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Ágrip 

Markaðshneigð og fyrirtækjamenning eru meðal lykilþátta í árangri fyrirtækis. Eitt af 

skilyrðum þess að markaðshneigð skapist í fyrirtækjum er jákvæður vilji (samþykki og 

þátttaka) æðstu stjórnenda. Samvinna og upplýsingaflæði sé óheft á milli starfsmanna en 

skipurit fyrirtækisins virki ekki eins og múrar á milli deilda þess. Það er mjög áhugavert að 

rannsaka og leggja mat á markaðshneigð í Orkuveitu Reykjavíkur sem er opinbert fyrirtæki 

sem starfar að hluta til á einokunarmarkaði samkvæmt lögum en að hluta til í samkeppni við 

önnur orkufyrirtæki og á þar af leiðandi mikið undir samkeppnishæfni á því sviði. Orkuveitan 

varð til við sameiningu á rótgrónum veitustofnunum í eigu opinbers aðila, (Rafmagns-, Vatns- 

og Hitaveitu Reykjavíkur). 

Markmið rannsóknarinnar er að meta hvernig fyrirtækjamenning og markaðshneigð 

fyrirtækisins er núna og hvort einhverjar breytingar hafi orðið frá árinu 2007. Um 

samanburðar rannsókn er að ræða þar sem ný rannsóknargögn, sem aflað var gagngert vegna 

þessarar ritgerðar, eru borin saman við sambærilega rannsókn Ingibjargar Sigþórsdóttur 

(2008) sem var gerð í maí 2007. Rannsókn hennar tók til tengsla fyrirtækjamenningar og 

árangurs.  

Við mat á fyrirtækjamenningu Orkuveitunnar var spurningarlisti Denison lagður til 

grundvallar en nokkrar víddir hans tengjast markaðshneigð. Allir stjórnendur á skipuriti 

fyrirtækisins (66 talsins) voru beðnir um að svara spurningarlistanum og var svarhlutfall 

74,2%. Starfsmannavelta í stjórnendahópnum var lítil á tímabilinu, en af þeim sem spurðir 

voru árið 2010, voru 54 líka með í fyrri rannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að markaðshneigð Orkuveitunnar hafi minnkað frá samanburðarrannsókninni. 

Fyrirtækjamenning Orkuveitunnar hefur einnig breyst t.d. hefur áhersla á viðskiptavininn 

minnkað. Niðurstöðurnar sýna líka að þær forsendur sem almennt eru taldar nauðsynlegar 

fyrir sköpun og viðhald markaðshneigðar eru ekki til staðar í fyrirtækinu í dag. Pólitísk áhrif á 

rekstur og stefnumörkun fyrirtækisins hafa ætíð verið umtalsverð vegna þýðingamikils 

þjónustuhlutverks þess í samfélaginu. Meginreglan hefur verið að pólitískt kjörnir 

embættismenn Reykjavíkurborgar hafa veitt fyrirtækinu forstöðu frá stofnun þess. Í ljósi þessa 

er ekki ósennileg skýring á viðhorfi stjórnenda fyrirtækisins um minni markaðshneigð þess sé 

að áherslur annars vegar ráðinna stjórnenda og pólitísk skipaðra séu ekki þær sömu. Ef til vill 

er það einnig orsakavaldur á fyrirtækjamenninguna að stór hluti fyrirtækisins starfar ekki á 

samkeppnisgrundvelli. 
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Abstract 

Market orientation and corporate culture is the subject of this thesis. Market orientation and 

corporate culture is one of the key elements in the success of companies. There are few 

conditions that have to be fulfilled so that market orientation can thrive in a company. They 

are: commitment from senior management, interdepartmental dynamics, and organizational 

systems. If the senior management commitment is low, interdepartmental conflicts are high, 

and much departmentalization exist, then there will not be any market orientation. 

In this thesis a publicly owned company was studied. Part of the company operation is in a 

competitive environment and part is not. The objective of this research how the company 

culture and market orientation is today and also to examine wheather there have been any 

changes in the market orientation and the corporate culture. The results from this research 

were measured against results from similar research from 2007.  

The Denison leadership model was used, but it measures corporate culture. Denison has 12 

dimensions and several of them are connected to market orientation. A comprehensive 

questionnaire was prepared and submitted to all senior managers within the company. Total 

response was 74,2% which is very good. 

The results imply that the market orientation has diminished since 2007. The necessary 

antecedents for market orientation do not exist within the company and therefore there is not 

much market orientation. The corporate culture has also changed, today the strategic direction 

and goals are clear, but the vision is not. These results are not good considering the fact that 

part of the company is working in a very competitive environment. 
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Inngangur 

Markmiðið rannsóknarinnar er að greina fyrirtækjamenningu og markaðshneigð Orkuveitu 

Reykjavíkur og þróun á þessum þáttum í fyrirtækinu frá árinu 2007. Til samanburðar verður 

notuð rannsókn Ingibjargar Sigþórsdóttur sem hún birti árið 2008, en þar var 

fyrirtækjamenning fyrirtækisins metin með sömu aðferðum og beitt er í þessari rannsókn. 

Umtalsverð umskipti hafa orðið á þjóðfélaginu frá því að samanburðar rannsóknin var unnin. 

Gríðarleg þensla, óheft aðgengi að lánsfé og mikil uppbygging hafði átt sér stað í þjóðfélaginu 

sem og í fyrirtækinu þegar fyrri rannsókn var gerð eins og greina má ríkisreikningum og í 

ársreikningum fyrirtækisins á tímabilinu. Frá árinu 2007 hefur verulegur samdráttur orðið í 

efnahagslífi þjóðarinnar í heild eins og kunnugt er. Rannsóknin leiðir í ljós að menning og 

markaðshneigð fyrirtækisins hefur tekið umtalsverðum breytingu á sama tíma.Fyrirtækið er í 

opinberri eigu og lýtur pólitískri stjórn, sem hefur ætíð haft mikil áhrif á rekstur þess og 

fyrirtækjamenningu. Tímabilið frá gerð samanburðar rannsóknarinnar hefur einkennst af 

miklu umróti í pólitískri stjórn borgarinnar sem leitt hefur til tíðra breytinga á æðstu 

stjórnendum fyrirtækisins. Á tímabilinu hafa fjórir stjórnarformenn veitt fyrirtækinu forstöðu 

og tveir forstjórar. Hver þessara aðila ásamt ríkjandi borgarstjórnarmeirihlutum hafa haft sína 

sýn á stjórn og stefnu fyrirtækisins, en dæmi um það má nefna mismunandi afstöðu til útrásar 

samanber hið svokallaða REI (Reykjavik Energy Invest) mál. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í fyrsta kafla hennar verður fjallað um 

hugtakið fyrirtækjamenning og nokkrar skilgreiningar á henni. Í öðrum kafla verður farið yfir 

nokkrar aðferðir við mælingu á fyrirtækjamenningu. Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir 

hugtakinu markaðshneigð. Hægt er að mæla markaðshneigð og verður gerð grein fyrir 

tveimur mælitækjum til að mæla hana í kafla fjögur. Í fimmta kafla verður gerð grein fyrir 

Denison mælitækinu, sem lagt er til grundvallar í rannsókninni. Denison er mælitæki sem 

hægt er að nota til að mæla fyrirtækjamenningu og markaðshneigð. Spurningarlistinn skiptist í 

fjórar yfirvíddir og undir hverri vídd eru þrjár undirvíddir. Alls eru fimm spurningar um 

hverja undirvídd, eða alls sextíu spurningar. Auk þess eru fimm árangurs spurningar, þar sem 

huglægt mat svarenda er lagt á árangur fyrirtækisins. Í þessari rannsókn bætast einnig við 

bakgrunnspurningar. Í sjötta kafla er rannsóknin afmörkuð, rannsóknarspurningar og tilgátur 

lagðar fram og að lokum er farið yfir rannsóknaraðferð. Í sjöunda kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í áttunda kaflanum er umfjöllun og ályktanir um rannsóknina og að lokum 

farið yfir þær takmarkanir sem eru á henni. 
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1. Fyrirtækjamenning 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir nokkrum skilgreiningum af mörgum á 

fyrirtækjamenningu, því næst fyrir þremur stigum hennar samkvæmt flokkun Schein, flokkun 

fyrirtækjamenningar og að lokum tengsl fyrirtækjamenningar og árangurs. Óhætt er að segja 

að fræðimenn á þessu sviði hafa margir misjafna sýn á hugtakinu, sem birtist í skilgreiningum 

þeirra.  

1.1 Hvað er fyrirtækjamenning? 

Hugtakið menning á rætur að rekja til mannfræðinnar. Yfirleitt þegar verið að fjalla um 

menningu er það í tengslum við menningarþjóðfélög en á áttunda áratug síðustu aldar komu 

fram þær hugmyndir að heimfæra hugtakið yfir á starfsmenn og stjórnendur fyrirtækja. Hinar 

nýju hugmyndir gengu út á það að fyrirtækjamenning endurspegli starfsemi, hegðun og 

skilning á daglegum störfum í fyrirtækjum (Allaire og Firsirotu, 1984).  

Peters og Waterman (1982) sögðu að það sem einkenndi framúrskarandi fyrirtæki væri 

sterk fyrirtækjamenning. Starfsmenn í öllu fyrirtækinu vissu til hvers væri ætlast af þeim, þar 

sem gildin eru skýr. 

Deshpandé og Webster (1989, bls. 4) skilgreindu fyrirtækjamenningu sem: 

„Samansafn gilda og skoðana sem hjálpar einstaklingnum að skilja starfsemi 

fyrirtækisins sem og veita þeim viðurkenndar viðmiðunar reglur til að fara 

eftir."
1
 

"The pattern of shared values and beliefs that help individuals understand 

organizational functioning and thus provide them norms for behavior in the 

organization." 

Drennan (1992) segir fyrirtækjamenningu vera „hvernig hlutirnir eru gerðir hér”. Þessi 

frasi nær vel yfir heildarhugtakið, því fyrirtækjamenning er það sem einkennir viðbrögð 

fyrirtækis í mismunandi aðstæðum og það sem fólk býst við af fyrirtækinu „sínu”. Það er ekki 

þar með sagt að fólk sé ánægt með allt sem er gert. Nýliðum er „kennt“ á fyrirtækið og 

fljótlega eru þeir búnir að taka upp siði þess. Þetta er sú hegðun sem starfsmenn læra hver af 

                                                      
1 Þýðing höfundar 
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öðrum og vita að yfirmenn samþykkja. Fólk kýs stöðugleika og því breytast hefðir hægt en 

hefðir eru stór hluti af fyrirtækjamenningu. 

Kotter og Heskett (1992) gerðu viðamikla rannsókn á fyrirtækjamenningu, sem stóð yfir í 

ellefu ár og tóku rúmlega 200 fyrirtæki úr 24 ólíkum starfsgreinum í Bandaríkjunum þátt í 

henni. Niðurstöður hennar voru meðal annars að þau fyrirtæki sem væru bæði með sterka 

fyrirtækjamenningu og ábyrga stjórnendur vegnaði betur en þeim fyrirtækjum sem ekki sinntu 

þessum atriðum. Niðurstöður gáfu til kynna að þáttur stjórnenda í velgengni fyrirtækis sé 

mikill og að sterk fyrirtækjamenning ein og sér skapi ekki framúrskarandi árangur. Innan 

fyrirtækis með sterka fyrirtækjamenningu vinna stjórnendur og starfsfólk sem er sammála 

þeim gildum sem viðgangast innan fyrirtækisins. Utanaðkomandi aðilar sjá strax þann stíl sem 

fyrirtæki með sterka fyrirtækjamenningu hefur, og hvernig það vinnur. Menningin breytist 

ekki þó að nýr yfirmaður taki við, þar sem ræturnar eru sterkar. Tenging fyrirtækjamenningar 

og árangurs er í fyrsta lagi að innan fyrirtækisins eru sameiginleg markmið sem allir 

starfsmenn stefna að. Í öðru lagi er hvatning til starfsmanna mikil og í þriðja lagi er stjórnun 

og skipulag með þeim hætti sem nauðsynlegt er til að ná árangri, án mikils skrifræðis. Því má 

segja að fyrirtækjamenning sé sameiginleg gildi fyrirtækis og útskýri hegðun allra í 

fyrirtækinu. Engu að síður er hægt að finna nokkrar tegundir af fyrirtækjamenningu innan 

hvers fyrirtækis. Það á sérstaklega við í stórum fyrirtækjum sem eru t.d. landfræðilega dreifð 

eða með margar deildir. Menningin getur verið stöðug en hún er aldrei alveg eins, 

utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á vinnuferla og þar af leiðandi breytt henni.   

Schneider (2000) taldi að hvert og eitt fyrirtæki væri með sína eigin menningu sem og sín 

einkenni og því eldri og þroskaðri sem þau væru þau væri því sterkari væri menningin. 

Mikilvægt er að skilja hlutverk fyrirtækjamenningar til að auka afköst fyrirtækis. Innan 

fyrirtækja verði til kjarnamenning (core culture), sem eru:  

 Eftirlitsmenning (control culture) sem snýst um áreiðanleika. Í grundvallaratriðum 

snýst hún um að tryggja áreiðanleika, nákvæmni og öryggi innan fyrirtækisins. Þessi 

menning snýst um að ná markmiðum fyrirtækisins. 

 Samvinnumenning (collaboration culture) en hún fjallar um mikla og nána 

samvinnu við viðskiptavininn. Grunnurinn að henni er tengingin milli reynslu 

starfsmanna og óska viðskiptavinanna. Miðpunktur þessarar menningar er að sinna 

hverjum og einum viðskiptavini. 
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 Hæfnismenning (competence culture) þar sem aðgreining á vöru og þjónustu 

fyrirtækisins frá samkeppnisaðilanum er aðalatriðið. Stefnumótun fyrirtækis snýst 

um stöðugar endurbætur. 

 Vaxtarmenning (cultivation culture) snýst um eflingu. Grundvallaratriðið snýst um 

viðskiptavinina, það er að segja að tryggja vöxt þeirra. Hér snýst allt um gildi og 

hugsjónir fyrirtækisins. 

Deal og Kennedy (2000) leggja áherslu á að mannauðurinn sé mikilvægasta auðlind hvers 

fyrirtækis og besta leiðin til að stjórna þeim sé í gegnum menningu. Í sterkri 

fyrirtækjamenningu viti starfsmenn ætíð hvers er ætlast af þeim og eyða ekki tíma í að finna 

leið til að vinna verkin, slíkt sé aftur á móti algengt þar sem fyrirtækjamenning sé veik. Fólki 

líður einnig betur í sterkri menningu og það eykur líkur á því að einstaklingar leggi aukalega á 

sig fyrir fyrirtækið. Þeir telja gildi fyrirtækja vera kjarna fyrirtækjamenningar. Þau gefa 

starfsfólki stefnuna í fyrirtækinu og viðmiðun um hvernig haga skuli daglegu starfi. Gildin 

geta verið af öllum gerðum hvort sem þau eru kennileg eða segi fólki nákvæmlega hvað þurfi 

að gera. Rannsóknir þeirra leiddi í ljós að fyrirtæki sem njóta velgengni hafa lagt mikla 

áherslu á gildi. Það sem var sameiginlegt með þessum fyrirtækjum var að þau höfðu skýra sýn 

fyrir hvað þau stóðu og allir í fyrirtækinu vissu hvert fyrirtækið stefndi. 

Séu þessar fáu skilgreiningar dregnar saman má segja að rauði þráðurinn í 

fyrirtækjamenningu sé bjargið sem fyrirtækið er byggt á. Þar eru sameiginleg gildi, 

hugmyndir og vinnuaðferðir samstarfsfólks. Fyrirtækjamenning er í sinni einföldustu mynd, 

hvaða starfsaðferðir þykja réttar á hverjum stað. Hægt er að flokka fyrirtækjamenningu eftir 

vinnuaðferðum, en einnig dýpra eins og hvernig vinnuumhverfi er hannað, samanber þrjú stig 

fyrirtækjamenningar Schein, sem fjallað er um í næsta kafla. 

1.2 Þrjú stig fyrirtækjamenningar 

Samkvæmt Schein (1992;1999) er fyrirtækjamenning mismunandi milli fyrirtækja og felur í 

sér þau gildi, reglur og hugmyndafræði sem yfirmenn og starfsfólk deila sín á milli. Hann 

telur fyrirtækjamenningu vera þá grundvallarforsendu sem starfsfólk hefur uppgötvað eða 

þróað við lausn vandamála. Þessar aðferðir hafa reynst vel og eru teknar gildar og eru þar af 

leiðandi kenndar nýliðum sem hin rétta aðferð við lausn mála. Hann telur fyrirtækjamenningu 

vera stöðuga, því fólk vill vita að hverju það gengur í sinni vinnu. Hann telur að erfitt sé að 

breyta fyrirtækjamenningu, sérstaklega í „þroskuðum" fyrirtækjum og að slíkt sé jafnvel ekki 
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hægt þar án þess að skipta um stóran hluta starfsfólks af því það hefur tilhneigingu til að halda 

fast í sína menningu. Mikilvægt sé að gera sér grein fyrir áður en farið er í breytingu á 

menningu að fyrirtækjamenning er grunnurinn að öllum árangri fyrirtækja og til þess að auka 

hann er nauðsynlegt að skilja hlutverk þess í fyrirtækinu. Hann talar um þrjú stig 

fyrirtækjamenningar sem eru sýnileg tákn (artifacts), yfirlýst gildi (espoused values) og 

undirliggjandi hugmyndir (basic underlying assumptions). Á mynd 1-1 má sjá myndræna 

framsetningu á þessum þremur lögum. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1-1 Stig fyrirtækjamenningar 

Heimild: Schein, 2004. 

Sýnileg tákn eru þau atriði sem utanaðkomandi aðili upplifir t.d. húsbúnaður, klæðnaður 

starfsmanna. Þetta stig er erfitt því einfalt er að sjá „hvernig" starfsmannahópurinn hannar 
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umhverfið en erfiðara er að átta sig á „af hverju" hegðunin er eins og hún er. Til þess að geta 

talað við starfsfólk til að spyrja út í þá hluti sem þú skynjar, þarf að fara á næsta stig. 

Yfirlýst gildi er öll lærð hegðun innan fyrirtækisins t.d. hvernig á að leysa vandamál, stefna 

og slagorð fyrirtækisins. Ekki er víst að samræmi sé milli gilda fyrirtækisins og hegðunar 

starfsfólksins. Einnig þættir sem eru öllum starfsmönnum meðvitaðir en ekki endilega 

sýnilegir öðrum.  

Undirliggjandi hugmyndir er dýpsta stigið í fyrirtækinu og hér er kjarni menningarinnar og 

þegar starfsmaður skilur þetta stig, er auðveldara að skilja hin tvö. Hér er um að ræða 

óskrifaðar reglur sem eru oft arfleið frá stofnanda fyrirtækisins. Hér eru þættir sem útskýra 

hegðun starfsmanna eins og hugmyndir þeirra og skynjun. Þessi gildi leiða af sér hegðun sem 

leysir vandamál og því eru þessi gildi viðurkennd af starfsfólki. 

Í þessari flokkun Schein er aðallega tekið tillit til hegðunar starfsmanns og upplifunar hans 

á gildum og óskrifuðum reglum innan fyrirtækisins. Horft er á viðbrögð starfsmanns við 

umhverfinu og hvernig hann les í þá menningu sem er til staðar. 

1.3 Flokkun fyrirtækjamenningar 

Deal og Kennedy (2000) flokkuðu fyrirtækjamenningu í fjóra flokka. Flokkarnir byggja á 

tveimur þáttum, í fyrsta lagi hversu áhættusækið fyrirtækið er og í öðru lagi hversu hratt 

starfsfólkið fær endurgjöf fyrir frammistöðu sína. 

 Vinnusöm (work hard play hard culture). Einkenni á slíkri fyrirtækjamenningu er að 

ekki er tekin mikil áhætta en endurgjöf er mikil. Áhersla er á gæðastjórnun og 

liðsheildina og því mikið lagt upp úr skemmtilegu umhverfi. Þessi menning er oft í 

stærri fyrirtækjum. Þetta umhverfi hentar vel athafnasömu fólki sem þrífst á 

endurgjöf. Sem dæmi um starfsemi í þessum flokki eru t.d. fasteignasalar og 

sölumenn sem stunda heimakynningar.s 

 Harðskeytt (the tough-guy culture). Styrkleikinn í þessari fyrirtækjamenningu er 

áherslan á mikla áhættu sem og endurgjöf og umbun fyrir réttar eða rangar aðgerðir. 

Innbyrðis samkeppni er mikil meðal starfsmanna og þeir einstaklingar sem þrífast í 

þessu umhverfi eru að leita eftir mikilli umbun með skammtímamarkmið í huga. Sem 

dæmi má nefna skemmtanaiðnaðinn, ráðgjafafyrirtæki og byggingariðnaðinn. 

Styrkleikinn í þessu er í raun grunnurinn að aðalgallanum það er að segja áherslan á 

skammtímahagnað. Slíkt kemur í veg fyrir samvinnu og erfitt getur verið að byggja 

upp sterkan samheldna menningu í þessu umhverfi. 
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 Áhættu (bet the company culture). Mikil áhætta en endurgjöf og umbun er hæg. Hér 

er aðaláherslan á fjárfestingar í framtíðinni. Áhersla er á framfarir í fyrirtækinu og 

tímamótauppgötvanir. Fyrirtæki í þessum flokki hjálpa efnahag landa fram á við, en 

þau hreyfast líka mjög hægt. 

 Ferla (process culture). Endurgjöf og umbun er lítil sem og áhættan. Hér eru 

boðleiðir langar og skrifræði mikið. Á móti kemur getur þessi menning verið skilvirk 

þar sem agi og formfesta er lykilatriði. 

Á mynd 1-2 má sjá flokkun fyrirtækjamenningar samkvæmt Deal og Kennedy (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1-2 Fyrirtækjamenning samkvæmt Deal og Kennedy 

Heimild: Deal og Kennedy,2000. 

Andstætt við kjarnamenningarflokkun Schneider (2000) hér framar (sjá blaðsíðu 10), er 
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menning verður ofan á. 

Deal og Kennedy (2000b) leggja mikla áherslu í ritum sínum á það að ekki sé einfalt að 

breyta fyrirtækjamenningu. Hún breytist engu að síður þegar þörf sé á t.d. þegar umhverfið 

hefur tekið breytingum sem nauðsynlegt er að taka tillit til, þar sem fyrirtækjamenning snýst 
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um að lifa af samkeppni. Nadler (1988) benti þó á að þrátt fyrir að fyrirtækjamenning sé treg 

til að breytast þá er hægt að breyta henni og verða slíkar breytingar að koma frá yfirstjórn 

fyrirtækisins. 

Fyrirtækjamenningu má flokka og skilgreina á marga vegu eins og fram hefur komið. Mun 

fleiri skilgreiningar er að finna en hér eru taldar til. Fyrirtækjamenningu er einnig hægt að 

mæla og í þessari rannsókn er notað mælitæki Denison sem nánar er gerð grein fyrir í kafla 

fimm. Margar aðrar aðferðir eru til að mæla fyrirtækjamenningu og mun verða gerð grein 

fyrir nokkrum þeirra í næsta kafla. 
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2. Mælitæki fyrirtækjamenningar 

Í þessum kafla verður farið yfir þrjú mælitæki sem eru til að mæla fyrirtækjamenningu, 

sérstaklega verður gerð grein fyrir Denison í kafla fimm. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um 

menningarvíddir og mælitæki sem Hofstede lagði fram, því næst mælitæki sem Cooke og 

Rousseau komu með og kallast Organizational culture inventory. Að lokum verður skýrt frá 

mælitæki sem kennt er við Trompenaars. 

2.1 Menningarvíddir Hofstede 

Hofstede (1980) safnaði gögnum á árunum 1967-1973, til að greina stjórnunarstíl, í fjörtíu 

löndum. Niðurstöður þessara rannsókna voru svonefndar menningarvíddir Hofstede sem voru 

fjórar til að byrja með en sú fimmta bættist seinna við. Víddirnar eru valdafjarlægð (power 

distance), einstaklingshyggja – heildarhyggja (individualism-collectivism), karllæg – 

kvenlæg (masculinity – femininity), óvissa – hliðrun, (uncertainty - avoidance), seinna 

bættist fimmta víddin við sem er, langtíma- og skammtímaafstaða (long term versus short 

term orientation). 

Valdafjarlægð segir til hvernig valdinu er dreift innan fyrirtækisins, þ.e. lítil (small power 

distance) eða mikil fjarlægð (large power distance). Sé valdafjarlægðin lítil þá er jöfnuður 

milli yfir- og undirmanna, fólk á öllum stigum upplifir ekki ógnun frá samstarfsmönnum og 

öllum er treyst og samhljómur er milli allra óháð völdum viðkomandi. Sé valdafjarlægðin 

mikil er þrepaskiptingin sterk, þeir sem eru hátt settir lúta öðrum reglum en hinir, traust milli 

starfsmanna er lítið, hver og einn hugsar um sjálfan sig þ.e. sterk einstaklingshyggja. 

Einstaklingshyggja – heildarhyggja, eru andstæðir pólar. Í einstaklingshyggjunni á fólk að 

hugsa um sína nánustu, áhersla er lögð á einstaklinginn og afrek hans. Aftur á móti í 

heildarhyggjunni eru það hagsmunir heildarinnar sem eru settir í fyrirrúm. 

Karllæg – kvenlæg gildi vísa í hversu ólík hlutverk kynjanna eru innan samfélagsins. Þar 

sem karllæg gildi eru sterk, eru hlutverk kynjanna mjög skýrt aðgreint, karlmenn eiga að vera 

ákveðnir og stórbrotnir en konur umhyggjusamar. Í kvenlægum gildum er áherslan meira á 

jafnræði meðal kynja.  

Óvissa – hliðrun fjallar um þá ógn sem samfélögum eða fyrirtækjum stafar af óþekktum 

aðstæðum, sem og hversu mikið lagt er í að skapa stöðugleika til að komast hjá óvenjulegum 

aðstæðum. Sé óvissan mikil er mikil þörf fyrir formgerð sem og lög og reglur. Hræðsla við 

óþekktar aðstæður er mikil sem og andlegt álag (streita).  
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Langtíma og skammtímaafstaða, var upphaflega kölluð lögmál Konfúsíusar (Confucian 

dynamism). Rík áhersla er lögð á virðingu fyrir hefðum og reglum. Í þjóðfélögum þar sem 

skammtímaafstaða er ríkjandi er áherslan á fortíð og nútíð jafnmikil. Í langtíma afstöðu er 

áhersla á ráðdeild og þrautseigju og horft til framtíðar (Hofstede, 1994). 

Hofstede (1991) talaði um að fyrirtækjamenning væri tengd þjóðmenningu. Ekki er til ein 

skilgreining á fyrirtækjamenningu en nokkrir atriði einkenna hana eins og að hún sé mótuð af 

starfsmönnum og að erfitt sé að breyta henni. 

Hofstede (1994b) kom með mælitæki til að mæla fyrirtækjamenningu sem var byggt á 

víddunum hans fimm. Mælitækið heitir Values Survey Module og hefur það verið betrumbætt 

í gegnum árin og hafa fjórar útgáfur litið dagsins ljós, VSM 80, 82, 94 og 08 (Geerthofstede, 

ed). Grunnurinn af könnuninni samanstendur af tuttugu spurningum sem snúa alfarið að 

vinnustaðnum t.d. líðan og samskipti við samstarfsmenn. Rannsóknin sneri upphaflega að því 

að mæla starfsánægju hjá IBM.  

Grunnurinn í mælitæki Hofstede er að þrátt fyrir að starfsmannastefna sé eins í fyrirtækjum 

geti áhrif hennar verið mismunandi eftir löndum (Dolan ofl, 2004). Mælitækið hefur verið 

gagnrýnt t.d. höfðu Spector, Cooper og Sparks (2001) áhyggjur af því hversu innri 

áreiðanleiki væri lítill og því erfitt að túlka niðurstöður rannsókna. Þau töldu því að best væri 

að bæta mælikvarðana í VSM94. 

Ekki eru heldur allir sáttir við menningarvíddirnar sjálfar og hafa þær verið gagnrýndar í 

gegnum árin, til dæmis bentu Orr og Häuser (2008) á ýmsa vankanta á henni. Sem dæmi um 

gagnrýni þeirra er að rannsóknin hafi upphaflega ekki verið menningarrannsókn hjá Hofstede, 

heldur starfsánægjurannsókn hjá IBM. Flestir þátttakendur voru Bandaríkjamenn þó þeir 

störfuðu erlendis fyrir IBM. Það hefur verið dregið í efa að Bandaríkjamenn starfandi hjá 

bandarísku fyrirtæki á erlendri grundu séu að sýna önnur menningareinkenni heldur en 

bandaríkjamenn starfandi í Bandaríkjunum. Ekki sé hægt að draga of miklar ályktanir út frá 

þessum rannsóknum að þeirra mati. Orr og Häuser gerðu rannsókn til að komast að því hvort 

menningarvíddirnar hafi staðist tímans tönn. Þátttakendur voru frá nokkrum löndum, 

niðurstöður þeirra voru að nauðsynlegt væri að endurskoða víddirnar þar sem þær uppfylli 

ekki þarfir 21. aldarinnar. Menningarsamskipti hafa tekið miklum breytingum og áhrif 

pólitískra kerfa eins og kommúnisma hefur minnkað verulega og stefna hins frjálsa markaðar 

er sífellt að aukast. McSweeney (2002) tekur undir gagnrýni Orr og Häuser varðandi þá 

staðreynd að þrátt fyrir stórt úrtak þá sé það aðeins frá starfsmönnum eins fyrirtækis. Einnig 

bendir hann á fleiri galla á kenningu Hofstede t.d. að aðeins sé ein fyrirtækjamenning innan 
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IBM, óháð ólíkum störfum og mismunandi löndum. Með þeirri einföldun gefur Hofstede sér 

að munurinn í svörum sé vegna þjóðmenningar. 

Soares, Farhangmehr og Shoham (2007) telja aftur á móti að menningarvíddir Hofstede 

séu of einfaldar, þar sem menning sé óskýrt hugtak. Mikilvægi þess að geta rannsakað þessar 

víddir á einstaklingum sé mikið þó að notkun nokkurra vídda gefi ekki fullkomna mynd á 

menningarmun. 

2.2  Organizational culture inventory 

Cooke og Rousseau (1988) hönnuðu mælitækið Organizational culture inventory eða OCI. 

Mælitækið mælir fyrirtækjamenningu byggt á skynjun og væntingum einstaklinga á því hvað 

sé eðlileg hegðun innan fyrirtækisins. OCI hjálpar starfsmönnum að átta sig á hvað er 

kjörmenning og hvernig megi breyta ríkjandi fyrirtækjamenningu í átt að henni. 

Menningarstílarnir sýna hvernig ætlast er til að einstaklingar í svipuðum störfum sinni 

störfum sínum og eigi samskipti sín á milli (Cooke og Szumal, 2000). Þeir eru uppbyggjandi 

menning (constructive culture), óvirk menning (passive/defensive culture) og drottnandi 

menning (aggressive/defensive culture). Á mynd 2-l má sjá myndræna framsetningu á OCI. 
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Mynd 2-1 OCI líkanið 

Heimild: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2007. 

Til grundvallar í mælitækinu eru 120 spurningar sem byggja á 12 menningarstílum sem að 

lokum mynda þrjár menningargerðir. Uppbyggjandi menning er fyrsta menningin og byggir 

hún á jákvæðni gagnvart samstarfsmönnum og verkefnum. Metnaður er mikill og áhersla á 

gæði Þessi menning byggir á fjórum menningarstílum sem eru: árangur (achievement), 

sjálfsþroski (self-actualizing), umhyggjusemi (humanistic-helpful) og tengslum (affiliative). 

Árangur, er að starfsfólk setji sér krefjandi en raunhæf markmið, setji fram áætlun um 

hvernig skal ná þeim og stefni þangað með eldmóði. Sjálfsþroski, byggir á þörfinni á 

sjálfsþroska. Fólk á að hafa gaman að því sem það gerir og finnur áhugaverð verkefni. 

Umhyggjusemi snýst um að starfsfólk sé uppbyggjandi og skapandi gagnvart hvort öðru. Þeir 

sem skora hátt í þessu eru umhyggjusamir gagnvart samstarfsfólki. Tengsl fjallar um að 

starfsfólk sé hjálpsamt, vinalegt og sýni öðrum hópmeðlimum tillitssemi (Cooke og 

Rousseau, 1988; Cooke og Szumal, 2000; Humansynergistics,e.d.). 
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Einkenni annarrar menningargerðarinnar óvirk menning, er að starfsmenn gæta þess að 

lenda ekki í ágreiningi sín á milli. Menningarstílarnir hér eru: viðurkenning (approval), 

fastheldni (conventional), háð menning (dependent) og hliðrun (avoidance). 

Viðurkenning er sá stíll að starfsfólk reynir mikið að fá samþykki og viðurkenningu 

annarra. Fastheldni snýst um að starfsfólk lagar sig að umhverfinu og fellur inn í það, gætir 

þess að láta ekki bera á sér. Einstaklingar vilja hafa hlutina eins og þeir eru og vilja 

áreiðanlegt og fyrirsjáanlegt vinnuumhverfi. Háð menning er að allir fara eftir fyrirmælum og 

bera allar ákvarðanir undir yfirmenn sína. Einstaklingar hafa ekki trú á því að þeir hafi neitt til 

málanna að leggja og treysta á aðra til að taka ákvarðanir fyrir þá. Hliðrun er að koma sér 

undan ábyrgð og koma í veg fyrir möguleikann á því að vera kennt um vandamál (Cooke og 

Rousseau, 1988; Cooke og Szumal, 2000; Humansynergistics, e.d). 

Þriðja menningargerðin er drottnandi menning og er einkenni hennar að verkefni eru 

unnin af krafti, þar sem starfsmenn vilja vernda sitt og ekkert svigrúm er fyrir mistök. Vegna 

mikillar samkeppni er samstarf deilda lítið. Menningarstílarnir eru: þverúð (oppositional), 

vald (power), samkeppni (competitive) og fullkomnun (perfectionistic). 

Þverúð snýst um að einstaklingar eiga að vera gagnrýnir og setja sig upp á móti verkum 

annarra. Geta líka verið að benda á minnstu yfirsjónir sem og kenna öðrum um eigin mistök. 

Vald fjallar um að einstaklingar eiga að taka frumkvæðið. Hér er fólk er að skipa öðrum fyrir 

en ekki leiðbeina, sem og stjórna öllu sjálfir. Samkeppni er að einstaklingar eiga að skara fram 

úr og frekar að vinna gegn heldur en með jafningjum sínum. Í fullkomnun er ætlast til þess að 

einstaklingar séu hæfir, fylgist með öllu og skili löngum vinnudögum. Þeir gera miklar kröfur 

til sín sem og til annarra og hafa litla þolinmæði og lítinn áhuga á öðrum (Cooke og 

Rousseau, 1988; Cooke og Szumal, 2000; Humansynergistics,e.d). 

Samkvæmt Cook og Szumal (2000) þá hafa atriði eins og gildi og markmið lítil áhrif á 

fyrirtækjamenningu en viðhorf og gildi starfsmanna hafi mikið um þróun fyrirtækjamenningar 

að segja. OCI mælitækið hefur verið þýtt yfir á fjölda mörg tungumál og notað víðsvegar um 

heim í ólíkum tilgangi, til dæmis til að meta og fylgjast með breytingum í fyrirtækjum og 

skilgreina menningu í afkastamiklum fyrirtækjum (Balthazard, Cooke og Potter, 2006). 

2.3 Mælitæki kennt við Trompenaars  

Samkvæmt Trompenaars og Hampden-Turner (1998) er menning sú aðferð sem fólk notar til 

að leysa vandamál og koma á sáttum. Leiðtogar og starfsfólk hafa sameiginlega skynjun og er 

fyrirtækjamenningin mótuð af henni. 
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Þeir skilgreindu fjórar tegundir af fyrirtækjamenningu sem skiptast í fjölskyldan (the 

family), Effelturninn (the Effel Tower), flugskeytið (the guided missile) og súrefniskassinn 

(the incubator). Ólíkar áherslur eru í ásunum þar sem lóðrétti vísar til jafnræðis á móti 

stigveldi en sá lárétti á mismunandi áherslu á markaðinn og einstaklinginn. Á mynd 2-2 má 

sjá myndræna framsetningu á þessu mælitæki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-2 Líkan Trompenaars og Hampden–Turner 

Heimild: Trompenaars og Wooliams, 2003, þýðing höfundar. 

Fjölskyldan, einkennist af persónulegum samskiptum en einnig þrepaskipt í þeim skilningi 
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miðstýrð. Eiginleg fjölskyldutengsl eru líka algeng og álitið að fjölskyldumeðlimir svíki ekki 
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frumkvæði og oft skiptir meira máli hver gerir hlutina, heldur en hvað hann gerir. Viðbrögð 

við breytingum í umhverfinu sem hefur áhrif á völd er snögg, stjórnendur eru vakandi fyrir 

slíku. Hrós er mikilvægt og fjárhagslegir bónusar geta farið illa í einstaklinga í þessari 
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menningu, sem og allt sem gæti haft áhrif á fjölskylduböndin. Aðaláherslan er á að gera réttu 

hlutina, en ekki á að gera hlutina rétt. 

Effelturninn er valdapíramídi, þar sem skipulagið skiptir meira máli heldur en starfsemin. 

Öll samskipti eru ópersónuleg, það eina sem skiptir máli er hlutverkið sem viðkomandi hefur, 

ekki persónan sjálf. Það hefur engin áhrif á starf þitt hver er yfirmaðurinn, það mikilvæga er 

að þú farir eftir því sem yfirmaðurinn segir, annars getur fyrirtækið ekki gengið. Að mörgu 

leyti er Effelturninn andstæðan við fjölskylduna. Þarfir þínar og metnaður skipta ekki máli, en 

miklar kröfur eru um menntun til að ná á toppinn. Nýsköpun á ekki heima í þessari menningu 

þar sem skipulagið hindrar slíkt, en skýrir verkferlar nýtast vel í starfsemi sem krefst aga í 

vinnubrögðum. Ekkert breytist nema að reglunum sé breytt, þessi tegund af 

fyrirtækjamenningu virkar ekki vel í mjög ólgandi efnahagsumhverfi. 

Flugskeytið, er ólíkt Effelturninum og fjölskyldunni þar sem jafnræði er ríkjandi, en er 

mjög verkefnamiðað og ópersónulegt, eins og Effelturninn. Starfslýsingar eru óskýrar og 

hópurinn verður að gera það sem þarf til að klára verkið, oftar en ekki að fara ótroðnar slóðir. 

Verkefnahóparnir eru þverfaglegir þar sem hver og einn hefur einhverja sérfræðiþekkingu 

fram að færa. Oft er um tímabundna samvinnu að ræða og að loknu verki eru hóparnir leystir 

upp og nýir stofnaðir vegna annarra verkefna sem þarf að leysa. Breytingar eru hraðar og fólk 

er tryggara verkefnum heldur en fyrirtækinu. 

Súrefniskassinn einblínir á einstaklinginn, áhersla á að forða honum frá rútínu. Þessi 

menning er eins og höfuðlaus her, miðstýring og formlegheit eru engin, en þessi menning er 

persónuleg og mikið jafnræði meðal starfsmanna og engin formgerð. Áhersla á nýsköpun og 

uppfinningar er mikil. Um leið og nýsköpunarfasinn er liðinn og reka þarf fyrirtækið hverfur 

þetta sérstaka samband, því erfitt getur verið að halda uppi óformlegri menningu þegar 

fyrirtæki stækkar (Trompenaars og Hampden-Turner,1998;Trompenaars og Wooliams, 2003).  

Sjaldan má finna þessar tegundir af fyrirtækjamenningu einar og sér, iðulega blandast þær 

saman að einhverju leyti. Þær eru einnig tengdar þjóðmenningu hvers lands. 

Eins og fram hefur komið mun mælitæki kennt við Denison vera notað í þessari rannsókn. 

Það mælitæki skiptir menningu í fjórar víddir sem eru: aðlögunarhæfni, hlutverk og stefna, 

þátttaka og aðild og samkvæmni og stöðugleiki. OCI mælitækið sem byggir á skynjun og 

skiptir menningu í nokkrar víddir er sambærilegt DOCS að því leyti, tenging við 

markaðshneigð er engu að síður ekki til staðar í því. Mælitæki Trompenaars og 

menningarvíddir Hofstede eru líkar að því leyti að þjóðmenning er talinn stór skýringarþáttur í 

hversu ólíkt víddirnar eru að birtast á milli landa. 
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Samkvæmt niðurstöðum Desphandé og Farley (1999) er markaðshneigð og 

fyrirtækjamenning lykilþættir í árangri fyrirtækis. Eins og fram kom í inngangi er tilgangur 

þessarar rannsóknar að meta fyrirtækjamenningu og markaðshneigð Orkuveitu Reykjavíkur í 

dag þróun frá 2007. Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir nokkrum tegundum af 

fyrirtækjamenningu sem og mælingum á henni. Í næsta kafla verður gerð grein fyrir 

kenningum um markaðshneigð. 
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3. Markaðshneigð 

Með grein árið 1989 tengdu Desphandé og Webster fyrirtækjamenningu og markaðshneigð 

saman. Ári seinna komu tvær skilgreiningar á markaðshneigð sem verður gerð grein fyrir hér 

á eftir. Annars vegar er það skilgreining Kohli og Jaworski (1990), sem er aðgerðar nálgun og 

hins vegar Narver og Slater (1990) með menningarlega nálgun. 

3.1  Þróun markaðshneigðar 

Desphandé og Webster (1989) bentu á hversu nátengd fyrirtækjamenningin er 

markaðshneigðinni. Eins og kom fram í fyrsta kafla þá er fyrirtækjamenning þau gildi sem eru 

ríkjandi í fyrirtækinu og þau hafa vissulega áhrif á hvernig starfsmenn koma fram við 

viðskiptavini sína. Sé vilji innan fyrirtækis að auka markaðshneigðina þarf að skoða vel 

hvernig fyrirtækjamenningin er í viðkomandi fyrirtæki og hvar þarf að bæta hana til að auka 

markaðshneigðina. 

Kenningar um markaðshneigð hafa verið grundvöllur markaðsfræðinnar allt frá miðri 

síðustu öld, árið 1990 tengdu Kohli og Jaworski sem og Narver og Slater markaðshneigð við 

árangur fyrirtækja. 

Árið 1935 gaf forveri American Marketing Association (AMA, 2010b) samtakanna, 

National Association of Marketing Teachers út skilgreiningu á markaðssetningu sem hljóðað 

eftirfarandi: 

„Markaðssetning snýst um að stýra ferli vöru og þjónustu frá framleiðanda til 

viðskiptavina“
2
 

”Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and 

services from procedures to consumers“ 

Peter Drucker (1954) kom að kjarna markaðshneigðar í bók sinni “The Practice of 

Management” þar sem hann kynnti til sögunnar markaðsáherslu, fyrstur manna (Deshpandé 

og Webster, 1989, Aggarwal og Singh,2004). 

 

 

                                                      
2 Þýðing höfundar 
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Samkvæmt Drucker er;  

“Markaðssetning er í sjálfu sér ekki sérhæfð starfsemi og því mun víðtækara hugtak 

en sölustarfsemi. Markaðssetning nær yfir allar hliðar starfseminnar. Endanlegur 

árangur ræðst af markaðsstarfseminni, þ.e. séð út frá sjónarhóli viðskiptavinarins”
3
.  

“Marketing is not only much broader than selling, it is not a specialized activity at all. 

It encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view 

of its final result, that is, from the customer‟s point of view.” 

Drucker (1954) kemur einnig inn á það í bók sinni að það væri ekkert fyrirtæki til ef ekki 

væru viðskiptavinir. Það er sammerkt með nýjustu skilgreiningu AMA og Drucker að 

aðalmálið þegar kemur að markaðssetningunni er viðskiptavinurinn. Því það sé hann sem 

ákveður hvað er verðmætt og hvað hann er tilbúinn að borga fyrir, þannig skipti starfsemin 

sem slík ekki máli. Það sem skiptir máli er viðskiptavinurinn, þar sem hann ákvarðar hvort 

fyrirtækið lifir af eða ekki.  

Levitt (1960) benti á mikilvægi þess að fyrirtæki hugsi ekki eingöngu út frá framleiðslu- og 

vöruáherslu, í grein sinni Marketing Myopia. Nauðsynlegt sé að taka mið af þörfum og 

löngunum viðskiptavina og aðlaga sig að síbreytilegum markaði. Það sé undir fyrirtækjunum 

sjálfum komið að skapa sinn eigin vöxt og búa til sín vaxtartækifæri. Mikilvægt sé að 

fyrirtæki átti sig á því að þau eru að uppfylla þarfir og skapa verðmæti fyrir viðskiptavini, en 

ekki að framleiða vörur. 

Rannsóknir Narver og Slater (1990) og Kohli og Jaworski (1990) byggja á rannsóknum um 

markaðsáherslu (marketing concept), en skv. Felton (1959, bls. 55) er markaðsáhersla: 

„Markaðsáhersla er fyrirtækjamenning þar sem markaðsstarfsemin er drifkrafturinn í 

starfseminni, með það að leiðarljósi að hámarka langtíma hagnað fyrirtækisins"
4
 

"A corporate state of mind that insists on the integration and coordination of all of the 

marketing functions which, in turn, are melded with other corporate  functions, for the 

basic objective of producing maximum long- range corporate profits" 

Grönroos (1989) hefur ekki verið sáttur við skilgreiningar AMA í gegnum tíðina og þótt 

þær of framleiðslumiðaðar en huga ekki nógu mikið að viðskiptavininum. Hann taldi 

                                                      
3 Þýðing höfundar 

4 Þýðing höfundar 
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aðalatriðið vera að viðhalda langtímasambandi við viðskiptavini og kom með eigin 

skilgreiningu á markaðssetningu, en ekki er hægt að segja að mikið beri á milli skilgreiningar 

hans og skilgreiningu AMA. Skilgreining Grönross er eftirfarandi: 

„Markaðssetning er að koma á, þróa og viðhalda langtíma viðskiptasambandi við 

viðskiptavini þannig að markmiðum beggja aðila sé náð. Þetta er gert með samskiptum 

og að standa við gefin loforð“
5
 

Marketing is to establish, develop and commercialise long-term customer 

relationships, so that the objectives of the parties involved are met. This is done by a 

mutual exchange and keeping of promises. 

Samkvæmt Kohli og Jaworski (1990) byggir markaðsáhersla á þremur þáttum, en þeir eru 

áhersla á viðskiptavini (customer focus), samhæft markaðsstarf (coordinated marketing) og 

arðsemi (profitability). Innleiðing á þessari hugmyndafræði í fyrirtækjum hefur verið nefnd 

markaðshneigð. Margt er líkt með áherslu Kohli og Jaworski (1990) og Drucker (1954). 

Narver og Slater (1990) skilgreina aftur á móti markaðshneigð sem fyrirtækjamenningu. 

AMA hefur sett fram nokkrar skilgreiningar en sú nýjasta er frá október 2007 (AMA,2010) 

og hljómar hún: 

 „Markaðssetning er aðferðafræðin til að miðla vörum og þjónustu sem hafa gildi fyrir 

viðskiptavini, samstarfsaðila og þjóðfélagið í heild“.
6
 

”Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

clients, partners, and society at large” 

Í skilgreiningum AMA í gegnum tíðina, hefur ætíð verið mikil áhersla á að markaðssetning 

(marketing) snúist um að uppfylla þarfir viðskiptavina með vörum og þjónustu. AMA (2010) 

telur mikilvægt atriði vera komið inn í nýju skilgreininguna en það er að markaðsfræði snúist 

um langtímasamband en ekki skammtíma, en slíkt sé til hagsbóta fyrir fyrirtækið. Á mynd 3-1 

hafa skilgreiningar fræðimanna verið flokkaðar eftir áherslum þeirra. 

 

                                                      
5 Þýðing höfundar 

6 Þýðing höfundar 
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Mynd 3-1 Mismunandi áherslur á markaðshneigð 

Samhljómurinn í þessum skilgreiningum er talsverður eins, þar sem Felton Narver og 

Slater skilgreina markaðshneigð sem fyrirtækjamenningu. Felton kemur einnig inn á 

mikilvægi langtímasambands sem undirstaða hagnaðar fyrirtækis, slíkt kemur ekki inn í 

skilgreiningar AMA fyrr en 2007. Drucker, AMA, Grönroos og Kohli og Jaworski á hinn 

bóginn leggja aðaláhersluna á viðskiptavininn og hagnað fyrirtækisins. Í næstu köflum verður 

farið nánar í skilgreiningar Kohli og Jaworski (1990) og Narver og Slater (1990), hvað 

einkennir þær, forsendur, ávinning markaðshneigðar, gagnrýni á þær og að lokum hvað er líkt 

með þessum tveimur skilgreiningum. 

3.2 Skilgreining Kohli og Jaworski 

Rannsókn Kohli og Jaworski (1990) var þeirra leið til að koma með skilgreiningu á hugtakinu 

markaðshneigð. Þeir lögðu spurningarlista fyrir sextíu og tvo stjórnendur í fjórum borgum í 

Bandaríkjunum. Viðmælendur voru frá litlum og stórum fyrirtækjum, bæði með og án reynslu 

í markaðsmálum. Tilgangurinn með rannsókninni var að ná yfir alla þá þætti sem 

markaðshneigð byggir á og að setja fram skilgreiningu á hugtakinu. 

Kohli og Jaworski (1990) komust að þeirri niðurstöðu að markaðshneigð byggðist á 

þremur þáttum. Í fyrsta lagi áhersla á þarfir viðskiptavina (customer focus), sem var 

lykilþáttur í þeirra huga, þar sem fyrirtæki aflar upplýsinga um þarfir viðskiptavina sinna bæði 

núverandi og framtíðar. Í öðru lagi samþætt markaðsstarf (coordinated marketing), sem fjallar 

um mikilvægi þess að allir í fyrirtækinu þekki hverjar þarfir viðskiptavinanna séu. Í þriðja lagi 

arðsemi (profitability), sem er afleiðing markaðshneigðar. 

Uppfylla þarfir viðskiptavina 

 NAMT - 1935 

 Drucker  - 1954 

 Levitt  - 1960 

 Kohli og Jaworski - 1990 

 Grönroos - 1989 

 AMA - 2008 

Fyrirtækjamenning 

 Felton - 1954 

 Narver og Slater - 1990 
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Út frá rannsóknum sínum settu Kohli og Jaworski (1990) fram skilgreiningu á 

markaðshneigð sem: 

„Víðtæk söfnun markaðsupplýsinga á þörfum núverandi og framtíðar viðskiptavina, 

miðlun þeirrar þekkingar á milli deilda fyrirtækisins og viðbrögð fyrirtækisins við 

þeim.”
7
 

"Market orientations is the organizationwide generation of market intelligence 

pertaining to current and future customer needs, dissemination of the intelligence 

across departments, and organizationwide responsiveness to it" 

Skilgreining þeirra er aðgerðarmiðuð og auðveldar hún innleiðingu markaðshneigðar 

(Auður Hermannsdóttir, 2006). Á mynd 3-2 má sjá myndræna framsetningu á henni. 

 

 

 

Mynd 3-2 Grunnstoðir markaðshneigðar skv. Kohli og Jaworski 

Heimild: Kohli og Jaworski,1990. 

Öflun upplýsinga um markaðinn er fyrsta skrefið, þar er bæði átt við munnlegar 

upplýsingar sem og rannsóknir og greiningar á óskum þeirra. Mikilvægt er að allar deildir taki 

þátt í þessu ferli en ekki aðeins markaðsdeildin. 

Miðlun upplýsinga, þegar búið er að safna upplýsingum er nauðsynlegt að þeim sé miðlað 

á milli allra deilda fyrirtækisins. Nauðsynlegt er að allir hlutaðeigandi starfsmenn bregðist við 

                                                      
7 Þýðing höfundar 
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nýjum upplýsingum með þarfir viðskiptavinanna í huga. Til þess að árangur náist er 

mikilvægt að samskipti innan deilda og milli deilda séu góð. 

Viðbrögð við upplýsingum, er mikilvæg því öll vinnan sem á undan er gengin getur orðið 

til einskins ef ekkert er gert við upplýsingarnar. Þá verið að tala um rétt viðbrögð við þeim 

miðað við þarfir viðskiptavinanna til dæmis markaðssetning vöru, dreifileiðir og fleira. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu líta Kohli og Jaworski (1990) á markaðshneigð sem 

endalaust ferli. Í raun er markaðshneigð eitthvað sem stöðugt er í gangi hjá fyrirtækinu, ekki 

er um átaksverkefni að ræða (Auður Hermannsdóttir, 2006; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2004). 

3.2.1 Forsendur markaðshneigðar 

Kohli og Jaworski (1990) flokkuðu forsendur markaðshneigðar í þrennt; æðstu stjórnendur 

(senior management factors), samspil  deilda (interdepartmental dynamics), og skipulag 

fyrirtækis (organizational systems). Þeir telja þessa þætti geta ýtt undir eða hindrað 

innleiðingu aukinnar markaðshneigðar. Á mynd 3-3 má sjá myndræna framsetningu á 

forsendum og afleiðingum markaðshneigðar samkvæmt skilgreiningu Kohli og Jaworski 

(1990). 
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Mynd 3-3 Forsendur og áhrif markaðshneigðar skv. Kohli og Jaworski 

Heimild: Kohli og Jaworski,1990. 

Æðstu stjórnendur, hafa langmikilvægasta hlutverkið þegar kemur að innleiðingu 

markaðshneigðar og skoðun fyrirtækjamenningar, samkvæmt rannsóknum. Grundvallaratriði 

til þess að markaðshneigð gangi vel er skuldbinding þeirra og vilji. Vanti skýr skilaboð frá 

æðstu stjórnendum er ekki líklegt að fyrirtæki teljist vera markaðshneigt (Kohli og Jaworski, 

1990; Pulendran, Speed og Widing, 2000). Áhersla þeirra á markaðshneigð hefur áhrif á alla 

aðgerðarþætti markaðshneigðar þ.e. söfnun, miðlun og viðbrögð við upplýsingum (Jaworski 

og Kohli, 1993). Stjórnendur mega ekki vera áhættufælnir, mega ekki senda misvísandi 

skilaboð, afstaða þeirra til breytinga verður að vera jákvæð og þeir verða að trúa á mikilvægi 

markaðshneigðar (Kohli og Jaworski, 1990). Mikilvægt er að æðstu stjórnendur rugli ekki 

saman markaðshneigð við auglýsingamennsku. Ólíklegt er að vel gangi að innleiða 

markaðshneigð í fyrirtæki, tengi æðstu stjórnendur markaðshneigð við kynningar- eða 

sölustarf. Einnig er mikilvægt að gert sé ráð fyrir fjármagni og starfsmönnum til að sinna 

þeim verkefnum sem tengjast markaðshneigð (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004). Mikilvægt 

er einnig að æðstu stjórnendur eigi góð samskipti við starfsfólk, en slíkt er líklegt til að draga 

úr ágreiningi á milli deilda (Kohli og Jaworski, 1990). 

Margar rannsóknir hafa stutt mikilvægi hlutverks æðstu stjórnenda við innleiðingu á 

markaðshneigð (Aggarwal og Singh, 2004; Chelariu, Quattarra, og Dadzie, 2002; Rapp, 

Schillewaert og Hao 2008 og Subramanian, Kumar, og Strandholm, 2009). 

Samspil deilda, er önnur forsenda markaðshneigðar. Mjög mikilvægt er að ekki séu til 

staðar deildarmúrar og að skipulagið gangi út á að stjórna ferlum en ekki deildum (Kohli og 
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Jaworski, 1990; Lancaster og Velden 2004). Niðurstöður sýndu að góð samskipti og tengsl 

milli deilda höfðu jákvæð áhrif á markaðshneigð, einnig er nauðsynlegt að umburðarlyndi sé 

til staðar. Mikilvægt er að áhugi sé milli deilda þegar kemur að nýjum hugmyndum eða 

tillögum, þ.e. að flæði upplýsinga sé gott og vel tekið í slíkt. Sé slíkt ekki til staðar mun það 

torvelda flæði upplýsinga milli deilda og koma í veg fyrir markaðshneigð (Kohli og Jaworski, 

1990).  

Kohli og Jaworski (1990) nefna þrjá mikilvæga þætti í þessu sambandi, en þeir eru 

ágreiningur milli deilda (interdepartmental conflict), tengsl milli deilda (interdepartmental 

connectedness) og umburðarlyndi (concern for ideas of other departments) gagnvart 

hugmyndum úr öðrum deildum. 

Skipulag fyrirtækis er þriðja forsenda markaðshneigðar samkvæmt Kohli og Jaworski 

(1990). Þeir töldu nokkra þætti í skipulagi fyrirtækja skipta mestu en þeir eru: deildaskipting 

(departmentalization), formlegheit (formalization), miðstýring (centralization), 

markaðshneigt umbunarkerfi (market-based reward systems) og viðurkenning á pólitískri 

hegðun (acceptance of political behavior). 

Deildaskipting snýr að því hversu einangraðar deildir eru frá hvor annarri. Formlegheit og 

miðstýring hafa áhrif á markaðshneigð samkvæmt rannsóknum Jaworski og Kohli (1993) og 

Aggarwal (2003) studdi þá niðurstöðu. Markaðshneigt  umbunarkerfi var í þeirra huga 

mikilvægt, því séu stjórnendur metnir út frá markaðsþáttum í stað skammtímahagnaðar er 

líklegra að þeir leggi áherslu á langtímamarkmið. Ánægja viðskiptavina er ekki mikilvæg í 

huga þeirra stjórnenda sem eru metnir út frá skammtímahagnaði. Webster (1988) taldi það 

grundvallaratriði að velja rétt umbunarkerfi. Kohli og Jaworski (1990) töldu að öll pólitísk 

hegðun starfsmanna hamlaði markaðshneigð, því markaðshneigðin krefst þess af starfsfólki að 

það sé með sameiginleg markmið og sameiginlega ferla til að ná þeim, en slíkt hefur jákvæð 

áhrif á markaðshneigð (Jaworski og Kohli,1993; Pulendran, Speed og Widing, 2000).  

3.2.2 Ávinningur af markaðshneigð 

Kohli og Jaworski (1990) töldu að flokka mætti ávinning markaðshneigðar í þrjá þætti, áhrif 

á viðskiptavini (customer responses), áhrif á starfsfólk (employee responses) og áhrif á 

frammistöðu fyrirtækja (business performance). Hér mun verða fjallað nánar um þessa 

flokka. 

Áhrif á viðskiptavini er samkvæmt Kohli og Jaworski (1990) lykilþáttur í markaðshneigð. 

Áhersla á viðskiptavini leiddi til ánægðari viðskiptavina og endurtekinnar viðskipta. Ánægðir 
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viðskiptavinir hafa áhrif á aðra tilvonandi viðskiptavini vegna góðs orðspors (word of mouth). 

Rannsóknir Cano, Carrilla og Jaramillo (2004), Singh og Ranchhod (2003), Kirca, 

Jayachandran og Bearden (2005) staðfesta þessi tengsl. Áhrif á starfsfólk, er mikið því það 

fyllist stolti af því að tilheyra liðsheild með það sameiginlega markmið að uppfylla þarfir 

viðskiptavina. Markaðshneigð eykur einnig samhug (espirit de corps) meðal starfsmanna. Af 

þessu leiðir meiri starfsánægja, samhugur meðal starfsmanna, tryggð og sú tilfinning að 

framlag þeirra skipti máli fyrir fyrirtækið (Kohli og Jaworski,1990; Jaworski og Kohli 1993). 

Fleiri fræðimenn hafa tekið undir þessa skoðun, t.d. benti Siguaw, Brown og Winding (1994) 

á að það væri jákvæð fylgni milli stigs markaðshneigðar og ánægju starfsmanna og tryggðar 

þeirra við fyrirtækið. Tryggð við fyrirtækið vísar til þeirrar tilfinningar að tilheyra einhverju, 

en slíkt hvetur fólk til að leggja sig enn meira fram og hefur áhrif á frammistöðu þeirra sem 

getur farið fram úr væntingum fyrirtækisins til þeirra (Meyer og Herscovitch, 2001). 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hlutverki starfsmanna í því að koma markaðshneigð á í 

fyrirtækinu. (Castro,Armario og Sanches del Rio, 2005). Markaðshneigð og áhrif á 

frammistöðu fyrirtækja tengjast sterkum jákvæðum böndum. Rekja má þá tengingu til þess 

að fyrirtæki leggi sig fram í að uppfylla þarfir viðskiptavina sinna og sinni því betur heldur en 

samkeppnisaðilarnir. Margar rannsóknir hafa stutt þá tilgátu að tengsl séu til staðar milli 

markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækis (Agarwal, Erramilli og Dev, 2003; Avlonitis og 

Gounaris, 1997; Fritz, 1996; Jaworski og Kohli, 1993; Kohli og Jaworski, 1990; og Narver og 

Slater, 1990). 

Kohli og Jaworski (1990) og Jaworski og Kohli (1993) telja að fjórir umhverfisþættir geti 

haft áhrif á tengsl markaðshneigðar og árangur fyrirtækis. Þeir eru órói á markaði (market 

turbulence), samkeppni (competition), hraði tækniþróunar (technological turbulence) og 

efnahagsumhverfi (economy).  

Órói á markaði er samspil þarfa neytenda og hversu vel fyrirtækið getur uppfyllt þær. 

Þegar mikill órói er á markaðnum eru þarfir neytenda sífellt að breytast og líklegt að 

fyrirtækið geti ekki komið til móts við þær, til lengri tíma litið. Þegar órói er lítill eru þarfir 

neytenda stöðugar og fyrirtækið getur komið til móts við þær (Kohli og Jaworski,1990). Kohli 

og Jaworski (1990) töldu að því meiri sem óróinn á markaði væri því sterkara væri sambandið 

milli markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækja. Slater og Narver (1994) komust að því að 

ávinningur markaðshneigðar minnki á órólegum mörkuðum. Rannsóknir Greenley (1995) 

bentu líka til að á órólegum mörkuðum minnkaði ávinningur af markaðshneigð. Hann telur að 

kostnaðurinn við að auka markaðshneigð á órólegum mörkuðum sé meiri en ávinningurinn og 

því sé betra að vera ekki að reyna að uppfylla þarfir markaðarins. Gray (1994) komst að þeirri 
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niðurstöðu í rannsókn sem hann framkvæmdi á Nýja Sjálandi að markaðshneigð fyrirtæki geti 

náð yfirburðum framyfir þau fyrirtæki sem ekki eru markaðshneigð þegar mikill órói er á 

mörkuðum. Fleiri rannsóknir (Kim,2004; Kwaku, 1997 og Pulendran, Speed og Widing 2000) 

sýndu fram á að sambandið milli markaðshneigðar og árangurs styrktist eftir því sem óróinn á 

markaði jókst. Samkeppni er talin hafa aukin áhrif á samband markaðshneigðar og 

frammistöðu fyrirtækja. Í mikilli samkeppni hefur viðskiptavinurinn fleiri valkosti og því er 

nauðsynlegt fyrir fyrirtækið að fylgjast vel með og vera tilbúið að bregðast við breyttum 

þörfum til að koma í veg fyrir að viðskiptavinurinn leiti annað (Kohli og Jaworski, 1990). 

Samkvæmt Slater og Narver (1994) eiga markaðshneigð fyrirtæki að vera tilbúin til að ná og 

viðhalda samkeppnisforskoti óháð samkeppnisumhverfi. Það eigi að vera markmið allra 

fyrirtækja að skapa framúrskarandi virði fyrir viðskiptavini sína og þau fyrirtæki sem eru mest 

markaðshneigð eru best undir það búin óháð samkeppni. Avlonitis og Gounaris (1999) bentu 

á að mikilvægi þess að hvati fyrirtækja til að innleiða markaðshneigð sé ekki mikill þegar 

samkeppnin er lítil. Hraði tækniþróunar hefur áhrif á hversu vel fyrirtæki fylgjast með 

óskum viðskiptavina sinna. Eftir því sem tækniþróun er hraðari í umhverfi fyrirtækja þá 

fylgjast þau síður með breytingum í óskum viðskiptavina sinna Fyrirtækin eyði of miklum 

tíma í tækniþróanir en vanrækti á sama tíma viðskiptavininn og að mæta breytingum á hans 

þörfum. Þar af leiðandi torveldaði slíkt ástand markaðshneigð (Varela og Rio,2003). 

Efnahagsumhverfið er talið hafa áhrif á sambandið milli markaðshneigðar og frammistöðu 

fyrirtækja, en sambandið er sterkara eftir því sem efnahagsástandið er veikara (Kohli og 

Jaworski, 1990). Þegar efnahagsástand er veikt þá verða viðskiptavinir meðvitaðri um gæði 

og þá þurfa fyrirtæki að þekkja betur þarfir viðskiptavinanna, til að geta brugðist við þeim og 

uppfyllt. Aftur á móti geta fyrirtæki í sterku efnahagsástandi verið með lágmarks 

markaðshneigð. Engu að síður getur það verið erfitt fyrir fyrirtæki að auka markaðshneigð 

sína þegar efnahagsástand er slæmt, þar sem skortur á fjármagni gæti hamlað slíku starfi. 

Selnes, Jaworski og Kohli (1996) sögðu að sambandið væri sterkast í kapítalísku umhverfi, en 

ekki þar sem aðkoma hin opinbera er mikil. Þetta studdu rannsóknir Sin, Tse, Yau, Chow og 

Lee (2003), sem sýndu fram á að samband markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækja færi 

eftir hagkerfi. Sambandið var ekki eins sterkt í hagkerfi eins og í Kína, þar sem aðkoma hins 

opinbera er mjög mikil.  
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3.2.3 Gagnrýni á skilgreiningu Kohli og Jaworski 

Ekki var skilgreiningunni tekið möglunarlaust og hafa gagnrýnisraddir verið allnokkrar og 

margar áhugaverðar. 

Greenley (1995) bendir á að ekki sé hagstætt fyrir fyrirtæki að auka markaðshneigð sína ef 

markaðsaðstæður eru mjög óstöðugar (turbulent) sem og ef tækniframfarir eru hraðar. 

Sífelldar breytingar í markaðsaðgerðum geta verið mjög kostnaðarsamar. Betra væri fyrir 

fyrirtæki í slíkum aðstæðum að vera samkvæm sjálfum sér í markaðsaðgerðum.  

Harris (1996) telur það vera galla á vinnu Kohli og Jaworski að ekki sé komið með skýrt 

módel. Þeir sýni módel með tilgátum en margbreytileikinn í niðurstöðunum er ekki sýndur. 

Harris bendir á að tekið hafi verið tillit til of fárra ytri þátta sem gætu haft áhrif á 

markaðshneigð. Og þar sem sú takmörkun sé til staðar sé alveg eins líklegt að það vanti fleiri 

áhrifaþætti í módelið.  

Hurley og Hult (1998) telja það takmarkandi þátt í skilgreiningunni að ekki sé tekið tillit til 

nýsköpunar. Þeir segja að fyrirtæki verði að huga að nýsköpun svo einhver virkni sé á 

mörkuðum.  

Song og Parry (2009) telja að skoðun Kohli og Jaworski á hvaða áhrif stjórnendur geta haft 

á markaðshneigð fyrirtækis séu ofmetin. Þannig séu lykilþættir sem hafi áhrif á æskilegt stig 

markaðshneigðar, eins og styrkleiki í samkeppni og órói á markaði, ekki á valdi stjórnenda 

innan fyrirtækisins. Stefna stjórnenda varðandi markaðshneigð fyrirtækisins er engu að síður 

mikilvæg. Gima (1996) heldur því fram að áhrif markaðshneigðar á frammistöðu fyrirtækja 

séu ofmetin og nauðsynlegt að taka tillit til fleiri þátta. Hann taldi að markaðshneigð hafi lítil 

áhrif á sölu vörunnar og þar af leiðandi á hagnað. Gima (1995) benti á að þó svo að 

markaðshneigð hafi áhrif á velgengni nýrrar vöru þá færi sú velgengni eftir eðli vörunnar. 

Áhrifin virðast vera meiri ef varan hefur stigvaxandi áhrif á bæði viðskiptavini og fyrirtækið. 

Markaðshneigð hefur samkvæmt Gima meiri áhrif á fyrstu stigum framleiðslunnar (product 

life cycle). 

3.3 Skilgreining Narver og Slater 

Sex mánuðum eftir að grein Kohli og Jaworski birtist, birtu Narver og Slater rannsókn sína. 

Meginviðfangsefnið var að tengja markaðshneigð við fjárhagslegan ávinning fyrirtækis. 

Tilgangur rannsóknarinnar var einnig að þróa mælitæki sem gæti mælt markaðshneigð sem og 

skýrt áhrif þess á hagnað fyrirtækja. Þeir framkvæmdu rannsókn á hundrað og fjörtíu 

fyrirtækjum úr ólíkum greinum (Narver og Slater, 1990). 
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Samkvæmt Narver og Slater (1990) er markaðshneigð:  

„Markaðshneigð er fyrirtækjamenning þar sem allir starfsmenn eru trúir því að 

veita viðskiptavininum á sem áhrifaríkastan hátt, mestan ávinning af 

viðskiptum/samskiptum sínum við skipulagsheildina."
8
 

"Market orientation is the organization culture that most effectively and efficiently 

creates the necessary behaviors for  the creation of superior value for buyers and, 

thus, continuous superior performance for the business" 

Þeir sögðu markaðshneigð samanstanda af þremur hegðunarþáttum, viðskiptavinahneigð 

(customer orientation), samkeppnishneigð (competitor orientation) og samþætt 

markaðsstarf (interfunctional coordination). Þeir telja að markaðshneigð samanstandi einnig 

af hagnaði og langtímaáherslu (Narver og Slater, 1990). 

Viðskiptavinahneigð snýst um að skapa aukið virði fyrir viðskiptavini sem er lykilatriði til 

að ná og halda samkeppnisforskoti. Hún gerir þá kröfu að allir starfsmenn þekki virðiskeðju 

fyrirtækisins sem og þær hömlur sem eru í markaðsumhverfinu. Slík vitneskja er grundvöllur 

þess að vita hverjar þarfir mögulegra viðskiptavina eru og hvernig hægt er að uppfylla þær. 

Samkeppnishneigð er að fyrirtækið þekki vel til styrkleika, veikleika, getu og stefnu 

núverandi og ekki síst mögulegra framtíðar keppinauta. Samþætt markaðsstarf er þegar allar 

deildir fyrirtækisins leggjast á eitt til að hámarka ánægju viðskiptavina fyrirtækisins. Slík 

vinna fer fram í öllum deildum fyrirtækisins ekki aðeins í markaðsdeild. Langtímaáhersla er 

nauðsynleg í innleiðingu á þeirri breyttu hegðun sem markaðshneigð kallar á og hagnaður er 

eitt af markmiðum markaðshneigðar. Samspil þessara þátta má sjá á mynd 3-4. 

 

                                                      
8 Þýðing höfundar 
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Mynd 3-4 Grunnstoðir markaðshneigðar skv. Narver og Slater 

Heimild: Narver og Slater,1990. 

Niðurstöður Narver og Slater (1990) sýndu að markaðshneigð hefur áhrif á fjárhagslegan 

ávinning fyrirtækja. Þeir töldu að markaðshneigð væri mikilvæg þar sem fyrirtæki með mikla 

markaðshneigð héldu betur í viðskiptavini og sköpuðu inngönguhömlur inn á markaði. Þeir 

töldu mikilvægt fyrir fyrirtæki að taka upp það stig af markaðshneigð sem væri við hæfi fyrir 

það. Þeir komu einnig fram með mælitækið MKTOR sem betur er gerð grein fyrir í kafla 

fjögur. 

3.3.1 Gagnrýni á skilgreiningu Narver og Slater 

Dreher (1994) fannst það gagnrýnivert á skilgreiningu Narver og Slater að þeir mæla 

eingöngu hegðun þegar verið er að skoða markaðshneigð og útskýra ekki af hverju. Einnig 

telur hún að skilgreining þeirra á markaðshneigð sé ekki nógu skýr. Hún taldi að skilningur 

fræðimanna á hugtakinu væri mismunandi. 
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Harris og Ogbanna (1999) gagnrýna skilgreiningu Narver og Slater á fyrirtækjamenningu 

og segja að ekki sé hægt að tala um einstaka menningu, þar sem hún samanstandi af nokkrum 

þáttum. Þeir segja að skilgreiningin taki ekkert tillit til hversu víðfeðmt hugtakið menning sé. 

Einnig finnst þeim gagnrýnivert að litið sé á menningu sem eitthvað sem stjórnendur geti búið 

til og stjórnað. Slíkt sé allt of mikil einföldun að mati Harris og Ogbonna. Einnig hefur 

staðhæfing Narver og Slater um að menning og árangur séu tengd verið gagnrýnd (Hopfl, 

Smith og Spencer 1992).  

Rannsóknir hafa snúið við staðhæfingu Slater og Narver (1994) um að markaðshneigð sé 

fyrirtækjamenning þar sem allt snúist um að auka virði fyrir viðskiptavini. Samkvæmt 

Steinman, Deshpandé og Farley (2000) felur markaðshneigð í sér mikla viðskiptavinahneigð 

og að það eigi að meta markaðshneigð fyrirtækis út frá því hvernig viðskiptavinir skynja það. 

Það er að segja að viðeigandi stig markaðshneigðar vísi til þess hvað viðskiptavinum finnist 

að það eigi að vera. Þar af leiðandi sé markaðshneigð og tengsla markaðssetning (relationship 

marketing) mjög tengd þar sem þau leggja bæði áherslu á að til að ná samkeppnisforskoti eigi 

fyrirtæki að laða til sín og halda viðskiptavinum með því að stöðugt að uppfylla þarfir þeirra. 

3.4  Samhljómur kenninganna 

Skilgreiningar um markaðshneigð eru settar fram í báðum rannsóknunum en þó er 

áherslumunur á þeim. Áhersla Kohli og Jaworski snýst um aðferðir til að hrinda 

markaðshneigð í framkvæmd og leggja þeir mun meiri áherslu á viðskiptavininn. Narver og 

Slater, telja að markaðshneigð sé fyrirtækjamenning. Þessi áherslumunur hefur orðið til þess 

að viðhorf til markaðshneigðar eru tvennskonar og aðhylltust fræðimenn aðra hvora 

skilgreininguna (Homburg og Pflesser, 2000). 

Þeir þættir sem rannsóknirnar eiga sameiginlegt er t.d. áherslan á að allir í fyrirtækjunum 

þurfi að koma að markaðshneigð og að öll fyrirtæki séu markaðshneigð, aðeins mismikið. 

Tenging fjárhagslegs ávinnings og markaðshneigðar er niðurstaða beggja rannsókna. 

Niðurstöðum þeirra ber hins vegar ekki saman hvað varðar tengingu hagnaðar við 

markaðshneigð. Kohli og Jaworski (1990) telja að bein tengsl séu á milli markaðshneigðar og 

hagnaðar, en Narver og Slater (1990) sögðu að markmiðið með markaðshneigð væri 

hagnaður. Engu að síður leggja báðir aðilar áherslu á að markaðshneigð hafi jákvæð áhrif á 

afkomu fyrirtækja. 

Narver og Slater fjalla ekkert um þá jákvæðu þætti sem markaðshneigðin hefur á 

viðskiptavini og starfsfólk samkvæmt Jaworski og Kohli (1990). Narver og Slater (1990) 
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fjalla ekki heldur um þær forsendur sem Kohli og Jaworski segja að séu líklegar til að ýta 

undir markaðshneigð. 

Gagnrýni á þessar ólíku skilgreiningar hefur minnkað undanfarin ár þegar fræðimenn hafa 

verið að horfa meira til þess að hægt sé að sameina þessar skoðanir. Einnig hefur verið bent á 

að þessar tvær nálganir séu samræmanlegar og að þær útiloki ekki hvor aðra og að 

markaðshneigð samanstandi af menningarlegri nálgun og aðgerðarlegri (Cervera, Molla og 

Sánches, 2001). Sameining á aðgerðarvídd Kohli og Jaworski annars vegar og menningarvídd 

Narver og Slater hins vegar, hefur verið gerð, sbr. mynd 3-5 (Auður Hermannsdóttir, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 3-5 Tvær víddir markaðshneigðar 

Heimild: Kohli og Jaworski, 1990; Narver og Slater, 1990. 

Með því að flétta aðgerðarþætti Kohli og Jaworski (1990) við menningarþætti Narver og 

Slater (1990), sést vel að viðskiptavinahneigð, samkeppnishneigð og samþætt markaðsstarf 

endurspegla allar aðgerðir markaðshneigðs fyrirtækis (Auður Hermannsdóttir, 2006). 
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3.5 Markaðshneigð og árangur fyrirtækja 

Heildarlíkan markaðshneigðar gerir ráð fyrir aðgerðarskilgreiningu og 

menningarskilgreiningu og byggir á rannsóknum Kohli og Jaworski (1990), Jaworski og 

Kohli (1993) og Narver og Slater (1990). Á mynd 3-6 má sjá myndræna framsetningu á því. 

Grunninn að rannsóknum um ávinning eða árangur af markaðshneigð lögðu Kohli og 

Jaworski (1990), Jaworski og Kohli (1993) og Narver og Slater (1990). Á mynd 3-6 má sjá 

heildarlíkan markaðshneigðar samkvæmt skilgreiningum þeirra. Hver eru raunveruleg áhrif 

markaðshneigðar á fyrirtæki? Hvaða máli skiptir það fyrir þau að vera markaðshneigð? 

Hentar það öllum?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Mynd 3-6 Heildarlíkan markaðshneigðar 

Heimild: Kohli og Jaworski 1990; Jaworski og Kohli, 1993 og Narver og Slater, 1990. 
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Eitt af því sem margir fræðimenn hafa skoðað eru tengsl markaðshneigðar og árangurs 

fyrirtækja og sýna margar niðurstöður úr ólíkum rekstri að þar eru jákvæð tengsl (Avlontis og 

Gounaris,1997; Consuegra og Esteban, 2007; Desphané og Farley, 2003; Farrell og 

Oczkowski, 2002; Fritz,1996; Ngai og Ellis 1998; Pelham 2000; Pulendran, Speed og Widing, 

2000 og Ruekert,1992). Ólík menning og efnahagur virðist ekki hafa áhrif á þessar niðurstöðu 

eins og Kaynak og Kara (2003) og Tse, Sin, Yau, Lee og Chow (2003) og komust að í 

rannsóknum sínum í Kína. 

Hins vegar bentu Kohli og Jaworski (1990) á að í sumum tilfellum gæti tenging milli 

markaðshneigðar og árangurs fyrirtækis verið lítil. Helstu tilfellin eru t.d. þegar samkeppni er 

lítil, góðæri mikið og markaðir stöðugir. Yfirmenn fyrirtækja sem eru í slíku umhverfi ættu að 

skoða vel hver aukakostnaðurinn við markaðshneigðina er fyrir fyrirtækið og meta hvort 

æskilegt sé að fara út í breytingar á fyrirtækinu. Baker og Sinkula (1999) fundu ekki tengsl 

milli markaðshneigðar og frammistöðu fyrirtækja heldur voru áhrifin óbein í gegnum 

nýsköpun. Ytri þættir eins og stefna stjórnvalda, vöruþróun og gengi gjaldmiðils geta líka haft 

áhrif á sambandið, en samkvæmt rannsókn Nwokah (2008), höfðu þessir þættir áhrif á að 

tengslin voru ekki eins sterk og ætla mætti. 

Áhrif markaðshneigðar á arðsemi (ROI) hefur einnig verið rannsökuð og vísa þær 

niðurstöður til þess að jákvæð markaðshneigð leiði til jákvæðrar arðsemi og öfugt. Þar virðist 

ekki skipta máli hvort rannsóknin er framkvæmd í þróuðu eða vanþróuðu ríki samanber 

niðurstöður Kwaku (1998) í Ghana. Þar hafði markaðshneigðin jákvæð áhrif á arðsemi 

fyrirtækja. Í rannsókn Slater og Narver (2000) og Nings og Greenley (2009) var jákvæð 

tenging við arðsemi afdráttarlaus. 

Samkeppnisforskot fyrirtækja er afleiðing þess að fyrirtæki skapa viðskiptavinum meira 

virði en samkeppnisaðilinn. Markaðshneigð leggur áherslu á upplýsingaflæði meðal annars 

um samkeppnisaðila, og að þeim sé dreift innan fyrirtækisins. Slíkt getur komið á eða aukið 

samkeppnisforskot fyrirtækja. Markaðshneigð fyrirtækja skapar fyrirtækjum 

samkeppnisforskot (Hult og Ketchen, 2001; Hunt og Morgan, 1995 og Langerak, 2003). Þess 

ber þó að geta að séu öll fyrirtæki með jafn mikla markaðshneigð eru þau þar af leiðandi öll 

að nýta upplýsingaflæði til að auka samkeppnisforskot sitt og því hæpið að það hjálpi þeim 

öllum í samkeppninni (Hunt og Morgan, 1995). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl markaðshneigðar og markaðshlutdeildar eru jákvæð 

(Agarwal, Erramil og Dev 2003). 

Markaðshneigð fyrirtækis endurspeglast í viðhorfum starfsmanna. Þar sem ánægður 

starfsmaður sýnir fyrirtækinu tryggð og hefur mikla ”esprit de corps” (Kohli og Jaworski, 
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1990). Sé markaðshneigðin mikil í fyrirtækinu er viðskiptavinahneigð, ánægja og tryggð 

starfsmanna einnig mikil (Agarwal, Erramilli og Dev, 2003 og Siguaw, Brown og Winding, 

1994). 

Nýsköpun ætti að vera mikil í markaðshneigðum fyrirtækjum, þar sem þau leggja mikla 

áherslu á að auka sífellt virði fyrir viðskiptavini sína. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrirtæki 

sem eru minna eða ekkert markaðshneigð sinna nýsköpun lítið (Agarwal, Erramilli og Dev, 

2003). 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja eykst einnig með aukinni markaðshneigð (Qu, 2007; 

Maignan, Ferrel og Hult, 1999) 

Eins og fram hefur komið er ávinningur talsverður af markaðshneigð, en að mörgu að huga 

engu að síður. Hægt er að mæla markaðshneigð hjá fyrirtækjum og mun verða gerð grein fyrir 

tveimur þekktustu mæliaðferðunum í næsta kafla. 
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4. Mælitæki markaðshneigðar 

Narver og Slater (1990) komu fram með mælitæki til að mæla markaðshneigð fyrirtækja í 

grein sinni "The effect of a market orientation on business profitability". Mælitækið heitir 

MKTOR og byggir á þremur hegðunarþáttum og tveimur viðmiðum til að mæla árangur, allt í 

allt fimmtán spurningar. Sex spurningar meta viðskiptavinahneigð, fjórar samkeppnishneigð 

og fimm meta samhæfing og samþætting. MKTOR notast við sjö punkta Likert skala. 

Kohli, Jaworski og Kumar (1993) komu fram með mælitækið MARKOR sem mælir 

markaðshneigð skv. skilgreiningu Kohli og Jaworski (1990) á markaðshneigð. Mælitækið 

inniheldur alls þrjátíu og tvær spurningar. Við mat á markaðshneigð fyrirtækja er MARKOR 

mest notaða mælitækið (Matsuno, Mentzer og Rents, 2000). Mælitækið er hægt að nota í 

ólíkum menningarheimum, mismunandi stórum fyrirtækjum og ólíkri starfsemi (Pitt, Caruana 

og Berthorn, 1996). Bæði mælitækin eru lögð fyrir þá aðila innan fyrirtækis sem hafa 

ákvörðunarvald, þó svo að skilgreiningarnar bakvið mælitækin séu háðar ólíkum 

skilgreiningum á markaðshneigð (Narver og Slater 1990; Kohli og Jaworski, 1990). 

MARKOR mælir ekki aðeins núverandi stöðu fyrirtækis heldur einnig hæfni þess. Það metur 

viðbragðshæfni sem er ekki hægt með MKTOR (Gauzente, 1999). 

MKTOR er samkvæmt rannsóknum með nákvæmara réttmæti (validity) og áreiðanleika 

(reliability) heldur en MARKOR (Deshpandé og Farley, 1998; Mavondo, 1999). MKTOR 

hefur einnig reynst réttmætara og áreiðanlegra í rannsóknum í ólíkum efnahag í mið Evrópu 

(Hooley ofl, 2000). 

Bæði mælitækin hafa verið gagnrýnd, til dæmis bentu Kohli, Jaworski og Kumar (1993) á 

að MKTOR gæfi ekki möguleika á að meta hversu hratt markaðsupplýsingum væri safnað og 

miðlað innan fyrirtækis og mældi heldur ekki alla þætti sem sýna fram á markaðshneigð. 

Gauzente (1999) benti á að viðskiptavinahneigð hafi tvöfalt vægi í MKTOR og því megi segja 

að verið sé að mæla viðskiptavinahneigð en ekki markaðshneigð með MKTOR. Tækið sé 

aðallega að mæla núverandi skuldbindingu fyrirtækisins við viðskiptavini. 

Matzuno, Mentzer og Rentz (2000) gagnrýndu MARKOR fyrir þá staðreynd að tekið var á 

takmörkuðum fjölda hagsmunaðaraðila. Þeir töldu að þættir eins og lagalega umhverfið hefði 

áhrif á samkeppni og viðskiptavini og því væri ekki nóg að huga eingöngu að viðskiptavinum 

og samkeppnisaðilum til að skilja markaðsumhverfið. 

MARKOR virðist vera algengasta mælitækið um markaðshneigð. González-Benito og 

González-Benito (2005) skoðuðu hundrað og tuttugu rannsóknir um tengsl markaðshneigðar 

og árangurs og í þeim var MARKOR notað í 40% tilfella en MKTOR í 35%, í sumum 
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tilfellum voru mælitækin aðlöguð. Fleiri rannsóknir styðja þessar niðurstöður (Kara, Spillan 

og DeShields, 2005; Pulendran, Speed og Widing, 2000). 

Í þessari rannsókn er verið að meta fyrirtækjamenningu og markaðshneigð í Orkuveitu 

Reykjavíkur og þróunina frá 2007. Þar af leiðandi er stuðst við mælitæki sem kennt er við 

Denison, en það metur fyrirtækjamenningu út frá mismunandi sjónarhornum. Sýnt hefur verið 

fram á tengingu nokkurra vídda í því við markaðshneigð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Í næsta kafla verður gerð nánari grein fyrir því mælitæki. 
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5. Denison – mælitækið 

Allt frá árinu 1982 hefur Daniel R. Denison rannsakað fyrirtækjamenningu. Niðurstöður 

rannsókna (Denison,1984; Denison, Haaland og Goelzer, 2003) hafa sýnt að þau fyrirtæki 

sem hafa öfluga fyrirtækjamenningu og vel skipulagða vinnustaði sýna betri árangur en þau 

sem hafa hana ekki. Hann á einnig heiðurinn af mælitæki til að mæla fyrirtækjamenningu sem 

heitir Denison Organizational Culture Survey, DOCS (Denison, 1984). Í rannsókn Denison 

og Mishra (1995) var aðferðin þróuð nánar. Í rannsóknum Denison (1984) meðal þrjátíu og 

fjögurra fyrirtækja kom fram að frammistaða fyrirtækjanna þeirra fór mikið eftir því hvernig 

útkoma var þegar mat var lagt á ákveðna hegðunarþætti. Áfram var þessi aðferð þróuð og 

gagnagrunnur stækkaður upp í sjöhundruð sextíu og fimm fyrirtæki. Þessi aðferð hefur verið 

notuð í alþjóðlegum rannsóknum við mismunandi aðstæður (Denison, Haaland og Goelzer 

2003; Gillespie, Denison, Haaland, Smerek og Neale, 2008 og Fey og Denison, 2003 ). 

Frammistaða er metin af söluaukningu (sales growth), arðsemi (return on assets), gæði 

(quality), hagnaði (profits), ánægju starfsmanna (employee satisfaction), ánægju 

viðskiptavina (customer satisfaction) og heildarframmistöðu (overall performance). Áhrif 

víddanna hefur þó mismikil áhrif á frammistöðu. Um huglægt mat þátttakenda er að ræða 

(Denison og Mishra,1995). 

Megináhersla Denison er að tengja saman hegðunarvíddir við frammistöðu fyrirtækja og 

mælir þessi aðferð fyrirtækjamenningu út frá fjórum yfirvíddum sem hafa áhrif á afkastagetu 

fyrirtækja. Víddirnar eru Aðlögunarhæfni (adaptability), Hlutverk og stefna (mission), 

Samkvæmni og stöðugleiki (consistency) og Þátttaka og aðild (involvement). Undir hverri 

yfirvídd eru þrjár undirvíddir, eins og sjá má á mynd 5-1. Fimm fullyrðingar eru undir hverri 

undirvídd, eða alls sextíu. Hver fullyrðing er á fimm punkta Likert skala þar sem einn stendur 

fyrir mjög ósammála og fimm stendur fyrir mjög sammála. Í frammistöðuspurningum eru 

fullyrðingar aðeins öðruvísi þar sem einn stendur fyrir slaka frammistaða og fimm fyrir góða 

frammistöðu. 

Niðurstöður úr spurningarlistanum gefur einfalt en ítarlegt álit á fyrirtækjamenningu þess 

fyrirtækis sem verið er að skoða, þar sem undirliggjandi menningarvíddir og stjórnunarvíddir 

hafa áhrif á rekstur fyrirtækja (Denison og Mishra, 1995, Denison 2000).  
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Mynd 5-1 Denison líkanið  

Heimild: Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010. 

Í næstu köflum verður gerð nánari grein fyrir yfirvíddunum fjórum sem og þeim 

undirvíddum sem þeim tilheyra. 

5.1 Aðlögunarhæfni 

Víddin Aðlögunarhæfni leggur mat á getu fyrirtækisins til aðlögunar, bæði á innri og ytri 

þáttum rekstursins. Oft vinna innri samþætting og ytri aðlögun gegn hvort öðru. Þau fyrirtæki 

sem búa yfir aðlögunarhæfni taka áhættu en þau læra af mistökum sínum og eiga auðvelt með 

að átta sig á breytingum í umhverfinu og hafa hæfileikann og reynsluna til að aðlaga 

fyrirtækið eftir þeim. Þau eru markaðshneigð og drifin áfram af þörfum viðskiptavina sinna 

og eru sífellt að breyta verkferlum til að bæta sameiginlega getu og hæfni fyrirtækisins svo 
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hægt sé að skapa aukið virði fyrir viðskiptavinina. Fyrirtæki sem eru sterk í þessari vídd 

gengur betur að auka verulega sölu- og markaðshlutdeild (Denison, Haaland og Goelzer, 

2004; Denison, Janovics, Fey og Denison, 2003;Young og Cho, 2006; Denison og 

Mishra,1995; Gordon og DiTomaso, 1992 og Kotter, 1996). 

Samkvæmt Kohli og Jaworsky (1990) er markaðshneigð víðtæk þekkingaröflun á 

breytingum í umhverfinu, miðlun þessarar þekkingar innan fyrirtækisins og að fyrirtækið taki 

mið af þessari nýjum upplýsingum í hegðun sinni. Narver og Slater (1990) skilgreindu 

markaðshneigð sem fyrirtækjamenningu, þar sem allir starfsmenn væru skuldbundnir að veita 

viðskiptavinum sem mestan ávinning af viðskiptum við fyrirtækið. Aðferðirnar við að mæla 

markaðshneigð eru áþekkar og er tenging við aðlögunarhæfni mikil, þannig eru tengsl milli 

markaðshneigðar og víddarinnar aðlögunarhæfni mikil. Af því leiðir að hægt er að nota þessa 

vídd til að mæla markaðshneigð fyrirtækja (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur 

Guðlaugsson, 2007; Lena Heimisdóttir, 2008). Undirvíddir aðlögunarhæfni eru; Breytingar 

(creating change), Áhersla á viðskiptavininn (customer focus) og Lærdómur 

(organizational learning). 

Breytingar, snúast um að fyrirtækið getur lesið í viðskiptaumhverfið, brugðist skjótt við 

breytingum í því og séð fyrir breytingar. Það aðlagar reksturinn til að koma á móts við 

breyttar þarfir. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla breytingar (Fey og Denison, 2003): 

 Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt að breyta þeim 

 Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

viðskiptaumhverfinu 

 Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir 

 Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu 

 Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á breytingum 

og breyttum starfsháttum 

Áhersla á viðskiptavininn, er þegar fyrirtækið skilur og bregst við þörfum viðskiptavina, 

bæði núverandi sem og verðandi. Geta fyrirtækisins til að fullnægja þörfum viðskiptavina 

endurspeglast í þessari vídd. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla áherslu á þarfir viðskiptavina (Fey og Denison, 

2003): 

 Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga 
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 Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar 

 Allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna 

 Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðar þegar ákvarðanir eru teknar 

 Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini 

Lærdómur, snýst um það þegar fyrirtækið meðtekur merki úr umhverfinu og breytir þeim í 

tækifæri til að stuðla að nýsköpun, þekkingaröflun og til að þróa með sér nýja hæfileika 

(Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla áherslu á þarfir viðskiptavina (Fey og Denison, 

2003): 

 Við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur 

 Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni 

 Margt fellur á milli "skips og bryggju" hjá okkur 

 Lærdómur er mikilvægt viðmið og markmið í daglegu starfi okkar 

 Við gætum þess að "hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera” 

Tenging fyrirtækjamenningar og ánægju viðskiptavina hefur einnig verið rannsökuð og 

niðurstöður benda til verulegrar tengingar milli þessara þátta (Gillespie, Denison, Haaland, 

Smerek og Neale, 2008). Mikilvægt er að þeir aðilar sem leiða breytingar í fyrirtækjum, hafi 

óskorðað vald til þess sem og fullan stuðning yfirstjórnar (Beverland og Lindgreen, 2007). 

5.2 Hlutverk og stefna 

Einkenni árangursríkra fyrirtækja er að tilgangur, markmið, stefna og framtíðarsýn er skýr. 

Þessi vinna er á ábyrgð yfirstjórnar fyrirtækja (Hamel og Prahalad, 1994; Jarnagin og Slocum, 

2007). Mikilvægt er að stjórnendur sem móta stefnu fyrirtækisins, hafi fortíð og sögu þess í 

huga. Aðeins þannig er hægt að sjá hvaða hæfileikar og tækifæri eru til staðar innan 

fyrirtækisins (Mintzberg, 1987). Kostirnir eru aukin gæði vöru og þjónustu, betri 

ákvörðunartaka og betri lausn vandamála sem leiða til betri árangurs fyrirtækja (Denison, 

1984). 

Í stefnu fyrirtækja eru forsendur og tilgangur fyrirtækis skýrar. Í forsendunum er að finna 

grunngildi rekstursins t.d. hver er starfsemin og á hvernig markaði er það að vinna og hver 

langtímamarkmiðin eru (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003; Yilmaz og Ergun, 2008). 
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Stefnan lýsir þeim árangri sem fyrirtækið stefnir að og útskýrir hvernig honum skuli náð. 

Árangur getur verið framtíðarsýn eða markmið (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

Stefnan skilgreinir tilgang og merkingu, með því að skilgreina félagslegt hlutverk og ytri 

takmörk fyrirtækisins. Þegar stefnan er á hreinu þá gefur það fyrirtækinu möguleika á að 

fínpússa núverandi hegðun til að ná óskastöðu í framtíðinni (Denison, Janovics, Young og 

Cho, 2006). Mikilvægt er að stefnan sé skýr og ekki margorð, helst þannig að starfsfólk geti 

munað hana. Nauðsynlegt er að hún sé það skýr að ekki þurfi útskýringar við, og allir viti 

hvað þeir geta gert til þess að hún verði að veruleika. Starfsfólk verður einnig að finna 

hollustu yfirstjórnar svo það sé tilbúið að helga sér hana (Drennan, 1992). Undirvíddir 

hlutverks og stefnu eru: Skýr og markviss stefna (strategic direction and intent), Markmið 

(goals and objectives) og Framtíðarsýn (vision). 

Skýr og markviss stefna, er þar sem skýrt er tekið fram hvernig hver og einn starfsmaður 

getur haft áhrif á reksturinn. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla skýra og markvissa stefnu (Fey og Denison, 

2003): 

 Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar 

 Okkar stefna hefur áhrif á og breytir starfsaðferðum annarra fyrirtækja á 

markaðnum 

 Fyrirtækið hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því merkingu 

 Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar 

 Stefna okkar er óskýr í mínum huga 

Skýr Markmið geta verið tengd stefnu, sýn og áætlun fyrirtækisins, sem er öllum 

starfsmönnum leiðbeinandi. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla markmið (Fey og Denison, 2003): 

 Víðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins 

 Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið 

 Leiðtogar/stjórnendur hafa gefið út yfirlýsingar um þau markmið sem við erum að 

reyna að ná 

 Við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum markmiðum 

 Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni 

Framtíðarsýn, fyrirtækja eru þau grunngildi sem eru leiðbeinandi fyrir starfsmenn í 

verkum þeirra og er sameiginleg þeim öllum (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006) 
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Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla framtíðarsýn (Fey og Denison, 2003): 

 Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni 

 Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma 

 Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins 

 Framtíðarsýn okkar virkar sem örvun og hvatning á starfsfólk okkar 

 Við erum fær um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýninni 

Þegar stefna fyrirtækisins breytist þá breytast aðrir þættir í fyrirtækinu og þar á meðal 

fyrirtækjamenningin (Fey og Denison, 2003). Markmið fyrirtækja nást meðal annars með því 

að uppfylla þarfir viðskiptavina betur heldur en samkeppnisaðilinn (Cano, Carrillat og 

Jaramillo, 2004). 

5.3 Þátttaka og aðild 

Þetta er sú vídd sem einkennir þau fyrirtæki sem hafa náð bestum árangri (Denison, 1984). 

Þau fyrirtæki sem ná árangri virkja starfsfólk sitt í öllu fyrirtækinu, hafa skilvirka stefnu í 

starfsþróun starfsmanna. Áhersla á teymisvinnu er mikil sem og uppbygging þekkingar og 

færni meðal alls starfsfólks. Víddin sýnir hversu mikil áhersla er lögð á innan fyrirtækisins að 

halda starfsmönnum upplýstum og hversu mikilvæg teymisvinna er innan fyrirtækisins 

(Lawler, 2000). Þau fyrirtæki sem virkja starfsmenn sína með þessum hætti njóta slíks í því að 

starfsmenn leggja sig meira fram við að ná sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins og sýna 

fyrirtækinu meiri hollustu (Denison, Haaland og Goelzer, 2004 og Fey og Denison, 2003). 

Það er starfsfólki mikilvægt að finna að framlag þess skipti fyrirtækið máli, það verður 

einnig að fá tækifæri og stuðning til að gera sitt besta fyrir fyrirtækið (Jarnagin og Slocum, 

2007). Undirvíddirnar eru: Frelsi til athafna (empowerment), Áhersla á teymisvinnu (team 

orientaion) og Þróun mannauðs og færni (capability development). 

Frelsi til athafna er þegar frumkvæði og verkstýring er flutt til starfsmanna. Slíkur 

stjórnunarstíll eykur tengsl starfsmanna innan fyrirtækis. Auk þess skapar það meiri 

ábyrgðartilfinningu meðal starfsmanna gagnvart fyrirtækinu. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla frelsi til athafna (Fey og Denison, 2003): 

 Flestir starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á starf sitt 

 Ákvarðanir eru að jafnaði teknar á því stjórnstigi þar sem bestu upplýsingarnar 

eru til staðar 



- 43 - 

 Upplýsingum er miðlað þannig að allir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem 

þeir þarfnast á hverjum tíma 

 Allir hafa trú á því að þeir hafi eitthvað jákvætt fram að færa 

 Stöðugt er unnið að þróun starfseminnar og það gert þannig að flestir taka 

einhvern þátt í þeirri vinnu 

Áhersla á teymisvinnu er hjá þeim fyrirtækjum sem leggja mikinn metnað í að ná 

sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla áherslu á teymisvinnu (Fey og Denison, 2003): 

 Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins 

 Vinnubrögð fólks bera þess merki að það sé hluti af teymi 

 Frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk. 

 Þegar unnið er að verkefnum er yfirleitt stuðst við teymisvinnu 

 Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum 

milli starfsins og markmiða fyrirtækisins 

Þróun mannauðs og færni, snýst um að þjálfun starfsmanna sé stöðugt í gangi til að 

samkeppnisforskot fyrirtækisins haldist og til að það sé betur í stakk búið að mæta 

framtíðarþörfum fyrirtækisins (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla þróun mannauðs og færni (Fey og Denison,2003): 

 Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt 

 Unnið er markvisst að því að viðmiðunarhæfni (starfshæfni fólks) taki stöðugt 

framförum 

 Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks 

 Litið er á hæfni fólks sem mikilvægan þátt í að tryggja samkeppnisforskot 

 Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni sem nauðsynleg er 

til að takast á við verkefnin 

Kosturinn við að flytja frumkvæði og verkefnastýringu til starfsmanna er betri gæði 

þjónustu og vöru, betri ákvörðunartaka, betri lausn á vandamálum sem leiðir til bættari 

frammistöðu fyrirtækja (Paul, Niehoff og Turnley, 2000). 
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5.4 Samkvæmni og stöðugleiki 

Sýnt hefur verið fram á að fyrirtæki eru árangursrík þegar þau eru samkvæm sjálfum sér og 

innra skipulag er vel samræmt og samhæft (Saffold, 1988). Í árangursríkum fyrirtækjum hefur 

starfsfólk náð að tileinka sér og vinna eftir gildum fyrirtækisins (Deal og Kennedy, 1982). 

Hegðun á upptök sín í grunngildum fyrirtækisins og leiðtogar eru þjálfaðir í að ná 

samkomulagi og sameina ólík sjónarmið (Lencioni, 2002 og Schein, 1992).  

Hugmyndin er sú að þegar unnið er eftir gildum séu líkurnar á því að ná árangri innan 

fyrirtækisins meiri heldur en þegar treyst er bara á að fólk framfylgi settum reglum. 

Fyrirtækið þarf að búa yfir ákveðnum grunngildum, ferlum um það hvernig viðskipti fara 

fram, skýrt hvað má og hvað má ekki og starfsfólki sem sýnir fyrirtækinu hollustu (Deal og 

Kennedy,1982; Peters og Waterman, 1982). 

Kostirnir við stöðugleika í fyrirtækjum eru samþætting og samhæfð vinnubrögð, en gallinn 

er mótstaða starfsfólks við breytingar, sem oft eru nauðsynlegar fyrirtækjum (Denison og 

Mishra, 1995). Sameiginlegur skilningur hefur jákvæð áhrif því starfsmenn vinna út frá 

sameiginlegum gildum og skoðunum (Denison, 1990). Undirvíddirnar eru: Gildi (core 

values), Samkomulag (agreement) og Samhæfing og samþætting (coordination & 

integration). 

Gildi, er þegar lagt er mat á það hvort sameiginleg gildi séu til staðar innan fyrirtækisins og 

hvort væntingar séu skýrar meðal starfsmanna. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla gildi (Fey og Denison, 2003): 

 Stjórnendur og leiðtogar eru sjálfum sér samkvæmir í orðum og athöfnum 

 Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er beitt 

 Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum 

 Það að hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði 

 Til staðar eru siðareglur sem stýra hegðun okkar og hjálpa okkur að greina á 

milli þess sem er rétt og rangt 

Samkomulag, snýst meðal annars um getu starfsmanna til að ná sameiginlegri niðurstöðu 

um lausn erfiðra málefna. Hér er bæði um að ræða hæfni leiðtogans að fá samstarfsfólk til að 

vinna saman sem og greiða úr ágreiningi. 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla samkomulag (Fey og Denison,2003): 

 Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn fyrir 

alla aðila 
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 Í fyrirtækinu er sterk menning og ríkar hefðir 

 Það er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum 

 Við eigum oft í vandræðum með að ná samkomulagi um mikilvæg mál 

 Það ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir 

Samhæfing og samþætting, snýst um hversu vel ferlar eru skilgreindir og hversu ólíkum 

deildum eða einingum innan fyrirtækisins gengur vel að vinna saman. Deildarmúrar koma í 

veg fyrir að fólk vinni saman (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). 

Meðfylgjandi fullyrðingar eiga að mæla Samhæfingu og samþættingu (Fey og Denison, 

2003): 

 Starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar 

 Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hefur svipaða sýn á hlutina 

 Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins 

 Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins er eins og að starfa með 

einhverjum úr öðru fyrirtæki 

 Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga sviða innan fyrirtækisins 

Það er á ábyrgð eigenda og yfirstjórnar að setja gildi fyrirtækisins, sem eru stoðir 

stefnumörkunar fyrirtækisins. Þeir setja skýra stefnu um hvert hlutverk fyrirtækisins er og 

beinir starfsfólkinu í átt að sameiginlegu takmarki (Jarnacin og Slocum, 2007). Séu gildi 

fyrirtækisins skýr hvetur það starfsfólk til að standa sig sem best þar sem það upplifir sig sem 

mikilvægan hlekk í fyrirtækinu (Deal og Kennedy, 1982). 

5.5 Tenging DOCS við markaðshneigð 

Mælitæki til að rannsaka fyrirtækjamenningu annars vegar og markaðshneigð hins vegar eru 

nokkur eins og komið hefur fram. Markaðshneigð samanstendur annars vegar af 

aðgerðarskilgreiningu (Jaworski og Kohli, 1993 og Kohli og Jaworski, 1990;) og 

menningarskilgreiningu (Narver og Slater, 1990). Þessar skilgreiningar hafa sterka tengingu 

við eina af yfirvíddum í Denison listanum sem er aðlögunarhæfni (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007; Lena Heimisdóttir, 2008). Tvær aðrar 

undirvíddir Áhersla á teymisvinnu og Samhæfing og samþætting hafa einnig tengingu við 

markaðshneigð sé MKTOR spurningarlisti borinn saman við spurningar í Denison 

spurningarlistanum (Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010). 



- 46 - 

6. Orkuveita Reykjavíkur  

Í þessari rannsókn var fyrirtækjamenning og markaðshneigð Orkuveitu Reykjavíkur tekin til 

skoðunar. Reykjavíkurborg á 94% í Orkuveitunni, Akraneskaupstaður 5% og Borgarbyggð 

1%. Stjórn fyrirtækisins er pólitískt skipuð, sem hefur mikil áhrif á rekstur þess og 

stefnumótun. Orkuveitan hefur víðtækt hlutverk, og samkvæmt stefnuskjali (STE 005-06) 

segir að „Orkuveita Reykjavíkur er orku- og veitufyrirtæki sem á hagkvæman og sjálfbæran 

hátt tryggir lífsgæði og hæfni samfélagsins”. Það er ábyrgð Orkuveitunnar að koma heitu og 

köldu vatni til neytenda á dreifingarsvæði sínu sem nær frá Stykkishólmi austur á Rangárvelli. 

Orkuveitan dreifir rafmagni og sér um fráveitumál á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess selur 

fyrirtækið rafmagn til allra sem vilja kaupa, óháð búsetu, þetta hlutverk hennar er það eina 

sem er í samkeppnisumhverfi, önnur starfsemi er háð einkaleyfi. Rafmagnssalan er því eini 

hluti af þjónustuframboði fyrirtækisins, sem nýtur samkeppni frá öðrum fyrirtækjum. 

Í maí 2010 störfuðu tæplega 600 manns hjá Orkuveitunni á þremur sviðum sem voru 

Framleiðsla og sala, Veiturekstur og Fjármál. Samkeppnishluti fyrirtækisins tilheyrði 

Framleiðslu og Sölu. Frá og með 31. desember 2004 var rafmagnssala í landinu 

samkeppnisvædd. Til að mæta þessari breytingu var Kaup og sala stofnuð á árinu 2002 til að 

undirbúa fyrirtækið undir komandi samkeppni. Meginhlutverk hennar var að halda utan um 

stóra viðskiptavini og byggja upp nauðsynleg kerfi til að nýta í samkeppni eins og CRM kerfi. 

Árið 2004 lítur fyrsta markaðsstefna Orkuveitunnar dagsins ljós. Árið 2006 var gerð breyting 

á markaðsdeildinni og henni skipt upp í þrjár deildir innan Sölusviðs (Sölu- og markaðssvið í 

dag), en þær voru Söludeild, Orkukaup og Markaðsdeild. Við þessa breytingu var öflugu sölu- 

og ráðgjafastarfi komið á laggirnar og áherslur Markaðsdeildar breyttust. 

Samkeppni í raforkusölu hefur sífellt verið að aukast á fyrirtækjamarkaði en lítil 

samkeppni er á einstaklingsmarkaði enn sem komið er, þar sem verðmunur milli söluaðila er 

lítill.  

Í Söludeild fyrirtækisins hefur áherslan síðan 2006 verið á ráðgjöf til fyrirtækja, sem og að 

efla þau greiningartól sem gerir viðskiptavinum kleift að auka hagkvæmni í rekstri sínum. 

Fyrirtækið stendur framarlega í þessum efnum og hefur eftirspurn eftir ráðgjöf varðandi 

hentugt taxtaval hjá fyrirtækjum stóraukist frá haustinu 2008. 

Eins og áður er getið gerði Ingibjörg Sigþórsdóttir (2008) sambærilega rannsókn hjá 

Orkuveitunni um tengsl menningar og árangurs og var Denison mælitækið þá líka lagt fyrir 

stjórnendur í maí 2007. Tilgangurinn með þeirri rannsókn var að skoða tengsl 

fyrirtækjamenningar, markaðshneigðar og lærdómshneigða við árangur. Í þessari rannsókn 
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er fyrirtækjamenning og markaðshneigð Orkuveitunnar metin í dag, sem og hvort 

breyting hafi orðið í fyrirtækinu hvað þetta varðar frá árinu 2007. Áherslan er því að 

skoða þær víddir sem tengjast markaðshneigð sem eru Aðlögunarhæfni, Áhersla á 

teymisvinnu og Samkvæmni og Stöðugleiki, en sýnt hefur verið fram á að markaðshneigð 

verður ekki til án samvinnu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2007; Kohli og Jaworski, 1990; Narver og Slater, 1990). Til að þessi samanburður sé sem 

bestur er Denison mælitækið notað eins og Ingibjörg (2008) gerði og voru stjórnendur fengnir 

til að svara honum. Breytingar á stjórnendahópnum eru ekki miklar milli rannsókna. 

6.1 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsókn þessi beinist að Orkuveitu Reykjavíkur. Tilgangurinn er að mæla 

fyrirtækjamenningu og markaðshneigð og sjá hver þróunin hefur verið frá samanburðar 

rannsókninni.  

Fyrsta rannsóknarspurningin er; Hver er fyrirtækjamenning og markaðshneigð Orkuveitu 

Reykjavíkur í dag?  

Önnur rannsóknarspurningin er; Hvernig hefur fyrirtækjamenning og markaðshneigð 

breyst í Orkuveitu Reykjavíkur frá árinu 2007? 

Þriðja rannsóknarspurningin er; Hvernig hafa tengsl milli markaðshneigðar og 

heildarframmistöðu breyst í Orkuveitu Reykjavíkur frá árinu 2007? 

Í tengslum við þriðju rannsóknarspurninguna eru settar fram þrjár tilgátur sem snúa að 

þeim þáttum í víddum Denison sem tengjast markaðshneigð.  

 

H1: Jákvæð tengsl eru á  milli aðlögunarhæfni og heildarframmistöðu 

H2:Jákvæð tengsl eru á milli áherslu á Samhæfingu og samþættingu og 

heildarframmistöðu 

H3: Jákvæð tengsl eru á milli teymisvinnu og heildarframmistöðu 

 

Denison og Mishra (1995) sýndu fram á tengsl yfirvíddarinnar Aðlögunarhæfni og 

heildarframmistöðu fyrirtækis. Fleiri (Kohli og Jaworski, 1993; Narver og Slater, 1990 og 

Consuegra og Esteban, 2007) hafa einnig sýnt fram á þessi tengsl. Undirvíddin Samhæfing og 

samþætting snýst um samspil milli deilda og samkvæmt Kohli og Jaworski (1993) verður ekki 

markaðshneigð ef slíkt er ekki til staðar. Undirvíddin Teymisvinna tengist markaðshneigð 

varðandi dreifingu upplýsinga innan fyrirtækis, sem er nauðsynlegt til að allir starfsmenn hafi 
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nauðsynlegar upplýsingar í sínu starfi (Kohli og Jaworski, 1993). Þess vegna er gert ráð fyrir 

að víddin spái fyrir um  heildarframmistöðu fyrirtækisins. 

6.2 Rannsóknaraðferð 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var í þessari rannsókn, 

undirbúningi, framkvæmd, mælitækinu og að lokum þátttakendum.  

6.3 Undirbúningur og framkvæmd 

Fengið var leyfi hjá Jakobi Sigurði Friðrikssyni, framkvæmdastjóra Framleiðslu og Sölu í 

janúar 2010 og gerð grein fyrir tilgangi rannsóknar sem og framkvæmdaráætlun. Ákveðið var 

að senda spurningarlistann á alla í skipuriti fyrirtækisins. Ástæðan fyrir því var að um sama 

úrtak var að ræða og í samanburðar rannsókninni. Spurningarlistinn var sendur út 29. apríl, af 

framkvæmdastjóra Sölu og Framleiðslu hjá Orkuveitunni. Ásamt spurningarlistanum ítrekaði 

framkvæmdastjóri mikilvægi þess að sem flestur tækju þátt í þessu verkefni. 

Framkvæmdastjóri sendi tvær ítrekanir, 7. maí og 17. maí. Lokað var fyrir könnunina þann 

21. maí. Unnið var úr niðurstöðum og þær kynntar fyrir yfirstjórn í september 2010. 

6.4 Mælitæki 

Denison spurningarlistinn var lagður fyrir þátttakendur. Ástæðan fyrir vali hans var að hann 

var notaður í samanburðar rannsókninni eins og áður hefur verið getið en þau gögn eru notuð 

til að meta hvaða breyting hefur orðið á fyrirtækjamenningu og markaðshneigð 

Orkuveitunnar.  

Spurningarlistinn var þýddur af Þóru Christiansen, aðjúnkt við Háskóla Íslands og 

yfirfarinn af dr. Þórhalli Erni Guðlaugssyni, dósent við Háskóla Íslands. Listinn var lagður 

fyrir bæði á ensku og íslensku til að minnka líkur á því að spurningar misskildust. Ítarleg 

grein er gerð fyrir spurningunum sextíu í kafla fimm í rannsókn þessari. Sextíu spurningar 

snúa að fyrirtækjamenningu, sex sem mæla skynjun svarenda á árangri og fjórar 

bakgrunnspurningar. Spurningarnar eru á fimm punkta Likert kvarða þar sem einn er lægsta 

einkunn og fimm sú hæsta. Þátttakendur merkja við hversu ósammála eða sammála þeir eru 

fullyrðingunum. Í átta spurningum er þessu þó öfugt farið og var þeim snúið við þegar að 

úrvinnslu gagna kom. Þetta eru spurningar númer 15, 24, 29, 34, 39, 43, 50 og 58. Líkan 

Denison má sjá á mynd 5-1og spurningarlistann í heild sinni í viðauka 1. 
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Spurningar um skynjun svarenda á árangri eru á fimm punkta Likert skala, þar sem einn 

stendur fyrir slaka frammistöðu en fimm fyrir góða frammistöðu. Bakgrunnsbreytur voru þær 

sömu og í rannsókn Ingibjargar 2007. Þar er spurt um kyn, aldur, starfsaldur og stöðu innan 

fyrirtækis. Spurningarlistinn og árangursspurningar eru fengnar frá Denison en 

bakgrunnsbreytur voru samdar af Ingibjörgu (2008). 

6.5 Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir stjórnendur í skipuriti Orkuveitu Reykjavíkur í apríl 2010, alls sextíu 

og sex talsins og var svarhlutfall 74,2%. Um er að ræða forstjóra, innri endurskoðenda, 

lögfræðing, upplýsingafulltrúa, framkvæmdastjóra, sviðsstjóra og deildarstjóra. Nánari 

upplýsingar um svarendur má finna í töflu 6-1. 

Þar sem engar spurningar voru skilyrtar var þátttakendum frjálst að sleppa spurningum ef 

þeir kusu. Nokkrir nýttu sér það og svöruðu í sumum tilfellum til dæmis ekki öllum 

bakgrunnsspurningunum. 
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Tafla 6-1  Yfirlit yfir þátttakendur sem svöruðu rannsókninni 

Fjöldi þátttakenda 66 

Fjöldi svarenda 49 

Svarhlutfall 74,2% 

  Kynjaskipting 

 Konur 29% 

Karl 71% 

 

  

Aldur 

 25-35 1 

36-45 17 

46-55 16 

56 eða eldri 12 

  

 Starfsaldur 

 < 5 ár 11 

5-10 ár 10 

11-15 ár 6 

16-20 ár 6 

Lengur en 20 ár 13 

  Staða 

 Forstjóri/Framkvæmdastjóri 2 

Sviðsstjóri 9 

Deildarstjóri 29 

Annað 3 

Eins og fram kemur er hlutfall kvenna og karla mjög ólíkt sem endurspeglar stöðu kvenna í 

stjórnunarstöðum hjá Orkuveitunni, en 22% af stjórnendum á skipuritinu í maí 2010 voru 

konur. Starfsaldurinn er athyglisverður þar sem 54% svarenda hefur starfað lengur en tíu ár 

hjá fyrirtækinu. 
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7. Niðurstöður 

Til að svara rannsóknarspurningunum og tilgátunum skiptist kaflinn í fjóra hluta. Í þeim fyrsta 

(7.1) verður farið yfir einkenni fyrirtækjamenningar Orkuveitunnar í dag og þær víddir sem 

tengjast markaðshneigð skoðaðar, í öðrum hlutanum (7.2) verður árangur skoðaður til að 

svara tilgátunum. Í þriðja hlutanum (7.3) verður gerður samanburður á fyrirtækjamenningu og 

markaðshneigð, 2007 og 2010 og í fjórða hlutanum (7.4) verður gerður samanburður á árangri 

árið 2007 og 2010. Við úrvinnslu var tölfræðiforritið SPSS útgáfa 18 notuð. 

7.1 Fyrirtækjamenning og markaðshneigð 2010 

Til að mæla fyrirtækjamenningu Orkuveitunnar voru niðurstöður úr Denison 

spurningarlistanum notaðar. Spurningarnar voru á fimm punkta Likert kvarða þar sem einn 

stóð fyrir mjög ósammála og fimm fyrir mjög sammála. Allar spurningar höfðu sama vægi í 

heildarmatinu. Því næst var meðaltal fyrir hverja spurning reiknað sem og meðaltal allra 

vídda. Meðaltölum er skipt í styrkleikabil með því að umbreyta meðaltölum í 100 stiga 

kvarða. Meðaltölin og einkunnir gefa til kynna hvernig fyrirtækið er statt. Í þessari ritgerð 

verður notast við viðmið frá Gallup (2002) en þar er meðaleinkunn er skipt í þrjá flokka. 

Meðaltal frá 1,00 – 3,69 vísar til þess að viðkomandi vídd sé á lægsta styrkleikabili, fær 

einkunnina 20-73 og er á aðgerðarbili, sem þýðir að úrbóta er þörf í fyrirtækinu. Meðaltal frá 

3,70 – 4,19 telst vera undir starfhæfu styrkleikabili, einkunnin er 74 - 83. Meðaltal  á bilinu 

4,20 – 5,00 telst vera mjög gott og að fyrirtækið standi sig vel, einkunnin er 84-100 (Fey og 

Denison, 2003). Staðalfrávikið er mælikvarði á dreifni í gögnunum, ef dreifingin er mikil þá 

er staðafrávikið hátt (Field, 2005). 

Í töflu 7-1 má sjá meðaltöl og staðalfrávik sem og þá einkunn sem viðkomandi meðaltöl 

gefa. 
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Tafla 7-1 Einkunnir úr Denison spurningarlista 2010 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Einkunn 

Styrk-

leikabil 

Breytingar 49 3,34 0,69 67 Aðgerðarbil 

Áhersla á viðskiptavini 49 3,46 0,59 69 Aðgerðarbil 

Lærdómur 49 3,55 0,64 71 Aðgerðarbil 

Aðlögunarhæfni 

   

69 Aðgerðarbil 

      Frelsi til athafna 49 3,56 0,63 71 Aðgerðarbil 

Áhersla á teymisvinnu 48 3,61 0,67 72 Aðgerðarbil 

Þróun mannauðs og 

hæfni 49 3,75 0,62 75 Starfhæft 

Þátttaka og aðild 

   

73 Aðgerðarbil 

      Gildi 48 3,76 0,62 75 Starfhæft 

Samkomulag 48 3,73 0,72 75 Starfhæft 

Samhæfing og 

samþætting 48 3,46 0,70 69 Aðgerðarbil 

Samkvæmni og stöðugleiki 

  

73 Aðgerðarbil 

      Skýr og markviss stefna 49 4,12 0,82 83 Starfhæft 

Markmið 49 3,61 0,67 72 Aðgerðarbil 

Framtíðarsýn 49 3,50 0,67 70 Aðgerðarbil 

Hlutverk og stefna 

   

75 Starfhæft 

Eins og sést á töflu 7-1 er engin vídd með hæstu einkunn. Fimm víddir eru á starfhæfu 

aðgerðarbili og allar aðrar á aðgerðarbili. 

Spurning númer 46 sem er í undirvíddinni Skýr og markviss stefna, „Fyrirtækið hefur 

tilgang og stefnu til framtíðar” fékk hæsta meðaltal allra spurninga eða 4,45 en spurning 

númer 58 í undirvíddinni Framtíðarsýn, „Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn 

fyrirtækisins” fékk lægsta meðaltalið eða 2.86 

Á mynd 7-1 má sjá hvernig fyrirtækjamenning Orkuveitunnar lítur út í dag. Tvö skörð eru í 

myndinni en það er í yfirvíddinni Aðlögunarhæfni og undirvíddinni Samhæfing og 

samþætting. Í viðauka tvö má sjá niðurstöður yfir allar marktækar undirvíddir. 
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Mynd 7-1 Radarkort af fyrirtækjamenningu 2010 

Myndin sýnir glögglega niðurstöðu úr töflu 7-1 þar sem Orkuveitan er að standa sig vel í 

Skýr og markviss stefna en Aðlögunarhæfni er lág, einnig er áberandi skarðið í undirvíddinni 

Samhæfing og samþætting. Þriðja víddin sem snýr að markaðshneigð er Áhersla á 

teymisvinnu og fékk hún einkunnina sjötíu og tvo. Framkvæmt var parað t próf (paired t test) 

til að sjá hvort marktækan mun væri að finna í víddunum. Miðað er við 95% marktektarmörk. 

Niðurstöður á öllum yfirvíddum sýndu að marktækur munur var á þeim öllum nema 

Samkvæmni og stöðugleiki (t(47)=-1,13;p>0,05).  

Yfirvíddin Hlutverk og stefna fékk hæstu einkunnina eða sjötíu og fimm, og er hún 

marktækt hærri en víddirnar Aðlögunarhæfni (t(48)=5,086;p<0,05) og Þátttaka og aðild 

(t(48)=7,65;p<0,05). Í töflu 7-6 má sjá heildareinkunnir allra spurninga. 

Yfirvíddin Samkvæmni og stöðugleiki var með næsthæstu einkunnina eða 73, eins og 

Þátttaka og aðild, sem ekki mældist með marktækan mun. Meðaltal spurninga í undirvíddinni 

gildi fékk hæsta meðaltalið í undirvíddum Samkvæmni og stöðugleiki eða 3,77. Engu að síður 
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kemur fram sú skoðun að stjórnendur telja að það komi þeim ekki í vandræði að hunsa 

megingildi fyrirtækisins. Meðaltal þeirrar spurningar var lægst í þessari undirvídd með 3,65.  

Aðlögunarhæfni var sú yfirvídd sem fékk lægstu einkunnina eða 69. Lægsta meðaltalið af 

öllum spurningum í Aðlögunarhæfni (3,08) var við spurningu númer 34. „Tilraunir til að 

koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu“ og fellur undir undirvíddina Breytingar. 

Víddin breytingar var með lægstu einkunnina 67 og lægsta meðaltalið í undirvíddinni eða 

3,34. Niðurstöður á undirvíddum Aðlögunarhæfni (tafla 7-2) sýndu að í víddinni breytingar 

var marktækur munur á öllum víddum nema, Samhæfing og samþætting (t(47)=-2,79;p>0,05) 

og Áhersla á viðskiptavini (t(48)=-1,23;p>0,05). Áhersla á viðskiptavini kom einnig illa út en 

meðaltalið þar var 3,46. Aðeins voru tvær víddir með marktækan mun en það voru Gildi 

(t(47)=-3,11;p<0,05) og víddin Skýr og markviss stefna (t(48)=-6,27;p<0,05). Í víddinni 

Lærdómur var marktækur munur á víddunum Þróun mannauðs, Samkomulag, Breytingar og 

Skýr og markviss stefna. Þessi vídd mældist hæst af undirvíddum Aðlögunarhæfni en þó 

einungis með einkunnina 71, engu að síður var marktækni innan þessarar víddar minnst af 

undirvíddunum þremur. 

Tafla 7-2 Parað t próf yfir marktækar undirvíddir Aðlögunarhæfni 

   Undirvídd Undirvídd t df p 

Pair 1 Breytingar Frelsi til athafa -2,08 48 0,04 

Pair 2 Breytingar 
Áhersla á 

teymisvinnu 
-3,33 47 0,00 

Pair 3 Breytingar Þróun mannauðs -4,08 48 0,00 

Pair 4 Breytingar Gildi -4,22 47 0,00 

Pair 5 Breytingar Samkomulag -4,65 47 0,00 

Pair 6 Breytingar 
Skýr og markviss 

stefna 
-7,57 48 0,00 

Pair 7 Breytingar Markmið -3,46 48 0,00 

Pair 8 Breytingar Framtíðarsýn -2,02 48 0,05 

Pair 9 
Áhersla á 

viðskiptavini 
Gildi -3,11 47 0,00 

Pair 10 
Áhersla á 

viðskiptavini 

Skýr og markviss 

stefna 
-6,27 48 0,00 

Pair 11 Lærdómur Þróun mannauðs -2,57 48 0,01 

Pair 12 Lærdómur Gildi -2,33 47 0,02 

Pair 13 Lærdómur Samkomulag -2,45 47 0,02 

Pair 14 Lærdómur Breytingar 2,79 48 0,00 

Pair 15 Lærdómur 
Skýr og markviss 

stefna 
-6,19 48 0,00 
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Þessi litla marktækni í undirvíddum Aðlögunarhæfni bendir til lítillar markaðshneigðar hjá 

fyrirtækinu. 

Ekki var marktækur munur á Áherslu á teymisvinnu og annarra undirvídda í yfirvíddinni 

Þátttaka og aðild. 

Tafla 7-3 Parað t próf yfir marktækar undirvíddir Samhæfingu og samþættingu 

 
Undirvídd Undirvídd t df p 

Pair 1 Samhæfing og samþætting  Þróun mannauðs og hæfni -3,14 47 0,000 

Pair 2 Samhæfing og samþætting  Gildi -3,24 47 0,000 

Pair 3 Samhæfing og samþætting  Samkomulag -3,73 47 0,000 

Pair 4 Samhæfing og samþætting  Skýr og markviss stefna -6,45 47 0,000 

Ekki eru margar marktækar undirvíddir í Samhæfingu og samþættingu (tafla 7-3) sem 

undirstrikar litla markaðshneigð í fyrirtækinu. 

Í víddinni Samkvæmni og stöðugleiki, var meðaltal spurninga á bilinu 3,04 upp í 4,00 og 

heildareinkunn 69.  

Spurning númer 27 „Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hafa svipaða sýn á 

hlutina”, í víddinni Samhæfing og samþætting var með lægsta meðaltal allra spurninga eða 

3,04. Í töflu 7-4 eru sýndar allar marktækar undirvíddir í Samkvæmni og stöðugleika. 

Undirvíddin samhæfing og samþætting og var marktækur munur á henni og fjórum 

undirvíddum. Niðurstöður benda til að samhæfing milli deilda gangi illa, en slíkt bendir til 

deildarmúra sem minnkar líkur á markaðshneigð. 
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Tafla 7-4 Parað t próf yfir marktækar undirvíddir Samkvæmni og stöðugleiki 

 
Undirvídd Undirvídd t df p 

Pair 1 Gildi 
Samhæfing og 

samþætting 
3,24 47 0,00 

Pair 2 Gildi Breytingar 4,22 47 0,00 

Pair 3 Gildi 
Áhersla á 

viðskiptavin 
3,11 47 0,00 

Pair 4 Gildi 
Skýr og markviss 

stefna 
-3,02 47 0,00 

Pair 5 Samkomulag Frelsi til athafna 2,05 47 0,05 

Pair 6 Samkomulag 
Samhæfing og 

samþætting 
3,73 47 0,00 

Pair 7 Samkomulag Breytingar 4,65 47 0,00 

Pair 8 Samkomulag Lærdómur 2,45 47 0,02 

Pair 9 Samkomulag 
Skýr og markviss 

stefna 
-3,84 47 0,00 

Pair 10 Samkomulag Framtíðarsýn 2,59 47 0,01 

Pair 11 
Samhæfing og 

samþætting 

Skýr og markviss 

stefna 
-6,45 47 0,00 

Pair 12 
Samhæfing og 

samþætting 
Þróun mannauðs -3,14 47 0,00 

Pair 13 
Samhæfing og 

samþætting 
Gildi -3,24 47 0,00 

Pair 14 
Samhæfing og 

samþætting 
Samkomulag -3,73 47 0,00 

Marktækur munur var eingöngu milli víddarinnar Áherslu á teymisvinnu og víddanna 

Breytingar (t(47)=3,33;p<0,05) og Skýr og markviss stefna (t(47)=-4,71;p<0,05). Í töflu 7.5 

eru parað t próf yfir allar víddir í áherslu á teymisvinnu. 
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Tafla 7-5 Parað t próf fyrir undirvíddina Áhersla á teymisvinnu 

 Undirvídd Undirvídd t df p 

Pair 1 Áhersla á teymisvinnu   Frelsi til athafna 0,73 47 0,47 

Pair 2 Áhersla á teymisvinnu   Þróun mannauðs og hæfni -1,87 47 0,07 

Pair 3 Áhersla á teymisvinnu  Gildi -1,72 46 0,09 

Pair 4 Áhersla á teymisvinnu   Samkomulag -1,31 46 0,20 

Pair 5 Áhersla á teymisvinnu   Samhæfing og samþætting 1,68 46 0,10 

Pair 6 Áhersla á teymisvinnu   Breytingar 3,33 47 0,00 

Pair 7 Áhersla á teymisvinnu  
Áhersla á þarfir 

viðskiptavina 
1,30 47 0,20 

Pair 8 Áhersla á teymisvinnu   Lærdómur 0,79 47 0,43 

Pair 9 Áhersla á teymisvinnu   Skýr og markviss stefna -4,71 47 0,00 

Pair 10 Áhersla á teymisvinnu  Markmið 0,09 47 0,93 

Pair 11 Áhersla á teymisvinnu   Framtíðarsýn 1,34 47 0,18 

Áhersla á teymisvinnu segir til hversu mikill metnaður er lagður í að ná sameiginlegum 

markmiðum. 

Marktækur munur var á þeirri vídd og öllum öðrum undirvíddum. Í viðauka 2 má sjá allar 

marktækar undirvíddir í Aðlögunarhæfni, Samhæfing og samþætting og Áhersla á 

teymisvinnu í rannsókninni. Einkunnir víddanna eru á bilinu 67-83 en flestar á bilinu 70-75. Í 

töflu 7-6 má sjá meðaltal og staðalfráviks allra spurninga sem og fjölda svarenda. Eins og sjá 

má hafa þátttakendur ekki svarað öllum spurningunum. Í þessari töflu er búið að snúa 

spurningum, 15, 24, 29, 34, 39, 43, 50 og 58 við. 
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Tafla 7-6 Meðaltöl og staðalfrávik allra spurninga 2010 

Spurning númer 

Meðal-

tal 

Staðal- 

frávik Fjöldi Spurning númer 

Meðal-

tal 

Staðal- 

frávik Fjöldi 

Þátttaka og aðild Samkvæmni og stöðugleiki 

Frelsi til athafna 

  
  Gildi 

   1 3,55 0,82 49 16 3,77 0,88 48 

2 3,51 0,84 49 17 3,73 0,79 48 

3 3,55 0,98 49 18 3,81 0,91 48 

4 3,65 0,75 49 19 3,65 0,93 48 

5 3,55 0,89 49 20 3,88 1,04 48 

Áhersla á teymisvinnu 

 

   Samkomulag    

6 3,56 1,17 48 21 4,00 0,99 48 

7 3,67 0,77 49 22 3,94 1,06 48 

8 3,77 0,85 49 23 3,65 0,93 48 

9 3,69 0,87 49 24 3,63 0,89 48 

10 3,36 0,70 49 25 3,48 0,97 48 

Þróun mannauðs og hæfni     Samhæfing og samþætting   

11 3,71 0,96 49 26 3,79 0,74 48 

12 3,59 0,79 49 27 3,04 0,94 48 

13 3,94 0,88 49 28 3,40 0,87 48 

14 3,96 1,02 49 29 3,60 1,14 48 

15 3,55 0,94 49 30 3,50 0,88 48 

Aðlögunarhæfni Hlutverk og stefna 

Breytingar 

  
  

Skýr og markviss 

stefna 

   31 3,22 1,05 49 46 4,45 0,84 49 

32 3,14 0,89 49 47 3,90 0,87 49 

33 3,57 0,98 49 48 4,22 0,87 49 

34 3,08 1,06 49 49 4,27 0,93 49 

35 3,71 0,84 49 50 3,80 1,38 49 

Áhersla á þarfir 

viðskiptavina 

 

 

  Markmið 

 

 

 36 3,45 0,91 49 51 3,51 0,94 49 

37 3,24 0,85 49 52 3,76 0,78 49 

38 3,51 0,84 49 53 3,71 0,84 49 

39 3,76 1,07 49 54 3,71 0,96 49 

40 3,35 0,75 49 55 3,37 0,91 49 

Lærdómur 

 

   Framtíðarsýn 

 

 

 41 3,88 0,93 49 56 3,43 0,84 49 

42 3,18 1,09 49 57 3,90 0,87 49 

43 3,29 0,96 49 58 2,86 1,00 49 

44 3,90 0,80 49 59 3,47 0,98 49 

45 3,53 0,92 49 60 3,88 0,86 49 
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Eins og fram hefur komið segir staðalfrávikið okkur hvernig dreifingin er í gögnunum, ef 

hún er mikil þá er staðalfrávikið hátt (Field, 2005). Dreifingin er almennt ekki mikil í neinni 

vídd. Í Aðlögunarhæfni er dreifingin mjög svipuð, það lægsta 0,75 og það hæsta 1,09. 

Gert var einhliða dreifigreining (one way anova) til að skoða hvort mat stjórnenda á 

fyrirtækjamenningu væri ólíkt eftir stöðu þeirra. Anovan var gerð á bakgrunnsbreytum og 

öllum víddum, bæði yfir og undir. Í ljós kom að dreifing var svipuð á milli allra stjórnenda og 

en ekki var marktækur munur á milli þeirra. 

7.2 Árangur 

Árangur Orkuveitunnar var metinn með sex spurningum aukning í sölu (sales growth), 

arðsemi (profitability), gæði vöru og þjónustu (quality of product and service), ánægja 

starfsmanna (employee satisfaction), ánægja viðskiptavina (customer satisfaction) og 

heildarframmistaða fyrirtækis (overall organizational performance).  

Í töflu 7-7 má sjá svörin við árangursbreytunum. Þessar spurningar voru sex og voru 

þátttakendur beðnir um að leggja mat á fyrrgreindar breytur og bera þær saman við önnur 

fyrirtæki á sama markaði. Kvarðinn var 5 punkta Likert þar sem einn var slök frammistaða en 

fimm góð frammistaða. Spurningarnar má sjá í viðauka 1. Ekki voru raunveruleg gögn úr 

bókhaldi notuð heldur er um að ræða huglægt mat þátttakenda og ber að taka niðurstöðum 

sem slíkum. Samkvæmt Dawes (1999) er samkvæmni milli hlutlægra og huglægra aðferða og 

því er henni beitt hér. 

Niðurstöður úr árangursbreytunum má sjá í töflu 7-7 og í töflu 7-8 eru niðurstöður paraðs t 

prófs yfir marktækar árangursbreytur. 
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Tafla 7-7 Niðurstöður árangursbreytna 

Árangursbreyta Fjöldi Meðaltal 
Staðal-

frávik 

Aukning í sölu 38 3,92 0,94 

Arðsemi 38 2,79 1,09 

Gæði vöru og þjónustu 38 4,92 0,35 

Ánægja starfsmanna 38 4,11 0,83 

Ánægja viðskiptavina 38 3,95 0,69 

Heildarframmistaða fyrirtækis 38 4,16 0,75 

Áhugavert er að sjá hversu há meðaleinkunn árangursbreyturnar fá. Aðeins arðsemi sker 

sig úr, sem er skiljanlegt á þessum erfiðu tímum sem fyrirtækið er að ganga í gegnum. 

Þátttakendur telja gæði vöru og þjónustu Orkuveitunnar vera mjög góða sem er mjög jákvætt.  

 Tafla 7-8 Parað t próf yfir marktækar árangursbreytur 

 
Árangursbreyta Árangursbreyta t df p 

Pair 1 Söluaukning Arðsemi 5,20 47 0,00 

Pair 2 Söluaukning Ánægja starfsmanna 2,66 47 0,01 

Pair 3 Söluaukning Ánægja viðskiptavina 2,78 47 0,00 

Pair 4 Söluaukning Heildarframmistaða 2,54 47 0,01 

Pair 5 Gæði vöru og þjónustu Arðsemi 5,60 47 0,00 

Pair 6 Gæði vöru og þjónustu Ánægja starfsmanna 6,21 47 0,00 

Pair 7 Gæði vöru og þjónustu Ánægja viðskiptavina 4,78 47 0,00 

Pair 8 Gæði vöru og þjónustu Heildarframmistaða 6,93 47 0,00 

Pair 9 Ánægja starfsmanna Arðsemi 2,78 47 0,00 

Pair 10 Ánægja viðskiptavina Arðsemi 3,27 47 0,00 

Pair 11 Heildarframmistaða Arðsemi 2,79 47 0,00 

Ekki var um marktækni að ræða milli allra árangursbreytanna eins og sést hér að ofan. 

Gæði vöru og þjónustu sem og söluaukning kemur best út. Því miður stendur fyrirtækið sig 

ekki vel þegar kemur að því að gera viðskiptavini ánægða, sem er slæmt og ekki í takt við 

aukna áherslu á þjónustumál síðastliðin tvö ár af hálfu yfirstjórnar. Athyglivert er að 

þátttakendur telja fyrirtækið standa sig vel í gæði vöru og þjónustu en að það sinni ekki 

viðskiptavinum vel. Ekki er gott að átta sig á hvaða þjónustu svarendur eru að vísa til ef ekki 

þjónusta við viðskiptavini. 
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Til að skoða hvort fylgni væri á milli árangursbreyta og undir- og yfirvídda í 

Aðlögunarhæfni og Samkvæmni og stöðugleiki var gert Pearson r fylgnipróf. Niðurstöður 

þess má sjá í töflu 7-9.  

Fylgni er á bilinu ±1,0 og gefur til kynna hversu sterk fylgnin er sem og hvort fylgnin sé 

jákvæð eða neikvæð. Tengsl á bilinu ±0,50-1,0 er sterk, tengsl á bilinu ±0,30-0,49 í meðallagi, 

tengsl á bilinu ±0,10-29 veik (Cohen, 1988).   

Tafla 7-9 Fylgnipróf árangursbreyta 

Árangursbreyta 
Sölu- 

aukning 

Arð-

semi 

Gæði 

vöru og 

þjónustu 

Ánægja 

starfs-

manna 

Ánægja 

viðskipta-

vina 

Heildar-

frammi-

staða 

Aðlögunarhæfni  0,43** x x  0,52** x 0,46** 

Breytingar  0,37* x x  0,47** x 0,33** 

Áhersla á þarfir viðskiptavina  0,33* x x  0,33* x 0,41** 

Lærdómur  0,39* x x  0,55** x 0,46** 

Samhæfing og samþætting  0,47** x x  0,49** x 0,59** 

Áhersla á teymisvinnu  0,34* x x  0,37* x x 

 

*p<0,05 

**p<0,01 

x Engin fylgni 
 

Í þessari rannsókn voru settar fram þrjár tilgátur sem voru; 

 H1: Jákvæð tengsl eru á  milli Aðlögunarhæfni og heildarframmistöðu 

H2: Jákvæð tengsl eru á milli áherslu á Samhæfingu og samþættingu og 

heildarframmistöðu 

H3: Jákvæð tengsl eru á milli Teymisvinnu og heildarframmistöðu 

 

Tilgáta H1 var studd þar sem fylgni milli Aðlögunarhæfni og heildarframmistöðu er 0,46 

miðað við 99% öryggismörk. Tilgáta H2 var einnig studd þar sem fylgni milli Samhæfingar 

og samþættingar við heildarárangur er 0,59 miðað við 99% öryggismörk. Tilgáta H3 var 

hafnað. Í samanburðar rannsókninni á þessum þáttum voru niðurstöður á þann hátt að aðeins 

var fylgni milli Aðlögunarhæfni og heildarframmistöðu en hvorki á Samhæfingu og 

samþættingu né Teymisvinnu við heildarframmistöðu. 
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7.3 Samanburður á fyrirtækjamenningu og markaðshneigð 2007 og 2010 

Niðurstöður samanburðar rannsóknar voru unnar á sama hátt og gögnin úr rannsókninni 2010. 

Einkunnir úr Denison má sjá á töflu 7-10. Eins og þar sést hafa þær allar lækkað nema víddin 

Samhæfing og samþætting sem stendur í stað. Mesta lækkunin hefur orðið í víddinni 

Aðlögunarhæfni sem gefur til kynna minnkandi markaðshneigð fyrirtækisins.  

Tafla 7-10 Samanburður á einkunnum Denison 2007 og 2010 

 
Einkunn Meðaltal Einkunn Meðaltal Breyting 

  2007 2007 2010 2010 % 

Breytingar 70 3,51 67 3,34 -4% 

Áhersla á viðskiptavini 74 3,7 69 3,46 -7% 

Lærdómur 78 3,89 71 3,55 -9% 

Aðlögunarhæfni 74   69   -7% 

  
    

  Frelsi til athafna 76 3,8 71 3,56 -7% 

Áhersla á teymisvinnu 73 3,64 72 3,61 -1% 

Þróun mannauðs og hæfni 80 3,99 75 3,75 -6% 

Þátttaka og aðild 76   73   -4% 

  
    

 
  

Gildi 76 3,82 75 3,76 -1% 

Samkomulag 77 3,85 75 3,73 -3% 

Samhæfing og samþætting 69 3,44 69 3,46 0% 

Samkvæmni og 

stöðugleiki 74   73   -1% 

  
    

 
  

Skýr og markviss stefna 84 4,2 83 4,12 -1% 

Markmið 78 3,91 72 3,61 -8% 

Framtíðarsýn 75 3,73 70 3,5 -7% 

Hlutverk og stefna 79   75 
 

-5% 

Marktækur munur var á víddunum Aðlögunarhæfni (t(37)=2,02;p<0,05), Áhersla á 

viðskiptavini (t(38)=1,79;p<0,05), Lærdómur (t(38)=2,66;p<0,05), Þátttaka og aðild 

(t(38)=5,36;p<0,05), Frelsi til athafna (t(38)=1,39;p<0,05), Þróun mannauðs 

(t(39)=2,25;p<0,05), Hlutverk og stefna (t(39)=2,04;p<0,05, Markmið (t(39)=2,26;p<0,05) og 

Framtíðarsýn (t(39)=2,35;p<0,05). Ekki fannst marktækur munur á öðrum víddum. Í töflu 7-

11 má sjá allar yfir- og undirvíddir bornar saman frá 2007 og 2010. 

Eins og sést lækka allar einkunnir og meðaltöl nema undirvíddin Samhæfing og 

samþætting sem stendur í stað. Sú vídd tengist markaðshneigð og kemur inn á eina af 
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forsendum hennar eða upplýsingaflæði milli starfsmanna og deilda. Það er jákvætt að sá liður 

lækkar ekki á milli kannanna eins og allir aðrir. Mesta lækkunin er í víddinni sem snýr að 

markaðshneigð eða Aðlögunarhæfni, sem er neikvætt. Engu að síður eru þetta áhugaverðar 

niðurstöður þar sem áhersla á viðskiptavini hefur aukist síðastliðin tvö ár, en samkvæmt þessu 

virðist það átak ekki hafa skilað sér um allt fyrirtækið. 

Tafla 7-11 Parað t próf á öllum yfir- og undirvíddum 2007 og 2010 

 
Víddir t df p 

Pair 1 Aðlögunarhæfni 2007  2010 2,02 37 0,05 

Pair 2 Breytingar 2007 og 2010 1,05 39 0,30 

Pair 3 Áhersla á viðskiptavini 2007 og 2010 1,79 38 0,08 

Pair 4 Lærdómur 2007 og 2010 2,66 38 0,01 

Pair 5 Þátttaka og aðild 2007 og 2010 5,36 38 0,00 

Pair 6 Frelsi til athafna 2007 og 2010 1,39 38 0,17 

Pair 7 Áhersla á teymisvinnu 2007 og 2010 0,03 39 0,97 

Pair 8 Þróun mannauðs og hæfni 2007 og 2010 2,25 39 0,03 

Pair 9 Samkvæmni og stöðugleiki 2007 og 2010 0,57 38 0,57 

Pair 10 Gildi 2007 og 2010 0,50 38 0,62 

Pair 11 Samkomulag 2007 og 2010 0,81 38 0,42 

Pair 12 Samhæfing og samþætting 2007 og 2010 0,14 38 0,88 

Pair 13 Hlutverk og stefna 2007 og 2010 2,04 39 0,04 

Pair 14 Skýr og markviss stefna 2007 og 2010 0,96 39 0,35 

Pair 15 Markmið 2007 og 2010 2,26 39 0,02 

Pair 16 Framtíðarsýn 2007 og 2010 2,35 39 0,02 

Eins og sést á töflunni hér að ofan þá var ekki marktækur munur á mörgum víddum milli 

áranna 2007 og 2010. Engu að síður var marktækur munur á Aðlögunarhæfni sem sýnir að 

lækkun á markaðshneigðinni milli rannsóknanna er staðreynd. Sú mikla lækkun sem varð í 

undirvíddinni Lærdómur var einnig marktækur, en sú vídd gefur til kynna hversu öflugt 

fyrirtækið er að lesa umhverfi sitt og stuðla að þekkingarsköpun (Denison, Janovics, Young 

og Cho, 2006). 

Á mynd 7-2 má sjá radarkort af niðurstöðum úr spurningarlista Denison árið 2007 og 2010. 
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Mynd 7-2 Samanburður á fyrirtækjamenningu 2007 og 2010 

Myndin sýnir vel í hvaða víddum Orkuveitan er að standa sig vel og hvaða þætti þörf er á 

að skoða nánar. 

7.4 Samanburður á árangri 2007 og 2010 

Frammistaða var skoðuð í samanburðar rannsókninni og má sjá niðurstöður árangursbreytna í 

töflu 7-12 sem og sömu gögn frá 2010. 
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Tafla 7-12 Niðurstöður árangursbreyta 2007 og 2010 

  Árangursbreyta 
Fjöldi 

2007 

Meðaltal 

2007 

Staðal-

frávik 

2007 

Fjöldi 

2010 

Meðaltal 

2010 

Staðal-

frávik 

2010 

Aukning í sölu 32 4,34 0,87 38 3,92 0,941 

Arðsemi 36 4,39 0,84 38 2,79 1,09 

Gæði vöru og þjónustu 37 4,65 0,59 38 4,92 0,359 

Ánægja starfsmanna 36 4,14 0,83 38 4,11 0,831 

Ánægja viðskiptavina 34 4,06 0,81 38 3,95 0,695 

Heildarframmistaða fyrirtækis 34 4,47 0,66 38 4,16 0,754 

Í árangursbreytunni aukning í sölu var marktækur munur á arðsemi (t(28)=6,16;p<0,05) og 

ánægja viðskiptavina (t(31)=2,41;p<0,05). Á arðsemi var marktækur munur á breytunum 

arðsemi (t(31)=6,98;p<0,05), gæði vöru og þjónustu (t(34)=-3,28;p<0,05) og ánægja 

viðskiptavina (t(34)=2,27;p<0,05). Á gæði vöru og þjónustu var marktækur munur á öllum 

breytum nema aukning í sölu. Á ánægju starfsmanna var markækur munur í breytunum 

arðsemi (t(31)=5,35;p<0,05) og gæði vöru og þjónustu (t(34)=-5,01;p<0,05). Á ánægju 

viðskiptavina var marktækur munur á arðsemi (t(29)=5,30;p<0,05) og gæði vöru og þjónustu 

(t(32)=-5,38;p<0,05). Á heildarframmistöðu var marktækur munur á arðsemi 

(t(29)=8,66;p<0,05), gæði vöru og þjónustu (t(32)=-3,08);p<0,05), ánægja starfsmanna 

(t(32)=2,17;p<0,05) og ánægja viðskiptavina (t(32)=2,87;p<0,05). 

Eins og sjá má á töflu 7-13 er marktækur munur á arðsemi milli rannsókna en sú vídd var 

með lægsta meðaltalið 2010. Svarendur leggja huglægt mat á hvort frammistaða í þessum 

þáttum sé slök eða góð. Miðað við þessar niðurstöðu telja stjórnendur arðsemi fyrirtækisins 

fara versnandi og vera mjög slaka í ár. Þess ber að geta að vorið 2007 þegar fyrri rannsóknin 

var gerð var efnahagsumhverfi Orkuveitunnar talsvert annað en þegar rannsóknin var gerð 

vorið 2010. 
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Tafla 7-13 Parað t próf marktækar árangursbreytur 2007 og 2010   

  Árangursbreytur Árangursbreytur t df p 

Pair 1 Aukning í sölu  Arðsemi 6,16 28 0,00 

Pair 2 Aukning í sölu  Ánægja viðskiptavina 2,41 31 0,02 

Pair 3 Arðsemi  Arðsemi 6,98 31 0,00 

Pair 4 Arðsemi  Gæði vöru og þjónustu -3,28 34 0,00 

Pair 5 Arðsemi Ánægja viðskiptavina 2,27 34 0,03 

Pair 6 Gæði vöru og þjónustu  Arðsemi 8,89 32 0.00 

Pair 7 Gæði vöru og þjónustu  Gæði vöru og þjónustu -2,25 35 0,03 

Pair 8 Gæði vöru og þjónustu  Ánægja starfsmanna 3,01 35 0,00 

Pair 9 Gæði vöru og þjónustu  Ánægja viðskiptavina 4,13 35 0,00 

Pair 10 Gæði vöru og þjónustu  Heildarframmistaða 3,86 35 0,00 

Pair 11 Ánægja starfsmanna  Arðsemi 5,35 31 0,00 

Pair 12 Ánægja starfsmanna  Gæði vöru og þjónustu -5,01 34 0,00 

Pair 13 Ánægja viðskiptavina  Arðsemi 5,30 29 0,00 

Pair 14 Ánægja viðskiptavina  Gæði vöru og þjónustu -5,38 32 0,00 

Pair 15 Heildarframmistaða  Arðsemi 8,66 29 0,00 

Pair 16 Heildarframmistaða  Gæði vöru og þjónustu -3,08 32 0,00 

Pair 17 Heildarframmistaða  Ánægja starfsmanna 2,17 32 0,04 

Pair 18 Heildarframmistaða  Ánægja viðskiptavina 2,87 32 0,00 

Aukning í sölu fær hæstu einkunn og var marktækur munur var á henni og arðsemi 

(t(37)=5,46;p<0,05) og aukningar í sölu og gæði vöru og þjónustu (t(37)=-6,43;p<0,05). 

Arðsemi fékk lægstu einkunnina og mældist hún marktækt verri en hinar 

árangursbreyturnar, aukning í sölu (t(47)=-5,20;p<0,05), gæði vöru og þjónustu (t(47)=-

5,59;p<0,05), ánægja starfsmanna (t(47)=-2,78;p<0,05), ánægja viðskiptavina (t(47)=-

3,266;p<0,05) og heildarframmistaða fyrirtækis (t(47)=-2,79;p<0,05).  
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8. Umræður og ályktanir 

Rannsóknarspurningarnar í þessari rannsókn voru þrjár, sú fyrsta var; Hver er 

fyrirtækjamenning og markaðshneigð Orkuveitu Reykjavíkur í dag? Önnur var; Hvernig hefur 

fyrirtækjamenning og markaðshneigð breyst í Orkuveitu Reykjavíkur frá árinu 2007? Sú 

þriðja var; Hvernig hafa tengsl milli markaðshneigðar og heildarframmistöðu breyst í 

Orkuveitu Reykjavíkur frá árinu 2007? 

Til að svara þessum spurningum var mælitæki Denison notað og gögn úr samanburðar 

rannsókninni. Ástæðan fyrir vali á Denison er að hann var notaður í samanburðar 

rannsókninni.Spurningarlistinn var talinn gefa bestan samanburð, auk þess sem ákveðnar 

víddir í honum vísa til markaðshneigðar eins og áður hefur verið getið um í ritgerð þessari. 

Kaflinn skiptist í fjóra hluta þar sem fyrsti hlutinn (8.1) fjallar um fyrirtækjamenningu og 

markaðshneigð Orkuveitunnar í dag. Í öðrum hlutanum (8.2) er farið yfir þróun á 

fyrirtækjamenningu og markaðshneigð frá 2007, í þriðja hlutanum (8.3) er fjallað um 

árangursbreytur. Í fjórða og síðasta hlutanum (8.4) er farið yfir takmarkanir á rannsókninni. 

8.1 Fyrirtækjamenning og markaðshneigð 2010 

Í töflu 7-1 má sjá heildareinkunnir úr Denison listanum einnig má sjá Denison líkanið á 

blaðsíðu 38. Yfirvíddin Hlutverk og stefna fékk hæstu einkunnina eða 75, og er hún 

marktækt hærri en víddirnar Aðlögunarhæfni og Þátttaka og aðild. Víddin er mikilvæg því 

þegar fyrirtæki er með skýra stefnu gefur það því tækifæri að ná óskastöðu í framtíðinni 

(Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). Niðurstöður sýna okkur að Orkuveitan stendur sig 

mjög vel í Skýrri og markvissri stefnu en áhugavert er að sjá að hinar undirvíddirnar Markmið 

og Framtíðarsýn fá mun lægri einkunn. Engu að síður var marktækur munur á milli 

undirvíddarinnar Skýr og markviss stefna og allra annarra undirvídda. Má álykta út frá þessu 

að Orkuveitan sé fyrirtæki með skýra stefnu sem er unnin af pólitískum eigendum hennar. 

Framtíðarsýn og markmið virðast ekki vera eins skýr.  

Marktækur munur var á undirvíddunum Markmið og Skýr og markviss stefna. Skýr 

markmið eru tengd stefnu, sýn og áætlun fyrirtækisins og eru leiðbeinandi fyrir starfsmenn 

(Fey og Denison, 2006). Má ætla að þau skilaboð eigi einnig að koma frá eigendum, sem þau 

virðast ekki vera og þar af leiðandi er erfitt fyrir fyrirtækið að framfylgja stefnunni. 

Framtíðarsýn felur í sér grunngildi og á að vera leiðbeinandi fyrir starfsmenn (Fey og 

Denison, 2006). Marktækur munur var á henni og Skýrri og markvissri stefnu. Spurning 
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númer 58 „Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins” fékk lægstu 

einkunn yfir heildarspurningar, eða 2,86. Skýring þessa kann að vera fólgið í eignarhaldi 

fyrirtækisins og skipun stjórnar, þar sem fulltrúar eru kosnir til skamms tíma í samræmi við 

meirihluta kjörinna fulltrúa í sveitastjórnun eiganda. Pólitísk sýn þeirra stjórnmálaafla sem 

ráða hverju sinni í sveitastjórnun eiganda kann að endurspeglast í markmiðum og sýn hinna 

kjörinna gagnvart markmiðum og stefnu fyrirtækisins. Niðurstöður þessar eru áhugaverðar sé 

tekið tillit til þess að stjórn Orkuveitunnar kynnti nýja heildarstefnu fyrirtækisins í lok árs 

2009. Vinnan að henni hafði staðið yfir í alllangan tíma og komu allir starfsmenn að þeirri 

vinnu. Rökrétt er því að spyrja, hverju þessi nýja stefna breytti hjá stjórnendum 

Orkuveitunnar? 

Yfirvíddin Samkvæmni og Stöðugleiki var með næsthæstu einkunnina eða 73. Samhæft 

og samræmt innra skipulag leiðir til árangurs hjá fyrirtækjum (Saffold, 1988). Gildi fékk 

einkunnina 75 sem er á starfhæfu aðgerðarbili. Marktækur munur var á henni og Samhæfingu 

og samþættingu. Víddin leggur mat á það hvort sameiginleg gildi séu til staðar í fyrirtækinu 

og væntingar starfsmanna séu skýrar (Fey og Denison, 2006). Meðaltal spurninga undir Gildi 

fékk hæsta meðaltalið í undirvíddum Samkvæmni og Stöðugleiki eða 3,77. Engu að síður 

kemur fram sú skoðun að stjórnendur telja að það komi þeim ekki í vandræði að hunsa 

megingildi fyrirtækisins. Meðaltal þeirrar spurningar var lægst í þessari undirvídd með 3,65.  

Með víddinni Samkomulag er verið að skoða hversu vel starfsfólki tekst að vinna úr 

ágreiningi sín á milli, (Fey og Denison, 2003). Miðað við meðaltalið í þeirri vídd 3,73 er það 

almennt álit stjórnenda að þessi þáttur gangi nokkuð vel. Marktækur munur var á víddinni og 

Samhæfingu og samþættingu. Sú spurning sem kom verst út í þessari vídd var „Það ríkir 

sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir”. Þessi niðurstaða er 

áhugaverð sé tekið tillit til þess að gæðavottun fyrirtækisins leggur þá skyldur á það að allir 

ferlar séu skráðir í Rekstrarhandbók þess.  

Undirvíddin Samhæfing og samþætting var með einkunnina 69. Í þessari vídd er mælt 

hversu vel ferlar fyrirtækisins eru skilgreindir og hversu vel fólki gengur að vinna saman 

(Denioson, Janovics, Young og Cho, 2006). Víddin tengist markaðshneigð og kemur inn á 

upplýsingaflæði milli starfsmanna og deilda, sem er ein af forsendum markaðshneigðar (Kohli 

og Jaworski, 1990). Marktækur munur fannst á víddinni við hinar undirvíddirnar, Gildi og 

Samkomulag. Lægsta einkunnin í víddinni fékk spurningin „Fólk úr mismunandi 

starfseiningum fyrirtækisins hefur svipaða sýn á hlutina”. Eins og kemur fram að stjórnendum 

finnst ekki auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins. Sé ekki 

samhæfing verkefna á milli deilda, gengur aðilum illa að vinna saman að sameiginlegum 
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markmiðum og upplýsingar flæða ekki á milli þeirra heldur. Þá er í raun mörg fyrirtæki að 

störfum innan sama fyrirtækisins og líkur á aukinni markaðshneigð litlar. Tengsl voru sterk 

við heildarframmistöðu fyrirtækis. 

Yfirvíddin Þátttaka og aðild var einnig með einkunnina 73, en samkvæmt Denison (1984) 

einkennir þessi vídd þau fyrirtæki sem ná bestum árangri, meðal annars með því að virkja 

starfsmenn í ákvörðunartöku varðandi starf sitt, sem leiðir af sér meiri hollustu við fyrirtækið. 

Undirvíddin Frelsi til athafna er lægsta undirvíddin með 3,56 í meðaltal. Víddin endurspeglar 

hversu mikið frumkvæðið er hjá starfsmönnum (Fey og Denison, 2006). Marktækur munur 

var á henni og Þróun mannauðs. Einkunnir voru allar svipaðar en sú lægsta sneri að því hvort 

ákvarðanir væru teknar á því stjórnunarstigi þar sem bestu upplýsingarnar eru til staðar.  

Þróun mannauðs og hæfni er með hæsta meðaltalið af undirvíddunum. Marktækur munur 

var á henni og Frelsi til athafna. Niðurstöður úr víddinni sýna hversu mikil áhersla er á þjálfun 

starfsmanna til að halda samkeppnisforskoti fyrirtækisins (Denison, Janovics, Young og Cho, 

2006).  

Áhersla á teymisvinnu tengist markaðshneigð, þar sem víddin segir til um hversu mikill 

metnaður er lagður í að ná sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins (Fey og Denison, 2006). 

Það sem virtist vera óskýrast er tenging milli starfs viðkomandi og markmiða fyrirtækisins. 

Ekki var marktækur munur á víddinni við aðrar undirvíddir í Þátttöku og aðildarvídd. Mjög 

veik tengsl voru við árangursbreytunnar söluaukning og ánægja viðskiptavina og engin tengsl 

við heildarframmistöðu. Miðað við niðurstöður úr þessari vídd virðist ekki vera hvatt til 

mikils frumkvæðis af starfsmönnum, en áhersla lögð á fræðslu þeirra. 

Aðlögunarhæfni var sú yfirvídd sem fékk lægstu einkunnina eða 69. Þau fyrirtæki sem eru 

sterk í aðlögunarhæfni hafa ríka markaðshneigð (Kohli og Jaworski, 1990). Meðaltalið í 

aðlögunarhæfni var  3,45 og var hæsta einkunnin þar 3,90 sem er á starfhæfu aðgerðarbili. 

Víddin hefur sterk jákvæð tengsl við söluaukningu, ánægju starfsmanna og 

heildarframmistöðu fyrirtækis. Rannsóknir hafa sýnt að yfirvíddirnar spá fyrir um 

árangursmælikvarðana (Denison og Mishra, 1995). Dreifingin í staðalfráviki var mjög svipuð 

sem þýðir að svarendur voru svo til allir á sama máli varðandi þessa vídd. 

Víddin Breytingar er ein undirvídd Aðlögunarhæfni og var hún með lægsta meðaltal allra 

spurninga, eða 3,34. Víddin segir til um hversu vel fyrirtækið getur lesið í viðskiptaumhverfi 

sitt, séð fyrir og brugðist við breytingum á því. Hún segir einnig til um hversu vel fyrirtækið 

aðlagar reksturinn að breytingum (Fey og Denison, 2003). Lægsta meðaltalið var við 

spurningunni „Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum 

breytingum í viðskiptaumhverfinu”, eða 3,14. 
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Áhersla á viðskiptavini er önnur undirvídd Aðlögunarhæfni, og metur hún hversu vel 

fyrirtækið skilur þarfir viðskiptavina sinna. Þessi vídd kom einnig illa út en meðaltalið þar var 

3,45, en ekki var marktækur munur á víddinni og öðrum undirvíddum í Aðlögunarhæfni. Í 

víddinni kemur fram hversu vel fyrirtækið skilur og bregst við þörfum viðskiptavina (Fey og 

Denison, 2003). Víddin var einungis með sterk tengsl við heildarframmistöðu fyrirtækis. 

Þriðja undirvídd Aðlögunarhæfni er Lærdómur sem gefur til kynna hversu öflugt 

fyrirtækið er í því að lesa umhverfi sitt til að stuðla að þekkingaröflun og nýsköpun innan 

fyrirtækisins (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). Víddin var með hæsta meðaltalið 

undir yfirvíddinni Aðlögunarhæfni eða 3,55. Marktækni var milli Lærdóms og Breytinga, ein 

spurning var þó áberandi lág með meðaltalið 3,18 „Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og 

áræðni”. Tengslin milli Lærdóms og heildarframmistöðu fyrirtækisins voru sterk og jákvæð 

sem og tengslin milli lærdóms og ánægju starfsmanna. Þessar niðurstöður úr Aðlögunarhæfni 

og undirvíddum hennar benda til lítillar markaðshneigðar. Fyrirtækið les umhverfi sitt illa, 

bregst seint við þörfum viðskiptavina og sýnir lítið frumkvæði. 

Út frá þessum gögnum má segja að fyrirtækjamenning Orkuveitunnar í dag einkennist af 

mjög lágri markaðshneigð, skýrri stefnu frá pólitískum eigendum en framtíðarsýn og markmið 

eru ekki eins skýr. Pólitísk áhrif eru mikil og endurspeglast þau meðal annars í því að 

framtíðarsýn fyrirtækisins gæti verið ógnað af skammtímahugsun eigenda. Gildi fyrirtækisins 

virðist vera öllum ljós sem er jákvætt en engu að síður telja stjórnendur það ekki stórmál að 

fara ekki eftir þeim. Stjórnendur virðast ekki hafa sameiginlega sýn á starfsaðferðir og 

endurspeglar það hversu ólíkt fyrirtækið er í eðli sínu, þ.e. það starfar bæði í harðri samkeppni 

og á einkaleyfismarkaði. Slíkt leiðir til þess að þarfir og sýn stjórnenda er ólík. Illa gengur að 

samhæfa verkefni milli deilda sem bendir til deildarmúra. Niðurstaða úr þeim þáttum sem 

snúa að markaðshneigð sýna að markaðshneigð fyrirtækisins er svo til engin. Einn af 

grundvallarþáttum þess að markaðshneigð sé til staðar, samspil milli deilda er ekki mikið. 

Einnig kom skýrt fram hversu illa fyrirtækið les í umhverfi sitt, en slíkt er nauðsynlegt fyrir 

markaðshneigt fyrirtæki. Niðurstöður benda líka til að Orkuveitan sýni ekki nægilega mikið 

frumkvæði og næg nýsköpun er ekki alltaf til staðar. 

 

8.2 Þróun á fyrirtækjamenningu og markaðshneigð frá 2007  

Samkvæmt niðurstöðum úr samanburðar rannsókninni var Orkuveitan fyrirtæki með lága 

markaðshneigð, sem gekk illa að samræma mannauðinn innan fyrirtækisins til að ná 

markmiðum sínum. Fyrirtækið áttaði sig ekki á umhverfi sínu, lagaði sig ekki að breytingum 
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og skilningur á þörfum viðskiptavina var ábótavant. Almennt séð gat fyrirtækið ekki brugðist 

við breytingum í samkeppnisumhverfi sínu. Ingibjörg (2008) komst að þeirri niðurstöðu að sú 

staðreynd að fyrirtækið væri nýkomið á samkeppnismarkað væri ef til vill hluti af 

skýringunni. 

Eins og fram hefur komið hafa allar einkunnir í Denison líkaninu lækkað síðan 2007 (tafla 

7-10), nema Samhæfing og samþætting, sem stóð í stað. Þessar niðurstöður benda til þess að 

fyrirtækjamenningin hafi breyst. Lækkunin var talsvert mikil í sumum tilfellum eins og í 

Aðlögunarhæfni. Þar lækkaði yfirvíddin um 7%, Breytingar um 4%, Áhersla á viðskiptavini 

um 7% og Lærdómur um 9%. Niðurstöður sýndu að lækkunin var marktæk í 8 víddum af 16, 

þær víddir voru; Þróun mannauðs og hæfni, Þátttaka og aðild, Áhersla á viðskiptavini, 

Lærdómur, Aðlögunarhæfni, Markmið, Framtíðarsýn og Hlutverk og stefna. 

Tafla 8-1 Samantekt á yfirvíddinni Samkvæmni og stöðugleiki 

Undirvídd 
Meðal-

tal 

Eink-

unn 
Mælir 

Breyting 

frá fyrri 

könnun 

Breyting 

% 

Marktækur 

munur milli 

rannsókna 

Gildi 3,76 75 Sameiginleg gildi Minnkun -1% Nei 

Samkomulag 3,73 75 
Hæfileiki að vinna 

saman 
Minnkun -3% Nei 

Samhæfing og 

samþætting 
3,46 69 Skilgreining ferla Óbreytt 0% Nei 

Yfirvíddin Samkvæmni og stöðugleiki minnkaði minnst milli rannsókna en ekki reyndist 

munurinn marktækur, hvorki í yfir- né undirvíddum og því ekki hægt að vera með umræður 

byggðar á slíkum niðurstöðum. 
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Tafla 8-2 Samantekt á yfirvíddinni Hlutverk og stefna 

Undirvídd 
Meðal-

tal 

Eink-

unn 
Mælir 

Breyting 

frá fyrri 

könnun 

Breyting 

% 

Marktækur 

munur milli 

rannsókna 

Skýr og markviss 

stefna 
4,12 83 

Framlag starfsmanna til 

rekstursins 
Minnkun -1% Nei 

Markmið 3,60 72 Áætlun fyrirtækisins Minnkun -8% Já 

Framtíðarsýn 3,50 70 Grunngildi fyrirtækisins Minnkun -7% Já 

Yfirvíddin Hlutverk og stefna lækkaði um 5%, en er engu að síður með hæstu einkunn 

bæði samanburðar árin. Víddin er mjög mikilvæg eins og komið hefur fram því það gefur 

fyrirtækjum tækifæri á að ná óskastöðu sé stefnan skýr. Einnig hjálpar skýr stefna og hlutverk 

starfsfólki að tengjast fyrirtæki sínu (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006).  

Markmið sem tengist stefnu og framtíðarsýn fyrirtækis lækkaði um 8% milli rannsókna og 

benda niðurstöður enn frekar á að stjórnendur virðast ekki vera með markmið fyrirtækisins á 

hreinu, eins og það er orðað. Sem dæmi þá fékk spurningin „Fólk hefur skilning á hvernig 

fyrirtækið mun verða í framtíðinni” einkunnina 3,37 núna en 3,60 árið 2007. Ingibjörg (2008) 

taldi þá slöku niðurstöðu þýða að þrátt fyrir skýr markmið Orkuveitunnar gangi ekki vel að fá 

starfsfólk til að ná þeim. Ekki er hægt að segja að breyting hafi orðið til batnaðar í þeim 

efnum. 

Framtíðarsýn var 7% lægri í ár, og var hún lægsta undirvíddin í Hlutverki og stefnu. Í 

þessari vídd er áherslan á hvert fyrirtækið er að stefna og að starfsfólk missi aldrei sjónar af 

því. Hér er að finna lægsta meðaltal allra spurninga 2010, eða 2,86 (spurning 58). Árið 2007 

var meðaltal þessarar spurningar 3,43. Það virðist vera hægt að álykta út frá þessu að það sé 

alls ekki á hreinu meðal stjórnenda hvert fyrirtækið er að stefna, sem er ekki jákvætt. Miðað 

við þessa niðurstöðu eru hvorki markmið né framtíðarsýn Orkuveitunnar skýr hjá 

stjórnendum, frekar en árið 2007.  
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Tafla 8-3 Samantekt á yfirvíddinni Þátttaka og aðild 

Undirvídd 
Meðal-

tal 

Eink-

unn 
Mælir 

Breyting 

frá fyrri 

könnun 

Breyting 

% 

Marktækur 

munur milli 

rannsókna 

Frelsi til athafna 3,56 71 Frumkvæði starfsmanna Minnkun -7% Nei 

Áhersla á 

teymisvinnu 
3,61 72 

Ná sameiginlegum 

markmiðum 
Minnkun -1% Nei 

Þróun mannauðs 3,75 75 Þjálfun starfsmanna Minnkun -6% Já 

Yfirvíddin Þátttaka og aðild, lækkaði um 4% milli rannsókna. Engu að síður var ekki 

marktækur munur á milli rannsókna á þeirri vídd. Þróun mannauðs og hæfni lækkaði um 6% 

milli rannsókna, engu að síður var víddin með hæsta meðaltalið í undirvíddinni Þátttaka og 

aðild árið 2010. Víddin kemur aðallega inn á áherslu á þjálfun starfsmanna til að halda 

samkeppnisforskoti (Denison, Janovics, Young og Cho, 2006). Lækkun í þessari vídd má 

eflaust rekja til þeirra breytinga sem orðið hafa í fyrirtækinu eftir að efnahagsástandið í 

landinu breyttist haustið 2008. 

Tafla 8-4 Samantekt á yfirvíddinni Aðlögunarhæfni 

Undirvídd 
Meðal-

tal 

Eink-

unn 
Mælir 

Breyting 

frá fyrri 

könnun 

Breyting 

% 

Marktækur 

munur milli 

rannsókna 

Breytingar 3,34 67 Bregðast við breytingum Minnkun -4% Nei 

Áhersla á 

viðskiptavini 
3,45 69 

Bregðast við þörfum 

viðskiptavina 
Minnkun -7% 

 

Já 

Lærdómur 3,55 71 Stuðla að nýsköpun Minnkun -9% Já 

Yfirvíddin Aðlögunarhæfni lækkaði um 7% og fékk lægstu einkunn allra yfirvídda eins 

og árið 2007. Aðlögunarhæfnin endurspeglar getu fyrirtækisins að svara þeim breytingum 

sem verða í umhverfinu. Getan til þess hefur minnkað frá 2007 miðað við þessa niðurstöðu. 

Eina undirvíddin í Aðlögunarhæfni sem ekki var marktækur munur á var Breytingar.  

Áhersla á viðskiptavini lækkaði um 7% og er einkunnin alls ekki ásættanleg. Áherslan í 

þessari vídd er skilningur fyrirtækis á þörfum núverandi og framtíðar viðskiptavinum. Sé slíkt 

ekki til staðar í fyrirtækinu, eru ekki miklar líkur á mikilli markaðshneigð. 



- 74 - 

Lærdómur lækkaði mest af öllum víddum eða um 9%. Færni fyrirtækis í að nýta 

upplýsingar frá umhverfinu og hvernig þær eru nýttar til að bregðast við tækifærum 

endurspeglast í þessari vídd (Denison, Jancovics, Young og Cho, 2006). Víddin er engu að 

síður með hæstu einkunn í ár af víddum Aðlögunarhæfni, en engu síður ekki ásættanleg 

einkunn eða 71. Miðað við niðurstöður þá er starfsfólk ekki hvatt mikið að „hugsa út fyrir 

kassann” í vinnu sinni. 

Til að draga saman þessar niðurstöður má segja að bæði fyrirtækjamenning og 

markaðshneigð hafi breyst frá 2007, eins og sést á mynd 7-2.  

 Allar víddir hafa lækkað frá árinu 2007 nema ein (Samhæfing og samþætting) sem stóð 

í stað. 

 

 Fyrirtækjamenningin hefur breyst frá árinu 2007 

 Áhersla á viðskiptavininn hefur minnkað, sem er áhugavert sé haft í huga að ný 

þjónustustefna leit dagsins ljós á milli rannsókna, einnig var þjónusturáð stofnað. 

Árið 2008 var tekin í gagnið endurbætt útgáfa af ISO 9001;2008, þar sem áhersla 

á viðskiptavini jókst mikið frá fyrri útgáfu. 

 Þetta bendir til þess að nauðsynlegt sé að huga enn betur að þjónustumálum 

fyrirtækisins. Komst ný þjónustustefna ekki til skila til allra? Hvað er til ráða í 

þeim efnum? 

 Niðurstöður sýna að óskir, þarfir og hagsmunir viðskiptavina virðast hafa lítil 

áhrif á ákvarðanir og umbætur í fyrirtækinu.   

 Skýr og markviss stefna er á hreinu, sem er jákvætt, en markmið og framtíðarsýn 

því miður ekki eins skýr í hugum stjórnenda.  

 Stjórnendur hafa ekki sömu sýn á hvernig leysa eigi verkefni.  

 

 Markaðshneigð hefur því minnkað marktækt í fyrirtækinu frá árinu 2007 

 Afleiðing þess er geta fyrirtækisins til að koma til móts við breytingar í sífellt 

harðnandi samkeppnisumhverfi hefur farið versnandi. 

 Fyrirtækið nýtir ekki upplýsingar úr umhverfinu til nýsköpunar. 

 Deildarmúrar eru til staðar í fyrirtækinu, þeir koma í veg fyrir markaðshneigð. 

 

Sé það vilji yfirstjórnar að breyta þessari stöðu eru margar leiðir til úrbóta er margar og 

skal bent á nokkrar hér: 
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Markaðshneigð 

 Deildarmúrar þurfa að falla og upplýsingar að flæða betur milli deilda. Vinna má í 

slíku með öflugri innri markaðssetningu. Starfsfólk verður að sjá hag í því að 

vinna meira og betur saman að sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins. 

 Leggja áherslu á innri markaðssetningu í þessari vinnu. 

Þjónustumál 

 Yfirfara þarf hvernig ný þjónustustefna var kynnt og finna hvar má gera betur til 

að fá alla í fyrirtækinu með í það verkefni. Mikilvægt að hafa í huga að hér er um 

breytingu á fyrirtækjamenningu að ræða sem mun taka einhvern tíma að innleiða. 

Ekki má þó túlka niðurstöður á þann hátt að viðskiptavinir skipti starfsmenn 

Orkuveitunnar engu máli í dag, en niðurstöður sýna engu að síður að fyrirtækið 

þarf að gera mun betur í þeim efnum. Stuðningur og eftirfylgni yfirstjórnar er 

mjög mikilvægur í slíku verkefni.  

 Sú niðurstaða að þarfir og hagsmunir viðskiptavina hafi lítil áhrif á ákvarðanir og 

umbætur er mikilvægt þjónustumál. Efla þarf þjónustuhugafar innan fyrirtækisins, 

ef til vill þarf þjónusturáð að vera þverfaglegra og skipað fleiri aðilum úr 

fyrirtækinu? 

 Allir ferlar eru skráðir í Rekstrarhandbók fyrirtækisins, er ef til vill ástæða til þess 

að kynna hana betur fyrir starfsmönnum? Er hún nægilega aðgengileg?  

Stjórnendur 

 Stuðningur stjórnenda er grundvallaratriði í breytingum sem þessum og mikilvægt 

að allir gangi í takt við yfirstjórn í þeim efnum. 

Orkuveitan hefur verið í harðri samkeppni í raforkusölu í fimm ár og því ekki hægt að 

útskýra lága markaðshneigð á sama hátt og gert var í samanburðar rannsókninni árið 2008. 

Miðað við ofangreindar niðurstöður mínar, tel ég að sú fyrirtækjamenning sem er ríkjandi í 

Orkuveitunni, til dæmis mismunandi sýn á hlutina og lítil samhæfing milli mismunandi 

eininga sem og sú staðreynd að stærsti hluti fyrirtækisins er ekki í samkeppni, hamli 

samkeppnishneigð fyrirtækisins. 

8.3 Árangursbreytur 

Í árangursbreytum fékk gæði vöru og þjónustu hæstu einkunn og var marktæk hækkun frá 

2007. Erfitt er að átta sig á þessari háu einkunn, því gæði vörunnar hefur ekki breyst og 
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samkvæmt öðrum niðurstöðum er ekki mikil áhersla á þjónustu í fyrirtækinu. Ánægja 

viðskiptavina hefur lækkað og hlýtur að vera eðlilegt að gefa sér að þjónusta fyrirtækisins hafi 

mikil áhrif á ánægju viðskiptavina. Hér er því ekki samræmi á milli svara. Ef til vill gefur það 

ekki rétta mynd að spyrja að jafn ólíkum þáttum í sömu spurningunni. Ein ástæða fyrir þessari 

háu einkunn gæti verið sú að Orkuveitan er með gæðavottanir og svarendur hafa  túlkað þessa 

spurningu út frá þeim vottunum. 

Arðsemi fékk lægstu einkunnina sem er skiljanlegt miðað við árferði. Marktækur munur 

var á lækkuninni frá 2007. Þess ber að geta að efnahagsumhverfi Orkuveitunnar var talsvert 

annað vorið 2007 en 2010. 

Árið 2007 var ekki jákvæð fylgni milli Samhæfingar og samþættingar og 

heildarframmistöðu sem var til staðar árið 2010. Slíkt gefur til kynna að ferlar séu skýrari en 

þeir voru árið 2007.  

Heildarframmistaða hefur einnig lækkað milli rannsókna en munurinn er ekki marktækur. 

Hér er einnig erfitt að átta sig á hvers vegna einkunnin hefur lækkað og eflaust erfitt að 

komast að því þar sem hver og einn svarandi gæti haft ólíka þætti til viðmiðunar við 

einkunnagjöf. 

8.4 Takmarkanir  

Takmarkanir á rannsókninni snúa aðallega að mælitækinu. Í fyrsta lagi getur sú staðreynd að 

listinn var bæði á ensku og íslensku ruglað fólk, þar sem ekki er vitað hvort sú staðreynd hafði 

það í för með sér að fólk skildi spurningar misjafnlega. Engu að síður hefur listinn verið 

lagður fyrir svona í nokkrum rannsóknum (Ingibjörg Sigþórsdóttir,2008; Lena Heimisdóttir, 

2008 og Þórunn Ansnes Bjarnadóttir, 2010) og ekkert sem bendir til að þetta hafi truflað 

niðurstöðurnar. 

Árangursbreytur eru byggðar á huglægu mati svarenda og gefur því aldrei fullkomna mynd 

af árangri. Ekki er vitað hvort þekking svarenda á þessu sviði sé nægileg, þrátt fyrir þá 

staðreynd að þeir voru allir stjórnendur.  

Denison er í grunninn mælitæki til að mæla fyrirtækjamenningu og hefur ekki verið notað 

til að mæla markaðshneigð nema í þremur rannsóknum (Ingibjörg Sigþórsdóttir, 2008 og 

Lena Heimisdóttir, 2008; Adrianus Philip Schalk, 2008). Ástæðan fyrir valinu var eins og 

komið hefur fram til að gefa sem bestan samanburð á breytingu fyrirtækjamenningar og 

markaðshneigðar frá síðustu rannsókn. Einnig eru sterk tengsl milli markaðshneigðar og vídda 

í Denison sem styrkir líka þá ákvörðun að nota Denison. 
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Viðauki 1 

 

Denison spurningarlistinn 

Likert skali : 1 – Mjög sammála, 2, 3, 4, 5 – Mjög ósammála 

 

Involvement - Þátttaka og aðild 

 

Empowerment -Frelsi til athafna  

1.  Most employees are highly involved in their work  

 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  

 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 

sheneeds when it’s needed  

 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  

  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  

 Stöðugt er unnið að þróun starfseminnar og það gert þannig að flestir taka einhvern 

þátt í þeirri vinnu  

 

 

Team Orientation – Áhersla á teymisvinnu 

6.  Cooperation across different parts of the organization is actively encouraged  

  Markvisst er hvatt til samvinnu milli ólíkra starfseininga fyrirtækisins  

7.  People work like they are part of a team   

  Vinnubrögð fólks bera þess merki að það sé hluti af teymi  

8.  Teamwork is used to get work done, rather than hierarchy  

  Frekar er stuðst við teymisvinnu en valdboð þegar koma á hlutum í verk  

9.  Teams are our primary building blocks  

   Þegar unnið er að verkefnum er yfirleitt stuðst við teymisvinnu  

10. Work is organized so that each person can see the relationship between his or 

her job and the goals of the organization  

  Vinnan er skipulögð með þeim hætti að hver og einn geti áttað sig á tengslunum milli 

starfsins og markmiða fyrirtækisins  
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Capability Development – Þróun mannauðs og hæfni  

11.  Authority is delegated so that people can act on their own  

  Valdi er dreift þannig að fólk geti unnið sjálfstætt  

 12. The “bench strength” (capability of people) is constantly improving  

 Unnið er markvisst að því að viðmiðunarhæfni (starfshæfni fólks) taki stöðgum 

framförum  

13.  There is continuous investment in the skills of employees  

 Stöðugt er fjárfest í aukinni þekkingu og færni starfsfólks  

 14. The capabilities of people are viewed as an important source of competitive 

advantage  

  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  

 Oft koma upp vandamál vegna þess að við höfum ekki þá færni sem nauðsynleg er til 

að takast á við verkefnin  
 

Consistency - Samræmi  
 

Core Values - Gildi 

16.  The leaders and managers “practice what they preach”  

  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  

  Sérstakur stjórnunarstíll er við lýði og mismunandi stjórnunaraðferðum er beitt  

18.  There is a clear and consistent set of values that governs the way we do business  

 Starfsaðferðir okkar ráðast af skýrum og samræmdum megingildum  

19.  Ignoring core values will get you in trouble  

  Það að hunsa megingildi fyrirtækisins kemur manni í vandræði  

20.  There is an ethical code that guides our behaviour and tells us right from wrong  

 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  

   Ef upp kemur ósamkomulag, leggjum við hart að okkur að finna góða lausn fyrir alla 

aðila  

22.  There is a “strong” culture  

  Í fyrirtækinu er sterk menning og ríkar hefðir  

23.  It is easy to reach consensus, even on difficult issues  

   Það er auðvelt að komast að samkomulagi, jafnvel í erfiðum málum  

24.  We often have trouble reaching agreement on key issues  

   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 hings  

  Það ríkir sameiginleg sýn á hvað séu réttar og hvað rangar starfsaðferðir  
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Coordination and integration – Samhæfing og samþætting 

26. Our approach to doing business is very consistent and predictable  

  Starfsaðferðir okkar eru samræmdar og fyrirsjáanlegar  

27. People from different parts of the organization share a common perspective 

  Fólk úr mismunandi starfseiningum fyrirtækisins hafa svipaða sýn á hlutina 

28.  It is easy to coordinate projects across different parts of the organization  

  Það er auðvelt að samhæfa verkefni milli mismunandi eininga fyrirtækisins  

29. Working with someone from another part of this organization is like working 

with someone from a different organization  

  Að starfa með aðila úr annarri starfseiningu fyrirtækisins er eins og að starfa með 

einhverjum úr öðru fyrirtæki  

30.  There is a good alignment of goals across levels  

  Það er gott samræmi milli markmiða ólíkra stjórnstiga sviða innan fyrirtækisins  
 

 Adabtability -Aðlögunarhæfni  

Creating Change - Breytingar 

31.  The way things are done is very flexible and easy to change  

 Starfsaðferðir eru mjög sveigjanlegar og auðvelt að breyta þeim  

32.  We respond well to competitors and other changes in the business environment  

 Við bregðumst fljótt og vel við aðgerðum samkeppnisaðila og öðrum breytingum í 

viðskiptaumhverfinu  

33.  New and improved ways to do work are continually adopted  

  Stöðugt er verið að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir  

34.  Attempts to create change usually meet with resistance  

  Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu  

35.  Different parts of the organization often cooperate to create change  

  Ólíkar starfseiningar fyrirtækisins vinna oft saman að því að koma á breytingum og 

breyttum starfsháttum  
 

Customer Focus - Áhersla á þarfir viðskiptavina 

 

36.  Customer comments and recommendations often lead to changes  

  Tillögur og ábendingar frá viðskiptavinum leiða oft til breytinga  

37.  Customer input directly influences our decisions  

 Tillögur viðskiptavina hafa bein áhrif á ákvarðanir okkar  

38.  All members have a deep understanding of customer wants and needs  

  Allir hafa góðan skilning á óskum og þörfum viðskiptavinanna  

39.  The interests of the customer often get ignored in our decisions  

 Hagsmunir viðskiptavina eru oft hunsaðir þegar ákvarðanir eru teknar  

40.  We encourage direct contact with customers by our people  

  Starfsfólk er hvatt til að hafa bein samskipti við viðskiptavini  
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Organizational Learning - Lærdómur  

41.  We view failure as an opportunity for learning and improvement  

  Við lítum á mistök sem tækifæri til að læra af og gera úrbætur  

 42. Innovation and risk-taking are encouraged and rewarded  

   Hvatt er til og umbunað fyrir nýsköpun og áræðni  

 43. Lots of things “fall between the cracks”  

   Margt fellur á milli  „skips og bryggju” hjá okkur  

 44. Learning is an important objective in our day-to-day work  

   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”  

   Við gætum þess að  „hægri höndin viti hvað sú vinstri er að gera”  

 

Mission - Markmið  

Strategic Direction & Intent – Skýr og markviss stefna  

 

46.  There is a long-term purpose and direction  

   Fyrirtækið hefur tilgang og stefnu til framtíðar  

47. Our strategy leads other organizations to change the way they compete in the 

industry  

   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  

   Fyrirtækið hefur skýrt hlutverk sem mótar starf okkar og gefur því merkingu  

49.  There is a clear strategy for the future  

   Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar  

50.  Our strategic direction is unclear to me  

  Stefna okkar er óskýr í mínum huga  
 

Goals & Objectives - Markmið  

51.  There is widespread agreement about goals  

  Víðtækt samkomulag ríkir um markmið fyrirtækisins  

52.  Leaders set goals that are ambitious, but realistic  

 Leiðtogar/stjórnendur setja metnaðarfull en raunhæf markmið  

53.  The leadership has “gone on record” about the objectives we are trying to meet  

 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  

. Við fylgjumst stöðugt með því hvernig okkur gengur að ná settum markmiðum  

 55.  People understand what the organization will be like in the future  

 Fólk hefur skilning á hvernig fyrirtækið mun verða í framtíðinni  
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Vision - Framtíðarsýn  

56.  We have a shared vision of what the organization will be like in the future  

 Við höfum sameiginlega sýn á það hvernig fyrirtækið mun vera í framtíðinni  

57.  Leaders have a long-term viewpoint  

 Leiðtogar hafa sýn á hlutina til lengri tíma  

 58.  Short-term thinking often compromises our long-term vision  

 Skammtímahugsun ógnar oft á tímum framtíðarsýn fyrirtækisins  

59. Our vision creates excitement and motivation for our employees  

  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  

 Við erum fær um að sinna daglegum verkefnum án þess að missa sjónar á 

framtíðarsýninni  

 

Effectiveness questions - Spurningar um árangur 

Likert skali: 1 – Slök frammistaða, 2,3,4,5 – Góð frammistaða 

Comparing the performance of your organization with others in the industry, how 

would you assess your company performance in the following areas? Please mark 

one response per item.  

Ef þú berð saman frammistöðu þíns fyrirtækis og annarra í sama geira, hvernig myndir 

þú meta frammistöðu þíns fyrirtækis á eftirfarandi sviðum? Vinsamlegast merktu við einn 

svarmöguleika fyrir hvert atriði  

61. Sales growth  

Aukning í sölu  

62. Profitability/ROI  

Arðsemi  

63. Quality of product and service  

Gæði vara og þjónustu  

 64. Employee satisfaction  

Ánægja starfsmanna  

 65. Customer satisfaction  

Ánægja viðskiptavina  

 66. Overall organizational performance  

Heildar frammistaða fyrirtækis  

  

 

Bakgrunnsbreytur  

 67. Kyn  

Karl  

Kona  
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68. Aldur  

Yngri en 25  

26-35  

36-45  

46-55  

56 ára eða eldri  

69. Starfsalur  

Styttri en 5ár  

5-10 ár  

11-15 ár  

16-20 ár  

Lengri en 20 ár  

70. Staða í skipuriti  

Forstjóri/framkvæmdarstjóri  

Sviðsstjóri  

Deildarstjóri/stjórnandi einingar undir sviði  

Annað  
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Viðauki 2 

 

 
Undirvídd Undirvídd t df p 

Pair 1 Áhersla á teymisvinnu Breytingar 3,33 47 0,00 

Pair 2 Áhersla á teymisvinnu Skýr og markviss stefna -4,71 47 0,00 

Pair 3 
Samhæfing og 

samþætting  
Skýr og markviss stefna -6,45 47 0,00 

Pair 4 
Samhæfing og 

samþætting 
Þróun mannauðs -3,14 47 0,00 

Pair 5 
Samhæfing og 

samþætting 
Gildi -3,24 47 0,00 

Pair 6 
Samhæfing og 

samþætting 
Samkomulag -3,73 47 0,00 

Pair 7 Breytingar Frelsi til athafa -2,08 48 0,04 

Pair 8 Breytingar Áhersla á teymisvinnu -3,33 47 0,00 

Pair 9 Breytingar Þróun mannauðs -4,08 48 0,00 

Pair 10 Breytingar Gildi -4,22 47 0,00 

Pair 11 Breytingar Samkomulag -4,65 47 0,00 

Pair 12 Breytingar Skýr og markviss stefna -7,57 48 0,00 

Pair 13 Breytingar Markmið -3,46 48 0,00 

Pair 14 Breytingar Framtíðarsýn -2,01 48 0,05 

Pair 15 Áhersla á viðskiptavini Gildi -3,11 47 0,00 

Pair 16 Áhersla á viðskiptavini Skýr og markviss stefna -6,27 48 0,00 

Pair 17 Lærdómur Þróun mannauðs -2,57 48 0,01 

Pair 18 Lærdómur Gildi -2,33 47 0,02 

Pair 19 Lærdómur Samkomulag -2,45 47 0,02 

Pair 20 Lærdómur Breytingar 2,79 48 0,00 

Pair 21 Lærdómur Skýr og markviss stefna -6,20 48 0,00 
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