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Abstract 

This thesis is an account of research on human resource management at 

the multinational company deCODE genetics. 

A study of employees’ handbooks, questions directed to the human 

resource manager and a questionnaire completed by a group of 

employees formed the basis of a study of the implementation of human 

resource management at deCODE’s subsidiaries in Iceland and the 

United States, and of employees’ attitudes. An attempt was made to 

relate the differences discovered to social, cultural and legal environ-

ment factors. Also, an effort was made to identify room for improve-

ment in deCODE’s human resource management, in particular with 

regard to the company’s nature as a multinational knowledge company. 

The main findings were that employees are satisfied in general. 

Nevertheless, some proposals are made for reform in certain fields, 

primarily directed towards a more strategic perspective of the com-

pany’s human resource management. 

Keywords 

� Human resource management 

� Environmental factors 

� Multinational company 

� Foreign employees 

� Culture
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem gerð var á mannauðs-

stjórnun hjá fjölþjóðlega fyrirtækinu deCODE genetics.  

Með yfirferð á starfsmannahandbókum, spurningum til starfsmanna-

stjóra og spurningalistum til starfsmanna var kannaður munur á fram-

kvæmd mannauðsstjórnunar hjá dótturfyrirtækjum deCODE á Íslandi 

og í Bandaríkjunum, og á viðhorfum starfsmanna. Reynt var að setja 

þann mun sem í ljós kom í samhengi við félagslega, menningarlega og 

lagalega umhverfisþætti. Þá var leitast við að athuga hvað betur mætti 

fara í starfsmannastjórnun deCODE, einkum með tilliti til eðlis 

fyrirtækisins sem fjölþjóðlegs þekkingarfyrirtækis. 

Í ljós kom að starfsmenn una hag sínum almennt vel. Þó eru gerðar 

nokkrar tillögur að úrbótum á einstökum atriðum, einkum í þá átt að 

líta mannauðsstjórnun fyrirtækisins „strategískari“ augum. 

Lykilorð 

� Mannauðsstjórnun 

� Umhverfisþættir 

� Fjölþjóðlegt fyrirtæki 

� Erlendir starfsmenn 

� Menning
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Inngangur 

Þetta verkefni er lokaritgerð til B.Sc. náms á stjórnunarbraut við 

Viðskipta- og raunvísindadeild Háskólans á Akureyri. Helsta markmið 

höfundar, með þessari verkefnavinnu, er að kynnast mannauðsstjórnun 

við nútímalegar og raunverulegar aðstæður. 

Meginrannsóknarspurningin sem höfundur lagði til grundvallar við 

gerð verkefnisins var: 

Hvernig mótast mannauðsstjórnun dótturfyrirtækja deCODE genetics1 

á Íslandi og í Bandaríkjunum2 af félagslegu, menningarlegu og 

lagalegu umhverfi í hvoru landi fyrir sig?  

Eftirfarandi undirspurningar voru einnig lagðar til grundvallar en 

spurningarnar fást við mun á dótturfyrirtækjum DG í hvoru landi fyrir 

sig. 

• Hvernig er muni á mannauðsstjórnun háttað? 

• Hvernig eru málefni mannauðsstjórnunar framsett? 

• Hvernig er muni á félagslegu umhverfi starfsmanna háttað og 

hver eru viðhorf starfsmanna til þess? 

• Hvernig hafa menningarlegir þættir áhrif á málefni mannauðs-

stjórnunar? 

• Hvaða þættir eru helst misjafnir sem varða mismunandi laga-

umhverfi? 

• Hvaða þættir sem varða launamál eru mismunandi og hver eru 

viðhorf starfsmanna til þátta sem varða launakjör? 

• Hversu mikill munur er á starfsánægju? 

• Hversu mikill munur er á viðhorfi starfsmanna til þátta sem 

skipta starfsmenn oft máli varðandi vinnuumhverfi þeirra? 

                                                 
1 Hér eftir DG. 
2 Hér eftir BNA, Bandaríki Norður-Ameríku. 
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• Hvernig er málefnum minnihlutahópa háttað og hver eru 

viðhorf starfsmanna í þeim efnum? 

Tilgangur verkefnisins er að skoða starfsemi DG með tilliti til mann-

auðsstjórnunar og bera saman mismunandi hópa hjá ólíkum dóttur-

fyrirtækjum DG. Höfundur ætlar fyrst og fremst að skoða mannauðs-

stjórnun fyrirtækisins í ljósi alþjóðlegrar starfsemi þess. Fyrirtækið og 

viðfangsefnið var valið með tilliti til áhugasviðs höfundar og aðgengis 

að fyrirtækinu. 

Um er að ræða rannsókn sem felst í að leggja spurningar fyrir starfs-

menn á öllum starfsstöðvum DG og starfsmannastjóra, í þeim tilgangi 

að svara rannsóknarspurningunni. 

Markmið DG er að öðlast betri skilning á áhrifum umhverfisþátta á 

mannauðsstjórnun fyrirtækisins og á aðstæðum starfsmanna frá mis-

munandi löndum. 

DG er fjölþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi, en auk þess 

starfssemi í BNA. Á Íslandi eru starfsstöðvarnar tvær en í BNA starfar 

fyrirtækið á þremur ólíkum stöðum (Stefán B. Árnason, munnleg 

heimild, 21. mars 2007). Þetta er líftækni- og lyfjafyrirtæki sem starfar 

á sviði erfðarannsókna og notar niðurstöður rannsókna sinna til að þróa 

lyf við algengum sjúkdómum (deCODE, e.d. b). 

Verkefninu er skipt í nokkra kafla. Í upphafi er farið í fræðilega 

umfjöllun um mannauðsstjórnun og umhverfisþætti sem snúa að 

rannsóknarspurningunni. Því næst er fjallað um rannsóknina, aðferða-

fræðina og þátttakendur í rannsókninni. Síðan er sagt frá fyrirtækinu og 

farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem framkvæmd var hjá DG. Í 

síðustu köflunum eru umræður og niðurstöður og lagðar fram tillögur 

til úrbóta. 
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1 Mannauðsstjórnun 

Ekki er til einhlít skilgreining á hugtakinu „mannauðsstjórnun“, og það 

er oft notað á mismunandi vegu. Stundum er það notað sem samheiti 

fyrir eldra hugtakið „starfsmannastjórnun“. Stundum er hins vegar átt 

við nýja nálgun sem fram hefur komið á síðustu tveimur til þremur 

áratugum. Þá hefur áherslan færst frá því að sinna þörfum 

starfsmannanna yfir í það að stjórna aðgengilegum mannafla (mann-

auði), bæði starfsmönnum og öðrum, á þann hátt að hann nýtist þörfum 

fyrirtækisins sem best (Torrington, Hall & Taylor, 2005, bls. 6-11). Í 

þessu verkefni er hugtakið „mannauðsstjórnun“ notað í víðum 

skilningi. 

1.1 Starfsmannastefna 

Starfsmannastefna er hluti af heildarstefnu fyrirtækis og nauðsynlegt er 

að fyrirtæki marki sjálft sína stefnu í starfsmannamálum. Í upphafi ætti 

fyrirtækið að ákveða markmið með starfsmannastefnunni og gefa 

þannig ákveðna mynd af fyrirtækinu sem vinnustað (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1990, bls. 11).  

Samkvæmt Torrington og félögum er starfsmannastefna bæði yfirlýstar 

og huldar fyrirætlanir fyrirtækis sem lúta að stjórnun starfsmanna, eins 

og þær koma fram í heimspeki, stefnu og aðferðum fyrirtækisins 

(Torrington o.fl., 2005, bls. 28). 

Starfsmannastefna þarf ekki endilega að vera skráð þótt það geti 

jafnvel verið gagnlegt. Starfsmannastefna er þess eðlis að rétt er að 

endurskoða hana við og við, því það er bæði erfitt og óraunhæft að 

setja starfsmannastefnu í eitt skipti fyrir öll (Torrington o.fl., 2005, bls. 

28-29). 

Öll fyrirtæki hafa starfsmannastefnu hvort sem hún er skrifleg eða 

ekki. Sé hún ekki skrifleg kemur hún fram í afstöðu sem fyrirtækið 

tekur í einstökum málum. Það er þó æskilegt að starfsmannastefna sé 
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til skrifleg. Það þjónar bæði hagsmunum starfsmanna og fyrirtækis. 

Með því er starfsfólki veitt öryggi því þá veit það hvar það stendur 

gagnvart fyrirtækinu í ýmsum málum. Skrifleg starfsmannastefna 

auðveldar líka stjórnendum ákvarðanatöku sem einkennst þá af stefnu 

fyrirtækisins en ekki persónulegum skoðunum þeirra (Margrét Guð-

mundsdóttir, 1990, bls. 11-12). 

Til eru nokkur mismunandi líkön sem gera grein fyrir mismunandi 

tengslum milli starfsmannastefnu fyrirtækis og heildarstefnu þess (e. 

strategy). Þau eru eftirfarandi, með vaxandi mikilvægi mannauðs-

stjórnunar eftir því sem líður á upptalninguna: 

1. Aðskilnaðarlíkanið (e. separation model): Engin tengsl milli 

heildarstefnu og starfsmannastefnu. 

2. Aðlögunarlíkanið (e. fit model): Starfsmannastefna miðast við 

heildarstefnu og er löguð að henni. 

3. Samtalslíkanið (e. dialogue model): Hvor stefna um sig getur 

haft áhrif á hina. 

4. Heildræna líkanið (e. holistic model): Stefnurnar eru óað-

skiljanlegar: starfsmannastefnan er hluti af heildarstefnunni. 

5. Mannauðsknúna líkanið (e. HR-driven model): Starfs-

mannastefnan kemur fyrst, og hún (og starfsmennirnir sjálfir og 

eiginleikar þeirra og hæfileikar) móta heildarstefnuna 

(Torrington o.fl., 2005, bls. 29-32). 

1.1.1 Fjölskyldustefna 

Fyrirtæki þurfa að huga vel að fjölskyldustefnu sinni til að vera 

samkeppnishæf því samkvæmt rannsóknum telja 80% starfsmanna í 

100 stærstu fyrirtækjum Bandaríkjanna að jafnvægi milli einkalífs og 

atvinnu sé mikilvægasti þátturinn varðandi vinnu sína. Þættir sem 

fyrirtæki geta hugað að til að miðla málum milli fjölskyldu og einkalífs 

eru meðal annars: 

• Sveigjanlegur vinnutími 

• Hlutastörf 
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• Möguleiki á að vinna hluta vinnunnar heima 

• Dagvistun barna 

• Íþróttaaðstaða 

• Orlofshús 

• Möguleiki á að taka fjölskyldu með í viðskiptaferðir 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir & Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 

38). 

1.2 Starfsmannaráðningar  

Þegar fylla þarf starf innan fyrirtækis þarf í upphafi að skoða 

ráðningarferlið, sé ákveðið að fara þá leið að ráða nýjan starfsmann. 

Fyrirtækið fer ekki endilega þá leið að ráða utan fyrirtækisins, það 

getur einnig ráðið innanhúss. Þá þarf að gera starfslýsingu og hæfnis-

kröfur til umsækjenda (Torrington o.fl., 2005, bls. 121-125). 

Til þess að fyrirtæki hámarki líkur sínar til að ráða besta manninn í 

starfið sem er auglýst er nauðsynlegt að tryggja að faglega sé staðið að 

samskiptum við þá sem sýna starfinu áhuga. Þetta á við um óformlegar 

fyrirspurnir jafnt sem formlegar umsóknir. Mistakist fyrirtækinu að 

koma vel fyrir sjónir umsækjenda getur það orðið til þess að 

umsækjendur missi áhugann eða ráði sig til samkeppnisaðila. Það er 

einnig talið mikilvægt að veita umsækjendum upplýsingar um stöðu 

umsóknar þeirra hjá fyrirtækinu og látnir vita um niðurstöðu ráðningar 

(Torrington o.fl., 2005, bls. 134-135). 

1.2.1 Ráðningar 

Það er misjafnt hvaða stefnu fyrirtæki hafa varðandi ráðningar. Sum 

fyrirtæki kjósa að auglýsa laus störf innanhúss meðan önnur kjósa að 

beita ytri ráðningum í öllum tilfellum. Áður var algengt viðhorf að 

góðir fagmenn yrðu gerðir að yfirmönnum en það er ekki hægt að setja 

samasemmerki milli þess að vera góður fagmaður og yfirmaður því það 

að vera góður fagmaður krefst faglegrar þekkingar meðan stjórnunar-

hæfni er krafist í stöðu yfirmanna. Það má líta á hverja nýráðningu sem 
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fjárfestingu ef litið er til kostnaðar við ráðningu og mikilvægt er að 

standa vel að þeim. Sannleikurinn er hins vegar sá að oft eru ný-

ráðningar ekki sérlega vel ígrundaðar séu ákvarðanir um ráðningu 

bornar saman við til dæmis fjárfestingu í framleiðslutæki (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1990, bls. 60). 

1.2.2 Ráðningarferlið 

Starfsauglýsingar eru gjarnan unnar út frá upplýsingum sem koma fram 

í starfsbeiðni frá yfirmanni. Við auglýsingar þarf að gæta þess að aug-

lýsingin nái til væntanlegs umsækjendahóps. Vanda þarf til aug-

lýsingarinnar og gæta þess að hún hefur ímyndaráhrif fyrir fyrirtækið 

ásamt því að vera auglýsing fyrir það. Það skiptir máli að auglýsingin 

sé hnitmiðuð en innihaldi nauðsynlegar upplýsingar og sé hún gerð 

undir nafni fyrirtækisins er hún líklegri til að skila fleiri umsækjendum. 

Mikilvægt er að fyrirtæki fari með umsóknir sem trúnaðarmál en al-

gengast er að starfsmannahald vinni úr þeim í samvinnu við yfirmenn. 

Umsóknir eru síðan flokkaðar og viðtöl tekin við þá umsækjendur sem 

koma til greina. Við ráðningar er mikilvægt að finna rétta starfs-

manninn. Þetta er vandasamt verk því mat á umsækjendum getur aldrei 

verið algerlega hlutlægt og óhlutdrægt. Þess vegna er algengt að tveir 

til þrír starfsmenn fyrirtækisins taki þátt í ráðningunni. Við mat á 

umsækjendum er algengt að beita viðtölum sem er nauðsynlegt að séu 

vel undirbúin. Sá sem tekur viðtalið þarf að hafa tekið afstöðu til 

markmiðsins með viðtalinu. Sé viðtal ekki vel undirbúið er hætta á að 

það þróist í spjall með þeim afleiðingum að hvorki fyrirtækið né 

umsækjandinn hafi fullnægjandi upplýsingar til að byggja ákvörðun 

sína á. Auk viðtala er til dæmis einnig hægt að beita atvikaverkefni3 (e. 

assessment centres) og hæfnisprófum. Þegar ákvörðun hefur verið 

tekin um ráðningu er gerður ráðningarsamningur við væntanlegan 

starfsmann. Að lokum er svo sent svar til þeirra umsækjenda sem ekki 

hlutu ráðningu um að þeir hafi fengið neitun, um leið og þeim er skilað 

persónulegum gögnum (Margrét Guðmundsdóttir, 1990, bls. 61-83). 

                                                 
3 Umsækjandinn fenginn til að leysa verkefni sem tengist því starfi sem sótt er um. 
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1.3 Starfs- og launakjör  

Þegar endurgjald fyrir unna vinnu er ákveðið er framlag starfsmanns til 

fyrirtækisins metið og honum umbunað í samræmi við það. Hægt er að 

líta á umbun til handa starfsmanns sem beina eða óbeina. Bein umbun 

er til dæmis laun, meðan óbein umbun er lögboðið framlag vinnu-

veitenda sem tengist lífeyrissjóði, tryggingum og slíku ásamt 

heilbrigðistryggingum, orlofi og þess háttar. Tilgangurinn og mikilvægi 

endurgjalds fyrir unna vinnu snýr meðal annars að því að laða að 

vinnuafl, halda góðum starfsmönnum, halda eða ná samkeppnisforskoti 

og hvetja starfsmenn til dáða (Schuler & Huber, 1993, bls. 367-369). 

Samkvæmt Torrington og félögum hafa starfsmenn og launagreiðendur 

ákveðin markmið með launasamningum, en þau eru alls ekki þau sömu. 

Starfsmaður horfir til kaupmáttar, réttlætis, réttinda, launasamanburðar, 

viðurkenningar, launa- eða starfskjarasamsetningar. Markmið launa-

greiðenda eru hins vegar orðspor, samkeppni, rekstrarstjórnun, hvatn-

ing og frammistaða, kostnaður og breytingastjórnun (Torrington o.fl., 

2005, bls. 596-601). 

Til eru ýmsar leiðir til að beita launum til að hvetja starfsmenn til dáða, 

svo sem bónusgreiðslur og kaupréttarsamningar (samanber töflu 1).  

Sumar þessara leiða beinast að einstaklingnum, svo sem eingreiðslur 

vegna sérstaks framlags einstakra starfsmanna, eða í tilefni af tilteknum 

áföngum í starfi þeirra hjá fyrirtækinu. Klassískt dæmi væri gullúr sem 

starfsmaðurinn fær eftir þrjátíu ára starf hjá fyrirtækinu (Schuler & 

Huber, 1993, bls. 435-438). Ein leið til að umbuna einstaklingum fyrir 

afburðaárangur er með launahækkunum. Þessi leið er þó mjög á 

undanhaldi: helsti galli hennar er að hún er framvirk, án þess að nein 

trygging sé fyrir því að starfsmaður haldi áfram að sýna góðan árangur 

eða afkasta miklu (Schuler & Huber, 1993, bls. 433-434). 

Víða þekkjast hvatagreiðslur sem veittar eru tilteknum hópum. Slíkar 

greiðslur tengjast jafnan vel skilgreindum markmiðum sem tengjast 
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árangri í framleiðslu, sparnaði, hagnaði eða öðru. Lykilatriði í því að 

greiðslur sem þessar beri árangur er að markmiðin sem þær tengjast séu 

vel skilgreind og öllum starfsmönnum kunn fyrirfram (Schuler & 

Huber, 1993, bls. 438-439). 

Í þriðja lagi eru svo til hvatar sem ná til flestra eða allra starfsmanna 

fyrirtækisins. Slíka hvata má til dæmis tengja hagnaði fyrirtækisins 

(Schuler & Huber, 1993, bls. 439-440). Vinsæl leið til að tengja 

fjárhagslegan ávinning starfsmanna við árangur fyrirtækisins er með 

kaupréttarsamningum. Þar sem kaupréttur er annars vegar þarf ekki að 

hafa áhyggjur af markmiðum eða skilyrðum. Markaðurinn sér um það: 

sá ávinningur sem starfsmenn hafa af kaupréttinum fer algerlega eftir 

gengi hlutafjár í fyrirtækinu (Dessler, 2002, bls 375; Schuler & Huber, 

1993, bls. 443-445). Einn galli á þessari gerð hvata er að það er í 

mörgum tilfellum afar lítil tenging milli athafna einstakra starfsmanna 

annars vegar og hagnaðar fyrirtækisins eða gengis hlutafjár þess hins 

vegar (Torrington o.fl., 2005, bls. 646). 

Tafla 1: Mögulegir greiðsluþættir launa (eftir Torrington o.fl., 2005, bls. 605) 

Bónus Útdeiling 
hagnaðar 

   

 Upphæð ákveðin 
af stjórnendum 

  Breytilegir þættir 

Hvatagreiðslur Reiknað á hóp   - óreglulegir 
 Reiknað á 

einstakling 
  - breytileg fjárhæð 

Yfirvinnugreiðslur    - yfirleitt ákveðið af 
stjórnendum 

Álagsgreiðslur Óreglulegar    
 Samningsbundnar    
Hlunnindi Jaðarhlunnindi    
 Greiðslur í fríðu Annað  Fastir þættir 
  Húsnæði  - reglulegir 
  Bifreið  - sjaldan breytilegt 
 Orlofsgreiðslur og 

lífeyrir 
Annað  - yfirleitt 

samningsbundið 
  Lífeyrir   
  Veikindakaup   
Viðbótargreiðslur Órökstuddar 

greiðslur utan 
launakerfisins 

   

 Sérstakar 
viðbótargreiðslur 

   

Grunnlaun    Grunnþáttur 
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1.3.1 Launaleynd 

Það þykir almennt ókurteisi að spyrja aðra hvað þeir hafi í laun. 

Samkvæmt Schuler & Huber hefur verið gerð rannsókn sem sýnir að 

aðeins 18% starfsmanna séu á móti launaleynd. Stjórnendur vilja auk 

þess almennt að launaleynd ríki því það gerir þeim lífið léttara. Þegar 

starfsmenn vita ekki um launamun geta þeir ekki kvartað við yfirmann 

sinn um að hafa ekki næg laun. Að sama skapi þurfa stjórnendur ekki 

að verja gjörðir sínar í hvað þetta varðar. Þrátt fyrir þetta eru til nokkrar 

ástæður sem mæla gegn launaleynd. Í fyrsta lagi eru til rannsóknir sem 

sýna að starfsmenn hafa ranghugmyndir um laun annara. Þeir hafa 

tilhneigingu til að ofmeta laun þeirra sem sinna störfum á lægri starfs-

þrepum og vanmeta laun þeirra sem sinna störfum í hærri starfsþrepum. 

Í ljósi þess að launamunur er til þess gerður að hvetja starfsmenn til 

sækjast eftir stöðuhækkun þá verða þessar ranghugmyndir til að draga 

úr hvata. Í öðru lagi: með því að hafa launaleynd er verið að fela að 

óþörfu þá staðreynd að launakerfi er réttlátt og hannað til að vera það. 

Til að átta sig á því þurfa starfsmenn og stjórnendur að þekkja launa-

kerfið. Í þriðja lagi eru laun öflugur hvati, en aðeins þegar þau eru 

tengd frammistöðu á skýran hátt og gerð starfsmönnum ljós. Til að 

starfsmaður standi sig vel þarf hann vita til hvers er ætlast af honum, 

hver umbunin sé fyrir góða frammistöðu og hverjar afleiðingarnar af 

slakri frammistöðu séu (Schuler & Huber, 1993, bls. 397). 

1.3.2 Stéttarfélög 

Meginhlutverk stéttarfélaga er að semja um kaup og kjör fyrir 

félagsmenn í heildarsamningum. Í því felst að hópar launþega taka sig 

saman og semja við vinnuveitendur um sameiginleg kjör í krafti 

fjöldans og með hótunina um aðgerðir á borð við verkföll að vopni 

(Schuler og Huber, 1993, bls. 690-691).  

Í sumum löndum hefur þátttaka í stéttarfélögum farið dvínandi síðustu 

ár (Scullion & Linehan, 2005, bls. 159-160). Scullion og Linehan 

benda á að stéttarfélög eigi sérstaklega undir högg að sækja þar sem 
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fjölþjóðleg fyrirtæki eru annars vegar. Ástæðan er meðal annars sú að 

meðan fyrirtæki hafa fyrir löngu náð fjölþjóðlegri stöðu þá hefur 

alþjóðavæðing stéttarfélaga af sögulegum ástæðum náð mun skemmra. 

Því má segja að fjölþjóðleg fyrirtæki séu að nokkru leyti í aðstöðu til 

að velja og hafna samfélögum sem þau kjósa að starfa í með tilliti til 

vinnumarkaðar þar, meðal annars stöðu stéttarfélaga (Scullion & 

Linehan, 2005, bls. 156-161). 

1.4 Fræðslumál  

Þörfin fyrir nám getur verið djúpstæð og þekkingin sem fæst með námi 

getur verið umbun í sjálfu sér (Hall, 1976, bls. 35). 

Áður fyrr var algengt að fyrirtæki litu á starfsmenn sem kostnað sem 

bæri að lágmarka, en nútímafyrirtæki líta á þá sem fjárfestingu. 

Stjórnendur nútímans telja gjarnan að lykillinn að samkeppnisforskoti 

sé þjálfun starfsmanna. (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 20). 

1.4.1 Nýliðafræðsla 

Nýliðafræðsla er mikilvægur hluti af mannauðsstjórnun fyrirtækja, 

sérstaklega til að kynna nýliðum fyrirtækjamenningu þótt megin-

tilgangur nýliðafræðslu sé að kynna nýjum starfsmönnum starfið og 

væntingar fyrirtækisins til þeirra. Einnig er mikilvægt að auka vellíðan 

nýrra starfsmanna og koma þeim inn í starfsmannahópinn strax í 

upphafi starfsins og er nýliðafræðsla leið til þess. Með nýliðafræðslu 

getur fyrirtækið komið í veg fyrir misskilning sem getur komið upp hjá 

nýjum starfsmanni. Nýliðaþjálfun verður til þess að starfsmenn komast 

fyrr inn í starfið, starfsánægja þeirra eykst og fyrirtækið minnkar starfs-

mannaveltu (Dessler, 2002, bls. 185). Nýliðafræðsla er yfirleitt á hendi 

starfsmannastjóra eða staðgengils hans, deildarstjóra og síðast en ekki 

síst vinnufélaga sem búa yfir miklum upplýsingum varðandi það sem 

kallað er óskráðar reglur í fyrirtækinu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, 

bls. 10). 
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1.4.2 Símenntun og endurmenntun 

Í nútíma atvinnulífi er óhætt er að segja að starfsmenntun sé 

þýðingarmikil. Með starfsmenntun er átt við nám sem skipulagt er af 

skipulagsheild og gengur út á að bæta frammistöðu þar sem tekið er 

mið af breytingum á þekkingu, færni, viðhorfum og hegðun (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 10). 

Það eru þó til tvö mismunandi og andstæð sjónarmið um hversu 

gagnlegt það sé fyrir fyrirtæki að kosta þjálfun eða menntun starfs-

manna. Sumir segja að starfsmenn sýni fyrirtæki sem kosti menntun 

þeirra meiri hollustu og starfsmannavelta minnki fyrir vikið hjá fyrir-

tækinu. Aðrir halda því fram að fé til menntunar starfsmanna sé illa 

varið því aukin hæfni starfsmanna geri þá gjaldgengari á vinnumarkaði 

og fyrirtækið sé þess vegna aðeins að þjálfa starfsmenn fyrir aðra 

(Torrington o.fl., 2005, bls. 176). 

Menntun er ekki aðeins nauðsynleg til að uppfylla innri þarfir fólks og 

auka sjálfsvirðingu þess heldur getur hún verið mikilvæg til að lifa af í 

harðri samkeppni á vinnumarkaði. Það eina sem er stöðugt í nútíma 

þjóðfélagi eru breytingarnar. Því er mikilvægt fyrir fólk að búa sig 

undir breytingarnar til að þær geti orðið þeim tækifæri en ekki ógnun 

því í nútímanum eru gerðar meiri kröfur um aðlögun. Í nútíma 

þjóðfélagi eru gerðar þær kröfur að menntun sé stöðugt ferli sem fari 

fram alla ævi því hörð samkeppni og örar breytingar sem fylgja 

nýjungum á sviði tækni og vísinda gera símenntun nauðsynlega. 

Viðhorf til starfsmannamála og starfsmenntunarmála hafa tekið 

miklum breytingum á undanförnum árum. Nú er viðurkennt að 

starfsfólk fyrirtækja sé mikilvægasta auðlind þeirra. Mikilvægt er að 

nýta þessa auðlind sem best, meðal annars með markvissri 

starfsmannastjórnun. Til að fyrirtæki haldist samkeppnishæf er 

nauðsynlegt fyrir þau að setja endurmenntun inn í stjórnun 

starfsmannamála. Aukin starfsþjálfun, eftirmenntun og endurmenntun 

er ein meginforsenda þess að fyrirtæki lifi af í harðnandi samkeppni 

(Brynja S. Blomsterberg, Halldór Friðrik Þorsteinsson, Andri Þór 
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Guðmundsson, Anna K. Halldórsdóttir og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 1994, bls. 211-213). 

1.5 Frammistöðusamtöl 

Frammistöðusamtöl við starfsmenn sem eiga sér stað með reglulegum 

hætti, til dæmis einu sinni á ári, eru oft framkvæmd í tengslum við 

matskerfi. Svona kerfisbundin samtöl eru gjarnan kölluð áforma- eða 

þroskasamtöl. Í þeim eru skoðuð áform, vinnumarkmið, tækifæri 

starfsmanns til þroska, hæfi í starfi og starfsferill. Það er mikilvægt 

fyrir bæði starfsmenn og stjórnendur að segja starfsmönnum frá kostum 

og göllum þeirra í starfi, því þannig er leitast við að sameina góða 

frammistöðu starfsmanna og ánægju þeirra. Frammistöðusamtöl gefa 

starfsmönnum þannig tækifæri til að þroskast. Því þykir starfsmönnum 

sem vilja bæta sig gott að vita hvar þeir standa (Þórir Einarsson, 1993, 

bls. 11-14). 

1.6 Alþjóðleg mannauðsstjórnun  

Hugh Scullion og Margaret Linehan hafa skilgreint alþjóðlega 

mannauðsstjórnun (e. international human resource management) sem  

þau viðfangsefni og vandamál sem lúta að mannauðsstjórnun 

og eru til komin vegna alþjóðavæðingar viðskipta, svo og þær 

stefnur og aðferðir sem fyrirtæki beita til að bregðast við 

alþjóðavæðingu viðskipta (Scullion & Linehan, 2005, bls. 4, 

þýðing höfundar).  

Það er mat höfundar að þessi skilgreining lýsi „taktískri“ alþjóðlegri 

mannauðsstjórnun. 

Scullion og Linehan vísa í Taylor og félaga þegar þau skilgreina 

alþjóðlega mannauðsstjórnun sem „mengi aðgreindra aðgerða, aðferða 

og ferla sem miða að því að laða mannauð að fjölþjóðlegu fyrirtæki, 

þróa hann og viðhalda honum.“ (Taylor o.fl., 1996 eftir Scullion & 

Linehan, 2005, bls. 22, þýðing höfundar). Segja má að þessi skil-
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greining brúi bilið milli alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar og 

„strategískrar“ alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar (e. strategic inter-

national human resource management). Skilgreiningu á síðarnefnda 

fyrirbærinu hafa Scullion og Linehan eftir Schuler og félögum og hún 

hljómar svona:  

Þau vandamál, verkefni, stefnur og aðferðir sem tengjast 

mannauði og stafa af „strategískri“ starfssemi fjölþjóðlegra 

fyrirtækja og hafa áhrif á alþjóðlega hagsmuni og markmið 

þessara fyrirtækja (Scullion & Linehan, 2005, bls. 23, þýðing 

höfundar). 

Þetta kemur heim og saman við umfjöllun í kafla 1.1. um að 

heildarstefna fyrirtækisins hafi áhrif á starfsmannastefnuna. 
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2 Umhverfisþættir 

Það finna næstum öll fyrirtæki, stór og smá, fjölþjóðleg og staðbundin, 

fyrir áhrifum umhverfisins. Fyrirtæki þurfa jafnframt að horfast í augu 

við vandamál og áskoranir vegna umhverfisþátta. Fyrirtæki sem standa 

sig vel gagnvart öðrum eru að átta sig á að það er mikilvægara nú en 

nokkru sinni fyrr að vera meðvitaður um umhverfið. Ekki síst vegna 

þess hve hratt breytingar verða og hve illfyrirsjáanlegar þær geta verið 

(Schuler & Huber, 1993, bls. 44). 

2.1 Fjölþjóðlegt fyrirtæki 

Edwards og Rees (2006, kafli 4) fjalla um fjórar mismunandi gerðir 

fjölþjóðlegra fyrirtækja og eiginleika þeirra. 

• Fjölþjóðafyrirtæki (e. multinational) fyrirtæki: dótturfyrirtæki 

hafa umtalsvert sjálfstæði og starfa í samræmi við aðstæður 

og markað á hverjum stað. 

• Hnattræn (e. global) fyrirtæki: mikil miðstýring – aðferðir og 

stjórnunarstíll móðurfyrirtækisins eru innleiddar í dótturfyrir-

tækjum með góðu eða illu. 

• Alþjóðleg (e. international) fyrirtæki: þekking og reynsla 

móðurfyrirtækisins fá að streyma út til dótturfyrirtækjanna, 

sem nýta sér þetta og aðlaga eftir þörfum. 

• Þverþjóðleg (e. transnational) fyrirtæki: starfseminni er dreift 

á margar meira eða minna sjálfstæðar starfsstöðvar, sem hver 

um sig starfar í samræmi við aðstæður á hverjum stað. Þekk-

ing og aðferðir flæða eftir þörfum milli starfsstöðva (Edwards 

& Rees, 2006, bls. 70-75). 

2.2 Félagslegt umhverfi  

Ekkert fyrirtæki starfar í einangrun. Starfsemin fer alltaf fram innan 

samfélags – eða, þegar um fjölþjóðleg fyrirtæki er að ræða, fleiri en 

eins samfélags. 
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Ótal ytri þættir, sem ráðast af samfélaginu og gerð þess, geta haft áhrif 

á starfsemi fyrirtækis, meðal annars hvað varðar mannauðsstjórnun. Þar 

má nefna mannfjölda og mannfjöldaþróun, menntunarstig, stöðu 

kynjanna, samsetningu með tilliti til þjóðernis og stöðu minnihlutahópa 

(Schuler & Huber, 1993, bls. 45-62). Breytileiki í þessum atriðum 

getur svo haft áhrif á alþjóðamannauðsstjórnun (Edwards & Rees, 

2006, bls. 33). 

Sem dæmi um félagslegan þátt í mannauðsstjórnun má benda á að mis-

mikill launamunur tíðkast í mismunandi samfélögum. Þannig er til 

dæmis hefð í Bandaríkjunum fyrir meiri launamun en tíðkast í öðrum 

vestrænum löndum (National Research Council, 1997, bls. 174). Vís-

bendingar eru um að þróunin á Íslandi sé í átt til aukins launamunar 

(Þorvaldur Gylfason, 2005). Fyrirtæki sem starfar í mörgum löndum 

hlýtur að þurfa að taka afstöðu til þess hvort það fylgir venjum í hverju 

landi fyrir sig eða flytur út launadreifingu heimalandsins. 

Lagalegt umhverfi er strangt til tekið hluti af félagslegu umhverfi, en 

um það verður fjallað sérstaklega í kafla 2.4. 

2.3 Menningarlegt umhverfi 

Byrjum á að skilgreina menningu. Orðið kúltúr (menning) er upprunnið 

í latínu og vísar almennt séð til mannlegra gjörða. Það eru til óteljandi 

margar mismunandi skilgreiningar á orðinu menning en stundum hefur 

verið sagt að menning sé lífshættir heils samfélags. Það innifelur þætti 

eins og mannasiði, klæðaburð, tungumál, trúarbrögð, fastar venjur og 

gildi eins og lög og siðferði (Jary, D. og Jary, J., 1991, bls. 101). 

UNESCO4 hefur lýst því yfir að líta beri á menningu sem „mengi 

aðgreinandi andlegra, efnislegra, vitsmunalegra og tilfinningalegra ein-

kenna samfélags eða samfélagshóps og að auk lista og bókmennta nái 

hann yfir lífsstíl, leiðir fólks til að lifa í samfélagi, kerfi gilda, hefðir og 

trú“ (UNESCO, 21.febrúar 2002). 

                                                 
4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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2.3.1 Menningarlegur munur  

Hollenski fræðimaðurinn Geert Hofstede gerði á áttunda áratug síðustu 

aldar athugun þar sem hann bar saman viðhorf starfsmanna IBM í 

meira en fimmtíu löndum til ýmissa gilda. Á grundvelli þessarar 

athugunar þóttist hann geta greint nokkrar „víddir“ sem staðsetja mætti 

hin ýmsu menningarsamfélög í og sjá þannig menningarlegan mun 

svart á hvítu, ef svo má segja (Hofstede, 1997, bls. 13-14). 

Víddirnar eru þessar fimm: 

• Valdafjarlægð (e. power distance) 

• Einstaklingshyggja (e. individualism) 

• Karlmennska (e. masculinity) 

• Óvissufælni (e. uncertainty avoidance) 

• Langtímahollusta (e. long-term orientation) 

Svo dæmi sé tekið fá Bandaríkin einkunnina 40 í valdafjarlægð, en 

Mexíkó 81. Bandríkin fá svo 91 í einstaklingshyggju, en Mexíkó 30. 

Þannig erum við komin með megindleg gildi sem sýna að í Banda-

ríkjunum ríkir mun meiri einstaklingshyggja en í Mexíkó, og að fjar-

lægðin milli yfirboðara og undirmanna er minni þar (Hofstede, 1997, 

bls. 26 og 53). 

Þótt sú nálgun að skoða stjórnunarþætti og -aðferðir í mismunandi 

löndum með tilliti til menningarlegra þátta að hætti Hofstede sé mjög 

vinsæl nú um stundir, og gefi góða raun við ýmsar athuganir, þá er hún 

engan veginn óumdeild. Bent hefur verið á að menning sé alls ekki 

alltaf einsleit í hverju landi, oft sé verulegur menningarlegur munur 

milli svæða og borga. Þá er sett út á raunverulegt skýringargildi 

menningarþátta Hofstedes. Þótt hægt sé að vísa til ákveðins gildi fyrir 

tiltekna vídd í tilteknu landi, þá segir það ekkert um ástæður þess hvert 

gildið er (Edwards & Rees, 2006, bls. 28-32). 
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2.4 Lagalegt umhverfi  

Mannauðsstjórnun innan fyrirtækis er, rétt eins og aðrar athafnir þess, 

háð þeim lögum og reglum sem gilda í landinu þar sem starfsemin fer 

fram. Í flestum ríkjum er til löggjöf og regluverk sem lýtur að 

réttindum starfsmanna, jafnréttismálum, skattskilum og ýmsu öðru sem 

heyrir undir mannauðsstjórnun. 

Löggjöf í hverju landi getur skipt miklu að því er varðar mannauðs-

stjórnun í fyrirtækjum sem þar starfa. Til að mynda er launþegum í 

flestum Evrópulöndum tryggð mun víðtækari réttindi með lögum en 

launþegum í Bandaríkjunum (Edwards & Rees, 2006, bls. 33-34). 

Vinnuveitendur eru bundnir af ákvæðum laga meðal annars um orlof, 

vinnutíma, hópuppsagnir, verkfallsrétt og tryggingar. Hvernig þessum 

lögum er háttað hefur svo áhrif í hverju landi um sig 

(Vinnumálastofnun, e.d.; Schuler & Huber, 1993, bls. 83-117). Áhrif 

stjórnkerfisins eru býsna mikil og hafa mótað mannauðsstjórnun í 

fyrirtækjum – á síðari tímum meira en nokkru sinni. Ýmis lög og 

reglugerðir gera þannig miklar kröfur til mannauðsstjórnunar í 

fyrirtækjum. Í ljósi þessa þurfa starfsmannastjórar að vera vel á verði 

og kynna sér vel þau lög og reglur sem gilda ásamt því að skoða 

reglulega breytingar. Lög og reglugerðir geta varðað ýmsa þætti sem 

lúta að mannauðsstjórnun og réttindum starfsmanna. Í Bandaríkjunum 

hafa lagaleg atriði meðal annars áhrif á allt ráðningaferlið, þætti sem 

viðkoma starfsmönnum í vinnu, hvatningu til starfsmanna og 

endurmenntun. Meðal þess sem þarf að gæta að stangist ekki á við lög 

og reglugerðir er starfslýsing vegna þess að hún er grundvöllur 

ákvarðana um starfsmannaval. Lagalegir þættir gegna mikilvægu 

hlutverki við starfsmannaráðningar þótt lagaramminn sem snýr að 

mannauðsstjórnun snúi að miklu leyti að ráðningum, uppsögnum og 

heilsufars- og öryggismálum. Fyrirtæki þurfa engu að síður að gæta 

þess að ráðningar séu innan marka laganna þegar kemur að því að velja 
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nýjan starfsmann og að umsækjendum sé ekki mismunað (Schuler & 

Huber, 1993, bls. 82-95 og 120). 

Í Bandaríkjunum þarf einnig að horfa til lagalegs umhverfis varðandi 

frammistöðumat. Meðal þess sem þarf að gæta að er að nota gild 

eyðublöð eigi frammistöðumatið að teljast gilt. Þannig gæti fyrirtæki 

sem ekki uppfyllir lagaleg skilyrði hvað þetta varðar verið í órétti við 

uppsagnir starfsmanna á þeim forsendum að frammistaða þeirra hafi 

ekki verið viðunandi (Schuler & Huber, 1993, bls. 99-101). Þá koma 

mjög margir lagalegir þættir við sögu þegar launakjör starfsmanna eru 

annars vegar. Þeir lúta meðal annars að lágmarkslaunum, yfirvinnu og 

jöfnum launagreiðslum (Schuler & Huber, 1993, bls. 101-104). 

Lög um lífeyrisréttindi, skatta og stéttarfélög eru jafnframt meðal þess 

sem fyrirtæki þurfa að uppfylla ásamt lykilþáttum eins og lögum um 

jafnrétti, sem tjá samfélagsleg gildi (Schuler & Huber, 1993, bls. 106-

108 og 113-120). 
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3 Rannsóknin 

Rannsóknin var gerð með könnun sem var framkvæmd með spurninga-

lista sem lagður var fyrir úrtak. Niðurstöður úr könnuninni voru síðan 

teknar saman með tölfræðilegum aðferðum og leitast við að setja þær 

fram á sem skýrastan hátt. Ekki voru þó skoðaðar allar hugsanlegar 

breytur, það hefði verið of ítarlegt, heldur aðeins þær sem höfundi 

fannst mestu máli skipta og voru á einhvern hátt athyglisverðar. Einnig 

voru lagðar opnar spurningar fyrir starfsmannastjóra Íslenskrar 

erfðagreiningar. Hann svaraði að mestu fyrir bæði Ísland og BNA en 

spurt var um efni tengt rannsókninni. Spurningarnar má sjá í viðauka 3. 

Auk þess er vert að geta þess að innri gögn fyrirtækisins voru notuð 

ásamt útgefnu efni. Við aðra gagnaöflun studdist höfundur meðal 

annars við fræðibækur, Netið og greinar af ýmsum toga. 

Fyrirtækið varð fyrir valinu sem rannsóknarvettvangur vegna góðs 

aðgengis að því, auk þess sem um er að ræða fjölmennt fjölþjóðlegt 

fyrirtæki sem starfar í tveimur löndum. 

3.1 Aðferðafræði og þátttakendur rannsóknarinnar 

Við rannsókn sem þessa ætti að byrja á því að athuga hvað sé til af 

forgögnum (e. secondary data) en það eru fyrirliggjandi gögn sem 

nýtast við rannsóknina áður en hafist er handa við öflun frumgagna (e. 

primary data) en það eru gögn sem var aflað til að svara rannsóknar-

spurningunni (McDaniels & Gates, 2007, bls. 90-113). Tvær leiðir eru 

gjarnan notaðar til að afla frumgagna. Þær eru megindleg- (e. 

quantitative) og eigindleg aðferðarfræði (e. qualitative). Í eigindlegri 

aðferðarfræði er notast við spurningalista og töluleg gögn. Þá eru 

niðurstöður settar fram á tölfræðilegan hátt. Þannig er gert ráð fyrir að 

niðurstaðan sem fengin er með því að rannsaka úrtak (e. sample) 

endurspegli þýði (e. population) sé rannsóknin á annað borð marktæk 

(McDaniels & Gates, 2007, bls. 126-156). Eigindleg rannsóknaraðferð 

hentar þegar kanna á reynslu, afla hugmynda, álita og þess háttar. Þessi 
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aðferð er leitandi og meðal aðferða eru viðtöl og rýnihópar. 

Framsetning niðurstaðna úr eigindlegri rannsókn er í rituðu máli, en 

ekki á formi tölfræði eins og í megindlegri rannsókn. Rannsakandinn 

túlkar gögnin og verður að gæta þess að alhæfa ekki út frá slíkum 

gögnum (McDaniels & Gates, 2007, bls. 128-130 & 149). 

Við eigindlega hluta rannsóknarinnar var notuð úrtaksrannsókn. Þýði 

rannsóknarinnar var skilgreint sem allir starfsmenn DG, sem eru 419, 

þar af 294 sem starfa á Íslandi og 125 sem starfa í BNA (Tómas 

Gíslason, munnleg heimild, 4. maí 2007). Úrtakið er 317 starfsmenn 

DG, 166 á Íslandi og 151 í BNA (Árni S. Sigurðsson, munnleg 

heimild, 13. og 16. apríl 2007). Úrtakið var fengið gegnum póstlista 

fyrirtækisins. Á Íslandi er aðeins heimilt að senda könnun eins og þá 

sem notast var við í rannsókninni, á auglýsingapóstlista. Starfsmenn á 

þeim póstlista eru skráðir þar að eigin ósk. Það gæti leitt til kerfis-

bundinnar skekkju (e. systematic error) sem á rætur sínar í hönnun 

rannsóknarinnar eða galla á úrtakshönnun. Það má þó ef til vill færa 

rök fyrir því að þeir sem ekki vilji vera á auglýsingapóstlista séu 

jafnframt ekki ginnkeyptir fyrir þátttöku í könnun sem þessari. 

Höfundur telur að um óverulega skekkju geti hugsanlega verið að ræða. 

Í BNA fékkst hins vegar leyfi til að senda spurningalistann á alla starfs-

menn. Á þeim tíma sem könnunin var opin voru 320 starfsmenn skráðir 

á póstlistana tvo. Höfundur leyfir sér að draga þrjá frá úrtakinu: hann er 

sjálfur á listanum sem sendur var á íslensku starfsstöðina og á þeim 

bandaríska voru tveir starfsmenn með sjálfvirkt svar þess efnis að 

viðtakandi væri ekki við. Þetta á við, bæði þegar könnunin var fyrst 

send og líka þegar ítrekuð beiðni barst til starfsmannana um að svara 

henni. Ekki er þó útilokað að fleiri hafi ekki fengið beiðni um þátttöku. 

Þátttaka í könnuninni var góð. 126 svöruðu og er þátttökuhlutfallið um 

40% og var það í samræmi við það sem höfundur átti von á. Af þeim 

voru 59 karlar og 63 konur, 4 gáfu ekki upp kynferði sitt. 58 hafa 

starfsstöð í BNA og 67 á Íslandi, 1 gefur ekki upp starfsstöð sína. Af 

þeim sem svöruðu í BNA eru 49 Bandaríkjamenn og 9 útlendingar en á 
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Íslandi 60 íslendingar og 7 útlendingar. Allir þeir sem svöruðu á annað 

borð svöruðu flestum þeim spurningum sem spurt var, þótt kostur væri 

gefinn á að sleppa því að svara einstökum spurningum. Svörun við 

þeim spurningum sem ætlast var til að allir svöruðu (ekki háð svörum 

við öðrum spurningum) var 98,7%. Áberandi minnst var svörunin við 

spurningunni um laun, 91,3%. Enginn þátttakenda svaraði svo litlu, eða 

svo annarlega á einhvern hátt, að ástæða þætti til að taka ekki tillit til 

svara hans. Langminnsta svörun einstaklings var 66,7%, og í því tilfelli 

var ástæðan greinilega að starfsmaðurinn vildi forðast algerlega annars 

vegar allar spurningar sem varða kjör, og hins vegar allar spurningar 

sem gætu þrengt hringinn um persónu hans. 

3.2 Mælitæki og framkvæmd 

Hannaður var einn spurningalisti til að leggja fyrir starfsmenn og annar 

til að leggja fyrir starfsmannastjóra. Spurningalistinn, spurningar og 

svarmöguleikar, sem lagður var fyrir þátttakendur var hannaður af 

höfundi. Á listanum eru bæði spurningar hlutlægs eðlis og spurningar 

sem kalla á huglægt mat svarenda. 

Spurningarnar voru hannaðar með tilliti til grundvallarþátta mannauðs-

stjórnunar, rannsóknarspurningarinnar og grunnbreyta sem væri 

forvitnilegt að skoða. Spurningalistann má sjá á íslensku í viðauka 1 og 

á ensku í viðauka 2. 

Lögð var áhersla á að skoða: 

• Starfsmannahandbók og stefnur fyrirtækisins 

• Félagslega þætti 

• Laun og kjör 

• Starfsánægju 

• Réttindi 

• Menningu 

• Misrétti 
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Spurningarnar í könnun voru alls 37, þar af 10 lýðfræðilegar um kyn, 

aldur, menntun og þess háttar. Svarmöguleikar voru staðlaðir (e. 

selected response) þótt einstaka spurningar hafi verið opnar (e. open 

ended) og þátttakendur beðnir að svara með eigin orðum. Við upp-

röðun spurninga í spurningalistann var horft til þess hvaða spurningar 

gætu verið heppilegar upphitunarspurningar og reynt var að enda á 

spurningum sem þátttakendur væru síst líklegir til að vilja svara vegna 

þess að þær væru viðkæmar eða ógnandi. Þannig spurningar komu 

strax á undan lýðfræðilegu spurningunum, allt í þeim tilgangi að reyna 

að auka þátttöku. 

Í formála spurningalistans var leitast við að gefa skýr fyrirmæli án þess 

að gefa upp, eða gefa til kynna hver tilgangur rannsóknarinnar væri til 

að komast hjá hugsanlegum áhrifum sem þátttakendur gætu orðið fyrir. 

Þess var sérstaklega getið að þátttaka væri valfrjáls og að ekki væri 

mögulegt að rekja svörun til einstaklinga í þeim tilgangi að sannfæra 

þátttakendur um að svara heiðarlega og jafnframt að taka þátt. Ekki var 

veitt umbun fyrir þátttöku. 

Næst var spurningalistinn prófaður. Til prófunar voru fengnir þrír 

aðilar, þar af tveir sem starfa hjá Íslenskri erfðagreiningu, einu af 

dótturfyrirtækjum DG, og hafa því þekkingu á starfssemi fyrirtækisins. 

Að fengnum athugasemdum úr prófunum var spurningalistinn 

lagfærður. Að lokum var hann þýddur á ensku, prófarkalesinn og 

listinn settur upp sem vefform. Spurningalistinn var síðan lagður fyrir 

þátttakendur rannsóknarinnar með rafrænum hætti og svörin skráð í 

gagnagrunn. Þátttakendur fengu með tölvupósti senda krækju á 

spurningalistann sem innihélt fyrirmæli (sjá viðauka 1 og 2). 

Þátttakendum var gefinn kostur á að svara annað hvort á íslensku eða 

ensku. Enginn munur var á spurningunum eftir tungumálum utan þess 

að spurt var um laun í íslenskum krónum í íslenska spurningalistanum 

og í Bandaríkjadölum í enska spurningalistanum. Jafnframt var í sömu 

spurningu orðið „monthly“ undirstrikað, í þeim enska, til að undirstrika 

að verið væri að spyrja um mánaðarlaun, en Bandaríkjamönnum er 
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tamt að hugsa í árslaunum. Opnað var fyrir spurningalistann að morgni 

12. apríl 2007 og þátttakendur hvattir til að svara. Í tölvupóstinum, sem 

fylgdi beiðni um þátttöku, var tilgreint að spurningalistinn væri lagður 

fyrir með leyfi starfsmannahalds fyrirtækisins. Höfundur hefur orð 

þátttakenda fyrir því að það hafi orðið til að auka þátttökuhlutfallið. 

Þann 18. og 19. apríl 2007 voru þátttakendur sem ekki höfðu þegar 

svarað hvattir til þess. Á miðnætti 20. apríl 2007 var könnuninni síðan 

lokað. Flestir þátttakendur svöruðu á fyrsta degi. 

Svörunum voru allstaðar þar sem kostur var gefin töluleg gildi, svo 

sem 1 fyrir já og 2 fyrir nei, eða 1 fyrir mikla óánægju upp í 5 fyrir 

mikla ánægju. Þetta gerði það kleift að vinna tölulega með svörin á 

einfaldan hátt, svo sem með því að reikna meðaltöl og fylgni. 

Við úrvinnslu hrágagna notaði höfundur töflureikninn Excel, sem var 

einnig notaður við tölfræðilega úrvinnslu og myndræna framsetningu. 

Tölfræðilega úrvinnslan fór fyrst og fremst fram með skoðun meðal-

tala, útreikningum á Pearsons-fylgni og t-prófum til að kanna mark-

tækni mismunar. 

Þess má að lokum geta að við rannsóknina fékk höfundur jákvæð viðbrögð frá 

millistjórnendum bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum sem lýstu yfir áhuga á að sjá 

niðurstöðu rannsóknarinnar. Þeir hafa tjáð sig um að þetta geti hugsanlega orðið 

gagnlegt fyrir fyrirtækið og hagnýtt viðmið (e. benchmark).
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4 Greining og mat  

4.1 deCODE genetics 

Fyrirtækið var stofnað árið 1996 og er leiðandi á sviði mannerfðafræði. 

Meginmarkmið þess er meingenaleit, lyfjaþróun og þróun greiningar-

prófa á grundvelli erfðarannsókna. Fyrirtækið er í fararbroddi á sviði 

líftækni og hefur náð að festa sig í sessi á alþjóðavísu á því sviði 

(Hákon Hákonarson, Kári Stefánsson, og Gulcher, 2003). 

Stofnun fyrirtækisins má rekja til rannsókna dr. Kára Stefánssonar á 

erfðafræði MS sjúkdómsins, en hann starfaði við Harvard háskólann í 

Bandaríkjunum. Í samvinnu við John Benedikz og MS-félagið safnaði 

Kári blóðsýnum frá íslenskum MS-sjúklingum og vann að því að kort-

leggja erfðavísa að baki sjúkdómnum. Rannsóknin sýndi að mikinn 

efnivið væri að finna á Íslandi fyrir erfðarannsóknir (deCODE, e.d. d).  

Fyrirtækið er líftæknifyrirtæki sem notar niðurstöður erfðarannsókna til 

að þróa ný lyf við mörgum af alvarlegustu sjúkdómum samtímans. 

Fyrirtækið hefur náð einstökum árangri og vísindamenn þess vinna nú 

að prófunum á nýjum lyfjum sem beint er gegn hjartaáföllum, 

blóðtappamyndun og astma (deCODE, e.d. c). 

Vísindamenn fyrirtækisins hafa einangrað fjölda erfðavísa sem 

eiga þátt í mörgum stærstu heilbrigðisvandamálum hins 

iðnvædda heims, allt frá hjarta- og æðasjúkdómum að krabba-

meini. Þekking á þessum erfðavísum hefur leitt af sér 

skilgreiningu lyfjamarka sem tengjast líffræðilegum orsökum 

algengra sjúkdóma (deCODE, e.d. b). 

Fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á þjónustu á sviði DNA5-

greiningarprófa, lífupplýsingatækni, arfgerðagreininga, þrívíddar-

greiningar prótína, lyfjaþróunar og lyfjaprófana (deCODE, e.d. b). 

Nýjustu fréttir herma að fyrirtækið hafi náð þeim merka áfanga að 

                                                 
5 Deoxyribonucleic acid eða kjarnsýra (Orf, e.d.) 
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koma fyrsta greiningarprófi sínu á markað í Bandaríkjunum. Það er 

greiningarpróf fyrir auknum líkum á sykursýki og nefnist deCODE 

T2™ (deCODE, 2007, 15. apríl).  

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Reykjavík þar sem erfðafræði-

rannsóknir fyrirtækisins fara fram (Íslensk erfðagreining ehf.). Aðrar 

starfsstöðvar eru helstar: Lyfjaefnafræðideild í Woodridge, Illinois 

(deCODE chemistry), greining á þrívíddarbyggingu próteina í Bain-

bridge, Washington (deCODE biostructures), vöruþróun í Ann Arbor, 

Michigan og klínískar rannsóknir og rannsóknir í lyfjaefnafræði í 

Reykjavík (Íslenskar lyfjarannsóknir ehf.) (Stefán B. Árnason, munnleg 

heimild, 21. mars 2007).  

Hjá DG starfa nú um 450 manns, þar af um 300 á Íslandi. DG er skráð 

á bandaríska verðbréfamarkaðinum NASDAQ og hefur verið skráð þar 

síðan árið 2000 undir einkennisstöfunum DCGN (Stefán B. Árnason, 

munnleg heimild, 21. mars 2007). 

4.2 Mannauðsstjórnun hjá deCODE genetics 

Skipulag mannauðsstjórnunar hjá DG er nokkuð flókið vegna þess að 

um fimm dótturfyrirtæki er að ræða sem eru annars vegar staðsett á 

Íslandi og hins vegar á þremur mismunandi stöðum í BNA. Mannauðs-

stjórnunin er ekki sameiginleg í BNA og á Íslandi. Í löndunum tveimur 

er sér starfsmannahandbók og sitt hvor starfsmannastjórinn. Það hefur 

þó verið reynt að samræma starfsmannahandbækur eins mikið og 

stjórnendur hafa talið skynsamlegt. Um tvo ólíka vinnumarkaði er að 

ræða og því ekki annað hægt en að halda þessu aðskildu. Í BNA er þó 

aðeins ein starfsmannahandbók og ein starfsmannastefna, en vegna 

mismunandi staðsetninga eru þær með staðbundnum tilbrigðum eins og 

við á. Starfsmannastjórinn í BNA er þó einn og hefur sér til fulltingis 

aðstoðarmann til að sinna daglegum verkefnum. Á Íslandi er þessum 

hlutum að langmestu eins háttað þannig að flest er líkt hjá Íslenskri 

erfðagreiningu og enCODE. enCODE hefur þó einhverja sérstöðu og 
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þar er starfsmaður sem sinnir að hluta til starfi starfsmannastjóra 

(Tómas Gíslason, munnleg heimild, 9. apríl 2007). 

Þótt starfsmannahandbækur hjá dótturfyrirtækjum DG séu innbyrðis 

líkar er forvitnilegt að skoða þær sérstaklega, í þeim tilgangi að finna 

hvað breytist vegna staðbundins munar. 

Fyrirtækið hefur jafnréttisstefnu, sem jafnframt er hluti af starfsmanna-

stefnu. Séu þær bornar saman sést strax að í þeirri bandarísku er mun 

fastar að orði kveðið og stefnan er mjög skýr þar sem nákvæmlega er 

útlistað hvaða brot heyri undir brot gegn jafnrétti. Einnig eru viðurlög 

við brotum gegn jafnréttisstefnunni mjög ströng í BNA, en í þeirri 

íslensku er ekki tekið fram að brot gegn stefnunni séu refsiverð.  

4.2.1 Starfsmannahandbækur deCODE genetics 

Eins og áður hefur komið fram eru starfsmannahandbækur í deCODE 

tvær, ein fyrir Ísland og önnur fyrir BNA. Í þeim er ekki einungis 

fjallað um skyldur starfsmanna við fyrirtækið, heldur einnig um réttindi 

þeirra, yfirlýstar stefnur fyrirtækisins og hagnýtar upplýsingar 

(deCODE, e.d. a; deCODE, e.d. d).  

Handbækurnar endurspegla þjóðfélagsgerð hvors lands um sig býsna 

vel. Hér verður farið yfir valin atriði sem munur er á milli handbókanna 

tveggja og þykja athyglisverð. 

Ýmis atriði koma fram í handbókunum sem lúta að almennum reglum 

varðandi vinnutíma, orlof, frídaga og þess háttar. Vinnutími er á báðum 

stöðum 40 klukkustundir á viku, en sá munur er þó á að í BNA eru 

matar- og kaffitímar ekki innifaldir. Því er gert ráð fyrir níu tíma 

viðveru á dag, með matartíma. Verulegur munur er á orlofi milli 

landanna. Á Íslandi eru veittir tveir orlofsdagar fyrir hvern unninn 

mánuð, samtals 24 dagar. Auk þess fá þeir sem náð hafa 40 ára aldri 

þrjá aukadaga. Í BNA eru veittir mismargir dagar fyrir hvern unninn 

mánuð, eftir starfsaldri. Þannig geta orlofsdagarnir orðið frá 10-20. Þar 
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er DG aðeins yfir meðallagi á bandarískum vinnumarkaði (Economic 

Policy Institute, 24. ágúst 2005). 

Í ljós kemur að starfsmenn á Íslandi njóta ýmissa hlunninda sem ekki er 

völ á í BNA. Þar má nefna niðurgreitt mötuneyti, íþróttastyrki, aðgang 

að sumarhúsum, og svokallaðan Háskóla Íslenskrar erfðagreiningar og 

Þekkingarsjóð. 

Á Íslandi er starfrækt starfsmannafélag, sem hefur það hlutverk helst að 

standa fyrir félagsstarfsemi af ýmsu tagi. Í BNA er ekki um slíkt félag 

að ræða. 

4.2.2 Viðtöl við starfsmannastjóra 

Í viðauka þrjú má sjá spurningar sem lagðar voru fyrir starfsmanna-

stjóra. Tómas Gíslason, starfsmannastjóri Íslenskrar erfðagreiningar, 

svaraði fyrir bæði Ísland og BNA enda er hann vel kunnugur mann-

auðsstjórnun í fyrirtækinu öllu.6 

Við sumum spurninganna fengust sams konar svör fyrir Ísland og 

BNA. Helstu atriði sem þannig kemur fram að gilda um allar starfs-

stöðvar DG eru eftirfarandi: 

• Launaleynd ríkir hjá fyrirtækinu. 

• Fyrirtækið semur ekki við stéttarfélög. 

• Fyrirtækið greiðir föst laun og greiðir ekki sérstaklega 

fyrir yfirvinnu. 

• Fyrirtækið gerir kaupréttarsamninga við starfsmenn. 

• Starfsmenn eru yfirleitt ekki fluttir milli starfsstöðva. 

• Ráðningarferli fer eftir því sem hentar hverju sinni, og 

ýmist eru stöður auglýstar eða fólk handvalið í þær. 

• Fyrirtækið aðstoðar útlendinga sem sækjast eftir störfum 

hjá því við að öðlast atvinnu- og dvalarleyfi. 

                                                 
6 Upprunalega stóð til að leggja spurningarnar líka fyrir starfsmannastjóra deCODE í 
BNA, og láta hann svara fyrir starfsmannastjórnun þar í landi. Þegar til kom stóð svo 
á að starfsmannastjórinn í BNA var nýhættur störfum og arftaki hans ekki fyllilega 
tekinn við starfinu. Tómas bauðst til að svara fyrir BNA, og var það boð þegið. 
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Þegar svör eru borin saman fyrir Ísland og BNA kemur í ljós að þar 

sem þau eru ekki eins eða svipuð er oft um menningarmun að ræða. 

Það á til dæmis við um fjölskyldustefnu sem er mjög mikið lagt upp úr 

á Íslandi en minna í BNA, þótt meira sé lagt upp úr henni hjá dóttur-

fyrirtækjum DG í BNA en almennt gengur og gerist þar. Á Íslandi 

leggur fyrirtækið líka mikið upp úr félagslífi starfsmanna og telur það 

mikilvægan þátt í vellíðan starfsmanna. Fyrirtækið tekur hins vegar 

lítinn þátt í félagslífi starfsmanna í BNA, enda tíðkast slíkt almennt 

ekki í fyrirtækjum í BNA að sögn starfsmannastjóra. Fyrirtækið leggur 

mikið upp úr jafnrétti og þegar horft er til þess hvort fyrirtækið virði 

trúarbragðatengdar þarfir starfsmanna, til dæmis helgidaga og sérþarfir 

með mat svarar starfsmannastjóri því til að á Íslandi sjái sveigjanleiki í 

starfsumhverfi til þess að þessum þörfum sé mætt. Í BNA er helgidaga-

þörfum mætt samkvæmt lagaskyldu en enginn matur er framreiddur í 

fyrirtækinu. Í bandarískum alríkislögum frá 1964 um borgaraleg 

réttindi er kveðið á um það að vinnuveitanda sé skylt að koma til móts 

við trúarlegar þarfir starfsmanna „að skynsamlegu marki“ (e. reason-

ably accommodate) svo fremi það hafi ekki í för með sér „óhóflegar 

þrengingar“ (e. undue hardship) fyrir starfsemi vinnuveitandans (Find 

US Laws, .2007)  

Fyrirtækið semur ekki við stéttarfélög, hvorki á Íslandi né í BNA. Þó er 

um það bil helmingur starfsmanna á Íslandi aðili að stéttarfélagi meðan 

enginn er aðili að stéttarfélagi í BNA. Höfundur getur sér þess til að 

þótt fyrirtækið semji ekki við stéttarfélög sé hægt að rekja áhuga 

starfsmanna á því að gerast aðilar að einhverju leyti til hefðar. Auk 

þess sem starfsmenn sem gerast aðilar að íslenskum stéttarfélögum 

njóta ýmissa réttinda innan félagsins, en öllum er frjálst að gerast aðilar 

að stéttarfélagi á Íslandi. 

Aðrir þættir sem eru mismunandi í löndunum tveimur eru meðal annars 

að í BNA er ekki rekið formlegt starfsmannafélag eins og á Íslandi og 

að ekki er gerð könnun á ánægju starfsmanna með laun í BNA eins og 

gert er á Íslandi. Að sögn starfsmannastjóra ríkir það viðhorf í BNA að 
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betra sé að fylgjast einfaldlega með starfsmannaveltu en að treysta á 

ánægjukannanir. Þá nýta starfsmenn sér ekki greiðslur úr Þekkingar-

sjóði í BNA eins og á Íslandi en þar hefur um það bil þriðjungur 

starfsmanna nýtt sér styrki eða greiðslur úr sjóðnum. Það er vegna þess 

að Þekkingarsjóður er ekki starfræktur í BNA. Það má rekja til fjár-

mögnunar hans en sú leið var farin að fjármagna Þekkingarsjóð með 

framlögum sem ættu lögum samkvæmt að renna til stéttarfélaga af 

launum þeirra starfsmanna sem kosið hafa að vera ekki í stéttar-

félögum. Að sögn starfsmannastjóra eru slíkar leiðir ekki færar í BNA. 

Það sama á við um námskeið á vegum fyrirtækisins sem ekki er jafn 

mikið framboð af í BNA eins og á Íslandi. Starfsmannastjóri gefur þá 

skýringu á þessu að í BNA sé meira traust lagt á einkaframtakið í 

þessum efnum sem öðrum. Á Íslandi fara svo flestir starfsmenn í 

starfsmannaviðtal meðan aðeins sumir fara í starfsmannaviðtal í BNA. 

Starfsmannasamtöl eru ekki skipulögð yfir allt fyrirtækið í BNA eins 

og á Íslandi þótt sumir stjórnendur hafi það fyrir reglu. Einnig kemur 

fram að flestir þeir erlendu starfsmenn sem starfa á Íslandi eru hingað 

komnir gagngert til að starfa hjá DG. Í Bandaríkjunum heyrir slíkt hins 

vegar til undantekninga. 

Tveir þættir sem lúta að lagalegu umhverfi skera sig úr þegar horft er 

til spurninganna sem lagðar voru fyrir starfsmannastjóra. Í fyrsta lagi 

eru það tryggingamál, en á Íslandi greiðir fyrirtækið lögboðið 

tryggingagjald auk slysa- og örorkutryggingar en í BNA er um mun 

víðtækari tryggingar að ræða eins og gengur og gerist á bandarískum 

vinnumarkaði. 7 Ástæða þessa munar er vitaskuld sá mikli munur sem 

er á almannatryggingum í löndunum tveimur: í BNA eru almanna-

tryggingar mjög takmarkaðar, og almennt er gert ráð fyrir að fólk kaupi 

sér sjálft heilbrigðis- og slysatryggingar, eða að vinnuveitandi greiði 

fyrir tryggingarnar. Aldraðir og öryrkjar eiga þó kost á almanna-

                                                 
7 Við þetta er þó að bæta að samkvæmt íslensku starfsmannahandbókinni stuðlar 
fyrirtækið að bæði líkamlegu og andlegu heilbrigði starfsmanna með ýmsum hætti til 
dæmis með íþróttastyrk, gleraugnastyrk, þátttöku í greiðslu á sálfræðiþjónustu og 
fleiru. 
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tryggingum, og fáein ríki veita fleiri hópum tryggingar á kostnað hins 

opinbera (Boushey og Wright, 2004, 13. apríl). 

Hinn þátturinn varðar fæðingarorlof, en á Íslandi taka konur yfirleitt 

sex mánaða fæðingarorlof og karlar þrjá mánuði, meðan fæðingarorlof 

er fyrst og fremst nýtt í BNA af konum sem taka að jafnaði einn 

mánuð. Sá mánuður er launaður af fyrirtækinu en sjaldgæft er að konur 

taki ólaunað viðbótarfrí. Algengara er að þær hætti störfum. 

Við þeim spurningum sem ekki hafa verið ræddar í þessum kafla 

fengust sömu svör fyrir Ísland og BNA. (Aðalheimild: Tómas Gísla-

son, munnleg heimild, 30. apríl 2007 og 4. maí 2007). 

4.3 Svör við spurningalista 

Hér á eftir verður fjallað um, og greind svör við spurningum sem 

lagðar voru fyrir starfsfólk DG á Íslandi og í BNA í könnun.  

4.3.1 Grunnþættir og stefnur 

Í könnuninni var spurt um hversu vel starfsmenn þekktu starfsmanna-

handbók, starfsmannastefnu, siðareglur og jafnréttistefnu fyrirtækisins. 

Ef svör við þessum spurningum eru borin saman við starfsstöðvar 

kemur í ljós að starfsfólk í BNA segist þekkja starfsmannastefnu fyrir-

tækisins áberandi verr en á Íslandi. Munurinn er klárlega marktækur.8 

Höfundur telur að það skýrist af þeirri einföldu staðreynd að starfs-

mannastefnu er ekki að finna skriflega í bandarísku starfsmannahand-

bókinni. Eins og fram kemur í kafla 1.1 þarf starfsmannastefna ekki 

endilega að vera skráð, og þó stefnan sé ekki útlistuð berum orðum í 

bandarísku handbókinni eins og í þeirri íslensku, þá kemur hún að 

miklu leyti fram í efni handbókarinnar. 

                                                 
8 Marktækni er í þessu tilfelli og hér á eftir metin með t-prófi. Farin er sú leið að fjalla 
um mismun sem er sýnilegur á meðaltölum svara, jafnvel þótt hann teljist í sumum 
tilvikum ekki eða tæpast marktækur. Þótt stundum náist ekki það mark sem 
marktækni er yfirleitt sett við (95% líkur á að ekki sé um tilviljun að ræða) getur 
möguleikinn á því að ekki sé tilviljun á ferðinni oft verið umhugsunarverður. 
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Hversu vel þekkir þú...
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Mynd 1 – Hversu vel þekkir þú...? Hlutfall svara. 

4.3.2 Hópefli 

Það er eilítið forvitnilegt að sjá dreifinguna á svörum við spurningu 6: 

Er að þínu mati of lítið eða of mikið hópefli stundað hjá fyrirtækinu?  
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Mynd 2 – Hópefli. Hlutfall svara. 

Það er greinilegt að innfæddir Bandaríkjamenn eru spenntastir fyrir 

hópefli, en erlendir starfsmenn þar í landi kunna mun síður að meta það 

(t-próf: 99.8%). Íslendingarnir virðast falla þarna á milli. 

4.3.3 Félagslíf 

Þegar spurt var um félagslíf kom í ljós greinilegur munur á löndunum. 

Starfsmenn í BNA voru meira á þeirri skoðun að of lítið væri um 
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skemmtanir á vegum fyrirtækisins en starfsmenn á Íslandi (t-próf: 

99,2%). Athygli vekur að á Íslandi er sýnilegur kynjamunur (t-próf: 

90,7%, undir marktæknimörkum), á meðan í BNA er svo til enginn 

munur. 

Þess má svo geta að aðeins einum af þeim 116 sem svöruðu þessari 

spurningu þótti vera of mikið um skemmtanir á vegum fyrirtækisins. 

Það kemur ef til vill ekki á óvart að vinnutengt félagslíf er almennt 

stærri hluti félagslífs erlendra starfsmanna í hvoru landi um sig, enda 

hafa þeir að líkindum almennt minna tengslanet utan fyrirtækisins. 

Þetta á einkum við í BNA, þar sem meðaltal erlendra starfsmanna er 

2,119 á móti 3,02 hjá innlendum (t-próf: 99,9%). 

4.3.4 Fjölskyldustefna 

Spurt var um mikilvægi fjölskyldustefnu. Enginn munur kom fram á 

viðhorfum kynjanna yfir heildina hvað þetta atriði varðar.  

Einn hópur sem skar sig úr í þessu tilliti voru erlendir starfsmenn á 

Íslandi. Þeir gerðu áberandi minnst úr mikilvægi fjölskyldustefnu 

(2,71)10. T-próf gefur þó 89,8%, sem er undir marktæknimörkum. Það 

er freistandi að setja þetta í samband við umræðuna um mikilvægi 

menntunar í kafla 4.3.8: Erlendir starfsmenn á Íslandi virðast leggja 

óvenju mikla áherslu á starfsframann umfram annað, enda yfirleitt 

komnir um langan veg til að nýta menntun sína hér. 

Loks er nokkur fylgni milli aldurs og áherslu á fjölskyldustefnu 

(0,10).11 Í yngsta hópnum (20-30) er meðalgildið 2,00, en 1,68 hjá 

þeim elstu (60-70). T-próf gefur aðeins 73,2%. 

                                                 
9 Hér, og víða hér á eftir er vísað til meðaltals svara tiltekins hóps. Hér er skalinn 1-4 
(Mjög stór hluti – mjög lítill hluti). 
10 Skalinn er 1-5 (Mjög mikilvæg – skiptir engu máli). 
11 Hér, sem og annarsstaðar í þessari ritgerð, er notaður fylgnistuðull Pearsons. 
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4.3.5 Laun og launakjör 

Þegar svör við spurningum um laun eru skoðuð kemur í ljós að 

starfsmenn DG telja sig almennt vera illa launaða miðað við aðra á 

vinnumarkaði í sambærilegu starfi. Þetta á frekar við í BNA en á 

Íslandi, og einnig kveður rammar að því meðal erlendra starfsmanna en 

innlendra. Ef til vill má skýra þetta með því sem fjallað var um í kafla 

1.4.1, að þar sem launaleynd ríkir hafi starfsmenn tilhneigingu til að 

trúa því að á þá sé hallað í launamálum. 
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Mynd 3 – Hvernig heldurðu að laun þín séu miðað við meðallaun á 

vinnumarkaði fyrir sambærilegt starf? Hlutfall svara. 

Starfsfólk í BNA virðist jafnframt vera heldur óánægðara með launa-

kjör sín en starfsmenn á Íslandi þótt munurinn sé ekki mikill (t-próf: 

84,8%). 
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Mynd 4 – Ánægja með laun. Hlutfall þeirra sem eru frekar eða mjög ánægðir. 

Þegar litið er á launin sjálf kemur í ljós að munurinn er óverulegur milli 

landa. Hins vegar virðist launaskalinn breiðari í BNA, sem gæti 

reyndar skýrst að hluta til af því að þar skiluðu þrír yfirstjórnendur 

svörum við spurningalistanum, en enginn á Íslandi. 
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Mynd 5 – Dreifing launa í þúsundum króna. 

Þegar skoðuð eru svör við spurningu 11: Myndir þú vilja að fyrirtækið 

semdi við stéttarfélög? sést að mikil andstaða er við það í BNA. Þetta á 

sér klárlega sögulegar og félagslegar skýringar. Í BNA fengu stéttar-

félög í hugum margra á sig slæmt orð á síðustu öld: ýmist voru þau 
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bendluð við kommúnisma eða skipulagða glæpastarfsemi (Economic 

History Services, e.d.). Í BNA voru aðeins 12% vinnuafls í stéttar-

félögum árið 2006 (United States Department of Labor, 25. janúar 

2007), en á Íslandi var hlutfallið 94% árið 2004 (Hagstofan, e.d.). 
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Mynd 6 – Stéttarfélög m.t.t. starfsstöðvar og þjóðernis. 

Í heild eru 75,0% þeirra starfsmanna á Íslandi sem lýsa skoðun á 

málinu fylgjandi því að samið sé við stéttarfélög. 

Ennfremur sést að erlendir starfsmenn í BNA eru á svipuðu róli hvað 

þetta varðar og starfsmenn á Íslandi, enda yfirleitt ekki seldir undir þau 

bandarísku viðhorf sem um ræðir hér að ofan. 

Á næstu mynd sést að á Íslandi og í BNA eru konur almennt hlynntari 

samningum við stéttarfélög en karlarnir. Bandarískar konur taka heldur 

ekki eins afgerandi afstöðu gegn samningum og karlarnir þar, þótt þær 

séu eftir sem áður hvergi nærri því eins hrifnar af slíkum samningum 

og íslenskir karlar. 
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Mynd 7 – Stéttarfélög m.t.t. starfsstöðvar og kyns. Hlutfall svara. 

4.3.6 Starfsánægja 

Nú verður skoðuð lykilspurning: Ertu ánægð(ur) í starfi þínu? 

(spurning 13). Athyglisverðustu niðurstöðurnar koma í ljós ef svörum 

við henni er skipt eftir starfsstöð og kyni: 
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Mynd 8 – Starfsánægja. Hlutfall þeirra sem segjast vera frekar eða mjög 

ánægðir. 

Starfsánægja karla virðist vera jafnmikil á Íslandi og í BNA. Konurnar 

á Íslandi virðast eilítið ánægðari en karlarnir, þótt sá munur sé fjarri því 

að vera marktækur, meðan kynsystur þeirra í BNA eru umtalsvert 

minna ánægðar en karlarnir þar í landi. T-prófið gefur þar 86,1%, sem 

er ekki marktækt, en þó mun ólíklegra að sé tilviljun en ekki. 
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4.3.7 Launaleynd 

Athyglisvert er að skoða spurningu 15 þar sem spurt er: Ertu 

ánægð(ur) með launaleynd? Með tilliti til kyns kemur í ljós að í BNA 

er sama sem enginn munur milli kynja en á Íslandi eru konur marktækt 

óánægðari en karlar með launaleynd (t-próf: 98,5%). Á Íslandi er 

jafnframt marktækt meiri andstaða við launaleynd almennt en í BNA. 

Hvort tveggja skýrist ef til vill af mikilli þjóðfélagsumræðu sem átt 

hefur sér stað á Íslandi undanfarin misseri um áhrif launaleyndar á 

launamun kynjanna. 
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Mynd 9 – Ánægja með launaleynd á Íslandi m.t.t. kyns. Hlutfall svara. 
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Mynd 10 - Ánægja með launaleynd í BNA m.t.t. kyns. Hlutfall svara. 

Það kemur ekki á óvart að ánægja með launaleynd eykst með hærri 

stöðu innan fyrirtækisins. Eins og fram kemur í kafla 1.3.1. kjósa 

stjórnendur gjarnan að launaleynd ríki því það léttir þeim lífið því þá 

kvarta starfsmenn síður fyrir ónógum launum. Stjórnendur þurfa heldur 

ekki að verja laun sem veitt eru einstökum starfsmönnum ef launaleynd 

ríkir.  
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Mynd 11 - Ánægja með launaleynd. Hlutfall svara. 

Auk ánægju með launaleynd var spurt hvort fólk héldi að launaleynd 

væri almennt virt (Spurning 14). Þar kom í ljós forvitnilegur munur á 

Íslandi og BNA: Starfsmenn á Íslandi virðast hafa meiri trú á því að 

launaleynd sé virt, þrátt fyrir að þeir séu almennt óánægðari með hana. 
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Mynd 12 – Launaleynd. Meðalsvör. 

4.3.8 Mikilvægir þættir að mati starfsmanna 

Nú verður litið á spurningu 17 þar sem spurt er: Hve miklu máli skipta 

eftirfarandi atriði þig? Sé hún skoðuð með tilliti til grunnbreytunnar: Í 

hvaða landi er starfsstöð þín? (spurning 32) kemur í ljós að langflestir 

þættirnir sem spurt er um skipta starfsmenn almennt mjög miklu máli. 

Það sem sker sig úr er að öryggismál, tryggingar og kaupréttar-

samningar sem skipta þá sem starfa í Bandaríkjunum talsvert eða miklu 

meira máli en þá sem starfa á Íslandi. Í öllum tilfellum er um tölfræði-

lega marktækan mun að ræða. 

Mismikla áherslu á tryggingar er auðvelt að útskýra með tilvísun til 

þess mikla munar á almannatryggingakerfum Íslands og BNA sem 
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fjallað er um í kafla 4.2.2. Í BNA eru þær tryggingar sem vinnu-

veitendur bjóða veigamikill þáttur í þeim kjörum sem þeir veita 

starfsmönnum. 

Höfundur hefur enga haldbæra skýringu á muninum á áherslu á öryggi 

á vinnustað, en getur sér þess til að um menningarmun sé að ræða. 

Möguleg skýring á mismuni á mikilvægi kaupréttarsamninga er lengri 

hefð í Bandaríkjunum fyrir slíkum samningum. Enginn munur er á 

innihaldi kaupréttarsamninga starfsmanna í BNA og á Íslandi sam-

kvæmt svari starfsmannastjóra við spurningu þess efnis og munurinn 

getur því ekki skýrst af því.  

Hve miklu máli skipta eftirfarandi atriði þig?
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Mynd 13 – Hve miklu máli skiptir þig....m.t.t. starfsstöðvar. Hlutfall sem svarar 

„Miklu máli“ eða „Mjög miklu máli“. 

Ef haldið er áfram að skoða spurningu 17 þar sem spurt er: Hve miklu 

máli skipta eftirfarandi atriði þig? og hún skoðuð með tilliti til grunn-

breytunnar: Kyn? (spurning 29) sést að allir þættirnir skipta konur 

meira máli en karla nema kaupréttarsamningar. Munurinn er óvíða 

sérlega mikill, en er þó tölfræðilega marktækur þar sem öryggismál og 

vinnufélagar eru annars vegar. Höfundur treystir sér ekki til að draga 

neinar ályktanir af þessum niðurstöðum.  
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Mynd 14 – Hve miklu máli skiptir þig... m.t.t. kyns. Hlutfall sem svarar „Miklu 

máli“ eða „Mjög miklu máli“ 

Ef spurning 17 er skoðuð með tilliti til tveggja grunnbreyta, þ.e. starfs-

stöðvar og þess hvort um innlenda eða erlenda starfsmenn er að ræða 

(spurningar 32 og 35) er forvitnilegast að sjá að kaupréttarsamningar 

skipta útlendinga starfandi á Íslandi áberandi minnstu máli, og að sami 

hópur leggur mesta áherslu á að menntun nýtist við vinnuna. 

Ef tekið er mark á þessum niðurstöðum má hæglega túlka þær með því 

að skoða þessi tvö atriði í samhengi og rifja ennfremur upp það sem 

fram kom í kafla 4.2.2, að flestir erlendu starfsmannanna á Íslandi hafa 

flutt til Íslands til að starfa hjá fyrirtækinu. Leiða má líkum að því að 

þetta fólk leggi frekar í slíka búferlaflutninga til að finna starf við sitt 

hæfi en til að ná góðum kaupréttarsamningum. 
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Mynd 15 – Hve miklu máli skiptir þig... m.t.t. starfsstöðvar og þjóðernis. 

Hlutfall sem svarar „Miklu máli“ eða „Mjög miklu máli“ 

4.3.9 Endurgjöf 

Tölfræðilega marktækur munur er milli kynjanna á afstöðu til endur-

gjafar og frammistöðumats. Þetta virðist skipta konur (meðaltal 1,97) 

talsvert meira máli en karla (meðaltal 2,31),  

4.3.10 Tryggingar 

Það má segja að það sé að bera saman epli og appelsínur að bera saman 

ánægju starfsmanna með framlag fyrirtækisins til heilbrigðis- og 

tryggingamála, í ljósi þess hve ólíkt þetta framlag er í hvoru landi um 

sig. Ef þetta er engu að síður gert kemur í ljós að ánægjan er svo til 

nákvæmlega jöfn. Að meðaltali er hún nákvæmlega mitt á milli 

svaranna „Frekar ánægð(ur)“ og „Hvorki né“. 

Munur á kynjum og þjóðerni í þessu sambandi er heldur ekki mark-

tækur. 

4.3.11 Réttindi 

Sé spurning 20 skoðuð þar sem spurt var: Myndirðu nýta þér réttindi til 

fæðingarorlofs sem þú hefur (að fullu eða hluta)? með tilliti til starfs-

stöðvar (spurning 32) er athyglisvert að Íslendingar eru helmingi 

líklegri en Bandaríkjamenn til að nýta sé rétt sinn til fæðingarorlofs. 



Háskólinn á Akureyri  LOK 2106 

Íris Hrönn Guðjónsdóttir    42  

Þetta kemur í sjálfu sér ekki á óvart þegar litið er á það hve miklu 

bitastæðari orlofsrétturinn er á Íslandi, eins og fram kemur í kafla 4.2.2. 

Myndirðu nýta þér réttindi til fæðingarorlofs sem þú hefur (að fullu 
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Mynd 16 – Fæðingarorlof. Hlutföll svara. 

4.3.12 Mismunun 

Athyglisvert er að skoða spurningu 23 þar sem spurt er: Hefur þú orðið 

var/vör við að aðrir líði fyrir þjóðerni, kynþátt, kyn, trúarbrögð eða 

kynhneigð á vinnustaðnum? með tilliti til starfsstöðvar (spurning 32). Í 

ljós kemur að á Íslandi svara 9,38% svarenda spurningunni játandi en 

einungis 1,75% svara henni játandi í Bandaríkjunum. Þótt mjög fáir 

einstaklingar standi á bak við þessi svör er munurinn engu að síður 

sláandi og vert að veita þessu athygli. Munurinn skýrist ef til vill af 

þeirri ofuráherslu sem virðist vera lögð á jafnrétti í bandarísku 

starfsmannahandbókinni, þar sem jafnframt er getið um viðurlög við 

brotum á jafnréttisstefnu fyrirtækisins. Þeir sem svöruðu þessari spurn-

ingu játandi voru beðnir um að svara næstu spurningu, númer 24, með 

eigin orðum og segja frá því hvernig þessi mismunun væri. Hér koma 

svör þeirra sem starfa á Íslandi:  
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• „þeir tala ekki íslensku“12 

• „fyrir kyn“ 

• „fyrir kyn (karllægur andi)“  

• „ekki alltaf töluð enska á fundum þar sem útlendingur er 

viðstaddur“ 

• „fjölpóstar ekki alltaf sendir á ensku þar sem útlendingur 

er meðal viðtakenda“ 

• „útlendingar útundan“ 

• „hefur fækkað meira en viðbúið“13 

Aðeins einn starfsmaður í BNA svaraði þessari spurningu. Svarið var 

þess eðlis að hugsanlega mætti rekja það til þröngs hóps starfsmanna. 

Því ákvað höfundur að birta ekki þetta svar, enda varpar það að hans 

mati engu ljósi á þá þætti sem rannsóknin tekur á. 

Hefur þú orðið var/vör við að aðrir líði fyrir þjóðerni, kynþátt, kyn, 
trúarbrögð eða kynhneigð á vinnustaðnum?
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Mynd 17 – Mismunun. Hlutfall sem svarar játandi. 

4.3.13 Tungumálakunnátta 

Spurt var spurningarinnar: Veistu dæmi þess að tungumálakunnátta 

hafi orðið starfsmanni fjötur um fót til dæmis þannig að litið hafi verið 

                                                 
12 Þetta er óskýrt. Ef til vill er átt við það að erlendir starfsmenn séu órétti beittir 
vegna þess að þeir tala ekki íslensku. Einnig er hugsanlegt að svarandi hafi misskilið 
spurninguna. 
13 Ekki er alveg ljóst við hvað er átt. Þó má geta sér þess til að þeim hafi fækkað hjá 
fyrirtækinu frá því sem áður var og að fækkun þeirra sé ekki í samræmi við fækkun 
íslenskra starfsmanna. 
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framhjá honum í/með stöðuveitingu? (spurning 27) Ekki var verulegur 

munur á svörum ólíkra hópa við þessari spurningu, ef til vill vegna þess 

að ekki var spurt um reynslu svarenda sjálfra, heldur það sem þeir 

þekktu til. Sextán af 121 svöruðu þessari spurningu játandi, eða 13,2%. 

4.3.14 Menntun 

Höfundur skoðaði fylgni menntunar við hinar ýmsu spurningar á 

listanum. Þar er fátt sem kemur á óvart. Fylgnin var mest við svörin við 

spurningunni um mikilvægi þess að menntun starfsmannsins nýttist við 

vinnuna (0,358). Þá var greinileg fylgni milli meiri menntunar og hærri 

launa (0,227) og æðri stöðu (0,280) innan fyrirtækisins. Auk þess eru 

þeir meira menntuðu sýnilega meira fylgjandi launaleynd (0,107) og 

líst verr á það að fyrirtækið semji við stéttarfélög (0,244). Loks er 

forvitnilegt að greinileg neikvæð fylgni er milli menntunarstigs og 

mikilvægis atvinnuöryggis fyrir starfsmanninn (-0,220). 

Þess ber að geta að þessi fylgni er byggð á nokkuð toppþungum 

menntunarskala. DG er þekkingarfyrirtæki og er með afar hátt hlutfall 

menntaðra starfsmanna. Af 124 sem svöruðu spurningunni um 

menntun eru 110 með háskólapróf. Dreifinguna má sjá á mynd 18. 

Menntunarstig starfsmanna
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Mynd 18 – Menntunarstig starfsmanna. 
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4.3.15 Aldur 

Svipað og var raunin með menntun tengist aldur hærri launum (0,395) 

og æðri stöðu (0,301). Sama er uppi á teningnum að því er varðar 

launaleynd (0,109) og samninga við stéttarfélög (0,273). Hinir eldri 

reyndust vera eilítið minna gefnir fyrir skemmtanir (0,105) og leggja 

meira upp úr mikilvægi kaupréttar (0,269) og öryggis á vinnustað 

(0,168) en gengur og gerist. 

4.3.16 Kynþáttur 

Lauslega var litið á áhrif kynþáttar á svörin. Á Íslandi reyndist aðeins 

einn starfsmaður hafa svarað af öðrum kynþætti en hvítum, og því lítið 

mark takandi á slíkum samanburði fyrir Ísland. Í BNA svöruðu 48 

hvítir, níu af öðrum kynþáttum og einn svaraði ekki spurningunni. 

Yfirleitt var ekki sláandi munur á viðhorfum þessara hópa. Þeir sem 

ekki eru hvítir reyndust þó hafa að jafnaði marktækt lægri laun en þeir 

hvítu (meðaltöl 3,25 : 3,91),14 og skýrir það ef til vill það að þeir eru 

umtalsvert óánægðari með laun sín (4,00 : 3,29), þótt sá munur nái því 

ekki að vera marktækur (t-próf: 89,8%). 

4.3.17 Konur í Bandaríkjunum 

Þegar svörin voru flokkuð eftir helstu breytum (starfsstöð, kyn, 

innfæddur/útlendingur) kom í ljós að einn hópur sker sig úr á nokkuð 

áberandi hátt. Það eru konur í Bandaríkjunum. Sá hópur er á jaðrinum í 

ýmsum veigamiklum atriðum. Þær hafa lægstu launin, eru óánægðastar 

með laun sín, eru mest á því að þær séu illa launaðar miðað við sam-

bærilega hópa og almennt minnst ánægðar í starfi. Þær leggja mest upp 

úr mikilvægi trygginga, og eru minnst ánægðar með þátttöku fyrir-

tækisins í heilbrigðis- og tryggingaútgjöldum. Yfirleitt er munurinn 

ekki tölfræðilega marktækur í hverri þessara spurninga, en þegar saman 

                                                 
14 Hér lægi beint við að bera saman eiginlegar launatölur, en þar sem ekki var spurt 
um beinharðar tölur í spurningunni, heldur svarendur beðnir að skipa sér í flokka, 
gætu slíkar tölur hæglega orðið villandi. 
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kemur virðist þessi hópur eiga undir högg að sækja, eða í það minnsta 

telja að svo sé. 

Ennfremur sker þessi hópur sig úr fyrir það að þær eru spenntastar fyrir 

skemmtunum á vegum fyrirtækisins og þekkja best jafnréttisstefnu 

fyrirtækisins þótt þær þekki starfsmannahandbókina verst. 
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5 Umræður og tillögur  

Í þessari ritgerð er DG skoðað sem fjölþjóðlegt fyrirtæki, sem það 

vissulega er þar sem það rekur fimm starfsstöðvar í tveimur mis-

munandi löndum, sem að einhverju leyti starfa eftir aðstæðum á 

hverjum stað. Höfundur hefur skoðað mismunandi gerðir af fjöl-

þjóðlegum fyrirtækjum, eins og sést á umfjöllun í kafla 2.1. Höfundur 

hefur jafnframt reynt að staðsetja DG sem tiltekna gerð af fjölþjóðlegu 

fyrirtæki. Með tilliti til flokkunarinnar í kafla 2.1 telur höfundur að um 

þverþjóðlegt (e. transnational) fyrirtæki sé að ræða. Þar segir að þver-

þjóðlegt fyrirtæki hafi starfsemina dreifða á margar meira eða minna 

sjálfstæðar starfsstöðvar, sem hver um sig starfi í samræmi við að-

stæður á hverjum stað. Þekking og aðferðir flæða eftir þörfum milli 

starfsstöðva (Edwards & Rees, 2006, bls. 70-75). Þótt móðurfélagið sé 

bandarískt er ljóst að langmesta starfssemin fer fram á Íslandi. Hinar 

starfsstöðvarnar styðja svo við starfssemi Íslenskrar erfðagreiningar. 

Það er ljóst að við hæfi er að skilgreina mannauðsstjórnun hjá DG sem 

alþjóðlega mannauðsstjórnun. Höfundur telur að hjá DG sé í dag að 

einhverju leyti verið að reka „taktíska“ alþjóða mannauðsstjórnun þótt 

vissir tilburðir séu greinilega til að halda henni „strategískri“. Það sem 

átt er við með því er að reynt er að halda mannauðsstjórnun í báðum 

löndunum eins líkri og hægt er, en tekið er tillit til breytilegra þátta, 

eins og menningar-, laga- og félagslegra þátta á hvorum stað fyrir sig. 

Sé fyrirtækið skoðað með tilliti til líkana sem gera grein fyrir mis-

munandi tengslum milli starfsmannastefnu fyrirtækis og heildarstefnu 

og fjallað er um í kafla 1.1 telur höfundur að DG sé staðsett í 

aðlögunarlíkaninu þar sem starfsmannastefnan miðast við heildarstefnu 

fyrirtækisins og hún sé löguð að henni. 

Það er greinilegt að í ýmsum atriðum er mannauðsstjórnun hjá DG 

samræmd. Ýmis veigamikil atriði standa þó útaf í þessu sambandi. 

Helst er þar að nefna þekkingar- og endurmenntunarmál. Meðan mark-

viss stefna er rekin í þessum málum hjá DG á Íslandi virðist mun 
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minna lagt upp úr þeim í BNA. Í ljósi þess að um er að ræða fyrirtæki 

sem byggir allt sitt á þekkingu má velta því fyrir sér hvort þarna vanti 

ekki eitthvað upp á að starfsmannastefnan sé löguð að heildarstefnu 

fyrirtækisins hvað þetta varðar. Höfundur telur að þetta sé veikur 

hlekkur, sem hnikar starfsmannastefnunni í BNA frá aðlögunarlíkaninu 

í átt að aðskilnaðarlíkaninu. Því er lagt til að athugaðir verði mögu-

leikarnir á að „flytja út“ stefnu DG á Íslandi til starfsstöðvanna í BNA. 

Hvað stefnur fyrirtækisins varðar hefur komið í ljós að starfsmenn í 

BNA segjast þekkja starfsmannastefnuna verst af þeim hópum sem 

svöruðu. Höfundur telur að það sé miður, því mikilvægt sé að starfs-

menn þekki starfsmannastefnuna þar sem hún er hluti af heildarstefnu 

fyrirtækisins. Höfundur telur jafnframt að úr þessu þurfi að bæta og 

leggur til að hún verði gerð sýnilegri með því að gera hana aðgengilega 

í rituðu máli í. 

Einnig gæti þurft að skýra tungumálastefnu, og sem fyrr er mikilvægt 

að hún sé aðgengileg öllum starfsmönnum og á hana sé minnt eins og 

þurfa þykir. Sé litið á niðurstöður í kafla 4.3.13 sést að 16 starfsmenn 

sögðust vita til þess að tungumálakunnátta hafi orðið starfsmanni fjötur 

um fót til dæmis þannig að litið hafi verið framhjá honum í/með 

stöðuveitingu. Það gæti samt verið varasamt að draga endanlega 

ályktun út frá þessu því mögulega gætu allir þessir 16 einstaklingar 

þekkt sama einstaklinginn sem hafi lent í vanda vegna tungumála-

vanda. Í þessu sambandi mætti samt minna stjórnendur á mikilvægi 

þess að þessu atriði sé framfylgt. Jafnframt má benda á að þótt 

jafnréttisstefna fyrirtækisins sé mjög lík í báðum löndunum er þung 

áhersla lögð á mikilvægi hennar í BNA á meðan hún hefur ekki meiri 

sess á Íslandi en aðrar stefnur og markmið fyrirtækisins. Sé litið á 

niðurstöður rannsóknarinnar í kafla 4.3.12 mætti vel benda á 

möguleikann á því að minni vitund sé á Íslandi um jafnréttisstefnuna 

og mikilvægi hennar til að koma í veg fyrir hvers konar mismunun 

minnihlutahópa. 
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Höfundur staldraði talsvert við niðurstöður í kafla 4.3.17 en þar kemur 

fram að staða kvenna í BNA er nokkuð sérstök og þær skera sig úr á 

margan hátt. Vert væri að skoða þennan hóp sérstaklega með tilliti til 

þess hvort einhverjar grunnbreytur geti skýrt þann mun sem virðist vera 

á þessum hópi og hvort þurfi ef til vill að endurskoða þætti sem gætu 

haft áhrif á viðhorf þeirra. 

Séu starfsmannahandbækur skoðaðar og viðtöl við starfsmannastjóra 

kemur í ljós að nokkur munur virðist vera á viðgjörningi við starfs-

menn í hvoru landi fyrir sig og er þá sérstaklega hallað á starfsmenn í 

BNA. Sé litið sértaklega til smærri hluta eins og niðurgreiðslu á 

mötuneyti, aðgengis að sumarhúsum, áherslu á fjölskyldustefnu, 

íþróttastyrkja og Þekkingarsjóðs má velta fyrir sér hvort það komi að 

sök. Það er erfitt að staðhæfa hvað veldur ánægju í starfi og því telur 

höfundur að ekki sé hægt að draga neinar ályktanir án frekari rann-

sókna, sérstaklega þar sem munur á þjóðfélagsgerð í hvoru landi hefur 

án efa mikil áhrif á bæði viðhorf starfsmanna gagnvart slíkum viður-

gjörningi og væntingar þeirra í þessu sambandi. 

Sé horft til launaleyndar í fyrirtækinu er ljóst að starfsmönnum finnst 

almennt að þeir séu illa launaðir miðað við aðra eins og fjallað er um í 

kafla 4.3.5. Höfundur hefur bent á að það megi ef til vill rekja til launa-

leyndar. Á Íslandi hefur verið mikil umræða í þjóðfélaginu undanfarin 

misseri um launaleynd og áhrif hennar. Sitthvað bendir jafnframt til 

þess að vinsældir hennar séu að dvína. Til marks um það er til dæmis 

nýleg ályktun Stúdentaráðs Háskóla Íslands um launaleynd þar sem 

kemur fram að Stúdentaráð taki ekki þátt í launaleynd (Morgunblaðið, 

2007). Nýverið tók Bjarni Ármannsson, þáverandi forstjóri Glitnis, þátt 

í umræðum um kynbundinn launamun og launaleynd. Hann sagði að 

eitt af málefnum 21. aldarinnar í stjórnun væri aukið gagnsæi og aukin 

hreinskiptni í samskiptum. Hluti af því sé að afnema launaleynd 

(Kvöldfréttir Sjónvarpsins, 2007). Í ljósi þessa vill höfundur benda á að 

ef til vill væri rétt að fyrirtækið tæki afstöðu sína til launaleyndar til 

endurskoðunar. 
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Dótturfyrirtæki DG í BNA ættu að mati höfundar að endurskoða 

starfsmannaviðtöl. Af samtali við starfsmannastjóra mátti ráða að 

misbrestur væri á að öllum starfsmönnum í BNA gefist kostur á starfs-

mannaviðtali. Eins og fram kemur í kafla 1.5 eru slík viðtöl mikilvæg 

fyrir bæði starfsmenn og stjórnendur og eru þau vel til þess fallin að 

bæta frammistöðu og árangur í starfi. 

Þótt höfundur telji að almennt sé afskaplega vel haldið á málefnum 

mannauðsstjórnunar hjá fyrirtækinu mætti, í ljósi umfjöllunarinnar hér 

að ofan, velta fyrir sér hvort mannauðsstjórnun hjá fyritækinu væri 

betur sett með einn yfirstarfsmannastjóra hjá DG. Hans hlutverk væri 

þannig að starfa að frekari sameiningu mannauðsstjórnunar og stefnu-

miða fyrirtækisins í samvinnu við „lókal“ starfsmannastjóra á hverjum 

stað fyrir sig. 
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6 Niðurstöður 

Það getur verið vandasamt að stýra mannauði í fjölþjóðlegu fyrirtæki 

eins og DG sem er mjög dýnamískt tæknifyrirtæki. Nokkuð vel virðist 

vera haldið á málefnum mannauðsstjórnunar hjá fyrirtækinu og niður-

stöður rannsóknarinnar gefa ekki tilefni til annars en minniháttar 

ábendinga. 

Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: 

Hvernig mótast mannauðsstjórnun dótturfyrirtækja deCODE genetics 

á Íslandi og í Bandaríkjunum af félagslegu, menningarlegu og laga-

legu umhverfi í hvoru landi fyrir sig?  

Enn fremur voru fleiri spurningar lagðar til grundvallar. Á heildina litið 

reyndist ekki vera mikill munur á mannauðsstjórnun hjá dótturfyrir-

tækjum DG, þótt menningar- og samfélagslegir þættir setji mark sitt á 

framkvæmdina á hvorum stað. Málefni mannauðsstjórnunar eru sett 

fram á svipaðan hátt í hvoru landi fyrir sig. Stefnur og stuðningsgögn 

eru kynnt starfsmönnum með rafrænni starfsmannahandbók. Munur á 

félagslegu umhverfi er talsverður. Mismunandi hefðir eru ríkjandi á 

hvorum stað fyrir sig, til dæmis hvað varðar hópefli og félagslíf starfs-

manna.  

Ýmislegt sem varðar kjör starfsmanna og réttindi mótast af löggjöf og 

venjum á hvorum stað, og má þar nefna frítíma og fæðingarorlof. Ekki 

virðist muna miklu á launakjörum og starfsmenn eru almennt ánægðir 

með þau, þótt þeir telji flestir að aðrir séu betur settir í þeim efnum. 

Starfsmenn virðast almennt ánægðir í starfi sínu og er ekki merkjan-

legur munur á löndunum í þeim efnum. 

Í rannsókninni komu ekki fram sterkar vísbendingar um að pottur væri 

brotinn í málefnum minnihlutahópa eða að veruleg mismunun ætti sér 

stað. Þó sáust merki um að tungumálavandi háði starfsmönnum, auk 

þess sem sitthvað bendir til þess að huga megi sérstaklega að stöðu 

kvenkyns starfsmanna í Bandaríkjunum. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti vegna könnunar hjá deCODE – 

íslensk útgáfa  

 

Ágæti starfsmaður, 

Þessi könnun er hluti af atvinnulífsrannsókn í mannauðsstjórnun 

vegna lokaverkefnis til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði á vegum 

útskriftarnema í Viðskipta- og raunvísindadeild við Háskólann á 

Akureyri. Við rannsóknina er mannauðsstjórnun á mismunandi stöðum 

borin saman út frá félagslegum, menningarlegum og lagalegum 

þáttum. Könnunin er lögð fyrir starfsfólk dótturfyrirtækja deCODE 

genetics á Íslandi og í Bandaríkjunum. Vinsamlegast svaraðu eftir-

farandi spurningalista. 

Þátttaka í könnuninni er valfrjáls og leyfilegt er að sleppa því að 

svara einstökum spurningum. Könnunin er nafnlaus og ekki er 

mögulegt að rekja svör til einstaklinga. Íris Hrönn Guðjónsdóttir ber 

ábyrgð á könnuninni. 

Takk fyrir þátttökuna. 

 

1. Þekkir þú innihald starfsmannahandbókar fyrirtækisins? 

Mjög vel 
Nokkuð vel 
Ekki vel 
Alls ekki 

2. Þekkir þú starfsmannastefnu fyrirtækisins? 

Mjög vel 
Nokkuð vel 
Ekki vel 
Alls ekki 



Háskólinn á Akureyri  LOK 2106 

Íris Hrönn Guðjónsdóttir    57  

3. Þekkir þú siðareglur fyrirtækisins? 

Mjög vel 
Nokkuð vel 
Ekki vel 
Alls ekki 

4. Þekkir þú jafnréttisstefnu fyrirtækisins? 

Mjög vel 
Nokkuð vel 
Ekki vel 
Alls ekki 

5. Hversu stór hluti af félagslífi þínu er félagslíf tengt vinnunni? 

Mjög stór hluti 
Frekar stór hluti 
Frekar lítill hluti 
Mjög lítill hluti 

6. Er að þínu mati of lítið eða of mikið hópefli stundað hjá fyrirtækinu? 

Of lítið 
Hæfilegt 
Of mikið 
Veit ekki 

7. Er að þínu mati of mikið eða of lítið um skemmtanir (bjórkvöld o.þ.h.) á 
vegum fyrirtækisins? 

Of lítið 
Hæfilegt 
Of mikið 
Veit ekki 

8. Hversu mikilvæg er fjölskyldustefna fyrir þig? 

Mjög mikilvæg 
Frekar mikilvæg 
Í meðallagi mikilvæg 
Skiptir litlu máli 
Skiptir engu máli 
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9. Hvað hefur þú í laun á mánuði (fyrir skatta)? 

Minna en ISK 70.000 
ISK 70.000 - ISK 140.000 
ISK 140.000 - ISK 280.000 
ISK 280.000 - ISK 560.000 
Meira en ISK 560.000 

10. Hvernig heldurðu að laun þín séu miðað við meðallaun á vinnumarkaði 
fyrir sambærilegt starf? 

Miklu hærri 
Hærri 
Svipuð 
Lægri 
Miklu lægri 
Veit ekki 

11. Myndir þú vilja að fyrirtækið semdi við stéttarfélög? 

Já 
Nei 
Hef ekki skoðun á því 

12. Ertu ánægð(ur) með launakjör þín? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki né 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) 

13. Ertu ánægð(ur) í starfi þínu? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki né 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) 

14. Virðir starfsfólk launaleynd að þínu mati? 

Svo til allir 
Flestir 
Sumir 
Fáir 
Svo til enginn 
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15. Ertu ánægð(ur) með launaleynd? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki né 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) 

16. Ef þú hefur kaupréttarsamning, lítur þú á hann sem hluta af 
launakjörum? 

Já 
Nei 
Hef ekki kaupréttarsamning 

17. Hve miklu máli skipta eftirfarandi atriði fyrir þig: 

 
 Mjög litlu 

máli  
 Litlu 
máli  

 Í 
meðallagi  

 Miklu 
máli  

 Mjög miklu 
máli  

Laun      
Frítími      
Fjölskylduvæn vinna      
Vinnufélagar      
Öryggismál      
Atvinnuöryggi      
Tryggingar      
Starfsaðstaða      
Kaupréttarsamningar      
Menntun þín nýtist við 
vinnuna 

     

18. Skiptir endurgjöf og frammistöðumat þig máli? 

Mjög miklu 
Frekar miklu 
Hvorki né 
Frekar litlu 
Mjög litlu 
Á ekki við 

19. Ertu ánægð(ur) með þátttöku fyrirtækisins í heilbrigðis- og 
tryggingaútgjöldum? 

Mjög ánægð(ur) 
Frekar ánægð(ur) 
Hvorki né 
Frekar óánægð(ur) 
Mjög óánægð(ur) 
Veit ekki 
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20. Myndirðu nýta þér réttindi til fæðingarorlofs sem þú hefur (að fullu eða 
hluta)? 

Já 
Nei 
Veit ekki 
Á ekki við 

21. Finnst þér þú líða fyrir þjóðerni, kynþátt, kyn, trúarbrögð eða kynhneigð 
á vinnustaðnum? 

Já 
Nei 

22. Ef já, hvernig? 

 

23. Hefur þú orðið var/vör við að aðrir líði fyrir þjóðerni, kynþátt, kyn, 
trúarbrögð eða kynhneigð á vinnustaðnum? 

Já 
Nei 

24. Ef já, hvernig? 

 

25. Ef þú svaraðir já við spurningu 21 eða 23, vita stjórnendur af því? 

Já 
Nei 
Veit ekki 

26. Er að þínu mati eitthvað um hópa- eða klíkumyndun á vinnustaðnum á 
grundvelli þjóðernis eða kynþátta? 

Ekkert 
Lítið 
Talsvert 
Mikið 

27. Veistu dæmi þess að tungumálakunnátta hafi orðið starfsmanni fjötur um 
fót til dæmis þannig að litið hafi verið framhjá honum í/með 
stöðuveitingu? 

Já 
Nei 
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28. Á hvaða aldri ert þú? 

< 20 ára 
20-29 ára 
30-39 ára 
40-49 ára 
50-59 ára 
60-69 ára 
> 69 ára 

29. Kyn? 

Kona 
Karl 

30. Hvaða menntun hefur þú? 

Skyldunám 
Iðnnám 
Stúdentspróf 
Tæknimenntun á háskólastigi (t.d. iðnfræði eða kerfisfræði) 
Grunnnám háskóla (B.A., B.S., B.E. o.þ.h.) 
Framhaldsnám háskóla (M.A., Ph.D. o.þ.h.) 

31. Ef þú hefur stundað háskólanám, í hvaða landi/löndum stundaðirðu nám? 

Íslandi 
Bandaríkjunum 
Norðurlöndunum 
Bretlandi 
Öðrum Evrópulöndum 
Asíu 
Annars staðar 
Hvar:  

32. Í hvaða landi er starfsstöð þín? 

Íslandi 
Bandaríkjunum 

33. Hvers konar starfi gegnir þú innan fyrirtækisins? 

Tölvu- og viðhaldsþjónustu 
Stuðningstarfi (þrif, eldhús o.þ.h.) 
Skrifstofustarfi (bókhald, símavarsla o.þ.h) 
Stjórnunarstarfi 
Rannsóknarstarfi (starfa mest á rannsóknarstofu) 
Rannsóknarstarfi (starfa mest á skrifstofu) 
Rannsóknarstarfi (starfa á rannsóknarstofu og skrifstofu) 
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34. Hvers konar stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? 

Almennur starfsmaður 
Millistjórnandi 
Yfirstjórnandi 

35. Hverrar þjóðar ert þú? 

Íslendingur 
Bandaríkjamaður 
Annað 
Hvað:  

36. Af hvaða kynþætti ert þú? 

Hvítum 
Afrískum 
Asískum 
Annað 
Hvað:  

37. Hvert er móðurmál þitt? 

Íslenska 
Enska 
Annað 
Hvað:  

 
 

 

Að lokum vil ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna 

 

Íris Hrönn Guðjónsdóttir 

Viðskiptafræðinemi 

Háskólanum á Akureyri 
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Viðauki 2 – Spurningalisti vegna könnunar hjá deCODE – ensk 

útgáfa  

 

Dear employee, 

This survey is part of a study of human resource management, and constitutes 
research for a thesis for the completion of a B.Sc. degree in Business by a graduating 
student at the University of Akureyri department of Business and Science. The study 
will compare human resource management at different sites with regard to the social, 
cultural and legal environment. The participants in the survey are the staff of the 
subsidiaries of deCODE Genetics in Iceland and the United States. Please complete 
the following questionnaire.  

Participation in the survey is optional, and individual questions may be omitted. The 
survey is anonymous and responses can not be traced back to participants. Íris Hrönn 
Guðjónsdóttir is responsible for the survey. 

Thank you for your participation. 

1. Are you familiar with the contents of the company's employee handbook? 

Very familiar 
Quite familiar 
Not so familiar 
Not familiar at all 

2. Are you familiar with the company's human resource strategy? 

Very familiar 
Quite familiar 
Not so familiar 
Not familiar at all 

3. Are you familiar with the company's code of ethics? 

Very familiar 
Quite familiar 
Not so familiar 
Not familiar at all 
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4. Are you familiar with the company's equal employment opportunity 
policy? 

Very familiar 
Quite familiar 
Not so familiar 
Not familiar at all 

5. How large a proportion of your social life is work-related? 

A very large part 
A sizeable part 
Not much 
Hardly any at all 

6. In your opinion, is there too little or too much teambuilding at the 
company? 

Too little 
Just right 
Too much 
I don't know 

7. In your opinion, does the company organize too many or too few 
occasions for fun (parties etc.)? 

Too few 
Just right 
Too many 
I don't know 

8. Of what importance is a family-friendly policy to you? 

Very important 
Quite important 
Of average importance 
Quite unimportant 
Not important at all 

9. What is your monthly salary (before taxes)? 

Under USD 1000 
USD 1000 - USD 2000 
USD 2000 - USD 4000 
USD 4000 - USD 8000 
Over USD 8000 
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10. How do you think your salary compares to the average market wages for 
a comparable position? 

Much higher 
Higher 
Similar 
Lower 
Much lower 
I don't know 

11. Would you prefer that the company would deal with unions? 

Yes 
No 
Have no opinion 

12. Are you satisfied with your salary? 

Very satisfied 
Quite satisfied 
Neither satisfied or unsatisfied 
Rather unsatisfied 
Very unsatisfied 

13. Are you satisfied with your job? 

Very satisfied 
Quite satisfied 
Neither satisfied or unsatisfied 
Rather unsatisfied 
Very unsatisfied 

14. In your opinion, do staff respect salary secrecy? 

Practically everyone 
Most 
Some 
Few 
Hardly anyone 

15. Are you satisfied with salary secrecy? 

Very satisfied 
Quite satisfied 
Neither satisfied or unsatisfied 
Rather unsatisfied 
Very unsatisfied 
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16. If you have a stock option agreement, do you regard it as part of your 
salary? 

Yes 
No 
I don't have a stock option agreement 

17. How important are the following to you: 

  Unimportant  
 Not very 
important  

 Average   Important  
 Very 

important  
Salary      
Spare time      
Family-friendly 
work 

     

Co-workers      
Safety issues      
Job safety      
Insurance      
Workplace 
conditions 

     

Stock options      
Practical use of 
your education at 
work 

     

18. How important is feedback and performance evaluation to you? 

Very important 
Quite important 
Of average importance 
Quite unimportant 
Very unimportant 
Does not apply 

19. Are you satisfied with the extent to which the company contributes to 
employees' health and insurance expenses? 

Very satisfied 
Satisfied 
Neither satisfied or unsatisfied 
Rather unsatisfied 
Very unsatisfied 
I don't know 
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20. Would you exercise (fully or partly) the rights you have to 
maternity/paternity leave? 

Yes 
No 
I don't know 
Does not apply 

21. Do you feel discriminated against at the workplace on grounds of 
ethnicity, race, religion or sexual orientation? 

Yes 
No 

22. If yes, how? 

 

23. Are you aware of someone being discriminated against at the workplace 
on grounds of ethnicity, race, religion or sexual orientation? 

Yes 
No 

24. If yes, how? 

 

25. In case you answered questions 21 or 23 with a 'Yes', is management 
aware of this fact? 

Yes 
No 
I don't know 

26. In your opinion, are there any ethnically or racially based grouping or 
clique-formation at the workplace? 

None 
Little 
Substantial 
To a high degree 

27. To your knowledge, have employees been handicapped by their command 
of language, e.g. passed over for a position? 

Yes 
No 
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28. What age are you? 

< 20 years 
20-29 years 
30-39 years 
40-49 years 
50-59 years 
60-69 years 
> 69 years 

29. Gender? 

Female 
Male 

30. What is your level of education? 

High scool 
Vocational training 
University entrance exam 
University level technical training/diploma 
Undergraduate studies (B.A., B.S., B.E. etc.) 
Graduate/doctoral studies (M.A., Ph.D. etc.) 

31. If you have attended university/college, in which countries did you study? 

Iceland 
The United States 
Scandinavia 
The United Kingdom 
Other European countries 
Asia 
Elsewhere 
Where:  

32. Where is your site located? 

Iceland 
The United States 

33. What function do you have at the company? 

Computer and technical support 
Other support staff (janitorial, kitchen staff etc..) 
Office staff (book-keeping, secretarial duties etc.) 
Management 
Research (mostly laboratory-based) 
Research (mostly office-based) 
Research (laboratory- and office-based) 
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34. At what level are you employed? 

General employee 
Middle management 
Senior management 

35. What is your nationality? 

Icelandic 
American 
Other 
What:  

36. What is your ethnicity? 

Caucasian 
African / African-American 
Asiatic 
Other 
What:  

37. What is you native language? 

Icelandic 
English 
Other 
What:  

 
 

 

Finally, thank you very much for your participation 

 

Íris Hrönn Guðjónsdóttir 

Business Student 

University of Akureyri 
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Viðauki 3 – Spurningalisti lagður fyrir starfsmannastjóra á 

Íslandi og í BNA 

 Ísland Bandaríkin 
Leggur fyrirtækið uppúr 
tungumálakunnáttu/enskukunnáttu 
Íslendinga á Íslandi og útlendinga í BNA? 

  

Ríkir fjölskyldustefna á vinnustaðnum? Ef 
svo – hvernig? 

  

Stuðlar fyrirtækið að félagslífi starfsmanna? 
Ef svo – hversu mikilvægt er það? 

  

Hvetur fyrirtækið að þínu mati til þess að 
starfsmenn eigi sameiginlegt félagslíf án 
þess að fyrirtækið komi að því sjálft? 

  

Veitir fyrirtækið aðstöðu til félagslífs meðal 
starfsmanna sem fyrirtækið hefur frumkvæði 
að/hefur ekki frumkvæði að? 

  

Er félagslíf starfsmanna á þeirra vegum eða 
fyrirtækisins? 

  

Stendur fyrirtækið fyrir skipulögðum 
uppákomum starfsmönnum til skemmtunar? 

  

Á fyrirtækið fulltrúa í stjórn 
starfsmannafélags? 

  

Er starfsemi starfsmannafélagsins sjálfstæð, 
eða er hún háð samþykki fyrirtækisins? 

  

Er aðild að starfsmannafélagi valfrjáls?   
Stuðlar fyrirtækið að hópefli meðal 
starfsmanna? Ef svo – hversu mikilvægt er 
það?  

  

Er stundað hópefli á vinnutíma?   
Er þátttaka í hópefli valfrjáls? NB: Hér er 
gerður greinarmunur á félagslífi og hópefli. 

  

Hefur fyrirtækið gert könnun á ánægju 
starfsmanna með laun? 

  

Ríkir launaleynd hjá fyrirtækinu?   
Greiðir fyrirtækið föst laun eða er annars 
konar launafyrirkomulag við lýði (ef svo – 
hvað)? 

  

Er greitt fyrir yfirvinnu? Er yfirvinna 
innifalin í föstum launum? Ef innifalin gera 
starfsmenn mikið af því að vinna yfirvinnu? 
Er unnin yfirvinna að staðaldri eða endrum 
og eins? 

  

Semur fyrirtækið við stéttarfélög?   
Veitir fyrirtækið starfsmönnum 
kaupréttarsamning? Ef svo, hvert er 
fyrirkomulagið?  
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Greiðir fyrirtækið heilbrigðistryggingu eða 
annað sem varðar heilbrigði? 

  

Eru starfsmenn fluttir milli starfsstöðva?   
Ef starfsmenn eru fluttir milli starfsstöðva, 
hvernig er greitt fyrir flutningunum og stutt 
við starfsmanninn og fjölskyldu hans? 

  

Heldur fyrirtækið þekkingarbókhald? Ef svo, 
hvernig er því háttað? 

  

Hljóta starfsmenn almennt sérstaka þjálfun 
þegar þeir hefja störf hjá fyrirtækinu? 

  

Hvernig er ráðningarferlinu háttað hjá 
fyrirtækinu? 

  

Er fólk handvalið í störf innan fyrirtækisins 
eða eru þau auglýst? Ef svo – hvers vegna? 

  

Hversu mikið er um að starfsmenn nýti 
Þekkingarsjóð fyrirtækisins? 

  

Hversu mikið er um að starfsmenn nýti 
námskeið á vegum fyrirtækisins? 

  

Hljóta stjórnendur sérstaka 
stjórnendaþjálfun? 

  

Nýta starfsmenn sér rétt til fæðingarorlofs?   
Taka starfsmenn auka fæðingarorlof 
(ólaunað)? 

  

Hversu langt fæðingarorlof taka þeir að 
jafnaði? 

  

Hversu algengt er það að útlendingar sem 
vinna hjá fyrirtækinu hafi komið til landsins 
til þess að vinna hjá því? 

  

Aðstoðar fyrirtækið með atvinnu-/dvalarleyfi 
í slíkum tilfellum? 

  

Eiga starfsmenn sem hætta að vinna hjá 
deCODE á hættu að missa atvinnu-
/dvalarleyfi? 

  

Fer fyrirtækið eftir jafnréttislögum?   
Virðir fyrirtækið trúarbragðatengdar þarfir 
starfsmanna, til dæmis helgidaga og sérþarfir 
með mat? 

  

Hve margir tilheyra stéttarfélagi?   
Eiga starfsmenn reglulegt starfsmannasamtal 
við yfirmann sinn? 

  

Er starfandi hagsmunaráð starfsmanna á 
vinnustaðnum? 

  

 


