inn fólk af ólíkum uppruna er svipuð þeirri 

að ráða inn ungt fólk, þar sem unga fólkið kemur með nýjar hugmyndir að borðinu sem 

leiðir til breytinga og framþróunar innan fyrirtækisins. Þetta getur oft verið mikil áskorun 

fyrir eldri starfsmenn sem eru vanir því að allt sé í föstum skorðum og ekki sé endilega 

gerð krafa um stöðuga þróun í starfi. Hér áður fyrr hefði þetta verið talin fjarlæg hugmynd 

en í dag hefur það sýnt sig og sannað að þetta er mjög áhrifarík leið fyrirtækja til þess að 

efla fyrirtækið þar sem tækni fleygir stanslaust fram og stjórnendur átta sig betur og betur 

á því að fyrirtæki þurfa að vera aðlögunarfær.  

Eins og staðan er í dag þá eru enn glerþök til staðar, ekki bara hvað varðar konur á 

vinnumarkaði heldur alla minnihlutahópa. Þó svo að fyrirtæki séu komin langt á veg þá er 

enn margt sem má laga í hugsunarhætti fólks (The Evolution of Diversity in the Workplace, 

2020). Trúlega er því ekki langt í að misleitur starfshópur verði eðlilegur hlutur.  
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2.2 Hvað er fjölbreytileiki? 
Fjölbreytileiki er mjög algengt umræðuefni á vinnumarkaðnum sem og utan hans þar sem 

að stanslaus barátta virðist vera um jafnrétti. Skilgreining fjölbreytileika er í raun ekki til, 

þar sem hver og einn hefur í raun sína skoðun á orðinu. Þó er oftast talað um að orðið sé 

almennt skilgreint sem „fjölbreytni á vinnustað“ og þýði að fyrirtæki ráði inn stóran hóp 

af ólíkum einstaklingum. Fjölbreytni er oft miskilin á þann veg að eingöngu sé 

fjölmenningarlegur hópur ráðinn inn. Orðið á hins vegar einnig við um fjölbreytt kyn, 

kynþætti, þjóðerni, aldurs, kynhneigðar, tungumáls, menntunar og bakgrunns (Wentling 

og Palma-Rivas, 1998). 

Hér áður fyrr eða í kringum aldamótin 2000 var keppst við að ráða inn fjölbreytta 

starfskrafta. Eftir því sem skilningur jókst á slíkum ráðningum leiddi það í ljós að ekki er 

bara nóg að taka bara þátt í þeirri „tískubylgu“, til að tikka í ákveðin box og vera þar með   

skilgreint fjölbreytt fyrirtæki. Því fylgir mikil vinna í að virkja starfsfólkið. Það segir sig 

kannski sjálft að augljósar hópamyndarnir verða oft til vegna kyns, sameiginlegs 

tungumáls, kynþáttar eða menningarmismunar svo eitthvað sé nefnt. Því er mikilvægt að 

vinnuveitendur keppist við að fá allt þetta ólíka starfsfólk til að taka virkan þátt innan 

fyrirtækisins. Þó svo að fyrirtæki séu komin langt á veg þá geta vinnuveitendur alltaf gert 

betur. Vinnuveitendur þurfa að einbeita sér að því að hafa vinnustaðamenningu 

fjölþjóðlega og reyna að skilja alla starfsmenn sína svo þeim líði vel innan fyrirtækisins. 

Með þessu finnst starfsfólki frekar það vera partur af hópnum og líður betur með að tjá 

sínar hugmyndir og skoðanir, sem er ekkert nema hagstætt fyrir fyrirtæki. Það er ekki til 

nein ein fullkomin leið til að gera vinnustað fjölbreyttan, en til þess að komast í rétta átt 

verða vinnuveitendur og stafsmenn að skilja hvað hægt sé að gera til þess að efla 

hópavinnu milli ólíkra einstaklinga og byggja fyrirtæki upp á þann hátt sem hentar 

fjölmenningu, með öðrum orðum menningu fyrirtækis, reglur og siðferði (What is 

diversity, 2020). 

2.2.1 Uppbygging fjölbreytts vinnuafls 

„Fjölbreytileikaþjálfun“ yfirmanna er öflug leið til þess að koma í veg fyrir að ákveðnar 

staðalímyndir starfsmanna verði vandamál. Í þessari þjálfun ættu yfirmenn á öllum 

sviðum til dæmis alltaf að vera með nokkra staðlaða punkta til að fara yfir með nýjum 

starfsmönnum. Þeir geta einnig verið með vinnustofur, hlutverkaleiki eða sýnikennslu til 
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að fara yfir algengar sviðsmyndir sem gætu leitt til neikvæðra staðalímynda. Þar geta 

starfsmenn áttað sig á því hvort eigin gjörðir séu neikvæðar fyrir næsta einstakling án þess 

að hann átti sig á því. Þetta er mjög mikilvægur þáttur í að byggja upp  starfsmann og gera 

hann meðvitaðan um fjölbreytnina í umhverfinu á vinnustaðnum, svo hann geti skilið 

betur og metið mun á fjölbreyttum samstarfsmönnum.  Það eru margar leiðir til að 

uppræta neikvæðar staðalímyndir en það byrjar allt á skilning og virðinu. Fyrirtæki gætu 

haft hittinga, matarkvöld eða hvað sem er þar sem starfsmenn koma með eitthvað sem 

þeir ólust upp við eða sem er eðlilegt úr menningu þeirra til að sýna hinum og leyfa þeim 

að upplifa. Ef fyrirtæki tekst vel til og starfsmenn eru allir til í að leggja þessa vinnu á sig, 

þá verður teymið samheldið. Framleiðni eykst, starfsmenn verða hliðhollari og 

afkastameiri. Ef fyrirtæki ná að fjarlægja áhrif menningalegrar staðalímyndar þá ná 

fyrirtæki fyrst árangri (Leonard, 2018). 

2.2.2 Kostir fjölbreytileika  - Vinnuveitendur 

Það eru margir kostir fyrir vinnuveitendur að hafa ólíkt starfsfólk. Fjölbreytt starfsfólk 

kemur með ólíkar hugmyndir og sjónarhorn að borðinu til að leysa úr hinum ýmsu 

verkefnum. Sköpunkraftur verður mun meiri innan fyrirtækja með fólk af mismunandi 

bakgrunni, færni og reynslu. Það skapast einnig gott orðspor fyrir fyrirtæki að vera með 

fjölbreyttan starfsmannahóp sem er mjög mikilvægt sérstaklega þegar ráðningar eiga sér 

stað til að aukaeftirsókn fólks í starfsleit til að vinna hjá fyrirtækinu. Það getur verið 

aðlaðandi fyrir fólk út í heimi að ráða sig inn hjá fjölbreyttum fyrirtækjum. Þó svo að það 

væru bara Íslendingar að vinna á einhverjum ónefndum vinnustað og hópurinn væri ekki 

fjölþjóðlegur þá væri það mun hagstæðara fyrir fyrirtæki að vera einnig með konur í 

störfum hjá sér, heldur en einungis karlmenn. Konur og menn munu alltaf hafa ólíka 

skoðanir á hlutunum og koma fram með misjafnar lausnir á að tækla ýmis verkefni þótt 

svo að það komi frá sama landinu og sömu menningu (What is diversity, 2020). 

Sharon Florentine (2019) segir að fyritæki með fjölbreyttari starfsmannahóp skari fram 

úr þeim sem eru einsleit. Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem skortir fjölbreytni séu 

með verra „word of mouth“ , viðskiptavinum fækki og fyrirtækið verður minna aðlaðandi 

þegar kemur að því að ráða inn fólk. 

 



 

13 

2.2.3 Kostir fjölbreytileika  - Starfsmenn 

Þó svo að það geti skapast ágreiningur á milli starfsmanna þá mun það skila sér betur að 

vinna með fólki með ólíkan bakgrunn. Lokaniðurstaða verkefnis verður betri ef 

starfsmenn einbeita sér að því að skilja hvorn annan og virða ólík sjónarmið í stað þess að 

vera með fordóma. Því það mun á endanum vera mjög hagstætt fyrir fyrirtæki ef 

samstarfsfólk virðir hvort annað og hlusta á skoðanir eða lausnir fólks sama hvaðan það 

kemur, hvort það sé vegna kyns eða kynþáttar. Þarna þarf mannauðsdeildin að vera búin 

að setja upp skýra stefnu hvernig menning fyrirtæksisins á að vera og að allir starfsmenn 

skilji hana og fylgi henni. Það er ekkert mál að ráða inn allskonar fólk. Það fer eftir því  

hvernig reglur og stefnur fyrirtækja eru settar upp hvort fyrirtæki muni standa sig vel í 

þessum málum (What is diversity, 2020). 

2.2.4 Fjölbreytileiki á vinnumarkaði - Áskoranir 

Kostir vega yfirleitt þyngra en áskoranir hjá fyrirtækjum sem hafa fjölbreytileika að 

leiðarljósi,ef vel er staðið að málum innan þess. Algengustu áskoranirnar eru 

samskiptaörðugleikar. Það gefur kannski auga leið að fólk með mismunandi móðurmál 

eiga gjarnan erfitt með að koma skoðunum sínum á framfæri með sínu seinna tungumáli 

sem er oftast enska. Einnig getur framburður hjá fólki frá misjöfnum löndum gert það 

erfiðara að skilja hvort annað fullkomlega. Það getur líka farið eftir landinu sem starfsemin 

á heima í hversu erfitt það er að fá fólk frá utanaðkomandi löndum til að starfa hjá sér 

eftir reglugerðum, atvinnuleyfi og dvalarleyfi og svo framvegis. Einnig er mikilvægt að 

vera með jafnlauna stefnu. Það er mismunur á launum eftir kyni enn þann daginn í dag, 

sem á ekki við. Annað hvort er starfsmaðurinn hæfur eða ekki hvort sem hann er karl eða 

kona. Þetta getur skapað pirring sem hefur í form með sér að starfsmaður segi upp ef 

hann fær ekki jöfn laun á við samstarfsfélaga sinn í sömu deild með sömu menntun, 

reynslu og ábyrgðarsvið (What is diversity, 2020)..  

Fleiri áskoranir sem geta komið fram eru kynslóðabil. Það er skiljanlegt að fólk á ólíkum 

aldri skilji, túlki og vinni hlutina á misjafnan hátt. Þess vegna er gott ef fyrirtæki ná að láta 

þessa aðila hjálpast að þar sem þessi eldri getur lagt fram dýrmæta þekkingu og reynslu 

á meðan sá yngri oft uppfullur yfir nýjum og ferskum hugmyndum í takt við tímann en 

áttar sig kannski ekki á þeim hindrunum sem geta komið upp í framkvæmd meðan sá eldri 

gerir það (What is diversity, 2020).  
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Mismunandi pólítískar skoðanir, menningarmunur og trú getur einnig skapað árekstra 

á milli fólks. Ekki endilega vegna þess að eitt er réttara en annað heldur einfaldlega af því 

að fólk var alið upp á þann hátt. Eins og nefnt er hér aðeins áður, er mjög algengt að 

hópamyndanir eigi sér stað. Þar sem fólk sækir oft í þá sem eru líkir sér, af sama 

menningarheimi og talar sama tungumál svo eitthvað sé nefnt. Þetta leiðir stundum til 

þess að erlendir starfsmenn geti fundist þeir verið skildir útundan og hafi ekki jöfn 

tækifæri til að kynnast samstarfsfélögum og þeir sem eru innlendir. Það er þess vegna 

sterkur leikur hjá fyrirtækjum með fjölþjóðlegt starfsfólk að það sé yfirlýst stefna tala eitt 

og sama tungumálið á vinnustað, svo að allir skilji í staðin fyrir að tala öll sitt eigið 

tungumál í sitthvoru horninu. Það að breyta menningu og verkferlum innan fyrirtækja 

getur verið mjög tímafrekt og kostnaðarsamt. Það verða alltaf einhverjir einstaklingar sem 

eru óánægðir, en svo lengi sem meirihlutinn er ánægður þá ertu að gera eitthvað rétt 

(What is diversity, 2020). 

2.3 Vinnustaðamenning 
Vinnustaðamenning þýðir í raun eðli og persónuleiki fyrirtækisins. Hún er það sem gerir 

fyrirtækið einstakt. Menning er samtala af gildum fyrirtækisins, hefðum, viðhorfum, 

samskiptum og hegðun. Jákvæð vinnustaðamenning laðar að sér hæfileika, ýtir undir 

þáttöku, eykur hamingju og ánægju og hefur áhrif á frammistöðu starfsmannsins. 

Persónuleiki fyrirtækisins hefur áhrif á allt sem við kemur starfseminni, eigendur, stjórn, 

stefnu og starfsfólk. Stærstu mistök sem fyrirtæki gera eru að láta vinnustaðamenninguna 

taka á sig mynd áður en fyrirtækið skilgreinir hvernig það vill að menningin sé (Workplace 

Culture, 2019). 

Vel skipulögð vinnustaðamenning er gríðarlega mikilvæg vegna þess að það laðar að 

sér fólk sem eru hagkvæm fyrirtækinu. Margir, sífellt fleiri, vilja vita um 

vinnustaðamenningu fyrirtækis áður en þeir ákveða hvort þeir hafi áhuga á að starfa þar. 

Því jákvæðari og skýrari sem vinnustaðamenning er því betur ganga samskipti á milli 

starfsmanna (Workplace Culture, 2019). 

Þegar talað er um þáttöku í menningu fyrirtækja snýst það allt skipulag fyrirtækja 

umhverfisins sem gerir fólki með margvíslegan bakgrunn, hugarfar og hugsunarhætti 

kleift að vinna á áhrifaríkan hátt saman og framkvæma eftir bestu getu til að ná 

markmiðum. Í slíku umhverfi eru mismunandi raddir virtar, fjölbreytt sjónarmið og nálgun 
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er metin að verðleikum. Þá eru allir starfsmenn hvattir til að tjá sínar skoðanir og fá sem 

flestar hugmyndir fram. Til þess að þessi sýn eða menning verði að veruleika þarf það að 

vera skýrt hvað fjölbreytileiki er (Mazur, 2014).  

2.3.1 Hvað hefur áhrif á vinnustaðamenningu? 

Það eru mjög margir þættir sem hafa áhrif á vinnustaðamenninguna. Það hvernig 

stjórnendur eiga í samskiptum við starfsmenn sína, hvernig þeir miðli upplýsingum og 

hvernig áherslur þeir hafa. Mikilvægt er að yfirmaður komi því skýrt frá sér við hverju 

hann býst af starfsmanni sínum, sem og hafi góða sýn á hvernig hvatningu á að vera 

háttað. Gagnsæi upplýsinga og ákvarðanartaka verður að vera skýr og í samvinnu við 

starfsmenn (Lambert, 2016). 

Hvernig skipulag fyrirtækisins er háttað, hvaða kerfi það notar, verklag, uppbyggingu, 

stigveldi og markmið. Hvernig yfirmenn hvetji starfsmenn til að taka ákvarðanir og 

leiðbeini þeim í rétta átt þegar þeir þurfa.  

Hvernig fyrirtækið háttar ráðningum, upplýsingaflæði fyrir nýja starfsmenn. Hvernig 

bónuskerfi það sé með er það í formi launa eða er því háttað með öðru sniði. Það er líka 

mikilvægt að fyrirtækið þjálfi og þrói starfsmenn sýna og nýti þá til fulls. Hjálpi þeim að 

líða vel og mynda gott jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Mjög sniðugt að bjóða uppá 

greitt frí, orlof og kynna þeim fyrir vinnustaðahefðum. Það er ekki alltaf mikilvægt að fólk 

hækki endilega í tign heldur að það geti færst til hliðar og lært þar af leiðandi meira innan 

fyrirtækisins.  

Þegar fyrirtæki ræður inn nýja starfsmenn þá er mikilvægt að vanda valið vel. 

Stjórnendur geta ekki bara haft í huga hvort að starfsmaðurinn sé hæfur í starfið vegna 

hæfileika. Persónuleiki hans þarf að passa vel inn í fyrirtækja menninguna, viðhorf hans 

og gildi og reynsla skiptir líka máli. Allir starfsmenn þurfa að geta unnið vel saman. 

Uppsetning vinnuaðstöðunar er einnig stór hluti afþví hvort starfsmönnum líði vel í 

starfi. Bara það hvernig innréttingar eru, húsgögn eða litaval getur alltaf áhrif á líðan 

starfsmanns á vinnustaðnum (Workplace Culture, 2019). 

2.4 Skýr gildi og upplýsingaflæði 
Að setja fram skýr gildi sem höfða til allra, eða sem flestra starfsmanna, er eitt af 

lykilatriðum í að varðveita og móta vinnustaðamenningu fjölþjóðlegs fyrirtækis sem er í 
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stöðugum vexti. Með því að geta greint þessi grunngildi snemma, þeim mun auðveldara 

er að skilgreina menningu fyrirtækisins, hvaða markmiðum ætlun sé og minna sig stöðugt 

á afhverju á þessi starfsemi rétt á sér. 

Ein besta leiðin til að finna réttu gildin til að sameina fjölbreytt fyrirtæki er að koma 

auga á hver eru helstu einkenni fyrirtækisins, ef lýsa ætti því með einu orði sem persónu. 

Þarna væri æskilegast að allir starfsmenn myndu lýsa með einu orði og úr því yrði langur 

listi af lýsingarorðum. Þessi listi er svo þrengdur eftir því hve oft ákveðin orð koma upp í 

huga starfsmanna og tillögur að orðum settar fram í skoðanakönnun til starfsmanna. Út 

frá þessum niðurstöðum ætti að vera komin hugmynd að grunngildum sem hægt er að 

kynna fyrir starfsmönnum og í framhaldi að fara í markaðsherferð innan fyrirtækis til að 

setja fram gildin sem merki fyrirtækisins og ná starfsmönnum til að tengja við þau. 

Mikilvægt er að starfsmenn sé vel upplýstir og fræddir um allt ferlið og ákvarðanatöku á 

hvað gildi verði fyrir valinu. Þegar gildin hafa svo náð góðri rótfestu meðal starfsmanna, 

sem tengja vel við þau að allir séu í sama liði, þá er tími til að deila þeim stolt með 

umheiminum (Maza, 2019). 

2.5 Aðlögunarferli – Erlent starfsfólk 
í dag er það ljóst fyrir fyrirtækjum að erlent starfsfólk sé gríðarlega mikilvægt og oft 

nauðsynlegt fyrir fyrirtæki í hátæknigeira til að flytja inn þekkingu sem ekki er til staðar í 

starfslandinu. Það getur reynst erfitt fyrir fyrirtæki að ná til sín rétta fólkinu með þá 

reynslu sem til  þarf. Það að flytja frá heimalandinu, frá öllu sem þú þekkir getur verið 

flókið og andlega erfitt. Ein helsta hindrunin til að ná til sín þeim starfsmanni sem fyrirtæki 

sækist eftir er fjölskyldan hans. Ef einstaklingurinn er giftur og á börn þá er það algengt 

að makinn hafi síður áhuga á að rífa sig upp með börnin og breyta til. Það er líka meira en 

að segja það að taka börnin úr því umhverfi sem þau þekkja, skólanum sínum og burt frá 

öllum vinum. Spurningar sem vakna oft eru: hvað mun maki minn gera á meðan ég er í 

vinnunni, ef við gefum okkur það að hann fái ekki vinnu í nýja landinu. Mun maki minn og 

börn ná að aðlagast samfélaginu og menningunni, hvernig er skólakerfið og hvernig 

gengur að læra nýja tungumálið. Ef einstaklingur er með aðra trú heldur en iðkuð er í nýja 

landinu, þá athuga þeir oft áður hvort það séu einhverjar stofnanir sem iðka þeirra trú. 

Munu börnin mín eignast nýja vini. Það fer líka eftir landinu sem á að flytja í hvort 

einstaklingurinn þurfi að hafa áhyggjur af lífi sínu. Hvernig er tekið á móti öðrum 
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þjóðernum, erum við velkomin og svo framvegis. Einnig þarf að huga hvaða reglugerðir 

og hvernig ríkisstjórn er starfandi í nýja landinu  (Nunez, 1990). 

Þegar ráðinn er inn erlendur starfskraftur er auðvitað æskilegast hann sé eitthvað 

kunnugur staðháttum. Það er þó sjaldnast raunin. Þá er mikilvægt að stjórnendur sem eru 

að ráða erlendan starfsmann geti komið skýrum og greinargóðum upplýsingum um 

menningu, venjur og siði landsins sem viðkomandi er að flytja til. 

Stjórnendur geta beðið núverandi aðflutta starfsmenn að hjálpa þeim nýja að koma 

sér fyrir, hann gæti þá deilt reynslu sinni að aðlögunarferlinu. 

Ef tími gefst til þá væri best fyrir framtíðarstarfsmann að fá að koma til landsins áður 

en hann hefur vinnu til að skoða aðstæður og áður en hann flytur alla fjölskylduna sína 

með sér. Myndi auðvitað hjálpa mikið að geta áttað sig á því hvort að það muni henta 

honum eða ekki að fara í þessa flutninga. Þessi leið er þó kostnaðarsöm og tímafrek. Ef 

einstaklingur ákveður að flytja þá væri það best fyrir hann að byrja ekki að vinna strax 

heldur að leyfa viðkomandi að koma sér fyrir í nokkrar vikur án þess að þurfa að hugsa 

um vinnuna. Því það er gríðarlega mikil vinna bara að flytja, koma sér fyrir og kynnast nýju 

landi án þess að bæta vinnuálagi ofan á það (Nunez, 1990). 

2.6 Konur á vinnumarkaði 
Það er ekki nýtt á nálinni að konur verða fyrir hindrunum þegar kemur að vinnustaðnum. 

Eftir því sem árin líða lagast þetta að einhverju leiti en ennþá árið 2021 eru þessar 

hindarnir til staðar. Samkvæmt rannsókn sem var gerð af Ruzungunde, Zhou og Chamisa 

(2020) um kynjamátt og  þær áskoranir sem kvennstarfsmenn á vinnustað í Suður-Afríku 

árið 2020 horfast í augu við. Sem á við á alþjóðavísu. Má sjá að í auknu mæli gegna þær 

fleiri störfum sem einkenndust af körlum hér áður fyrr til dæmis í fjármálageiranum, 

heilbryggðisgeiranum og lagalegum geira. Þetta kom af stað miklum breytingum innan 

starfstéttarinnar bæði jákvæðum og neikvæðum. Þegar þessi rannsókn var gerð finnst 

mönnum þeim ennþá ógnað af kvennmönnum í sömu stöðu eða þegar yfirmenn þeirra 

eru kvennmenn. Sem leiðir til mótspyrnu innan stofnana í formi staðalímynda og 

kynferðislegrar áreitni. 

 

 



 

18 

2.6.1 Þriðja vaktin 

Þriðja vaktin er hugtak sem margir átta sig kannski ekki á. Það sem hugtakið felur í sér er 

kannski mest megnis eitthvað sem þykir eðlilegt í samfélaginu. Þriðja vaktin er sú andlega 

byrði (e. Mental load) sem fylgir að sinna öllu skipulagi í daglegu lífi. Það á ekki bara við í 

einkalífinu heldur einnig á skrifstofunni. Það er nefninlega svo ótrúlega oft margt sem þarf 

að skipuleggja og huga að, sem fellur oftar en ekki á konur. Skipulagning afmæla, 

gjafainnkaupa, sinna heimilisstörfum, muna eftir allskonar dögum yfir árið, kaupa gjafir 

fyrir samstarfsfélaga, ákveða hvað sé í matin og svo lengi mætti telja. Það er í raun 

óskiljanlegt í dag að það þyki „norm“ að konan eigi að sjá um þessa hluti. Það segir sig því 

sjálft að það er óumbeðið meira álag á konum daglega sem þurfa að hugsa um alla þessa 

auka hluti og vera með puttan á púlsinum (Björgheiður Margrét Helgadóttir, 2020). Þetta 

hefur allt áhrif á velgengni kvenna á vinnumarkaði.  

Það er ætlast til af konum að þær viðhaldi jafnvægi á milli vinnu og heimilisslífsins. Sem 

leiðir til aukins álags, hvatningu og skuldbindingar til að skila árangri á vinnustaðnum.  Það 

er því mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja búi til áætlanir til að efla hvatningu kvennfólks 

á vinnustað og séu skilningsríkir (Ruzungunde o.fl., 2020). 

2.6.2 Togstreita á milli vinnu og fjölskyldulífs 

Konur standa ennþá frammi fyrir áskorunum við að búa til jafnvægi á milli fjölskyldu og 

vinnu sem veldur miklum áskorunum í framgangi til starfsframa, þroska og persónulegum 

skoðunum kvennmanna. Þetta leiðir oft til þess að konur þurfa að velja og hafna hvort 

þær ætli sér að sjá um fjölskyldu eða frama. Þrátt fyrir að það eru til fleiri dæmi í dag um 

það að heimilishald og ábyrð á börnum sé skipt jafn á milli foreldra. Þá er ennþá litið á að 

það liggi í hlutverki kvenna (Ruzungunde o.fl., 2020). Vegna þessara viðhorfa eru 

kvennmenn ennþá að reyna að brjóta sig í gegnum glerþökin og til að ná frama í 

starfi  (Amon, 2017).   

2.7 Staðalímynd á vinnustað 
Þegar mannauðstjórar heyra orðið staðalímynd hugsa þeir oft mismunum og eineltismál.   

Það eru margir menningarlegir og kynslóðamismunir sem taka staðalímyndir yfir strikið í 

átt að mismunum. Áhrif staðalímyndunar geta átt heima á öllum sviðum starfsemi og í 

öllum formum. Stundum er því haldið fram að menn geti gert sjálfa vinnuna á meðan 
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konan situr hjá og sér um skriffinskuna. Ef starfsemin einkennist að mestu leiti að 

einsleitum einstaklingum til dæmis hvítum karlmönnum, þá eiga minnihlutahópar svo 

sem konur og starfsmenn frá öðrum þjóðernum erfitt uppdráttar hjá fyrirtækinu hvað 

varðar tækifæri til stöðuhækkunar eða þróunar í starfi (Ruzungunde o.fl., 2020). 

Stærsta hindruninin fyrir kvennmenn hvað varðar staðalímyndir á vinnumarkaði eru 

neikvæðu væntingarnar og fordómar sem er er þvingað uppá kvennmenn í samfélaginu. 

Flestar staðalímyndirnar fela í sér ályktanir um konur eins og þær séu of tilfinninganæmar, 

ekki nógu harðar af sér, eiga í vandræðum með að taka ákvarðanir og skorti frumkvæði. 

Oft leiðir þetta til þess að kvennmenn leita í stöður sem eru rútínubundnar og ekki eins 

samkeppnishæfar. Menn með þessar karllægu staðalímyndir gætu litið á unga konu sem 

er glaðvær og málglöð  á þann hátt að hún sé að daðra við þá. Einnig er fólk oft dæmt 

fyrirfram af hegðun og jafnvel fyrirfram dæmt sem illa gefið og vitlaust. Fleiri dæmi um 

þar sem fólk er dæmt út frá staðalímyndum eru þegar hæðst er að uppruna einstaklings 

eða trúarlegri afstöðu einstaklings (Ruzungunde o.fl., 2020). 

Þegar fólk er fullt af löngun fyrir því að mæta til vinnu, upplifir að það sé virt og er 

áhyggjulaust því líkegri eru þau til að skila betri vinnu af sér. Hærri starfsánægja og 

samskipti leiða til meiri skapandi lausna á vinnustaðnum. Það skilar sér í minna stressi og 

þar af leiðandi færri veikinda dögum. Þetta er ástæðan fyrir því að svo mörg fyrirtæki eru 

að reyna að skapa jákvætt starfsumhverfi og fyrirtækjamenningu (Leonard, 2018). 

Hinsvegar þegar áhrif staðalímyndunar leiðir til áreitni og mismununnar verður 

vinnuumhverfið mengað af neikvæðni. Ef einstaklingi líður eins og hann sé útundan eða 

að hæðst sé að uppruna eða trúarlegum skoðunum hans þá leiðir það til einangrunar sem 

oft fylgir stress, léleg einbeiting og fleiri veikindadagar. Sem sagt minni framleiðni hjá 

fyrirtækinu í heild. Ef yfirmenn aðhafast ekkert geta svona mál leitt til lögsókna núverandi 

eða fyrrverandi starfsmanns vegna vanrækslu yfirmanna (Leonard, 2018). 

2.8 Ungur nemur gamall temur 
Eins og áður hefur verið komið inn á, þá er fjölbreytileiki í öllum myndum mikilvægur 

fyrirtækjum. En hvað kemur fjölbreytileiki aldri við? Í raun skiptir hann öllu máli þar sem  

fólk af ólíkum uppruna og kyni kemur með mismunandi skoðanir, lausnir og skilning að 

borðinu, þá gerir fólk á mismunandi aldri það líka.  
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Ungi einstaklingurinn kemur kannski ferskur úr námi með nýjar lausnir á meðan sá eldri 

kemur með lausnina í framkvæmd hennar vegna mikillar reynslu. Reynsla eldri 

starfsmanna eftir mörg ár í starfi er svo gríðarlega mikilvæg. Þeir sem eldri eru búa kannski 

ekki endilega yfir kunnáttu á nýstárslegustu aðferðum, tækni og tólum.  Meðan þessir 

ungu koma inn með nýsköpun og driftkraft í fyrirtækin. Þarna skapast fullkomið umhverfi  

kynslóða til að læra hvort af öðru (Generational Diversity, 2018). 
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3 Aðferðafræði 

Markmið með þessari rannsókn var reyna að komast nær því að skilja hvað sé gert í þágu 

starfsmanna til að skapa jákvæða vinnustaðamenningu, hvort allir séu eins í þessu liði og 

hvernig sé hægt að sameina misleitan fjöþjóðlegan hóp starfsmanna, en 

rannsóknarspurningin er: Hvernig má komast nær því að gera fjölbreyttan hóp 

starfsmanna að einni heild? Til að skoða þetta var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð 

og fyrirbærafræði en þessar rannsóknir henta einstaklega vel til að fá persónulegar 

skoðanir og upplifanir viðmælenda á viðfangsefni. Það hjálpar einnig rannsakanda að 

skilja efnið betur ef það er fengið frá fyrstu persónu heldur en að lesa sér til um það (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005). 

 Fyrirbærafræði (e.phenomenology, þ. Phänomenologie) er rannsókn á gerð 

mannlegrar vitundar eins og hún birtist frá sjónarhorni fyrstu persónu. Fyrirbærafræði 

beinist ætíð að einhverju viðfangi og reynslu einhvers. Upphafsmaður nútíma 

fyrirbærafræði var þýski heimspekingurinn Edmund Husserl (1859-1938). Þessi fræði var 

þó til fyrir hans tíma en það var ekki fyrr en með Husserl sem hugtakið fékk afmarkaða og 

skýra merkingu. Í hnotskurn má segja að rannsóknir hans hafi snúist um eftirfarandi 

lykilatriði: fyrirbæri, sjónarhorn fyrstu persónu, frestun og afturfærslu, að skoða hlutina 

sjálfa og lífheiminn. Af þessu var notað sjónarhorn fyrstu persónu í þessari rannsókn 

(Björn Þorsteinsson, 2008). 

Fyrir viðtölin var útbúinn viðtalsrammi og tími fundinn sem hentaði bæði rannsakanda 

og viðmælendum. Viðtölin fóru fram yfir tveggja vikna tímabil í byrjun apríl á vinnustað 

rannsakanda þar sem viðmælandendur vinna einnig. Viðtölin voru misjafnlega löng allt 

frá 30 mínútum upp í 60 mínútur. Allt eftir því hversu mikið viðmælendur höfðu að segja 

frá sinni upplifun og/eða fyrri reynslu.  

Tekin voru fimm viðtöl við konur sem gegna mikilvægum stöðum þegar kemur að 

mannauði fyrirtækisins og þurfa að sinna fjölþjóðlegu starfsmannahaldi þar sem um er að 

fjöldi þjóðerna starfsmanna er í kringum 40 hjá fyrirtækinu. Rannsakandi valdi sína 

viðmælendur vegna þess hve þeir gegna mismundi stöðum tengdum mannauðsmálum og 

nýtti sér að þetta er samstarfskonur, til að fá þær til fundar við sig. Viðtölin fóru öll fram 

á vinnustað rannsakanda og samstarfskvenna í eiginpersónu og var stillt þannig upp á 

þann hátt að kynnt var fyrir þeim rannsóknarspurningin og hver tilgangur 
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rannsóknarinnar væri. Þá var skýrt frá því verið væri að leitast eftir þeirra persónulegu 

upplifun á spurningunum alveg burt séð frá því hvað ætti að heita rétt eða rangt, fyllsta 

trúnaðar heitið og upplýst samþykki undirritað. 

Eins og áður sagði voru konurnar valdar vegna þeirra stöðu sem hver og ein gegnir 

innan mannauðsteymis en ekki síður vegna bakgrunns þeirra. Allar eru þær vel menntaðar 

með háskólagráður og mikillar reynslu tengdum meðal annars starfsmannamálum, 

mannauðstefnu og alþjóðasamskiptum.  Í viðtalinu voru konurnar meðal annars spurðar 

út í menntun og starfsreynslu, hvaða atriði væru þeim mikilvæg í menningu fyrirtækja, 

hvernig hvatningu væri starfsmanna væri háttað, kosti og galla þess að vera með 

fjölþjóðlegan hóp starfsmanna og hvort þær hefðu orðið vitni af einelti vegna kyns, aldurs 

eða þjóðernis. Að auki var spurt út í aðlögunaferli innlendra og erlendra starfsmanna, 

hvort kynjahlutföll innan fyrirtækja skipti máli, hvort mismunun sé samskiptum kynja 

vegna ólíkra menningarheima og mikilvægi þess að hafa starfsfólk á ólíkum aldri. 
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4 Niðurstöður 

Þegar gögnin eru rýnd eftir að hafa verið lesin aftur og aftur þá koma fram úr þeim fjögur 

þemu. Fyrsta þemað er „því fjölbreyttara því betra“, annað er „skilningur og virðing“, það 

þriðja er „aðlögunarferli“ og fjórða þemað er svo „miðlun þekkingar“. 

Þrátt fyrir að allir viðmælendur hafi verið af sama kyni og sama þjóðerni þá eru 

skoðanir og upplifanir þeirra að mörgu leiti misjafnar, kannski vegna mismunandi 

starfsreynslu og persónulegra skoðana. Niðurstöðurnar voru unnar út frá 

rannsóknarspurningunni; hvernig megi komast nær því að gera fjölbreyttan 

starfsmannahóp að einni heild.  

4.1 Því fjölbreyttari því betra 
Viðmælendur eru á einu máli um fjölda marga kosti þess að vera með fjölbreytt starfsfólk 

af ólíkum uppruna og menningarheimum. Þó það sé nauðsynlegt í því fyrirtæki sem þær 

starfa hjá, sökum þess að ýmsa sérfræðiþekkingu er ekki að finna hér á landi, þá eru flestar 

á því að það henti kannski ekki öllum fyrirtækjum. Kostirnir sem þær eru að upplifa eru 

sérstaklega hve það sé þroskandi fyrir fólk að vinna saman sem hefur ólík sjónarmið og 

þurfa að leysa úr málum í sátt og samlindi. Berglind segir:“ Já kostir, myndi ég segja að 

reynsla frá allskonar menningarheimum er mjög jákvætt fyrir fyrirtæki, ólík sjónarhorn, 

ég held það séu ekki gallar við það. “.  Þeirra upplifun virðist vera sú að þetta leiði til meiri 

sköpunargleði og lærdóms heldur en ef hópurinn er einsleit grúppa þar sem allir séu 

sammála. Árný lýsir þessu þannig:  

„Ég trúi því að það veiti fyrirtækjum forskot að vera með fjölbreyttan hóp af 
starfsmönnum, það er auðveldara að vera með alla eins sem stjórnandi.. Það 
er auðveldara að vera bara með konur á mínum aldri til dæmis þegar ég er að 
fara að gera eitthvað skemmtilegt með teyminu mínu gætum við farið í spa.. 
Það er auðveldara að hittast einhversstaðar að spjalla ef við erum öll að horfa 
á sama þáttinn á netflix og eitthvað slíkt. En það gefur á endanum miklu meira 
að hafa mismunandi sjónarhorn. Og það að maður ráði inn í teymið sitt það 
sem vantar, til dæmis ég er góð í þessu en ekki svo góð í þessu.. Þannig ég 
ætla að ráða inn starfsmann sem bætir mig upp.“   

Almennt eru þær sammála um það líka að fjölbreytni snúist ekki bara um eins og ein segir 

að tikka í einhver box til að líta vel út útávið með því að vera með fjölmörg þjóðerni. 

Heldur að fjölbreyttni sé ekki síður tengd kyni, aldri ólíks bakgrunns í menntun, kynhneigð 

og fleiru. Þeim finnst öllum þetta vissulega miklar áskoranir og telja að einna mikilvægast 
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að það er svona gott upplýsingaflæði frá stjórnendum til undirmanna og bara almennt á 

milli samstarfsfólks. Þá segir önnur að það sé mikill munur frá því sem hún vann áður að 

þar voru stjórnendur í einhverskonar turni og sátu á upplýsingum. Hún er þakklát fyrir hve 

gott upplýsingaflæði er innan þessa fyrirtækis. Þetta hjálpi mikið til að fólk upplifi sig á 

sama báti. 

Einnig finnst þeim líka mikilvægt að reglur séu skýrar og það sé bara eitt tungumál talað 

á vinnustaðnum. Það reyna allir að fara eftir þessu og er nokkuð vel gert en stundum þarf 

fólk að minna sig á að detta ekki í að spjalla við sinn hóp á sínu tungumáli og festast í því.  

Allir viðmælendur voru sammála því að þeim finnist fjölbreyttni á vinnustað gríðarlega 

mikilvæg sérstaklega í fyrirtæki sem krefst sérfærðiþekkingu sem ekki er til á Íslandi og að 

auki gríðarlega takmörkuð á heimsvísu. Þar segir Stefanía „eins og staðan er í heiminum í 

dag að þú þarft að vera með fjölþjóðlegan hóp til að fá fólk inn með þennan bakgrunn og 

reynslu sem við þurfum hér hjá þessu fyrirtæki“. Það er samt líka upplifun þeirra að það 

sé ekki bara nauðsynlegt heldur líka jákvætt fyrir fyrirtæki almennt eins og Árný segir: „Ég 

trúi því að það veiti fyrirtækjum forskot að vera með fjölbreyttan hóp af starfsmönnum“ 

og á þá við að það geti gert fyrirtækið mun samkeppnishæfara við ráðningu eftirsóttra 

starfsmanna. 

Án þessara aðfluttu starfsmanna gæti fyrirtækið ekki starfað. Það var þó smá misræmi 

á milli viðmælenda um hvað þeim fannst vera kostir og gallar við það að hafa fjölbreyttan 

starfsmannahóp. Einum viðmælanda fannst engir gallar sem myndu hafa áhrif á 

starfsemina á meðan hinir gátu nefnt menningarmismun, tungumálaörðugleika og 

ósýnilega fordómar. Til þess að gera fyrirtæki eftirsóknarvert og til þess að því gangi vel á 

fjölbreyttum markaði verða að vera skýrir verkferlar. Einn viðmælandi nefnir það sé 

auðvitað auðveldara fyrir stjórnendur að ráða inn einstakling sem er líkur honum sjálfum, 

það auðveldar samskipti að hafa einhvern sem þú tengir betur við. Fyrir fyrirtækið í heild 

er það þó mun hagsælla að vera með sem fjölbreyttastan starfsmannahóp. Eins og Árny 

segir: 

„Ég trúi því að það veiti fyrirtækjum forskot að vera með fjölbreyttan hóp af 
starfsmönnum, það er auðveldara að vera með alla eins sem stjórnandi.. Það 
er auðveldara að vera bara með konur á mínum aldri til dæmis þegar ég er að 
fara að gera eitthvað skemmtilegt með teyminu mínu gætum við farið í spa.. 
Það er auðveldara að hittast einhversstaðar að spjalla ef við erum öll að horfa 
á sama þáttinn á netflix og eitthvað slíkt. En það gefur á endanum miklu meira 
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að hafa mismunandi sjónarhorn. Og það að maður ráði inn í teymið sitt það 
sem vantar, til dæmis ég er góð í þessu en ekki svo góð í þessu.. Þannig ég 
ætla að ráða inn starfsmann sem bætir mig upp.“   

Þarna má vel greina skoðanir hjá þessum starfsmanni með mikla reynslu hjá 

fyrirtækjum á alþjóðamarkaði. Þó svo að flestir viðmælendur væru sammála því að kostir 

fjölbreytileika muni vega upp gallana þá sá Berglind  enga galla við það að hafa fjölbreytt 

starfsfólk.  
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4.2 Skilningur og virðing 

Mynd 1:Working Culture of India vs Europe from the viewpoint of Indian employee (Innranet Alvotech). 
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Leyfi var fengið til að nota upplýsingar sem Kathiravan Narayanan starfsmaður 

Alvotech gerði sem heitir „Culture Fit at Work: Working Culture of India vs Europe from 

the viewpoint of Indian employee“. Þessar myndir hér að ofan sýna hvernig hann upplifir 

mun á menningu frá hans eigin sjónarhorni. Það kom í ljós í viðtölum að stjórnendur voru 

sammála því að það skipti máli ef þeir skildu betur menningu og siði erlenda vinnuaflsins. 

Það kom fram að þó svo að skilningur væri ekki næginlegur eða þekking yfir höfuð þá væri 

alltaf hægt að bera virðingu fyrir náunganum. 

Viðmælendum fannst það skipta mjög miklu máli í svona stóru og fjölbreyttu fyrirtæki 

að starfsfólk beri virðingu hvort fyrir öðru. Þá eru þær ekki að meina bara á faglegum 

grundvelli sem samstarfsmenn heldur líka bara almennt sem manneskjum, þrátt fyrir 

ólíkar skoðanir á trúmálum, hvað sé kurteisi, hvort þú sér karl eða kona, samkynhneigður 

eða þetta eða hitt. Þeim finnst staðalímyndir ekki af hinu góða og upplifa að margt sé gert 

til að sporna við svoleiðis hugmyndum en þær séu þó alltaf til staðar að einhverju leiti. 

Berglind segir til dæmis: „Það hafa jú einhverjir verið látnir fara vegna þess að maður úr 

öðrum menningarheimi leit ekki á kvennmann sem jafninga”. Hún upplifir að þetta sé ekki 

látið viðgangast hjá fyrirtækinu og alltaf reynt að leysa öll mál fljótt og í sameiningu. Heilt 

yfir telja þær virðingu borna fyrir hinu kyninu og hafa sjálfar hvorki upplifað einelti né 

mismunun vegna kynferðis á vinnustaðnum og ekki heyrt af mörgum slíkum málum. Það 

sé þá helst vegna misskilnings á milli ólikra menningarheima ef slíkt kæmi upp. Þá kemur 

fram í viðtölum að viðmælendur upplifa helst að virðingu skorti kannski eitthvað á milli 

ólíkra menningarheima.  

Þeirra upplifun er sú að til að auka virðingu milli ólíkra aðila sé það nauðsynlegt fræða 

sem mest um menningu, bakgrunn einstaklinga af ólíku þjóðerni auk þess að fræða um 

siði og ósiði. Nefnt var að þetta mætti gera með til dæmis aukinni kynningu bæði frá 

starfsmönnum sjálfum en einnig af mannauðsteymi. 

Viðmælendurnir upplifa það hjálplegt að hafa skýr gildi og reglur innan fyrirtækisins 

svo starfsfólk viti til hvers það er ætlast til af þeim. Þeim finnst að það mætti kannski gera 

meira af því að kynna þetta en að það muni batna þegar hægt sé að fara að hittast meira 

eftir Covid. Söndru finnst mikilvægt að byggja upp jákvæða vinnustaðamenningu til þess 

að auka virðingu og skilning eins og Sandra segir: 
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„Ég hugsa bara um gleði, áhugi á að breyta og byggja upp, það er það sem ég 
stend fyrir, hef alltaf valið mér þannig fyrirtæki og ég vil vinna hjá þannig 
fyrirtæki þar sem eru breytingar. Þannig mér finnst svoldið menning, að skilja 
hvað drífur mann áfram, fyrir hvað erum við að þessu.. Þannig að allir séu með 
í því og allir séu að róa í sömu átt. „ 

Þetta snýst líka um hvatningu finnst  Halldóru og að starfsmenn séu dáldið samstíga í 

átt að markmið. Ef það er skilningur fyrir því þá kemur virðingin með. Hún lýsir sinni 

upplifun svona: 

„mér finnst það skipta máli að stjórnendur undirbyggi svolítið starfsmenn og 
valdefli og þá í því að þetta snýst ekkert endilega um það sem þú ert eða næsti 
er að gera.. Þetta snýst alltaf um eitthvað loka markmið.. Snýst alltaf um 
verkefnið sem er á borðinu.. Samvinna og annað þannig ef ég ætti að taka 
eitthvað þrennt þá byggir þetta einhvernveginn allt á trausti, orðin 3 eru þá 
traust, samheldni og virðing kannski.“ 

4.3 Aðlögunarferli 
Í fyrirtækinu er ákveðið aðlögunarferli fyrir alla starfsmenn sem hefja störf. 

Viðmælendum þekkja ágætlega til þessa ferlis en samt mismikið. Þetta aðlögunarferli 

felur í sér almenna kynningu á starfseminni fyrir alla starfsmenn og var áður í 

persónulegra formi fyrir innlenda starfsmenn en hefur nú verið samræmt í rafrænt form 

fyrir alla vegna þessa ástands sem Covid-19 hefur skapað þar sem nýjir starfsmenn geta 

horft á kynningu og spólað til baka hver á sínum hraða, þetta sagði Stefanía: 

„Við nýttum í raun covid að samræma þetta á milli landa.. Við vorum með 
ákveðið onboarding program fyrir alla starfsmenn sem byrjuðu hér á íslandi í 
eigin persónu í upphafi mánaðar þar sem voru fyrirlestrar hjá starfsmönnum 
í eigin persónu.. Vegna covid þurfti að færa allt ferlið í rafrænt form sem við 
náðum að gera ansi hratt. En þá tók ég líka ákvörðun um það að bæta við 
öllum nýjum starfsmönnum inn í þetta program til að hafa það aðgengilegt 
öllum.. Það er ákveðin hluti sem er mikilvægur fyrir alla starfsmenn, svo er 
annað sem er mikilvægt í raun fyrir þá sem byrja að vinna á íslandi.“ 

 
Aðlögunarferli nýrra erlendra starfsmanna er samkvæmt viðmælendum heldur  meira 

og mikið lagt upp úr því að þeir þurfi sem minnst að hugsa um annað en vinnuna og 

einbeita sér að því sem þeir þekkja, sinni sérfræðikunnáttu. Þetta telja flestir 

viðmælendur mjög mikilvægt upp á starfsánægju þeirra. Til þessa að aðstoða erlenda 

starfsmenn við að koma sér fyrir á Íslandi er sérstakur starfsmaður í mannauðsdeild sem 

sinni öllu því sem þarf. Berglind sagði: 
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„Við erum núna með starfsmann í þessu starfi, til að aðstoða erlendu 
starfsmennina, þvi að við viljum að fólk einbeiti sér að vinnunni og sé ekki að 
eyða rosa tíma í að koma sér inn í daglegu og praktísku málin eins og fara til 
læknis, tannlæknis eða fara í bankann og ekki skilja neitt, og fá internet 
bankann.“ 

Það er því þeirra upplifun að mikið sé gert til einfalda starfsfólki lífið til að það geti einbeitt 

sér að vinnu og stuðla að jákvæðu faglegu andrúmslofti á vinnustaðum. Árný sagði: 

„...að vera með gott first impression, aðstoða við, þú veist atvinnuleyfi, 
leikskólapláss finna íbúð og allt slíkt, það að gera flutningin einfaldari þannig 
að fólk geti svolítið lent og byrjað að vinna og liðið betur vel á íslandi. Er 
gríðarlega mikilvægt því það er kostnaðarsamt. Þau lenda allskonar veggjum 
þau ætla að fara að leita sér að íbúð en það vill til dæmis enginn leigja þeim 
því þau eru útlendingar eitthvað svona.. Þarna erum við bara komin með 
ákveðið ferli þar sem við tökum á móti þeim, fá skaffaða íbúð þarna, við sjáum 
um atvinnuleyfi og allt sem þarf, við aðstoðum við skattframtal, ehm allt slíkt 
við hjálpum þeim að finna íbúð til framtíðar og ábyrgjumst jafnvel 
leigugreiðslur.“ 

 
Einnig má lesa úr svörum viðmælenda að makar starfsmanna skipti miklu máli og að þeir 

séu ánægður og reynt að koma til móts við þá og aðstoða þeim að aðlagast, Stefanía sagði:  

„Við viljum gera vel við starfsfólk sem er með maka sem er ekki á 
vinnumarkaði.. Því makarnir eru svo mikil forsenda fyrir því að starfsmennirnir 
séu ánægðir á íslandi og ánægðir í starfi. Búin að búa til hóp sem er 
samskiptahópur fyrir alla erlenda einstaklinga á íslandi.. Þar getur fólk miðlað 
þekkingu og reynslu og í raun má hver sem er vera í þeim hóp. Getum gert 
meira í því að tengja betur íslenska og erlenda saman.. Gera skemmtilegar 
upplifanir og tengingar.“ 

Einnig sagði Berglind: 

„Og í svona stóru samfélagi sem þetta fyrirtæki er að þá verðum við líka að 
taka mið af því að það er ekki allt sem, ég held þetta þurfi að fara á báða vegu. 
Við þurfum að aðlaga okkur að þeim líka.. Þó að margir segi að þau eigi að 
aðlagast okkar landi.. En verður að vera í beggja bland.“ 

 
 

4.4 Miðlun þekkingar 
Viðmælendur koma töluvert inn á miðlun þekkingar heilt yfir í viðtölum. Þeir telja miðlun 

þekkingar mjög mikilvæga í einu eða öðru formi og ekki þá bara á þann hátt að eldri miðli 
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til þeirra yngri heldur einnig má nefna út frá fjölbreytileika að ná fram ólíkum 

sjónarmiðum eins og Sandra sagði: 

„Já mjög mikilvægt.. Hluti fjölbreytileikans algjörlega.. Hafa sem fjölbreyttasta 
flóru til að fá fram öll sjónarmið.. Við heitum á íslandi stórt fyrirtæki um 400 
manns. Þannig að því fjölbreyttari því betra.“ 

Þá finnst þeim líka mikilvæg aldurs- og kynslóðablöndun, þar sem eldri reynsluboltar 

miðla sinni reynslu hvernig hlutirnir hafi hingað til gengið upp og geta hjálpað þeim yngri 

sem eru uppfullir af hugmyndum við að koma þessum hugmyndum í framkvæmd eins og 

Berglind sagði: 

„Fjölbreytileikinn er alltaf bestur, held þú fáir helling út úr ungum einstakling 
ný útskrifaður með fullt af hugmyndum. Eða gamli hundurinn með alla 
reynsluna.. Þessi ungi getur komið með nýja leið og þessi eldri getur hjálpað 
til með að framkvæma það.“  

Árný sagði: 

„Það þarf alltaf að vera meðvituð ákvörðun um að við viljum vera með 
fjölbreyttan vinnustað. Núna eru forstjórar til dæmis að fara í mentoring hjá 
nýja unga starfsmanninum til að læra nýtískulegri leiðar. Ég er algjörlega á því 
að við ættum að vera með allskonar aldur, kyn og þjóðerni.. Margir segjast 
vera til í það en svo þarf actually að gera það.. Það er þægilegast að ráða 
einhvern líkan þér í aldri og hegðun en ekki gagnlegast fyrirtækinu.“ 

Einnig er kemur fram hve dýrmætt það er að ná inn reynslubolta með margra ára reynslu 

og mikla sérfræðiþekkingu sem er takmörkuð auðlind hér á landi og fá þann einstakling 

til að kenna fjölda manns eins og Berglind sagði: 

„Lyfjabransinn er svo víðtækur og það þarf svo mikla sérþekkingu.. 
Brjálæðislega jákvætt ef við fáum einn sem er með 10 ára reynslu eða hvað 
sem er hingað inn og hann gæti þá kennt 50 manns.“ 

Hún sagði líka: 

„Það var náttúrlega engin þekking hérna heima þegar fyrirtækið byrjaði.. 
Þannig ég lít ekki á gallana sem þeir gætu verið neikvætt að vera með erlent 
vinnuafl.“ 
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5 Umræður 

Rannsóknin leiðir í ljós að viðmælendur sem rætt var við eru upp til hópa meðvitaðir um 

hina ýmsu kosti og galla þess að vera með fjölbreyttan hóp starfsmanna en einnig nauðsyn 

þess að vera aðlaðandi kostur fyrir erlenda starfsmenn þegar þörf er á fágætri 

sérfræðiþekkingu sem ekki fyrirfinnst á Íslandi. Þá kemur í ljós að margt gert til að reyna 

að ná fram því markmiði að starfsmenn séu ein heild með því að skapa jákvæða 

vinnustaðamenningu. 

Þemað „því fjölbreyttara því betra“ sýnir að stjórnendur fyrirtækisins átta sig á því 

að kostirnir upphefja gallana við að vera með fjölbreyttan hóp starfsmanna. Það er svo 

gríðarlega mikilvægt að fá inn öll sjónarhorn, skoðanir og þekkingu sem fæst frá fólki með 

ólíkan bakgrunn líkt og Wentling og Palma-Rivas (1998) tala um.  

Allir viðmælendur voru sammála um að skýr gildi, „virðing og skilningur“ fyrir 

starfsfólki skipti rosalega miklu máli. Oft spretta upp vandamál eða deilur á milli 

starfsfólks vegna mismunandi vinnuaðferða eða skoðana á hlutunum eins og gengur og 

gerist. Einstaklingar þurfa ekki alltaf að vera sammála, heldur þarftu að virða hans 

hugmyndir eða skoðanir líkt og Leonard (2018) segir varðandi að byggja upp skilning og 

virðingu með því að kenna öðrum hvaða þeir eru að koma og hvernig þeir hugsi.  

Þemað „aðlögun“ sýnir að fyrirtækið er að gera margt mjög gott í þeim málum, 

þar er starfsmaður sérstaklega ráðinn inn til að sjá um búferlaflutninga fyrir erlent 

starfsfólk. Svo sem finna íbúð, leikskóla, koma þeim inn í bankakerfið, sjá um starfs og 

dvalarleyfi og skattaskýrslur. Það að flytja í nýtt land með alla fjölskylduna þar sem þú 

þekkir engan og tungumálið mjög frábrugðið þínu móðurmáli getur verið mjög erfitt fyrir 

einstaklinga. Það er því mikilvægt að fyrirtæki reyni að auðvelda þeim lífið eins og Nunez 

(1990) segir frá um að fyrirtæki ættu að keppast að við að kynna þeim landið, venjur, siði 

og menningu og hjálpa þeim að aðlagast.  

Þemað „miðlun þekkingar“ sýnir að viðmælendur voru allir mjög sammála því að 

miðlun þekkingar væri mjög stór hluti að velgengni fyrirtækja. Hvort sem starfsmennirnir 

koma með lausnir vegna ólíks þjóðernis, aldurs eða kyns. Það er líka mikilvægt að 

starfmenn séu með skýra verkferla hvernig eigi að miðla upplýsingum og leiða starfsfólk í 

rétta átt séu þau ekki að fara rétt að líka og Lambert (2016) fjallar um. 



 

32 

Niðurstöðurnar sýna að allir viðmælendurnir eru vel með á nótunum um mikilvægi 

fjölbreytileikans fyrir ímynd fyrirtæksins og hag þess. Þeir átta sig á að því fjölbreyttari 

sem fyrirtækið er því fleiri áskoranir gætu myndast, því sé mikilvægt að vera með skýr 

gildi og kynna fyrirtækið vel fyrir starfsmönnum eins og Maza (2019) segir að ein besta 

leiðin til að sameina fjölbreytt fyrirtæki er að vera með skýr gildi og hver helstu einkenni 

þess séu. 

Þær fræðigreinar sem rannsakandi hefur kynnt sér um hvernig best sé að haga 

málum til að ná árangri og samþjöppun með fjölbreytt starfsfólk af ólíkum uppruna, koma 

allar inn á það hve jákvæð vinnustaðamenning er mikilvæg til að mynda eina heild. Til að 

skapa  góða vinnustaðamenningu eru ákveðin atriði sérstaklega mikilvæg í fjölbreyttum 

fjölþjóðlegum fyrirtækjum. Þau eru skýr gildi sem starfsfólk nær tengingu við, skilningur 

og virðing gagnvart fyrirtækinu og samstarfsmönnum sínum en að auki gott markvisst 

aðlögunarferli. 

Séu viðtölin skoðuð út frá þemum rannsakanda er ljóst að viðmælendur eru með 

þessi atriði í huga þegar spurningum er svarað. Það eru viss atriði sem virðast þó vera 

hugleiknari flestum viðmælendum heldur en önnur og er það túlkun rannsakanda að mest 

áhersla sé lögð á aðlögunarferli erlendra starfsmanna, mikið unnið í skilningi og góðu 

upplýsingaflæði en gildin séu kannski ekki efst í huga, eru kannski bara til staðar. Þá kemur 

einnig fram mikilvægi miðlunar þekkingar bæði á sérfræðistigi sem og á milli starfsmanna 

á ólíkum aldri. Þetta er almennt talinn mjög mikilvægur þáttur hjá fjölbreyttum 

fyrirtækjum. 

Önnur atriði sem koma fram í viðtölum og eru leið til að þess að mynda eina heild eru 

að vinnutungumálið sem talað er innan fyrirtækisins sé eitt og það sama. 
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6 Lokaorð 

Almennt er mjög margt, sem fram hefur komið í viðtölum, vel gert til þess að mynda eina 

heild úr fjölbreyttum hópi starfsmanna en þó sé kannski ýmislegt sem megi skoða hvort 

hægt sé að gera betur eða hvort sé nú þegar í vinnslu. Það mætti í fyrsta lagi gera ákveðna 

könnun á því hversu vel starfsmenn þekkja gildi Alvotech og hvernig þeir tengi við þau. 

Bestu gildi fjölbreyttra fyrirtækja eru þau sem fengin frá starfsmönnum sjálfum, af öllum 

stigum, ekki bara stjórnendum. Þá næst oft meiri tenging bæði við fyrirtækið og aðra 

starfsmenn. Í þriðja lagi væri hægt að auka skilning og virðingu starfsmanna af ólíkum 

uppruna með skemmtilegum kynningum á til dæmis hvað er helst óviðeigandi eða telst 

dónalegt hjá hverri þjóð. Þannig gætu ólíkir menningarheimar kannski forðast að móðga 

hinn eða mæst á miðri leið. Að lokum telur höfundur að þegar Covid-ástandi líkur sé kjörið 

tækifæri til að kynnast ólíkum menningarheimum í gegnum matargerð. Því leiðin að hjarta 

flestra liggur í gegnum magann. 
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Viðauki 1 – upplýst samþykki viðmælenda 
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Viðkauki 2 - Viðtalsrammi 

1.  Getur þú sagt mér hvert nafn þitt er? 

2.  Hversu lengi þú hefur starfað hjá fyrirtækinu?  

3.  Getur þú sagt mér aðeins frá bakgrunni þínum, menntun og starfsreynslu?  

4. Hvaða atriði í menningu fyrirtækja finnst þér vera mikilvægt að séu til staðar? 
Hvaða mælitæki er hægt að nota til þess að mæla starfsánægju? 

5. Getur þú lýst því fyrir mér hvernig hvatningu starfsfólks er háttað innan 
fyrirtækisins og telur þú að það þurfi að huga að ólíkri hvatningu út frá kyni, aldri 
og þjóðerni?  

6.  Telur þú að fjölbreyttur starfsmannahópur með öðrum orðum starfsfólk með 
mismunandi þjóðerni, kyn og aldur veita fyrirtækjum forskot og/eða sé hamlandi 
fyrir fyrirtæki á einhvern hátt? Ef svo er hvernig? (kostir og gallar)  

7.  Hefurðu orðið vitni af einelti innan fyrirtækis vegna aldurs, kyns eða þjóðernis?  

8.  Viltu segja mér hvað Fyrirtækið gerir þegar nýtt starfsfólk byrjar, hvert er ferlið? 
Hvernig er starfsþjálfunin? Er það eins fyrir alla sama hvaðan starfsfólkið kemur? 
Semsagt eins hjá erlendu og íslenska starfsfólkinu?  

9. Hvernig háttar fyrirtækið aðlögunarferli fyrir erlent starfsfólk til lengri tíma litið? 
Er eitthvað sem mætti betur fara til að sameina menningarheimana? Svo sem 
samskipti, hópamyndanir og svo framvegis?  

10.  Telur þú að hægt væri að gera betur ef stjórnendur myndu skilja betur venjur og 
siði erlenda starfsfólksins? Getur þú gefið mér dæmi hvernig fyrirtækið gæti gert 
betur.  

11. Telur þú að erlendir einstaklingar einangrist frá þeim sem tala móðurmálið? 
Hvað er hægt að gera til að laga það?  

12. Afhverju skiptir máli að hafa jafnt kynjahlutfall innan fyrirtækja? Er nóg að 
hlutfallið sé jafnt almennt í fyrirtækinu á meðan stjórnendur eru allir af sama 
kyni? Hvaða aðferðum er hægt að beita til að jafna hlutföllin?  

13. Hvernig ganga samskipti á milli kynjanna? Telur þú vera mismunum milli 
kynjananna vegna ólíkra menningarheima og það sé almennt vandamál innan 
fyrirtækja með fjölbreytt þjóðerni?  

14. Telur þú mikilvægt að hafa fólk á ólíkum aldri í störfum hjá fyrirtækinu? Hvernig 
geta mismunandi aldurshópar miðlað þekkingu til hvers annars? 


