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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um skilvirkni frammistöðumats hjá Sparisjóði Reykjavíkur og 

nágrennis, hér eftir nefndur SPRON. 

 

Tvær rannsóknir voru gerðar, annarsvegar eigindleg rannsókn í formi viðtalskönnunar og 

hinsvegar megindleg rannsókn þar sem spurningakönnun var lögð fyrir 111 starfsmenn 

SPRON sparisjóðs.  

 

Markmiðið með þessum könnunum var að skoða skilvirkni frammistöðumats SPRON og 

kanna viðhorf starfsmanna til frammistöðumatsins. Einnig að kanna hvað það er sem örvar og 

hvetur starfsmenn SPRON til bættrar frammistöðu og árangurs. 

 

Viðtalskönnunin leiddi í ljós að skilvirkni frammistöðumats SPRON er góð í þeim hluta 

ferilsins er varðar undirbúning, kynningu og framkvæmd frammistöðuviðtalanna. Hinsvegar 

er eftirfylgni ábótavant eftir að frammistöðuviðtölum er lokið. Einnig er mismunandi hvernig 

frammistöðumatið er framkvæmt af stjórnendum.  

 

Spurningakönnunin leiddi í ljós að starfsmenn eru almennt mjög jákvæðir gagnvart 

frammistöðumati en telja að eftirfylgni og endurgjöf eftir frammistöðuviðtal skorti. Einnig 

kemur fram að árangurstengdir þættir frammistöðumatsins eru ekki eins skilvirkir og ætla 

hefði mátt og má leiða líkum að því að það tengist skorti á eftirfylgni markmiða.  

 

Stjórnendur þurfa að koma af stað skipulegu ferli sem heldur utan um eftirfylgni og auka 

endurgjöf svo að frammistöðumatið nái að verða það skilvirka stjórntæki sem til er ætlast.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 



     

 

  
  
  
  

Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BS-gráðu við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin var skrifuð á 

vorönn 2009 eða frá janúar til maí 2009. Leiðbeinandi var Einar Svansson, aðjúnkt við 

Háskólann á Bifröst. 

 

Frammistöðumat er stjórntæki sem sífellt fleiri fyrirtæki á Íslandi eru að taka í notkun. 

Frammistöðumat hefur verið framkvæmt í SPRON allt frá árinu 1989 og hefur tekið miklum 

breytingum í áranna rás. 

 

Höfundi þótti mikilvægt að fá hagnýtt gildi með gerð lokaverkefnisins og valdi því að gera 

verkefnið fyrir Sparisjóð Reykjavíkur og nágrennis, SPRON, sem er vinnustaður höfundar. 

Ekki hefur verið gerð rannsókn á viðhorfum starfsmanna á frammistöðumati SPRON og því 

ekki ljóst hversu skilvirkt þetta stjórntæki er. Með því að framkvæma slíka könnun fæst úr því 

skorið hvort frammistöðumatið er eins skilvirkt stjórntæki í mannauðsstjórnun fyrirtækisins 

eins og til er ætlast.  

 

Ég vil þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt. Sérstakar þakkir fær Einar 

Svansson, leiðbeinandi, fyrir ómetanlega aðstoð hans í þessu verkefni. Ég vil einnig þakka 

öllum þeim sem tóku þátt í könnuninni og veittu mér viðtöl.  

 

Ég vil þakka fjölskyldu minni nær og fjær fyrir aðstoð, þolinmæði og umburðarlyndi á meðan 

vinnu skýrslunnar stóð, sérstaklega Sunnu Reynisdóttur og Heiðbjörtu Ingvarsdóttur. Ólafi 

Haraldssyni og Lenu Nyberg vil ég þakka fyrir yfirlestur á skýrslunni og góð ráð.  

     

 

 

Reykjavík 5.maí 2009 

 

__________________ 

Viglín Óskarsdóttir 
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1. Inngangur 

Mannauðsstjórnun hefur rutt sér til rúms í æ fleiri fyrirtækjum á síðustu áratugum. Fyrirtæki 

eru farin að átta sig á því að í starfsfólki býr auðlind sem huga þarf að enda er ljóst að 

mannauður í fyrirtækjum á stóran þátt í velgengni þeirra. Frammistöðumat er einn hluti 

mannauðsstjórnunar og er tilgangur þess margþættur s.s. að efla ánægju, tryggð og bæta 

frammistöðu starfsmanna.  

 

Frammistöðumat hefur verið framkvæmt í SPRON frá árinu 1989. Það hefur tekið ýmsum 

breytingum í áranna rás eftir áherslum, starfsemi og markmiðum fyrirtækisins hverju sinni. Í 

dag eru gildi SPRON, traust, frumkvæði og árangur notuð sem mælikvarði í 

frammistöðumatinu.   

 

Áhugi rannsakanda á þessu efni tengist starfi hans í SPRON en hann hefur starfað hjá 

fyrirtækinu í hartnær 14 ár og þar af sjö ár sem þjónustustjóri á fyrirtækjasviði. Val á þessu 

verkefni er komið til vegna þess að rannsakandi hefur mikinn áhuga á þeim þáttum sem örva 

og hvetja starfsmenn til bættrar frammistöðu og árangurs. 

 

Í þessu lokaverkefni er leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Hver er skilvirkni frammistöðumats SPRON? 

 

Þær undirspurningar sem notaðar voru til að hjálpa við að svara megin 

rannsóknarspurningunni eru eftirfarandi:  

 

Hvert er viðhorf starfsmanna SPRON til frammistöðumats? 

Hvaða þættir örva og hvetja starfsmenn til árangurs?  

Hvetur frammistöðumat SPRON til árangurs og frumkvæðis? 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða skilvirkni frammistöðumats SPRON. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunni voru notaðar tvær rannsóknaraðferðir, eigindleg rannsókn og 

megindleg rannsókn.  
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Eigindlegi þáttur rannsóknarinnar var í formi viðtalsrannsóknar en með henni var leitað svara 

við því hvernig starfsmenn og stjórnendur upplifa frammistöðumatsferilinn og hvort tækifæri 

séu til úrbóta.  

 

Í megindlegum þætti rannsóknarinnar var notast við spurningakönnun og voru þátttakendur 

starfsmenn og stjórnendur í SPRON sparisjóði sem höfðu farið einu sinni eða oftar í 

frammistöðumat. Spurningakönnuninni var skipt í fimm hluta er vörðuðu viðhorf og  

undirbúning frammistöðumatsins, viðtalið sjálft, eftirfylgni frammistöðumatsins og árangur 

þess. Einnig gafst þátttakendum kostur á að svara tveimur opnum spurningum þar sem spurt 

var um hvaða þættir væru hvetjandi til árangurs og hverju þátttakendur myndu breyta í 

frammistöðumatinu ef þeir hefðu til þess tækifæri.   

 

Fyrri hluti verkefnisins er fræðileg umfjöllun um mannauðsstjórnun og frammistöðumat 

ásamt umfjöllun um SPRON og framkvæmd fyrirtækisins á frammistöðumati. Seinni hluti 

verkefnisins fjallar um rannsóknirnar sem gerðar voru til að fá svör við því hvort skilvirkni 

frammistöðumats SPRON sé fyrir hendi.  

 

Niðurstaða rannsóknarinnar gefur svör við því hvernig megi gera frammistöðumat SPRON 

enn skilvirkara og betra þannig að það nýtist betur bæði fyrir stjórnendur og starfsmenn.  
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2. Mannauðsstjórnun (Human Resource Management)  

Mannauðsstjórnun er talinn lykilþáttur í velgengni fyrirtækja og beinir sjónum að 

vinnustaðnum, fólkinu og mannlegum samskiptum. Hægt er að lýsa mannauðsstjórnun sem 

regnhlífarhugtaki sem nær yfir allt ferlið frá því að fyrirtæki ákveður að hafa starfsfólk í vinnu 

og til starfsloka sama fólks. Mannauðsstjórnun felur því í sér allar stjórnunarlegar ákvarðanir 

sem hafa bein áhrif á starfsmenn:  

 

• Öflun umsækjenda, starfsmannaval og mönnun 

• Þjálfun og starfsþróun  

• Frammistöðumat og endurgjöf 

• Launastjórnun bæði varðandi föst laun, breytileg laun og umbun 

• Boðskipti og upplýsingastreymi frá stjórnendum til starfsmanna og öfugt 1 

 

Stjórnendur gera sér sífellt betur grein fyrir því að góð mannauðsstefna er forsenda árangurs 

fyrirtækja og að starfsfólkið er mikilvægasta auðlind fyrirtækisins. Mannauðsstjórnun felur í 

sér að finna bestu leiðirnar til að hámarka árangur fyrir bæði fyrirtækið og starfsmenn. Undir 

mannauðsstjórnun fellur ráðningarferlið, frammistöðustjórnun, starfsþróun og allt sem hjálpar 

fyrirtækinu að finna og ráða rétta starfsfólkið og halda því ánægðu í starfi.2  

 

Í skýrslu Cranet um mannauðsstjórnun hjá 190 stærstu vinnuveitendunum á Íslandi frá árinu 

2006 kemur fram að um helmingur íslenskra fyrirtækja og stofnana telst vera með hefðbundið 

starfsmannahald og aðeins 7% fyrirtækja telst vera með árangursríka mannauðsstjórnun 

(Effective Human Resource Management) og þar virðast bankar og tryggingafélög vera 

fremst í flokki.3  

 

2.1. Frammistöðustjórnun (Performance management) 

Fyrirtæki hafa í auknum mæli notað frammistöðustjórnun til þess að nýta mannauðinn sem 

best. Frammistöðustjórnun er formlegt og skilgreint ferli sem notað er til að mæla, meta og 

hafa áhrif á starfsviðhorf starfsmanna, hegðun og frammistöðuárangur. 4  

 

                                                 
1 Ásta Bjarnadóttir,  Velvakandi 2008 
2 Herdís Pála Pálsdóttir, SSF 2008  
3 Ásta Bjarnadóttir, Dropinn 3.tbl. 2006 
4 Schuler/Jackson s.408 
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Frammistöðustjórnun má einnig lýsa sem stöðugu samskiptaferli milli stjórnanda og 

starfsmanns þar sem báðir aðilar vinna saman að samkomulagi og sameiginlegum skilningi 

um eftirfarandi atriði: 

 

• Hvað nákvæmlega er til ætlast af starfsmanninum 

• Hvernig tengist starf starfsmanns markmiðum fyrirtækisins 

• Hvað þýðir “góð frammistaða” nákvæmlega 

• Hvernig stjórnandi og starfsmaður vinna saman að því markmiði að viðhalda, bæta og byggja 

upp frammistöðu starfsmanns 

• Hvernig mæla á frammistöðu starfsmanns 

• Að bera kennsl á þá þætti sem draga úr frammistöðu og gera viðeigandi ráðstafanir til úrbóta5 

 

Markmið frammistöðustjórnunar er að bæta frammistöðu og persónulega þróun starfsmanna 

og leitast við að byggja upp frammistöðumenningu í fyrirtækinu. Mat á frammistöðu 

starfsmanna er lykilþáttur i frammistöðustjórnun og endurgjöf og eftirfylgni er undirstaða 

þess að starfsmenn átti sig á því hvernig þeim gengur í starfi og á hvaða sviðum þeir þurfa að 

bæta sig. 6 

 

Rakel Ýr Guðmundsdóttir lýsir frammistöðustjórnun og frammistöðumati á eftirfarandi hátt: 

 

“Frammistöðustjórnun í fyrirtæki snýst ekki um eitt frammistöðumatsviðtal á ári. 

Frammistöðumat þarf að vera partur af daglegri, markvissri stjórnun. Til þess að hún geti 

orðið markviss, þá þarf starfsmaðurinn að vita hvað er ætlast til af honum og markmiðin í 

einingunni þurfa að vera skýr.  Það þarf að vera skýrt hvaða árangri er ætlast til að 

hópurinn nái og hvert er hlutverk starfsmannsins til að ná þessum árangri. Þegar þessir 

grunnþættir liggja fyrir um hlutverk, markmið og væntingar þá er auðvelt að nýta 

frammistöðumat sem stjórntæki. Þetta eru grunnþættirnir sem þurfa að liggja fyrir áður 

en hægt er að beita frammistöðumati í daglegri stjórnun.”7  

 

 

 

                                                 
5 Bacal s.3 
6 Schuler /Jackson s.410 
7 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON  
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3. Frammistöðumat (Performance appraisal). 

Sífellt er verið að meta frammistöðu starfsmanna hjá fyrirtækjum og stofnunum þótt það sé 

ekki alltaf gert með formlegum hætti en þegar fyrirtæki leggja aukna áherslu á 

frammistöðustjórnun er formlegt og skipulagt frammistöðumat nauðsynlegt. Frammistöðumat 

og endurgjöf þjóna miklum tilgangi þar sem þessir þættir geta aukið hvatningu og framleiðni 

starfsmanns ef gert er á réttan hátt. Til þess að ná árangi á þessum sviðum verður stefna 

fyrirtækisins, markmið og gildi að endurspeglast í frammistöðumatinu. 8   

 

Á mynd 1. sést samspil mannauðsstjórnunar, frammistöðustjórnunar og frammistöðumats og 

endurgjafar í tengslum við ytra og innra umhverfi fyrirtækisins. 

 

 

 

Mynd 1. Frammistöðustjórnun í samþættri mannauðsstjórnun.9 

                                                 
8 Schuler/Jackson s.409 
9 Schuler/Jackson s.409 
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Frammistöðumatið er þungamiðja í flestum frammistöðustjórnunarkerfum. Það er nákvæm og 

formleg aðferð sem metur frammistöðu starfsmanna með þeim tilgangi að meta hvernig og 

hvort starfsmaður er að skila starfi sínu á árangursríkan hátt. Frammistöðumat og endurgjöf 

beina athygli starfsmanns að mikilvægustu þáttum starfsins og sömuleiðis þeirri hegðun sem 

krafist er í starfinu. Það skilar einnig til starfsmannsins hvað það er sem skiptir máli og veitir 

upplýsingar um hvort árangur og hegðun hans mætir væntingum stjórnenda, samstarfsmanna 

og viðskiptavina. Frammistöðumat felur í sér mat á frammistöðu byggða á huglægu mati og 

skoðunum undirmanna, jafningja, yfirmanna, annarra stjórnenda og jafnvel starfsmannsins 

sjálfs. Í sumum frammistöðumatskerfum eru notuð hlutlægar mælingar eins og sölutölur, 

villuhlutfall, viðbragðsflýtir o.s.frv. Í störfum þar sem  um er að ræða bein samskipti við 

viðskiptavini er þjónustumælingar á ánægju viðskiptavina oft notaðar sem mat á 

frammistöðu.10   

 

Margrét Guðmundsdóttir lýsir frammistöðumati á eftirfarandi hátt: 

 

Með markvissu frammistöðumati er átt við, að allt starfsfólk sé metið eftir stöðluðu 

kerfi, þannig að það sé hægt að bera saman starfsárangur starfsmanna, þó um ólík 

starfssvið sé að ræða. Með stöðluðu mati er einnig reynt að framkvæma matið á 

tiltölulega hlutlausan hátt. Takist það ræður fyrirtækið yfir mjög mikilvægum 

upplýsingum um mannauð sinn, upplýsingum sem gegna mikilvægu hlutverki við 

skipulagningu starfsmannamála.11 

 

Það er mjög mikilvægt fyrir starfsmenn að vita hvernig þeir standa sig í starfi. Ef 

frammistaðan er metin og gagnlegum upplýsingum eða endurgjöf miðlað til starfsmanns þá 

gerir það honum kleift að bæta sig ef þörf er á og sömuleiðis að viðhalda góðum árangri og 

frammistöðu. Frammistöðumat getur þjónað margþættum tilgangi í fyrirtækjum:  

 

• Frammistöðumatið getur verið grundvöllur að ákvörðunum varðandi launa- og stöðuhækkanir 

eða brottrekstur starfsmanns. 

• Frammistöðumatið getur aðstoðað starfsmann til þess að taka ákvarðanir um starfsferil sinn, 

markmið og þjálfun. Þessar ákvarðanir byggjast á þeirri endurgjöf sem starfsmaðurinn fær í 

matinu. 

                                                 
10 Schuler/Jackson s.409 
11 Margrét Guðmundsdóttir (1985) bls. 114 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  10

• Frammistöðumatið getur  haft áhrif á tryggð starfsmanns gagnvart fyrirtækinu. Vel heppnað 

frammistöðumat getur aukið ánægju starfsmanns en mat sem honum þykir óréttlátt getur 

valdið því að hann upplifir ekki tryggð gagnvart fyrirtækinu. 

• Frammistöðumat veitir fyrirtækinu formlegan og lögmætan grunn til ákvarðanatöku um 

starfsskilyrði; til að efla þá sem sýna afburða frammistöðu og losa sig við þá sem standa sig 

illa. Aðra þarf hugsanlega að þjálfa eða færa til innan fyrirtækisins. Þetta veitir fyrirtækinu 

formlegt umbunar- og refsingarkerfi sem byggir á frammistöðukerfinu og gegnir lykilhlutverki 

í því sambandi. 12 

 

3.1. Tegundir frammistöðumatskerfa 

Sumir vilja skipta mati á frammistöðu í tvennt; árangursmat og hegðunarmat. Árangursmat er 

túlkun á ýmsum tölum og niðurstöðum af starfi einstaklingsins. Slíkt er gott og gilt en hefur 

galla eins og að ekki skiptir máli hvernig starfið er unnið og ýmsir þættir hafa áhrif sem 

starfsmaður ræður ekki sjálfur við. Hegðunarmat yrði þá í eðli sínu meiri túlkun á því hvernig 

starfið er unnið af hendi.13  Margar tegundir frammistöðumatskerfa eru til og beina sjónum 

sínum að mismunandi áherslum er varða starfsmanninn og rekstur fyrirtækisins.  

 

Samanburður (Ranking/Comparisons) Stjórnandinn þarf í þessu kerfi að raða öllum 

starfsmönnum í röð frá þeim hæsta til hins lægsta og er það mat yfirleitt byggt á 

heildarframmistöðu. Eftir því sem starfsmannafjöldinn eykst verður erfiðara að nota þetta 

kerfi. Þetta kerfi getur leitt til þess að starfsmenn sem sýna góða frammistöðu geta samt sem 

áður lent mjög neðarlega á listanum og hvetur því kerfið ekki til starfsánægju meðal þeirra.  

 

Þvingað val (Forced Distribution Method) Stjórnandinn dreifir öllum starfsmönnum í 

fyrirfram ákveðna flokka eftir frammistöðu þeirra. Yfirleitt er um fimm skilgreinda 

frammistöðuflokka að ræða, 10% lægstu, 20% næstlægstu, 40% meðal, 20% næsthæstu og 

10% í hæsta flokki. Ákveðinn hluti af öllum hópnum lendir t.d. í neðsta hlutanum um 

lélegustu frammistöðuna og annar hópur í efsta hlutanum um bestu frammistöðuna. Jack 

Welch, stjórnandi G.E. taldi að fyrirtæki sem byggði starfsemi sína og framtíð á fólki þyrfti að 

fjarlægja lægstu 10% og gera það á hverju ári til þess að hækka frammistöðustig fyrirtækisins 

og auka samkeppnisforskot þess. 14 

                                                 
12 Muchinsky (2003) 
13 Ásta Bjarnadóttir, 1999 
14 Kearns s.163 
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Markmiðssetning (Management by Objectives, MBO) er árangurstengt 

frammistöðumatskerfi þar sem í upphafi tímabils eru sett ákveðin markmið um frammistöðu 

og er hún síðan metin eftir því hvernig til tókst að ná þessum markmiðum. 

 

Beinar niðurstöður (Direct Index Approach) er árangurstengt frammistöðumatskerfi sem 

mælir hlutlæga og ópersónulega þætti eins og framleiðni, sölutölur, veltu o.s.frv. 

 

Einkunnagjöf (Graphic Rating Scale) Hér er frammistöðumat falið í því að skráðir eru helstu 

þættir í frammistöðu og hegðun starfsmanns er varða starfið. Stjórnandi eða sá sem 

framkvæmir matið gefur starfsmanni einkunn fyrir frammistöðuna í tölum (oftast frá einum 

upp í fimm) eða orðum. Helsti kostur við þetta frammistöðumatskerfi er einfaldleiki þess, 

niðurstöður eru mælanlegar og auðvelt er að bera saman frammistöðu starfsmanna. 

Ókosturinn við þetta kerfi er skortur á gegnsæi og skilgreiningum kvarðanna og jafnvel þótt 

stjórnendur séu vel þjálfaðir er líklegt að þeir meti frammistöðu á mismunandi hátt.15 

 

Hegðunartengdur einkunnaskali (BARS) Í þessu kerfi nota stjórnendur starfslýsingu til að 

skilgreina þau atriði sem felast í starfinu og setja síðan upp mælikvarða t.d. frá einum upp í tíu 

og möguleg frammistaða í hverjum þætti starfsins er skipt niður á mælikvarðann. 

Stjórnandinn metur frammistöðu starfsmannsins og finnur þann mælikvarða sem passar best. 

BARS er tengt við starfið sjálft og því eru mismunandi skalar eftir störfum. Kostirnir við 

BARS er að aðferðin er auðskiljanleg og auðveld í framkvæmd. Ókostirnir eru m.a. að það er 

tímafrekt að hanna skala fyrir hvert starf og þeim þarf að breyta þegar starfið tekur 

breytingum eða væntingar um frammistöðu breytast. Einnig getur komið upp á yfirborðið 

hegðun sem ekki er á skalanum og gefur til kynna bæði góða og slæma frammistöðu og gerir 

þá erfitt fyrir stjórnanda að meta starfsmanninn.16   

 

Hegðunar- og eftirlitstengdur einkunnaskali (BOS) Hér þurfa stjórnendur að taka saman 

hversu oft starfsmenn sýna ákveðna hegðun og eins og með BARS er hegðunin skilgreind á 

grundvelli starfslýsingar. Tíðni hegðunar er mæld á þann hátt að hægt er fá heildarniðurstöðu 

frammistöðu. Þessi aðferð er jafn tímafrek í utanumhaldi og BARS og sömuleiðis hafa 

                                                 
15 Schuler/Jackson s.429 
16 Schuler/Jackson s.430 
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stjórnendur oft lítinn tíma eða tækifæri til að mæla tíðni ákveðinnar hegðunar hjá 

starfsmönnum. 17 

 

Mun fleiri matskerfi eru til en burtséð frá því hvaða tegund frammistöðumats kerfis er notað, 

þá skiptir miklu máli að starfsmenn upplifi frammistöðumatið á jákvæðan hátt og noti 

endurgjöfina til að eflast í starfi.  

 

3.2. Hverjir taka þátt í frammistöðumati? 

Það eru til margskonar upplýsingar um frammistöðu starfsmanna. Þær er að finna hjá 

fyrirtækinu, hjá yfirmönnum, jafningjum eða teymi, undirmönnum, viðskiptavinum og síðan 

en ekki síst hjá starfsmanninum sjálfum. Þegar ákveðið er hver á að meta hvern þarf að skoða 

hvernig samskipti og hversu mikil samskipti eru á milli þess sem metur og þess sem er 

metinn. Enginn hefur allar upplýsingar um frammistöðu en til þess að vega upp á móti 

ókostum þess að hafa aðeins upplýsingar frá einum aðila eru fyrirtæki í auknum mæli farin að 

nýta fleiri aðila þegar frammistaða er metin og endurgjöf veit. Grundvallaratriði er að sá sem 

metur verður að þekkja starf og frammistöðu starfsmanns nægilega vel svo matið verði 

sanngjarnt. Það er úr nokkrum möguleikum að velja þegar val á matsaðila er ákveðið. 18 

 

Næsti stjórnandi (supervisors) Mörg fyrirtæki telja næsta stjórnanda best hæfan til að meta 

starfsmanninn og frammistöðu hans þar sem hann þekkir yfirleitt starfmanninn og störf hans 

betur en flestir aðrir og getur því veitt mat á ýmsa þætti starfsins sem aðrir þekkja síður. Engu 

að síður myndi það veita betri sýn á frammistöðu starfsmanns ef fleiri aðilar kæmu að matinu.  

 

Sjálfsmat (self-appraisal) Þegar starfsmenn meta sína eigin frammistöðu er um sjálfsmat að 

ræða. Sjálfsmat eykur ánægju starfsmanns með frammistöðumatsferilinn og er áhrifamikið 

tæki til persónulegrar þróunar hjá starfsmanni. Gallarnir við sjálfsmat eru m.a. hætta á 

skekkjum (biases and distortion) og sýnir ekki rétta niðurstöðu um frammistöðu starfsmanna. 

 

Jafningjamat (peers) Það getur verið góð leið að láta samstarfsmenn meta starfsmann. Þeir 

hafa oft mikla þekkingu og sýn á starf starfsmannsins og taka oft eftir hlutum sem aðrir taka 

                                                 
17 Schuler/Jackson s.430 
18 Schuler/Jackson s.424 
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ekki eftir. Gallar við þetta fyrirkomulag er að starfsfólk er ekki alltaf tilbúið að meta 

samstarfsfólk sitt og finnst óþægilegt að gagnrýna það. 

 

Hópmat Um hópmat er að ræða þegar hópur starfsmanna sem starfar saman metur 

frammistöðu hópsins í heild. 

 

Starfsmenn meta stjórnendur (subordinates/upward appraisals) Fæstir starfsmenn hafa allar 

upplýsingar um frammistöðu yfirmanns síns en þeir þekkja engu að síður vel þau samskipti 

sem eiga sér stað milli þeirra og yfirmannsins varðandi starfið. Þegar fyrirtæki safna saman 

upplýsingum úr viðhorfskönnunum og mati starfsmanna um stjórnendur er um slíkt mat að 

ræða. Gallar við þetta fyrirkomulag er að ef ekki er um nafnleynd að ræða mun 

starfsmaðurinn ekki svara hlutlaust og heiðarlega um frammistöðu síns yfirmanns. 

 

Viðskiptavinir  Fyrirtæki eru í auknum mæli að leita til viðskiptavina við mat á frammistöðu 

starfsmanna og styðjast við spurningaeyðublöð við það. Skekkjur geta myndast í slíku mati 

t.d. vegna þess að ósáttur aðili er líklegri til að skila inn slíku matsblaði eða vegna þess að 

markmið viðskiptavina samræmast ekki alltaf markmiðum fyrirtækisins. 

 

360° Endurgjöf (360 degree feedback) Talað eru um 360° endurgjöf þegar fleiri aðilar koma 

að frammistöðumatinu þ.e. stjórnendur, undirmenn, jafningjar og starfsmennirnir sjálfir. Í stað 

þess að starfsmaður sé metinn af einum aðila (yfirleitt yfirmanni) þá sækir 360° matið 

upplýsingar frá ýmsum samstarfsmönnum og innri viðskiptavinum sem mynda þá hring utan 

um starfsmanninn. Þessi aðferð þykir um margt sanngjarnari en mat frá einum aðila þar sem 

fleiri aðilar sem þekkja starfsmanninn á mismunandi sviðum gefa sitt mat. Það er auk þess 

minni hætta á skekkjum í slíku mati.19 

 

3.2.1. Algeng mistök í frammistöðumati (Rating erro rs) 

Í frammistöðumati er oftar um huglægt mat að ræða en hlutlægt og því geta ýmiskonar 

skekkjur komið fram við það sem geta dregið úr gildi frammistöðumatsins og samtalsins. 

Hægt er að draga úr þessum skekkjum m.a. með þjálfun stjórnenda, aukinni nákvæmni og 

                                                 
19 Schuler/Jackson s.427 
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gæðum á matsskölum og nota fleiri aðila til að meta starfsmanninn.20 Algengustu skekkjurnar 

eru eftirfarandi: 

 

Geislabaugsáhrif (Halo and Horn errors) Hér gerir stjórnandi þau mistök að meta eiginleika 

starfsmannsins út frá öðrum jákvæðum eiginleikum hans. Sem dæmi má nefna að stjórnandi 

telur starfsmann búa yfir mikilli þekkingu á tilteknu viðfangsefni þar sem viðkomandi er með 

mikla hæfileika í mannlegum samskiptum. Þá er um geislabaugsáhrif að ræða. Andstæðan við 

Halo er þegar stjórnandinn sér eingöngu það neikvæða við starfsmanninn og kallast það Horn-

áhrif. Hér eru allir þættir frammistöðu starfsmanns metnir annað hvort hátt (Halo) eða lágt 

(Horn) 21 

 

Linkind (Leniency) Allir starfsmann fá hærra mat en þeir ættu að fá. Það getur haft áhrif hver 

er að meta hvern, t.d. er líklegra að undirmaður sýni yfirmanni linkind í mati. 

 

Stífleiki  (Strictness) Allir starfsmenn eru metnir lægra en þeir ættu að vera. Þeir sem eru 

líklegir til að sýna stífleika í frammistöðumati eru t.d. óreyndir stjórnendur, þeir sem fá sjálfir 

lága einkunnagjöf í slíkum viðtölum eða eru með lágt sjálfsmat.22 

 

Miðsækni (Central tendency) Allir starfsmenn eru metnir í meðallagi þótt ljóst sé að 

frammistaða sé misjöfn. Stjórnendur sem ráða yfir mörgum starfsmönnum eða hafa lítil 

tækifæri til að fylgjast með frammistöðu starfsmanna hættir til að fara öruggu leiðina og meta 

alla starfsmennina sem miðlungs starfsmenn.  

 

Fyrstu kynni  (Primacy) kallast það þegar stjórnendur nota fyrstu kynni og upplýsingar um 

starfsmann sem mælistiku á frammistöðu. Stjórnandinn velur þær upplýsingar sem styðja 

þetta mat en hunsar þær upplýsingar sem segja hið gagnstæða. 

 

Nýleiki  (Recency) Hér er gerð þau mistök að stjórnandi fer ekki að fylgjast með frammistöðu 

starfsmanns fyrr en liða fer að viðtalinu. Þá er frammistaðan metin út frá stuttu tímabili sem 

getur gefið skakka mynd af heildarframmistöðu starfsmanns. 

 

                                                 
20 Schuler/Jackson s.435 
21 Muchinsky (2003) 
22 Schuler/Jackson s.435 
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Andstæður (Contrast effects) Þegar meðalstarfsmaður er borinn saman við lélegan 

starfsmann getur sá með meðalframmistöðuna virst mjög fær. Þegar sá meðalgóði er borinn 

saman við starfsmann með mjög góða frammistöðu lækkar matið á honum frá meðalgóðum 

niður í lélegan starfsmann.  

 

3.3. Tíðni og tímasetningar frammistöðumatsviðtala 

Það væri skilvirkast að tengja tímasetningu frammistöðuviðtala við stjórnunarleg markmið og 

áherslur fyrirtækisins en yfirleitt eru þau þó framkvæmd þegar það hentar fyrirtækinu vel eða 

tímasetningin er orðin hefðbundin. Þrjár algengustu tímasetningar frammistöðumata hjá 

fyrirtækjum eru byggðar á þremur sjónarmiðum.23 

 

Fastar tímasetningar (focal-point approach) Hér eru frammistöðumöt framkvæmd fyrir alla 

starfsmenn á svipuðum tíma. Mörg fyrirtæki framkvæma frammistöðumöt með reglulegu 

millibili s.s. þriggja mánaða, sex mánaða eða árs millibili. Aðalkosturinn við þetta kerfi er að 

stjórnendum finnst auðveldara að meta og bera saman frammistöðu allra starfsmanna sinna 

yfir tiltekið tímabil. Gallinn við þetta kerfi er að það myndast mikið vinnuálag í tiltekinn tíma 

sem getur verið erfitt fyrir stjórnendur. Einnig getur myndast ákveðin gerviframmistaða þar 

sem starfsmenn bæta sig tímabundið fram að frammistöðumatinu og falla svo í sama far eftir 

að því er lokið. 

 

 Dreifing (anniversary approach) Í þessari nálgun dreifist frammistöðumat og endurgjöf yfir 

allt árið. Kosturinn við þetta fyrirkomulag er að álag á stjórnendur er minna en þegar allir eru 

metnir á svipuðu tímabili. Helsti ókosturinn er sá að þegar engar fastar tímasetningar eru í 

gangi þá er erfiðara að tengja frammistöðu einstaklingsins við frammistöðu fyrirtækisins og 

markmið einingarinnar. Einnig verður erfiðara að bera frammistöðu starfsmanna saman. 

 

Náttúruleg vídd starfsins (natural span of the job) Náttúruleg vídd starfsins getur verið allt 

frá nokkrum mínútum í einföldum störfum en verður lengri eftir því sem störfin verða 

flóknari. Sumir telja að best sé að láta vídd starfsins ráða frammistöðumati og endurgjöf en þá 

ber að gæta að tímasetningu matsins, ef metið er of snemma þá eru ekki nægar upplýsingar til 

að meta réttilega frammistöðu starfsmanns. Ef frammistaðan er metin of seint getur það 

komið niður á hvatningu og endurgjöf þar sem endurgjöfin kemur of seint til að verða að 

                                                 
23 Schuler/Jackson s.422 
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gagni. Endurgjöf sem kemur of seint er sérstaklega slæm ef um lélega frammistöðu 

starfsmanns er að ræða sem veit þá ekki hvernig hann á að bæta sig fyrr en það er orðið allt of 

seint.  

 

3.4. Frammistöðumat á Íslandi 

Á undanförnum árum hafa stjórnendur fyrirtækja í auknum mæli gert sér grein fyrir þeim 

ávinningi sem fylgir því að viðhafa formlega nálgun við mat á frammistöðu starfsmanna. Svo 

virðist þó sem frammistöðumat sé ekki eins vel nýtt sem stjórntæki af íslenskum fyrirtækjum 

og gert er í fyrirtækjum og stofnunum í löndum Evrópu og Norður-Ameríku en þar fara 79-

90% af starfsfólki í reglulegt frammistöðumat. 24 

 

Í Cranet rannsókninni frá 2006 sem framkvæmd var af viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík 

voru fulltrúar 190 stærstu atvinnurekenda á Íslandi spurðir að því hversu hátt hlutfall 

stjórnenda og almennra starfsmanna færi í gegnum formlegt frammistöðumat. Niðurstaðan 

var sú að minna en helmingur allra skipulagsheilda hefur komið í framkvæmd 

frammistöðumati; fyrir stjórnendur (42%) og starfsfólk (45%) Frammistöðumat er tíðara eftir 

því sem skipulagsheildir eru stærri og fram kom í rannsókninni að munur var á milli geira 

atvinnulífsins en frammistöðumat er t.d. eingöngu framkvæmt hjá þriðjungi opinberra 

stofnana. 25  

 

Frammistöðumat má einnig nýta til að ákvarða umbun og starfsþróun en erfitt er að sjá 

hvernig hægt sé að byggja upp skilvirk umbunarkerfi ef frammistöðumat er ekki til staðar. 

Rannsókn viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík árið 2006 leiddi í ljós að íslensk fyrirtæki 

nota árangurs- og frammistöðutengd laun í mjög litlum mæli miðað við það sem gerist i 

nágrannalöndum okkar. Þegar upplýsingar um frammistöðu eru ekki fyrir hendi þá vantar 

grunninn sem árangurstengd launakerfi byggja á.26  

 

3.5. Skilvirkni frammistöðumats 

Undanfarin ár hafa þær raddir sem gagnrýn þetta stjórntæki orðið æ háværari bæði meðal 

starfsmanna og stjórnenda. Ferlið þykir langt, óskilvirkt og þreytandi skrifræðisferli þar sem 

                                                 
24 Finnur Oddson, Viðskiptablaðið (2006) 
25 Finnur Oddson, Viðskiptablaðið (2006) 
26 Finnur Oddson, Viðskiptablaðið (2006) 
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ávinningurinn sé óljós og þröngvar flóknum eiginleikum mannverunnar í einfalda 

númeraskala. Skv. rannsókn OnPoint Consulting New York frá árinu 2007 á viðhorfum 556 

stjórnendum á mannauðssviði og almennum stjórnendum þótti meira en helmingi þeirra vera 

lítið gildi i frammistöðumati.27  

 

 Í Norður-Ameríku eru frammistöðumöt mjög algeng en þar framkvæma næstum 80% 

fyrirtækja frammistöðumat. Í rannsókn sem gerð var árið 2006 af SuccessFactors voru 1000 

mannauðsstjórar spurðir hversu ánægðir þeir væru með frammistöðumat fyrirtækisins og 

niðurstaðan var sú að 72% voru mjög óánægðir, frekar óánægðir eða svöruðu því hvorki né. 

Ástæða þess að svo margir þeirra eru að nýta sér frammistöðumatskerfi þrátt fyrir óánægju er 

að þeir telja að frammistöðumat sé samt besta leiðin til að meta starfsmann yfir ákveðið 

tímabil og besta leiðin til að ákvarða hvernig sé best að bæta frammistöðu starfsmanna. Að 

auki vilja vinnuveitendur verja sig gegn ólögmætum málssóknum starfsmanna sem hafa verið 

sagt upp með því að geta sett fram sönnun um slaka frammistöðu sem yfirleitt er í formi 

frammistöðumats.28 

 

Fleiri rannsóknir sýna fram á að skilvirkni frammistöðumata er mjög misjöfn. Í rannsókn 

(Mercer 2002 People at Work Survey) sem gerð var af Mercer Human Resource Consulting 

árið 2002 voru 2600 starfsmenn sem unnu hjá 1.100 fyrirtækjum spurðir um mat á 

frammistöðumatskerfi fyrirtækis síns.29 Þær spurningar sem best komu út og var svarað 

”frekar eða mjög ánægðir” : 

• Ég er með skilgreind og skýr frammistöðumarkmið (61%) 

• Ég skil hvernig frammistaða mín er metin (61%) 

• Ég fékk góðar upplýsingar í síðasta frammistöðumati um hvernig ég get bætt frammistöðu 

mína (55%) 

• Frammistöðumatskerfið okkar skilgreinir vel hvað slæm, meðal og góð frammistaða er (55%) 

• Þegar ég stend mig vel er tekið eftir því (52%) 

 

Þær spurningar sem verst komu út og var svarað ”frekar eða mjög ánægðir” : 

• Yfirmaður minn leiðbeinir mér reglulega um hvernig ég get bætt frammistöðu mína (26%) 

• Þegar ég stend mig vel þá er mér umbunað fyrir frammistöðu mína (29%) 

• Starfsmenn í minni deild sem eru með slaka frammistöðu fá leiðbeinandi endurgjöf (29%) 

                                                 
27 Adrienne Fox, HR Magazine janúar 2009 
28 Adrienne Fox, HR Magazine janúar 2009 
29 Mercer 2002 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  18

• Ég hef farið í gegnum frammistöðumat á síðustu 12 mánuðum (33% sögðu já) 

• Yfirmaður minn veitir mér reglulega, óformlega endurgjöf á frammistöðu mína (42%) 

 

Af þessu má sjá að úrbóta er þörf á flestum sviðum frammistöðustjórnunarinnar. Sérstaklega 

fá stjórnunarlegir þættir eins og þjálfun, hrós og endurgjöf slaka útkomu og má líkum að því 

leiða að þetta séu þeir þættir sem skipta starfsmenn miklu máli fyrir frammistöðu þeirra. 

3.6. Hvað hvetur starfsmann til góðrar frammistöðu og árangurs? 

Hvatning er undirstaða góðrar frammistöðu, jafnvel góðir og hæfir starfsmenn sýna ekki góða 

frammistöðu ef þeir fá ekki nauðsynlega hvatningu. Hvatning er flókið fyrirbæri þar sem 

margir þættir spila inn í. 30  Mynd 2. útskýrir tengsl hvatningar og frammistöðu og sýnir þá 

þætti sem hafa áhrif á hvatningu og breytingu hvatningar í frammistöðu.  

 

 
Mynd 2. Tengsl hvatningar og frammistöðu31 

                                                 
30 Schuler/Jackson s.410 
31 Schuler/Jackson s.411 

Þættir sem hafa áhrif á starfshvata og breytingu hvata í frammistöðu 

Væntingar til 
frammistöðu og 

markmið 

Frammistaða 
annarra sem 

tengjast starfinu 

Sjálfstraust og 
hæfni starfsmanns 

Aðgangur að 
nauðsynlegum 

gögnum, tækjum, 
kerfum o.fl. 

Stöðug endurgjöf 

Hvatning 
Hvaða hegðun? 
Hversu mikið 
þarf að leggja á 
sig 

Afleiðing fyrir 
starfsmann 
• Jákvæð 
• neikvæð 

Raunveruleg 
frammistaða 

Mat á 
frammistöðu 

Upplifuð sanngirni 

Ánægja 

Þættir sem hafa áhrif á hvort frammistaða starfsmanns verði viðvarandi 

Réttmætt frammistöðumat 
 

Gildi (virði 
jákvæðra/neikvæðra afleiðinga 
 

Stöðug endurgjöf 
 

Væntingar Ávinningur 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  19

Grunnurinn í þessu módeli er tilgátan um væntingar. Þessi tilgáta gengur út á það að 

starfsmenn velja hegðun og starfsframlag byggða á því hvort þessi hegðun og starfsframlag 

muni bæta frammistöðu þeirra og leiða til jákvæðra niðurstaðna eða afleiðinga s.s. 

viðurkenningu og verðlauna. Starfsmenn velja þá hegðun sem þeir trúa að hjálpi þeim að ná 

árangri á þeim sviðum sem þeir setja gildi í t.d. stöðuhækkun eða starfsöryggi og forðist þá 

hegðun sem þeir telja að leiði til gagnrýni eða stöðulækkunar.32 

 

Hvatning starfsmanns til að standa sig vel ræðst af því hvernig hann bregst við þremur 

spurningum um væntingar, ávinning og gildi. 

 

Væntingar (expectancy) “ef ég legg mig fram, mun ég geta staðið mig eins vel og til er ætlast 

af mér?” Til þess að starfsmenn finni hvatningu og leggi sig fram þá verða þeir að vænta þess 

að þeir geti staðið sig og hafa sjálfstraust og trú á eigin hæfileikum. Á mynd 2. sést skörun 

raunverulegrar og mældrar frammistöðu starfsmanns eftir því hversu gott 

frammistöðumatskerfi er notað. Ef frammistöðumatið er gott og skilvirkt þá er engin skörun 

og hringirnir renna saman í einn. Í flestum fyrirtækjum er um skörun að ræða þar sem sumir 

hlutar frammistöðu eru ekki mældir auk þess sem hlutdrægni og ónákvæmni þeirra sem meta 

geta haft áhrif.  

Ávinningur (instrumentality) “Hvaða afleiðingar, ef nokkrar, verða ef ég stend mig og sýni 

góða frammistöðu í starfi?” Ef frammistaða starfsmanns er notuð sem grunnur að 

launaákvörðunum, stöðuhækkunum, starfsþróun o.fl. er líklegt að starfsmaðurinn trúi því að 

góðar afleiðingar bíði þeirra sem standa sig vel. Ef aðrir þættir ráða ferðinni eins og 

starfsaldur eða persónuleg tengsl og mismunun, munu starfsmenn telja að góð frammistaða 

skipti ekki miklu máli.  

Gildi (valence) “hversu mikið met ég þessar afleiðingar?” Jafnvel þótt starfsmenn trúi því að 

góð frammistaða hafi í för með sér betri afleiðingar en slæm frammistaða, er ekki víst að 

starfsmaðurinn hafi þá hvatningu sem þarf til að bæta frammistöðuna. Mat starfsmanna á 

mögulegum afleiðingum eru persónuleg og sama niðurstaða getur haft hátt gildi fyrir einn 

starfsmann en lágt gildi fyrir annan. 33 

Myndin sýnir að ánægja starfsmanns ræðst af upplifun hans um hvort umbunin sem hann fær 

fyrir frammistöðu sína er sanngjörn. Ánægðir starfsmenn eru líklegri til þess að viðhalda 

starfshvatningu en ósáttir starfsmenn leggja minna á sig sem leiðir til stöðugt dvínandi 

                                                 
32 Schuler/Jackson s.411 
33 Schuler/Jackson s.411 
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frammistöðu. Myndin sýnir einnig að til að halda uppi háu frammistöðustigi þarf fyrirtæki að 

hafa frammistöðumatskerfi sem fylgist með frammistöðu og gefur starfsmönnun endurgjöf 

eins fljótt og hægt. Þar að auki sýnir myndin að regluleg endurgjöf er grundvallaratriði til að 

viðhalda hvatningu starfsmanns og breyta henni í frammistöðu.34 

 

3.7. Endurgjöf  

Frammistöðumat getur verið mjög öflugt stjórntæki fyrir stjórnendur þegar kemur að 

endurgjöf til starfsmanna og er persónuleg endurgjöf einn mikilvægasti þáttur 

frammistöðumatsins. Rannsóknir hafa sýnt að heiðarleg og nákvæm endurgjöf á frammistöðu 

geta haft mjög jákvæð áhrif. Í endurgjöfinni felst að starfsmaður fær upplýsingar um 

frammistöðu sína og fær jafnframt upplýsingar um hvort hann stendur sig vel eða illa en 

þessar upplýsingar eru starfsmanninum nauðsynlegar til þess að hann geti breytt því sem þarf 

að breyta til að ná betri frammistöðu og árangri. Endurgjöf styrkir æskilega hegðun og gerir 

um leið starfsmann meðvitaðan um óæskilega hegðun og afleiðingar hennar. Endurgjöf ætti 

ekki að veita einu sinni á ári heldur jafnóðum og þess er þörf.35 

 

Í áðurgreindri rannsókn Mercer frá 2002 sem rætt var um í kafla 3.5 sjást skýr merki um gildi 

endurgjafar á tryggð og ánægju starfsmanna36.  

• Af þeim starfsmönnum sem höfðu farið í formlegt frammistöðumat síðustu 12 mánuði voru 

62% sem upplifðu mikla tryggð gagnvart vinnuveitanda á móti 49% sem ekki höfðu farið í 

frammistöðumat.  

• Af þeim starfsmönnum sem fengu þjálfun og leiðsögn í starfi frá yfirmanni sínum voru 80% 

sem upplifðu mikla tryggð gagnvart fyrirtækinu á móti 46% sem ekki fengu þjálfun og 

leiðsögn. 

• Á meðal þeirra starfsmanna sem höfðu skýr markmið voru aðeins 18% að hugsa um að hætta 

hjá fyrirtækinu á meðan 46% þeirra starfsmanna sem höfðu ekki skýr markmið íhuguðu hið 

sama. Á sama hátt voru þeir starfsmenn sem skildu ekki hvernig frammistaða þeirra var metin 

mun líklegri að hugleiða að hætta hjá fyrirtækinu. (18% á móti 41%) 

• 81% þeirra starfsmanna sem sögðu að tekið væri eftir góðri frammistöðu voru í heildina litið 

ánægðir með fyrirtækið sem þeir unnu hjá á móti aðeins 37% þeirra sem sögðu að ekki væri 

tekið eftir góðri frammistöðu. Sömuleiðis sýna þeir starfsmenn sem segja að góð frammistaða 

                                                 
34 Schuler/Jackson s. 411 
35 Capacent 2006 
36 Mercer 2002 
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sé verðlaunuð meiri ánægju en þeir sem telja hana ekki verðlaunaða, hlutföllin voru 88% á 

móti 47%. 

 

Þessar niðurstöður sýna að gildi endurgjafar, þjálfunar og skýrra markmiða er mikið þegar 

tryggð og ánægja starfsmanna er annars vegar. Skortur á þessu leiðir til minnkandi tryggðar 

starfsmanns og líkurnar á því að hann yfirgefi fyrirtæki aukast. 

 

Í vinnustaðagreiningu Gallup frá árinu 2005 kom fram hvað íslenskum starfsmönnum fannst 

helst skorta hjá stjórnendum: 

• Hrós, viðurkenning og endurgjöf á frammistöðu 

• Eftirfylgni breytinga og upplýsingar um mikilvæga atburði og breytingar 

• Tillit sem tekið er til starfsmanna við breytingar 

• Viðbragðsflýtir yfirmanna (vandamál þurfa að vera viðvarandi áður en yfirmaður tekur á 

málinu) 

• Hvatning til að þróast í starfi og hvatning til að gera betur 37 

 

Hér sést hversu mikið starfsmenn meta hrós og viðurkenningu í sínu starfi ásamt því að 

endurgjöf á frammistöðu og hvatning skiptir miklu máli.  Til þess að ná árangri í endurgjöf er 

mikilvægt að hún sé jákvæð í eðli sínu og sé veitt um leið og góð frammistaða á sér stað. Það 

er einnig nauðsynlegt fyrir stjórnanda og starfsmann að hittast reglulega og fara yfir 

frammistöðu starfsmannsins en það stuðlar að því að vankantar á frammistöðu uppgötvast 

fljótar og hægt er að beina starfsmanni á rétta braut. Einnig þarf tímasetningin að vera vel 

ígrunduð og huga þarf að því að endurgjöfin nýtist starfsmanninum á sem bestan hátt. Það er 

skilvirkast að bóka sérstakan fund og að báðir aðilar viti nákvæmlega hvað á að ræða og 

hvernig en í því samhengi er best að einblína á lausn vandamála og skipulagningu um bætta 

frammistöðu. Nauðsynlegt er að ræða heiðarlega um þau vandamál sem eru við frammistöðu 

starfsmanns og á þann hátt að hann fái þá endurgjöf sem nýtist honum og verði honum til 

hvatningar til að bæta sig. 38 

 

Þegar allt gengur vel hjá fyrirtækinu er auðvelt að veita endurgjöf. Flestir vilja veita og taka 

við þeirri endurgjöf sem segir að ekki sé breytinga þörf hjá starfsmanni. En 

samkeppnisumhverfið í dag krefst sífelldra framfara hjá starfsmönnum og er því aðalmarkmið 

                                                 
37 Capacent 2006 
38 Schuler/Jackson s.439 
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endurgjafarinnar að hjálpa starfsmanni til að gera sífellt betur. Skilvirk frammistöðustjórnun 

leiðir til jákvæðra viðbragða starfsmanna þótt endurgjöfin sé ekki jákvæð.39   

 

3.8. Eftirfylgni 

Eftirfylgni er nauðsynleg til þess að fullvissa sé um að samkomulag gert í frammistöðumati sé 

framkvæmt. Stjórnendur þurfa að vera vissir um að starfsmenn viti hvað til er ætlast af þeim 

og viti hverjar afleiðingarnar eru af góðri og slæmri frammistöðu. Eftirfylgni getur verið 

fólgin í einföldu hrósi eða umræðu um framför í frammistöðu. Skv. Cranet rannsókninni frá 

árinu 2006 kom í ljós að aðeins 60% íslenskra fyrirtækja segjast taka markvisst á því þegar 

starfsfólk nær ekki þeim árangri sem ætlast er til.40 Mikilvægt er að stjórnendur noti skilvirkar 

leiðir i eftirfylgni á frammistöðu starfsmanna en dæmi um það er jákvæður stuðningur og 

refsingar. 

 

Jákvæður stuðningur (positive reinforcement) gengur út á að nota jákvæða umbun til þess að 

auka tíðni þeirrar frammistöðu sem óskað er eftir. Einblínt er á þá hegðun sem leiddi til 

frammistöðunnar frekar en árangurinn sem varð vegna frammistöðunnar. Ef slæm 

frammistaða starfsmanns tekur engum breytingum er nauðsynlegt að taka formleg skref til 

ögunar eða refsingar.  

Refsing (punishment) dregur úr tíðni óæskilegrar hegðunar. Refsing getur verið t.d. lækkun 

launa, stöðulækkun eða að lokum uppsögn starfsmanns. Refsing gagnvart slæmri frammistöðu 

starfsmanns getur haft mikil áhrif; ef hún þykir réttlát af öðrum starfsmönnum getur hún leitt 

til aukinnar hvatningar, betri starfsanda og framleiðni en hún getur einnig haft óæskilegar 

hliðarverkanir ef starfsmaðurinn sem fær refsinguna fer i vörn og verður reiður við yfirmann 

og fyrirtækið. 41  

 

Ef frammistaða batnar ekki þrátt fyrir aðgerðir sem felast í eftirfylgninni verður að taka 

viðeigandi stjórnunarlegar ákvarðanir. Hugsanlega er starfsmaðurinn ekki á réttri hillu. Ef 

hæfileikar hans geta nýst í öðru starfi í fyrirtækinu getur tilfærsla í starfi verið hentug. Þó með 

þeim fyrirvara að þau vandamál sem voru í frammistöðunni flytjist ekki með í nýja starfið. 

Einnig er hægt að endurskipuleggja starfið og færa þau verkefni frá starfsmanni sem vörðuðu 

slæma frammistöðu en í slíkum tilvikum verður að gæta þess að samstarfsmenn séu sáttir við 
                                                 
39 Schuler/Jackson s. 410 
40 Ásta Bjarnadóttir, Dropinn 2006 
41 Schuler/Jackson s.440 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  23

þessa breytingu og upplifi ekki að starfsmaðurinn fái sérstaka meðhöndlun. Ef ekkert virkar 

og frammistaða starfsmanns er áfram óviðunandi er eina leiðin að segja starfsmanninum upp. 

Þetta þykir flestum stjórnendum mjög erfitt og veigra sér oft við að taka þessa sársaukafullu 

ákvörðun. Það er þó ekki viturlegt að forðast þessa ákvörðun ef ljóst er að frammistaða 

starfsmanns mun ekki breytast og hefur eyðileggjandi áhrif á starfsanda og hvatningu.42   

 

3.9. Starfsmannasamtöl 

Fjöldi fyrirtækja heldur svokölluð starfsmannasamtöl þar sem stjórnandi og starfsmaður 

setjast niður og ræða frammistöðu beggja. Þessi samtöl eru yfirleitt haldin einu sinni á ári og 

þar er rætt m.a. um upplifun starfsmanns í starfi, starfsánægju, stjórnun, samskipti og líðan og 

yfirleitt allt sem snertir starfið beint eða óbeint. Starfsmannasamtal er uppbyggilegt og 

opinskátt og er tilgangur þess er að skilgreina markmið starfsmannsins, ræða starfsframa hans 

og aukna ábyrgð og skilgreina þörf starfsmannsins á fræðslu og þróun í starfi. Þessi samtöl 

fela í sér gagnkvæma umræðu en koma ekki í stað daglegrar stjórnunar og endurgjafar. Erfitt 

er að aðskilja frammistöðumat og starfsmannasamtal en í raun má segja að starfsmannasamtöl 

séu nokkurs konar óformleg frammistöðumöt. Munurinn felst aðallega í eftirfarandi: 

 

Frammistöðumat 

• Einhliða boðskipti 

• Einkunn í tölustöfum eða bókstöfum 

Starfsmannasamtal 

• Tvíhliða boðskipti 

• Engin einkunn gefin 

• Komist er að samkomulagi 

 

Með starfsmannasamtali verður til staður og stund þar sem stjórnandi og starfsmaður geta rætt 

með skipulögðum hætti um verkefni starfsmannsins, verksvið og ábyrgð og umbætur og gerir 

stjórnandanum tækifæri til að veita starfsmanninum heiðarlega endurgjöf og hvatningu.43 

                                                 
42 Schuler/Jackson s.441 
43 Þekkingarmiðlun 2004 
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4. Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis 

SPRON (Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis) var stofnaður þann 28. apríl 1932. Í upphafi 

voru starfsmenn aðeins tveir. Fyrsta afgreiðslan var við Hverfisgötu og var sparisjóðurinn þar 

til ársins 1968 en þá flutti hann í eigið húsnæði að Skólavörðustíg 11. Árið 1982 fékk 

sparisjóðurinn í fyrsta sinn leyfi til að stofnsetja útibú og í september 1983 var fyrsta útibúið 

opnað að Austurströnd 3 á Seltjarnarnesi. Í lok ársins 2008 voru útibúin 7 talsins og 

dótturfélög SPRON voru Frjálsi fjárfestingarbankinn, SPRON verðbréf, Netbankinn, SPRON 

factoring auk annarra minni fjárfestingarfélaga. Fjöldi stöðugilda í lok ársins 2008 var 195 

talsins.  

 

4.1. Hlutverk SPRON og markmið 

Hlutverk SPRON er að vera traust, alhliða fjármálafyrirtæki sem uppfyllir þarfir viðskiptavina 

og lætur sig varða atvinnu- og mannlíf á höfuðborgarsvæðinu. Helstu markmið SPRON eru: 

 

• SPRON keppir að arðbærum rekstri til þess að geta eflst og vaxið á eigin forsendum í 

síharðnandi samkeppni.  

• SPRON leggur áherslu á örugg, öguð og óhlutdræg vinnubrögð og gætir hagsmuna 

viðskiptavina í hvívetna.  

• SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í 

starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu.  

• SPRON nýtir sér nýjustu upplýsinga- og tölvutækni til að þjóna viðskiptavinum og til að ná 

sem mestri hagkvæmni í rekstri.  

• SPRON er hlutafélag sem lætur sér annt um menningu og umhverfi á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem flestir viðskiptavina búa og starfa.  

• SPRON er framsækið fyrirtæki sem stefnir að því að vera ávallt leiðandi á markaðnum og nýta 

þau sóknarfæri sem gefast af eigin rammleik eða í samvinnu við önnur fyrirtæki.  

• SPRON stefnir að því að vera ávallt besta fjármálafyrirtækið á Íslandi.44 

 

4.2. Mannauðsstjórnun SPRON 

Hjá SPRON hefur verið virk mannauðsstjórnun um árabil. Fyrirtækið hefur unnið skipulega 

að öflun hæfra umsækjenda og ýmsar leiðir eru notaðar til þess. Allar stöður eru auglýstar á  

innra og ytra neti SPRON og á vef SSF (Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja) og stundum 

                                                 
44 Helstu markmið SPRON 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  25

í fjölmiðlum. Stundum er ekki auglýst þegar stöður eru lausar þar sem mikið er til af 

almennum umsóknum í umsóknarkerfi SPRON. Mannauðsstjórnun SPRON leggur áherslu á 

að millistjórnendur séu ávallt með í ráðningarferlinu frá upphafi til enda og eiga síðan 

lokaorðið með val og ráðningu starfsmanns. Starfsmannaþjónustan álítur sig frekar sem 

formlegan stuðningsaðila sem heldur utan um ráðningarferlið, aflar viðeigandi gagna og gætir 

að formsatriðum. Mikið er lagt upp úr þjálfun og starfsþróun starfsmanna hjá SPRON og 

hefur frammistöðumatið reynst mikilvægur vettvangur til þarfagreiningar á fræðsluþörfum 

starfsmanna. Eitt af mikilvægum hlutverkum stjórnenda er því að fylgja eftir markmiðum 

þeirra starfsmanna sem ætla sér að sækja ákveðna þekkingu eða bæta sig á ákveðnum 

sviðum.45  

 

4.3. Starfsmannastefna SPRON 

SPRON hefur haft sérstaka starfsmannastefnu frá árinu 2001. Þar er áréttað að til að tryggja 

velgengni SPRON þurfi hóp af hæfum, áhugasömum og metnaðarfullum starfsmönnum. 

Starfsmenn byggja upp starfsframa sinn í fyrirtæki sem býður hvetjandi starfsumhverfi og 

tryggir að einstaklingar fái notið sjálfstæðis og ábyrgðar í starfi. Lykillinn að starfsframa og 

starfsöryggi hvers einstaklings er skv. starfsmannastefnunni  framlag og framtak hans sjálfs. 

Með öflugu símenntunar- og fræðslustarfi stuðlar SPRON að faglegum þroska í starfi og 

möguleika á starfsþróun við hæfi. Lögð er áhersla á góðan starfsanda og sterka liðsheild og 

mikilvægi þess að starfsmenn beri virðingu fyrir hæfileikum hvers og eins innan fyrirtækisins, 

þar sem hver einstaklingur hefur mikilvægu hlutverki að gegna. SPRON lætur sig varða 

velferð starfsmanna sinna og leitast við að hafa aðbúnað og vinnuaðstæður í góðu lagi.46 

 

4.3.1. Gildi SPRON 

Gildi SPRON eru traust, frumkvæði og árangur. Þessi gildi voru valin af starfmönnum á 

árlegum starfsdegi SPRON árið 2002 með þeim tilgangi að finna þá mikilvægustu þætti sem 

hafa áhrif á viðskiptasamband starfsmanna og viðskiptavina. Starfsmenn SPRON hafa unnið 

eftir þessum gildum síðan og hafa þau nú verið fléttuð inn í frammistöðumat SPRON. 

 

                                                 
45 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON 
46 Starfsmannastefna SPRON  
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4.3.2. Þjónustustefna SPRON 

Árið 2007 var settur af stað vinnuhópur starfsmanna úr ýmsum einingum fyrirtækisins til að 

móta og skilgreina þjónustustefnu SPRON. Markmið þjónustustefnunnar er að skapa SPRON 

sérstöðu á markaði þegar kemur að þjónustu við viðskiptavini. Samkeppnisforskot SPRON 

byggir á afburðaþjónustu sem skilar aukinni ánægju viðskiptavina og samstarfsaðila, aukinni 

viðskiptatryggð, aukinni hlutdeild af viðskiptum viðskiptavinarins, aukinni markaðshlutdeild 

og aukinni arðsemi. Lykilárangursþættir í þjónustustefnunni eru þjónustuvitund, gæði 

þjónustu, þekking og þróun, ásýnd og yfirbragð og góð samskipti og eiga allir þessir þættir að 

stuðla að betri þjónustu við viðskiptavini. Tekið er fram í þjónustustefnunni að viðskiptavinir 

eru bæði ytri viðskiptavinir og innri viðskiptavinir sem eru allir starfsmenn SPRON 

heildarinnar.47 

 

4.4. Vinnustaðagreining og þjónustumælingar 

SPRON hefur um árabil fengið fyrirtækið Capacent Gallup til að framkvæma 

vinnustaðagreiningu en það er greiningar- og rannsóknartæki sem greinir innra heilbrigði 

fyrirtækja og möguleika þeirra til að hámarka framleiðni, ánægju og þjónustuvilja 

starfsmanna. Ennfremur hefur SPRON látið framkvæma þjónustumælingar árlega til að mæla 

ánægju viðskiptavina SPRON. Þegar niðurstöður þessara greininga liggja fyrir er farið yfir 

þær, fyrst með stjórnendum og síðan með starfsmönnum í viðkomandi einingum með það að 

markmiði að leita leiða til að bæta það sem þarf og efla það sem gott er.48 

 

4.5. Frammistöðumat hjá SPRON  

Samkvæmt skilgreiningu er ekki virk frammistöðustjórnun í SPRON en vísar hennar eru til 

staðar. Undanfarin ár hefur verið lögð sérstaklega mikil áhersla á að efla 

frammistöðumenningu í fyrirtækinu og notaðar ýmis konar aðferðir og verkfæri til þess að 

meta, mæla og stuðla að árangri og vellíðan starfsmanna og ekki síður til að auka og efla 

ánægju og tryggð viðskiptavina.  

 

Frammistöðumat hefur verið í notkun í SPRON frá árinu 1989 en á þeim tíma vissi nær 

enginn um hvað var að ræða. Upphaflega var um einhliða mat að ræða og stuðst var við 

                                                 
47 Þjónustustefna SPRON  
48 Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri hjá SPRON 
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frammistöðumatsform frá Bikuben Sparekasse í Danmörku sem aðlagað var að þörfum 

SPRON. Árið 1992 var í fyrsta sinn framkvæmt tvíhliða frammistöðumat fyrir alla starfsmenn 

þar sem stjórnendur á hverjum stað framkvæmdu viðtölin.49  

 

Frammistöðumatið hefur verið mikilvægt stjórntæki í rekstri SPRON frá því að það var tekið 

upp og hefur verið framkvæmt á u.þ.b. tveggja ára fresti. Í kjölfar reynslunnar hefur 

frammistöðumatið þróast og breyst og tekið mið af breytingum á starfsemi og áherslum 

fyrirtækisins. Frammistöðumatið er nú að öllu leyti skilgreint og hannað af SPRON. 

Frammistöðumatið er tvíhliða boðskipti þar sem sjálft matið fer fram í frammistöðuviðtali og 

hefur því kosti hefðbundins frammistöðumats og starfsmannasamtals. Gildin traust, 

frumkvæði og árangur eru nú notuð sem mælistikur í frammistöðumatinu og mikil áhersla er 

lögð á að frammistöðumatið sé í tengslum við stefnu fyrirtækisins og í takt við áherslurnar. 

Frammistöðumatið er nú endurskoðað hvert sinn af Fræðslu- og gæðaráði SPRON og öðrum 

þar til bærum aðilum. Einnig hefur verið tekið tillit til þeirra ábendinga sem koma frá 

stjórnendum og starfsmönnum. Næsta skref í áframhaldandi þróun er að tengja þjónustustefnu 

SPRON við frammistöðumatið. Ekki hafa allar deildir eða dótturfélög SPRON framkvæmt 

frammistöðumat þrátt fyrir tilmæli þar um en stjórnendur þessara eininga hafa í einhverjum 

tilfellum haldið óformleg viðtöl við starfsmenn um frammistöðu þeirra en jafnvel ekki sett 

neitt á blað eða skilað til starfsmannaþjónustu. Ekki hefur verið gengið mjög hart á eftir 

þessum stjórnendum en í staðinn reynt að sýna þeim fram á gildi þess að líta á 

frammistöðumat sem stjórntæki sem styður við bakið á stjórnendum og til þess að geta nýtt í 

daglegri stjórnun.50 Frammistöðumatið hjá SPRON er að öllu leyti huglægt mat en til eru í 

kerfum SPRON allskonar upplýsingar um sölutölur, fjölda afgreiðslna o.fl. sem hægt væri 

nota sem markvissan mælikvarða a.m.k. á tiltekin störf. 51 

 

4.6. Tilgangur frammistöðumatsins 

Meginástæða þess að frammistöðumat er framkvæmt er að SPRON gerir sér grein fyrir að 

starfsmennirnir eru mesta auðlind sem fyrirtækið hefur yfir að ráða. Tilgangur og markmið 

frammistöðumats hjá SPRON er m.a. eftirfarandi: 

 

                                                 
49 Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri hjá SPRON 
50 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON 
51 Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri hjá SPRON 
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• Starfsmenn og stjórnendur fái tækifæri til að ræða starfið og gagnkvæmar væntingar 

til þess. 

• Gefa starfsmanni tækifæri til að meta eigin frammistöðu út frá markmiðum 

einingarinnar og gildum SPRON 

• Gefa starfsmönnum og stjórnendum tækifæri til að ræða möguleika til starfsþróunar 

• Auðvelda skipulagningu fræðslu og þjálfunar starfsmanna 

• Setja sér markmið fyrir komandi ár 

• Gefa ábendingar um þá þætti sem betur má fara 

• Stuðla að starfsánægju starfsmanna52 

 

Það er mjög mikilvægt fyrir starfsmenn að vita hvar þeir standa og á hvaða leið þeir eru í sínu 

starfi. Ef starfsmaður fær ekki mat á frammistöðu sína eða endurgjöf á störf sín er hætta á því 

að hann staðni og nái ekki að þróa hæfileika sína í rétta átt. Rétt og heiðarlegt 

frammistöðumat hefur líka mikið að segja þegar hagræða á í rekstri með fækkun starfsmanna. 

Ef t.d. þarf að segja upp starfsmanni sem hefur jafnvel unnið lengi hjá fyrirtækinu, en allir eru 

sammála um að frammistaða viðkomandi sé undir meðallagi, getur verið erfitt að útskýra 

hvers vegna hann varð fyrir valinu en ekki einhver annar ef hann hefur ekki farið í 

frammistöðumat eða fengið heiðarlega endurgjöf á sín störf. Það er því ósanngjarnt gagnvart 

starfsmanninum að hafa ekki fengið nauðsynlega endurgjöf frá sínum yfirmanni og í raun ætti 

það að vera krafa starfsmanns að fá slíka endurgjöf.53 

 

4.6.1. Undirbúningur og framkvæmd 

Við undirbúning og framkvæmd frammistöðumatsins eru hlutverk, gildi, helstu markmið og 

starfsmannastefna SPRON höfð í huga. Mikil áhersla er lögð á að stjórnendur og starfsmenn 

nýti þau tækifæri sem frammistöðumatið gefur þeim til að gera góðan vinnustað betri og ná 

bættum árangri um það sem betur mætti fara. Því er undirbúningur starfsmanna og stjórnenda 

mjög mikilvægur og forsenda árangursríks viðtals.  

 

Hjá SPRON sér næsti stjórnandi yfirleitt um frammistöðumatið enda þekkir hann starf 

viðkomandi starfsmanns einna best. Frammistöðumatinu er skipt í fjóra hluta: 

 

                                                 
52 Frammistöðumat hjá SPRON, leiðbeiningar 
53 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON 
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1. Starfsumhverfi, líðan og samskipti 

2. Þekking, hæfni og þörf á starfsþróun 

3. Frammistaða starfsmanns út frá gildum SPRON (graphic rating scale) 

4. Markmiðasetning 

 

Þrátt fyrir góðan undirbúning og námskeið af hálfu SPRON er mjög mismunandi hvernig 

stjórnendur nýta þetta stjórntæki. Sumir eru mjög vel undirbúnir og leggja áherslu á að fá eins 

mikið út úr matinu og hægt er. Aðrir halda sig á miðjunni og þora jafnvel ekki að fara í þau 

mál sem nauðsynlegt er að taka á. Þetta hefur að hluta til með reynslu stjórnenda að gera. Þá 

er alltaf eitthvað um að stjórnendur veigri sér við þessi samtöl og framkvæmi þau ekki eins og 

til er ætlast, sérstaklega þegar meta á frammistöðu starfsmanns út frá gildum SPRON í 

einkunnagjöf á mælikvarða (graphic rating scale). Það hefur leitt t.d. til þess að allur hópurinn 

lendir einhversstaðar á miðjunni eða allir lenda í efstu stigum og þá er ekki um heiðarlega 

endurgjöf að ræða af hálfu stjórnanda til starfsmanns. Það hefur einnig reynst vandamál og 

einn af vanköntunum við frammistöðumat SPRON að stjórnendur hafa ekki verið að nota 

allan mælikvarðann og sumir nota t.d. aldrei efsta stig hans. Einnig er mismunandi túlkun á 

huglægum þáttum sem mældir eru á mælikvarðanum. Það getur t.d. verið erfitt að ná 

samkomulagi um einkunn í hugtakinu “frumkvæði” ef ekki er búið að túlka hvað frumkvæði 

er innan einingarinnar. Huglæg hugtök verða að vera skilgreind og sameiginlegur skilningur á 

þeim þarf að liggja fyrir.54 

 

Mælikvarðinn hefur tekið þó nokkrum breytingum og hefur heitum og skýringum á 

viðkomandi stigum verið breytt. T.d. var efsta stigi mælikvarðans sem hljóðar þannig: 

“afburða frammistaða, fer alltaf fram úr væntingum” breytt í: “afburða frammistaða, fer oft 

fram úr væntingum” Þessar breytingar eru m.a. til komnar vegna athugasemda stjórnenda. 

Komið hefur til greina að breyta honum enn frekar, breyta heitunum eða taka þau út og hafa 

eingöngu 1-5 á mælikvarðanum. Einnig hefur komið til greina að taka út mælikvarðann og 

setja þau atriði sem þar eru mæld í svipaða framkvæmd og aðra hluta frammistöðumatsins. 

Það er þó brýnt og nauðsynlegt að það sé einhverskonar niðurstaða og mat á frammistöðu 

starfsmannsins. Hann þarf að vita hvar hann er sterkur og hvar hann getur hugsanlega bætt 

sig. Stjórnendum hefur þótt þessi liður frammistöðumatsins sá erfiðasti og hefur 

mælikvarðinn legið undir gagnrýni. Mat á starfsmanni skv. mælikvarða er aðeins hluti 

                                                 
54 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON 
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frammistöðumatsviðtalsins en hefur yfirleitt orðið aðalatriðið þar sem bæði stjórnendum og 

starfsmönnum hefur þótt erfitt að nota hann.55 

 

4.7. Eftirfylgni 

Eftirfylgni er mikilvægur þáttur sem verður að hafa í huga í frammistöðumati SPRON. 

Starfsmaðurinn ber sjálfur ábyrgð á því að unnið sé að þeim markmiðum sem hann setur sér. 

Stjórnandinn ber ábyrgð á því að fylgjast með að unnið sé að þeim markmiðum sem sett eru. 

Markmið starfsmanns verða að vera raunhæf, mælanleg og tímasett og stjórnandi og 

starfsmaður verða að ræða og ná samkomulagi um hvernig best sé að ná markmiðum og 

fylgjast með árangri. Þegar frammistöðusamtölum er lokið er haldinn fundur með stjórnanda 

og fulltrúa starfsmannaþjónustu þar sem farið er yfir helstu heildar niðurstöður 

starfseiningarinnar og næstu skref ákveðin er varða fræðslumál.56  

 

Þrátt fyrir að eftirfylgni eigi að skipa stóran sess í frammistöðumati SPRON hefur henni verið 

ábótavant. Ekki hefur verið settur formlegur liður í frammistöðumatið um tímasetningar 

eftirfylgni. Í einhverjum tilfellum hafa verið haldnir fundir og gerðar samantektir í kjölfar 

frammistöðuviðtala til þess að fara í gegnum árangur. Tímaskortur og vinnuálag hafa leitt til 

þess að það hefur ekki reynst eins sterk eftirfylgni og æskilegt hefði verið og úrvinnsla setið 

að einhverju leyti á hakanum. Það er mjög bagalegt þar sem eftirfylgnin er mjög stór þáttur í 

frammistöðumatinu. Mikill tími og fyrirhöfn fer í frammistöðumatsviðtölin og eftirfylgnin 

skiptir þar mjög miklu máli. Hægt að gera mun betur í þessum efnum og setja eftirfylgnina í 

fastari skorður. 57 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON 
56 Frammistöðumat hjá SPRON 
57 Rakel Ýr Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri hjá SPRON 
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5. Spurningakönnun 

Spurningakönnunin heyrir undir megindlega rannsókn (quantitative research). Megindlegar 

rannsóknir eru oft framkvæmdar skv. pósitívískri hugmyndafræði sem gengur út á 

kerfisbundna þekkingu um það sem er. 58 Rannsóknaraðferðin er því hlutlæg og það verður að 

vera mynstur í atburðarásinni. Þessar rannsóknaraðferðir felast oftast í því að safna saman 

tölulegum gögnum eða varpa upplýsingum yfir í töluleg gögn. Í þeim tilgangi er oft spurt 

spurninga þar sem númer eru sett á svörin og þau síðan meðhöndluð á tölfræðilegan hátt. Í 

sumum tilfellum er eigindleg rannsókn notuð sem frumrannsókn á viðfangsefni en í kjölfarið 

er gerð megindleg rannsókn til þess að prófa þær tilgátur sem komu úr eigindlegu 

rannsókninni.  Megindleg rannsókn er gerð þegar úrtakið er stórt og svörin fyrirfram 

skilgreind. Hún tilheyrir lýsandi rannsóknarsniði (descriptive studies) sem ætlað er að svara 

spurningunum: hver, hvað, hvenær og hvernig. 59  

 

5.1. Framkvæmd rannsóknar.  

Rannsóknin var byggð á spurningalista sem dreift var rafrænt til starfsmanna. Í 

spurningalistanum voru 33 spurningar og var tilgangur þeirra að varpa ljósi á viðhorf 

starfsmanna og stjórnenda til frammistöðumatsins. Spurningalistanum var skipt upp í fimm 

hluta: 

• Undirbúningur og viðhorf til frammistöðumats 

• Frammistöðuviðtalið 

• Eftirfylgni  

• Árangur  

• Opnar spurningar 

 

Í síðasta hluta spurningalistans voru tvær opnar spurningar en þar gafst starfsmönnum 

tækifæri að svara því annarsvegar hvaða þættir þeir teldu hvetja starfsmenn til árangurs og 

hinsvegar hvað þeir myndu vilja breyta í frammistöðumatinu ef þeir hefðu tækifæri til.  

 

Við val á þátttakendum var haft í huga að almennt fást nákvæmari niðurstöður eftir því sem 

úrtakið er stærra. Upphaflegt úrtak var 111 starfsmenn útibúa, þjónustuvers, 

                                                 
58 Blumberg, Cooper & Schindler (2005) s.18 
59 Blumberg, Cooper & Schindler (2005) s.124 
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viðskiptaumsjónar, markaðs- og sölusviðs og innheimtusviðs ásamt stjórnendum þessara 

eininga. Valdir voru í úrtakið þeir sem höfðu farið í frammistöðumat einu sinni eða oftar.   

 

Áður en könnunin var send til þátttakenda var gerð forathugun þar sem fjórir einstaklingar hjá 

SPRON voru fengnir til þess að fara yfir spurningalistann og svara spurningunum. Markmiðið 

með þessari forathugun var að tryggja réttan skilning þátttakenda á spurningunum og að 

svarkostir væru bæði réttir og viðeigandi ásamt því að tryggja að spurningalistinn væri skýrt 

settur fram. Í kjölfarið var spurningakönnunin lagfærð í samræmi við þær athugasemdir sem 

bárust. 

 

Könnunin var lögð fram dagana 17. til 20. mars 2009. Spurningalistinn var sendur til 

þátttakenda með aðstoð fyrirtækisins Outcome Surveys eftir að búið var að finna netföng allra 

þátttakenda. Starfsmenn fengu sendan tölvupóst með stuttri kynningu á rannsókninni og 

tilgangi hennar. Í tölvupóstinum var tekið fram að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra 

starfsmanna. Þátttakendur fengu leiðbeiningar um hvernig ætti að svara könnuninni og að 

lokum voru þeir beðnir um að smella á krækju sem leiddi þá í sjálfa könnunina. 

 

Tafla  1. Stærð úrtaks og svörun 

Stærð úrtaks og svörun  

Upphaflegt úrtak 111 starfsmenn 

Fjöldi svarenda 68 starfsmenn 

Svöruðu ekki 43 starfsmenn 

Svarhlutfall 61,26% 

 

Samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu Outcome Surveys er svarhlutfall þessarar könnunar 

61,26%  

 

5.2. Niðurstaða spurningakönnunar 

Við vinnslu niðurstaðna könnunarinnar var notast við heildarskýrsluna með öllum 

þátttakendum. Niðurstöður fyrir hverja spurningu eru birtar í töflum og gröfum og sést texti 

spurningarinnar efst í hverri töflu. Í töflunni eru birtir allir svarmöguleikar ásamt fjölda þeirra 

sem völdu hvern svarmöguleika, prósentutölur og vikmörk hlutfalla. 
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Myndir og töflur með hlutfalli svarenda munu fylgja með í viðauka skýrslunnar. Allar 

spurningar sem komu fram í spurningalistanum voru greindar með tilliti til grunnbreyta, kyns, 

starfseiningar, aldurs, starfsheiti, starfsaldurs, menntunar og hversu oft viðkomandi hafði farið 

í frammistöðumat. Í skýrslunni er skoðuð ein grunnbreyta þ.e. svör stjórnenda eru skoðuð 

sérstaklega og í þeim tilfellum þar sem niðurstöður þóttu markverðar er þeirra getið fyrir 

neðan hverja mynd fyrir sig. Athuga verður að heildarsvörun stjórnenda voru 13 talsins og 

vikmörk hlutfalla eru oft á tíðum of há til þess að hægt sé að fullyrða um niðurstöðu þeirra. 

Þessi svör gefa einungis vísbendingar um niðurstöðu. 

 

Til að meta gildi niðurstaða rétt þarf grundvallarskilning á vikmörkum hlutfalla. Vikmörk 

hlutfalla segja til um hversu nálægt rétt niðurstaða er með einhverri tiltekinni vissu. Sem 

stendur segir þessi tala okkur með 95% vissu að hlutfall svarenda liggi á útreiknuðu bili +/- 

vikmörkin (hlutfall svara getur auðvitað ekki orðið minna en 0% eða meira en 100%). Dæmi: 

sé hlutfall svarmöguleikans “mjög gott” 78% og vikmörkin 4,5%, er vitað með 95% vissu að 

hlutfallið liggur á bilinu, 73,5% - 82,5% (78% +/- 4,5%).60 

 

Myndir sem fylgja niðurstöðunum hér á eftir sýna hvernig þátttakendur svöruðu 

spurningunum. Í flestum tilfellum þurftu þátttakendur að merkja við svarmöguleika á fimm 

stiga mælikvarða þar sem þeir voru eitthvað af eftirfarandi: mjög sammála, frekar sammála, 

hvorki né, frekar ósammála eða mjög ósammála. Einnig voru tvær opnar spurningar þar sem 

þátttakendum gafst færi á að koma fram með sín sjónarmið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Outcome Surveys 
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Spurning 1.  Hvert er kyn þitt? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Mynd 3. Kyn. 
Af 68 svarendum voru karlar 13 talsins eða 19,12%. Konur voru 55 talsins eða 80,88%. Þetta 

endurspeglar ekki kynjahlutföll SPRON en þau eru 60% konur og 40% karlar.  

 

 

 

 

 

Spurning 2.  Hver er starfseining þín? 

 
Mynd 4. Starfseining. 
Af 68 svarendum unnu 39 starfsmenn í útibúi eða þjónustuveri eða 67,35%. Í viðskiptaumsjón 

unnu 19 starfsmenn eða 27,94%. Í markaðs- og sölumálum, innheimtu og öðrum störfum 

unnu 10 starfsmenn eða 14,71%. 
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Spurning 3.  Hver er aldur þinn?  

 

 
Mynd 5. Aldur. 
Af 68 svarendum eru 6 starfsmenn á bilinu 20 – 30 ára eða 7,35%. 21 starfsmaður er á bilinu 

31-40 ára eða 30,88%, 27 starfsmenn eru á bilinu 41-50 ára eða 39,71%, 15 starfsmenn eru 

eldri en 51 árs eða 22,06%. Athygli vekur hversu fáir svarendur eru á bilinu 20 til 30 ára og 

að hlutfall þeirra starfsmanna sem eru yfir 40 ára er hátt.  

 

Spurning 4.  Hvert er starfsheiti þitt?  

 

 
Mynd 6. Starfsheiti. 
Starfsheitin skiptust þannig að 8 gjaldkerar tóku þátt í könnuninni eða 11,76%, 

viðskiptastjórar, lánastjórar og viðskiptaráðgjafar voru 26 talsins eða 38,24%, stjórnendur 

voru 13 talsins eða 19,12%, sérfræðingar 11 talsins eða 16,18%, SPRON starfsmenn voru 10 

talsins eða 14,71% en enginn starfsmaður skráði sig undir starfsheitinu ”annað.” 

 

 

 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  36

Spurning 5.  Hver er starfsaldur þinn? 

 

 
Mynd 7. Starfsaldur. 
Af 68 þátttakendum voru 17 starfsmenn sem voru búnir að vinna í 1-4 ár eða 25%, 14 

starfsmenn voru búnir að vinna 5-9 ár eða 20,59%. Níu starfsmenn voru búnir að vinna í 10-

14 ár eða 13,24%. 28 starfsmenn voru búnir að vinna 15 ár eða lengur og vekur athygli hvað 

þetta starfsaldurshlutfall er hátt í svöruninni.  

 

Spurning 6.  Hver er menntun þín? 

 

 
Mynd 8. Menntun. 
Af 68 þátttakendum voru 7 starfsmenn með grunnskólapróf eða 10,29%, 26 voru með 

framhaldsskólamenntun eða stúdentspróf eða 11,55%, 27 starfsmenn eru með 

háskólamenntun eða 39,71% og þeir sem eru með aðra menntun eru 8 talsins eða 11,76%. Á 

þessu sést að menntunarstig starfsmanna er mjög hátt. 
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Spurning 7.  Hversu oft hefur þú farið í frammistöðumat? 

 

 
Mynd 9. Hversu oft farið í frammistöðumat. 
Af 67 svarendum höfðu 18 starfsmenn farið 1-2 sinnum í frammistöðumat eða 26,87%. 19 

starfsmenn höfði farið 3-4 sinnum eða 28,36%. Þeir sem höfðu farið 5 sinnum eða oftar voru 

30 talsins eða 44,78%. Af þessu má sjá að margir starfsmenn hafa mikla reynslu af að fara í 

gegnum frammistöðumat.  

 

5.2.1. Viðhorf til frammistöðumats og undirbúningur . 

Spurning 8.  Hvert er viðhorf þitt almennt til fram mistöðumats? 

 
Mynd 10. Viðhorf til frammistöðumats. 
Samkvæmt niðurstöðu könnunarinnar þá svaraði mikill meirihluti eða 86,57% að þeir hefðu 

mjög eða frekar jákvætt viðhorf til frammistöðumats. Þetta bendir til þess að starfsmenn telji 

almennt að frammistöðumat sé nauðsynlegt og hlynntir framkvæmd þess.  
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Spurning 9.  Finnst þér frammistöðumatið hvetja þig á jákvæðan hátt?  

 

 
Mynd 11. Er frammistöðumatið hvetjandi? 
Meirihluti þátttakenda svaraði því að frammistöðumatið væri hvetjandi á jákvæðan hátt eða 

77,94%. Þessi niðurstaða er nokkuð afgerandi og gefur til kynna að starfsmenn telji 

frammistöðumat vera einn hluta hvatningar í starfi.  

 

 

Spurning 10. Finnst þér markmið frammistöðumatsins vera skýrt? 

 

 
Mynd 12. Eru markmið frammistöðumatsins skýr? 
Mikill meirihluti þátttakenda voru mjög sammála eða frekar sammála um að markmið 

frammistöðumatsins væri skýrt eða 82,35%. Þetta gefur til kynna að starfsmenn þekki 

frammistöðumatið vel og hver tilgangur þess er.  
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Spurning 11.  Færðu næga kynningu á frammistöðumatinu áður en viðtalið er tekið? 

 

 
Mynd 13. Er næg kynning á frammistöðumatinu? 
Meirihluti þátttakenda svöruðu að þeir væru mjög sammála eða frekar sammála því að þeir fái 

næga kynningu áður en viðtalið er tekið, eða 79,42%. Sú niðurstaða gefur til kynna að 

starfsmannaþjónusta SPRON og stjórnendur séu að standa sig vel í þessum þætti. 

 

 

Spurning 12.  Hefur þú áhyggjur þegar frammistöðumatsviðtal nálgast? 

 

 
Mynd 14. Eru áhyggjur fyrir frammistöðuviðtal? 
68,66% þátttakenda voru frekar ósammála eða mjög ósammála því að þeir hefðu áhyggjur 

þegar frammistöðuviðtal nálgaðist. 17,91% svöruðu hvorki né og 13,43% þátttakenda voru 

frekar sammála því að þeir hefðu áhyggjur þegar frammistöðuviðtal nálgaðist.   
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Spurning 13.  Undirbýrðu þig vel fyrir frammistöðum atsviðtalið? 

 
Mynd 15. Undirbúningur fyrir frammistöðuviðtal 
Þegar spurt var um undirbúning fyrir frammistöðuviðtal þá var mikill meirihluti þátttakenda 

mjög sammála eða frekar sammála því að hann undirbúi sig vel fyrir samtalið eða 83,59%. 

Þetta verður að teljast ágætis niðurstaða og ljóst að starfsmenn SPRON setja metnað í að 

undirbúa sig vel og leiðir líkum að því að þeir vilji fá endurgjöf á sín störf. 

 

5.2.2. Frammistöðuviðtalið 

Spurning 14. Upplifir þú frammistöðumatsviðtalið sem tvíhliða boðskipti? (báðir aðilar 

fái tækifæri til að ræða starfið) 

 
Mynd 16. Frammistöðumatið tvíhliða boðskipti? 
Mikill meirihluti þátttakenda eru mjög eða frekar sammála um að báðir aðilar fái tækifæri til 

að ræða starfið eða 89,71%. Þetta er nokkuð afgerandi niðurstaða um það að fólk telur sig 

geta rætt starfið á jafnréttisgrundvelli við stjórnendur. Það leiðir líkum að því að stjórnendur 

séu í góðu sambandi við sína starfsmenn, komi vel undirbúnir til frammistöðuviðtalsins og 

starfsmenn fái tækifæri til að tjá sig. 
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Spurning 15. Finnst þér þú geta talað frjálst og áhyggjulaust um öll atriði 

frammistöðumatsins? 

 
Mynd 17. Er hægt að tala frjálst í samtalinu? 
Meirihluti þátttakenda er mjög eða frekar sammála því að þeir geti talað frjálst og 

áhyggjulaust um öll atriði frammistöðumatsins eða 79,41%. Hér vekur athygli að þó eru um 

20% svarenda sem svara hvorki né eða eru frekar ósammála og gæti það bent til 

einhverskonar óöryggis af hálfu þeirra starfsmanna gagnvart sínum næsta stjórnanda. 

 

Spurning 16.  Hversu auðvelt finnst þér að meta eigin frammistöðu í einkunnagjöf út frá 

markmiðum einingarinnar og gildum SPRON? 

 
Mynd 18. Er auðvelt að meta eigin frammistöðu? 
Að mati þátttakenda þá fannst 4,41% mjög auðvelt að meta eigin frammistöðu í einkunnagjöf 

en 50,0% fannst það frekar auðvelt. 17,65% svöruðu þessu hvorki né en 27,94% fannst það 

frekar eða mjög erfitt. Þegar eingöngu er horft til svara stjórnenda þá kemur svipuð 

niðurstaða. Þar svara yfir 30% að þeim þykir frekar erfitt eða mjög erfitt að mega eigin 

frammistöðu í einkunnagjöf. Hér kemur ákveðin gagnrýni á einkunnagjöfina í ljós, bæði frá 

stjórnendum og starfsmönnum. 
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Spurning 17.  Telur þú einkunnagjöfina vera góða leið til að meta þig og þín störf? 

 

 
Mynd 19. Er einkunnagjöf góð leið til mats á störfum? 
Meirihluti þátttakenda eða 70,59% voru sammála því að einkunnagjöfin væri góð leið til að 

meta starfsmann og hans starf. 14,71% þátttakenda svaraði hvorki né en 14,71% var frekar 

eða mjög ósammála. Hér má líkum að því leiða að starfsmenn almennt vilji fá mat á sín störf 

á mælikvarða. Tæp 30% starfsmanna hafa þó ekki þetta viðhorf. Ef horft er til svara 

stjórnenda eingöngu þá eru um 46% þeirra sem svara hvorki né eða frekar ósammála og gæti 

það gefið vísbendingar um að mælikvarðinn sé ekki nógu skilvirkur. 

 

 

Spurning 18.  Telur þú að yfirmaður þinn hafi næga innsýn í starfið þitt til að geta metið 

það á sanngjarnan hátt?  

 
Mynd 20. Hefur yfirmaður næga innsýn í starfið? 
Meirihluti þátttakenda er mjög eða frekar sammála því að yfirmaður hafi næga innsýn í starf 

starfsmanns til þess að geta metið það á sanngjarnan hátt eða 83,82%. Hér má álykta að 

stjórnendur SPRON þekki vel sitt fólk og störf þess. 
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Spurning 19. Finnst þér auðvelt að rökræða einstaka þætti frammistöðuviðtalsins ef þú 

og yfirmaður þinn eruð ekki sammála?  

 
Mynd 21. Er auðvelt að rökræða um þætti viðtalsins? 
Meirihluti þátttakenda eru sammála því að mjög eða frekar auðvelt sé að ræða einstaka þætti í 

frammistöðuviðtalinu ef starfsmaður og yfirmaður eru ekki sammála eða 60,3%. 23% svara 

spurningunni hvorki né og 16,18% þátttakenda finnst það frekar erfitt. Vísbendingar eru hér 

um að mörgum starfsmönnum þyki erfitt að tala sínu máli ef stjórnandi metur viðkomandi á 

annan hátt en starfsmaðurinn. Mjög svipuð niðurstaða birtist þegar svör stjórnenda eru skoðuð 

sérstaklega en þar svara tæp 40% hvorki né eða frekar erfitt. 

 

5.2.3. Eftirfylgni og endurgjöf 

Spurning 20. Finnst þér þú fá næga endurgjöf á starfið þitt í frammistöðumatinu? 

 
Mynd 22. Er næg endurgjöf i frammistöðumatinu? 
Meirihluti þátttakenda var mjög eða frekar sammála um að þeir fengju næga endurgjöf í 

frammistöðuviðtalinu eða 76,12%. Athygli vekur í þessum mikilvæga þætti 

frammistöðumatsins að tæp 25% eru þessu ekki allskostar sammála. Það bendir til þess að 

stjórnendur mega taka sig á í þessum efnum og miðla endurgjöf á árangursríkari hátt. 
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Spurning 21.  Finnst þér eftirfylgni hafa verið nægjanleg með frammistöðumatinu?  

 
Mynd 23. Eftirfylgni nægjanleg með frammistöðumati? 
Af þátttakendum voru 37,31% frekar eða mjög ósammála því að eftirfylgni hefði verið 

nægjanleg með frammistöðumatinu. Einungis 2,99% þátttakenda voru mjög sammála því að 

eftirfylgni hefði verið nægjanleg með frammistöðumatinu, 28,36% voru frekar sammála, 

31,34% svöruðu hvorki né. Þegar svör stjórnenda eru skoðuð svara einungis rúm 15% að þeir 

séu frekar sammála. Aðrir stjórnendur eða um 85% svara hvorki né, frekar eða mjög 

ósammála þegar spurt er um hvort eftirfylgni sé nægjanleg. Þessi niðurstaða er mjög afgerandi 

í þessum mikilvæga hluta matsins og segir að brýn þörf sé á að efla eftirfylgni.  

 

Spurning 22.  Hefur yfirmaður þinn frumkvæði að eftirfylgni með markmiðum sem sett 

eru í frammistöðumatinu? 

 
Mynd 24. Hefur yfirmaður frumkvæði að eftirfylgni? 
38,23% þátttakenda voru sammála eða frekar sammála því að yfirmaður sýndi frumkvæði að 

eftirfylgni þeirra markmiða er sett voru í frammistöðumatinu. Athygli vekur að 27% svöruðu 

þessu hvorki né og 33,83% voru þessu frekar eða mjög ósammála. Hér kemur aftur í ljós að 

eftirfylgni er ábótavant. Svör stjórnenda styðja þessa fullyrðingu enda svara yfir 60% þeirra 

spurningunni hvorki né, frekar ósammála eða mjög ósammála.  
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Spurning 23.  Hefur þú frumkvæði að eftirfylgni með þeim markmiðum sem þú setur í 

frammistöðumatinu? 

 
Mynd 25. Hefur þú frumkvæði að eftirfylgni? 
Þegar þátttakendur voru spurðir að hvort þeir hefðu sjálfir frumkvæði að eftirfylgni þeirra 

markmiða sem sett voru í frammistöðumatinu var rúmlega helmingur eða 55,88% sem var því 

mjög eða frekar sammála. 25% svöruðu hvorki né og 19,12% var frekar eða mjög ósammála. 

Þegar svör stjórnenda eru skoðuð sést að yfir 70% þeirra fylgja markmiðum sínum vel eftir.  

 

Spurning 24. Færðu næga endurgjöf eftir frammistöðumatið fram að næsta 

frammistöðumatsviðtali? 

 
Mynd 26. Er næg endurgjöf milli frammistöðuviðtala? 
Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir fengju næga endurgjöf milli 

frammistöðumatsviðtala voru 33,83% því frekar eða mjög ósammála. 35,29% svöruðu því 

hvorki né en 30,88% voru frekar eða mjög sammála. Það vekur athygli að í svörun stjórnenda 

svara tæp 85% hvorki né, frekar ósammála og mjög ósammála. Þessi niðurstaða sýnir að 

endurgjöf er ábótavant og ætti einnig að vekja upp spurningar í fyrirtækinu um hvort ekki 

þurfi að bæta endurgjöf á öllum stjórnunarstigum.  
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5.2.4. Árangur frammistöðumatsins 

Spurning 25.  Finnst þér frammistöðumatið hafa hjálpað þér til að ná árangri í starfi? 

 

 
Mynd 27. Leiðir frammistöðumat til árangurs í starfi? 
50% þátttakenda voru mjög eða frekar sammála því að frammistöðumatið hefði hjálpað þeim 

til þess að ná árangri í starfi. 36% þátttakenda svöruðu hvorki né og 13,23% voru frekar eða 

mjög ósammála. Hér gæti skortur á eftirfylgni skýrt að helmingur þátttakenda er ekki að 

upplifa frammistöðumat sem leið til árangurs í starfi.  

 

Spurning 26.  Telur þú að frammistöðumatið hafi áhrif á þjónustugæði þín? 

 

 
Mynd 28. Hefur frammistöðumat áhrif á þjónustugæði? 
Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort þeir teldu að frammistöðumatið hefði áhrif á 

þjónustugæði þeirra, svaraði rúmlega helmingur eða 52,94% mjög eða frekar sammála. 

32,35% svöruðu hvorki né og 14,71% var þessu frekar eða mjög ósammála. Þessi svörun 

getur bent til þess að þjónusta og mat á þjónustugæðum sé ekki nógu tengd inn í 

frammistöðumatið eða matið ekki nógu skýrt og leiðbeinandi fyrir starfsfólk. 
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Spurning 27.  Finnst þér frammistöðumatið leiða til aukinnar starfsánægju? 

 
Mynd 29. Leiðir frammistöðumat til aukinnar starfsánægju? 
Tæpur helmingur þátttakenda var mjög eða frekar sammála um að frammistöðumatið leiddi til 

aukinnar starfsánægju eða 48,53%. Það vekur athygli að 41,18% svöruðu hvorki né og 

10,29% voru þessu frekar ósammála. Það má líkum að því leiða að skortur á eftirfylgni og 

endurgjöf geti haft áhrif á þessa niðurstöðu. Tæp 70% stjórnenda töldu frammistöðumat leiða 

til aukinnar starfsánægju. 

 

Spurning 28.  Telur þú að frammistöðumatið hafi áhrif á starfsþjálfun þína? 

 

 
Mynd 30. Hefur frammistöðumat áhrif á starfsþjálfun? 
Rúmlega helmingur þátttakenda eða 53,73% var mjög eða frekar sammála því að 

frammistöðumatið hefði áhrif á starfsþjálfun þeirra. 22,39% svöruðu hvorki né en athygli 

vekur að 23,88% eru þessu frekar eða mjög ósammála. Svipuð niðurstaða kemur þegar svör 

stjórnenda eru skoðuð sérstaklega en rúm 30% þeirra svara hvorki né, frekar ósammála eða 

mjög ósammála. Hér eru vísbendingar um að skortur sé á eftirfylgni á markmiðum 

starfsmanna sem oft fjalla um þörf á aukinni fræðslu og námskeiðum. 
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Spurning 29.  Finnst þér frammistöðumatið hvetja þig til aukins frumkvæðis?  

 
Mynd 31. Hvetur frammistöðumat til aukins frumkvæðis? 
Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist frammistöðumatið hvetja til aukins 

frumkvæðis svaraði rúmlega helmingur eða 59,09% því mjög eða frekar sammála. 36,36% 

svöruðu hvorki né og 4,55% var frekar ósammála. Það má álykta að skortur á endurgjöf eftir 

frammistöðuviðtalið geti haft áhrif á þessa niðurstöðu. Ef eftirfylgni, endurgjöf og hvatning 

eru ekki nægilega sterk getur það dregið úr frumkvæði starfsmanna. 

 

Spurning 30.  Telur þú að frammistöðumatið hafi áhrif á starfsþróun þína?  

 
Mynd 32. Hefur frammistöðumat áhrif á starfsþróun? 
Rúmlega helmingur þátttakenda eða 52,94% var mjög eða frekar sammála því að 

frammistöðumat hefði áhrif á starfsþróun þeirra. 35,29% svöruðu hvorki né og 11,76% var 

frekar eða mjög ósammála. Þessi niðurstaða ætti að vera nokkuð áhyggjuefni þar sem 

markmið frammistöðumatsins er m.a. að hafa hvetjandi áhrif á starfsþróun starfsmanna og 

ætti að vera grundvöllur þess að fólk geti þróast áfram í starfi. Hér gæti verið um skort á 

eftirfylgni gagnvart starfsmönnum að ræða.  
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Spurning 31. Telur þú að regluleg frammistöðumatsviðtöl hafi áhrif á árangur 

fyrirtækisins?  

 
Mynd 33. Hefur frammistöðumat áhrif á árangur fyrirtækisins? 
Meirihluti þátttakenda eða 73,52% voru mjög eða frekar sammála því að regluleg 

frammistöðuviðtöl hefðu áhrif á árangur fyrirtækisins. Þetta er nokkuð góð niðurstaða og má 

ætla að starfsmenn telji að frammistöðumatið beri árangur í heildarmynd fyrirtækisins.  

 

5.2.5. Opnar spurningar 

 

Spurning 32. Nefndu 1-3 þætti sem helst hvetja þig til árangurs.  

42 starfsmenn svöruðu þessum opna hluta spurningakönnunarinnar og eru helstu þættir sem 

starfsmenn nefndu flokkaðir hér á eftir. 

 

Hrós og hvatning:. Flestir nefndu hrós og hvatningu sem helstu þætti sem hvetja til árangurs.  

 

Mikilvægi yfirmanns:  Því næst var bent á mikilvægi yfirmanna sem stuðla að jákvæðu og 

hvetjandi umhverfi, sýna skilning á störfum og álagi og sýna umhyggjusemi. Yfirmenn þurfi 

að styðja starfsmenn og veita þeim eftirtekt og viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Að tekið 

sé eftir því sem er gott og bent á það sem betur má fara, veita virka endurgjöf og sýna 

eftirfylgni. Að hlustað sé á starfsfólk og hugmyndir þess. 

 

Jákvætt starfsumhverfi: Margir þátttakendur bentu á mikilvægi jákvæðs starfsumhverfis og 

starfsanda, samstöðu og hópeflis og góðra samskipta við samstarfsmenn. 
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Starfið og verkefnin: Því næst bentu þátttakendur á að starfið verði að vera skemmtilegt, 

fjölbreytt og lifandi; verkefnin þurfi að vera krefjandi og skemmtileg og áskorun í starfinu. 

Starfsmenn þurfi að hafa umboð í starfi til að vinna að krefjandi verkefnum. 

 

Markmið og árangur:  Margir þátttakendur sögðu það hvetja þá til árangurs að markmið 

starfseiningarinnar séu skýr, raunhæf og metnaðarfull. Margir bentu einnig á góðan eigin 

árangur sem hvatningu sem og árangur einingarinnar sem þeir vinna í. Árangurinn þurfi að 

vera sýnilegur og það sé byggð upp stemning fyrir honum. Góð árangursmiðuð menning þurfi 

að vera innan alls fyrirtækisins. 

 

Þekking og fræðsla: Nokkrir þátttakendur nefndu það sem árangurshvetjandi þátt að hafa 

tækifæri til þess að sækja sér aukna þekkingu, geta sótt námskeið eða fræðslu  hvort sem væri 

innanhúss eða utan.  

 

Laun og umbun: Nokkrir þátttakendur bentu á laun, umbun, hvatakerfi og bónusgreiðslur 

sem þátt til árangurs.  

 

Annað: Nokkrir þátttakendur bentu á að það væri hvatning til árangurs að fyrirtækið hafi 

skýra sýn og að þar sé hvatt til frumkvæðis starfsmanna. Starfsánægja hvetji til árangurs. 

 

Spurning 33.  Hverju myndir þú vilja breyta við fra mmistöðumat SPRON? 

37 starfsmenn svöruðu þessum opna hluta spurningakönnunarinnar og eru helstu þættir sem 

starfsmenn nefndu flokkaðir hér á eftir. 

 

Eftirfylgni:  Flestir starfsmenn bentu á að eftirfylgni væri mjög ábótavant. Yfirleitt séu gefin 

góð fyrirheit um eftirfylgni í frammistöðuviðtölunum en þær fyrirætlanir verði að engu vegna 

tímaskorts og manneklu. Fólki hætti til að hugsa um þessi mál á meðan frammistöðumötunum 

stendur en síðan ekki söguna meir. Það þyrfti að bæta eftirfylgni mikið til þess að nýta 

frammistöðumatið betur og hafa einnig eftirfylgni með persónulegum markmiðum 

starfsmanna. Bent var á að hafa eftirfylgnina fastmótaðri hjá bæði stjórnendum og 

starfsmönnum og með því koma í veg fyrir að frammistöðuviðtalið verði bara spjall sem ekki 

leiði til neins. 
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Einkunnagjöf: Nokkrir starfsmenn vildu breyta einkunnagjöf á mælikvarða. Mælikvarðinn 

væri erfiður í notkun en ekki endilega alslæmur. Bent var á að fækka valmöguleikum á 

kvarðanum, aðrir töldu að kvarðinn væri ekki nógu góður og einkunnagjöfin frekar óeðlileg. 

Sumir vildu hætta einkunnagjöfinni alfarið þar sem um huglæg atriði væri að ræða og þau séu 

ekki mælanleg. Einn starfsmaður tók dæmi: Starfsmaður leggur sig fram og stendur sig mjög 

vel í ákveðnum þætti starfs síns. Yfirmaður 1 gefur fyrir vikið mjög góða einkunn, bæði sem 

hrós og til hvatningar. Yfirmaður 2 metur sem svo að þetta sé það sem ætlast er til af 

viðkomandi starfsmanni í hans starfi og gefur því miðlungs einkunn.  

 

Tíðni viðtala: Nokkrir starfsmenn bentu á að frammistöðumatið væri frekar þungt í vöfum, 

ramminn væri of stífur og mætti það vera hnitmiðaðra og styttra. Það þyrftu einnig að vera 

markvissari viðtöl milli frammistöðumata. Sumir vildu hafa frammistöðumatsviðtöl einu sinni 

á ári og aðrir viðtöl 1-2 á ári en ekki endilega frammistöðumat á hverju ári heldur t.d.  

starfsmannaviðtöl annað hvert ár. 

 

Launaumræða: Nokkrir vildu fá að ræða launakjör og taka launaviðtal inn í matið.  

 

Annað: Nokkrir vildu engu breyta og voru ánægðir með frammistöðumatið eins og það var 

framkvæmt síðast. Bent var á að betra væri að taka viðtalið fyrir utan vinnustaðinn, hafa 

mismunandi frammistöðumat fyrir þá sem eru reyndir starfsmenn og þá sem eru að taka 

frammistöðuviðtalið í fyrsta skiptið. Einn starfsmaður benti á að hafa gagnkvæmt mat í sama 

frammistöðuviðtali þar sem starfsmaður leggur mat á störf yfirmanns. 

 

5.3. Hlutaályktanir 

Niðurstöður þessarar könnunar eru nokkuð afdráttarlausar. Þegar horft er til viðhorfs og 

undirbúnings fyrir frammistöðumat er mjög stór hluti þátttakenda ánægður. Það bendir til þess 

að starfsmenn líti jákvæðum augum á frammistöðumat og telja almennt að það sé hvetjandi. 

Starfsmenn virðast vel upplýstir um markmið frammistöðumatsins og fá góða kynningu og 

undirbúning á því. Það bendir til að mannauðsstjórnun SPRON og stjórnendur séu að standa 

sig vel í upplýsingamiðlun hvað þetta varðar.  

 

Þegar að sjálfu frammistöðuviðtalinu kemur vekja nokkrar niðurstöður athygli. Starfsmenn 

líta almennt á frammistöðumatið sem tvíhliða boðskipti en sumum finnst erfitt að tjá sig frjálst 
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í samtalinu. Mælikvarðinn um mat á frammistöðu veldur ýmsum erfiðleikum, bæði 

stjórnendum og starfsmönnum og þykir þeim erfitt að meta eigin frammistöðu. Það vekur þó 

athygli að stór hluti starfsmanna þykir þessi aðferð vera góð til að meta störfin en ef horft er 

til stjórnenda eingöngu þá eru þeir ekki eins jákvæðir gagnvart þessari leið.  Starfsmönnum 

finnst stjórnendur almennt hafa góða innsýn í starf þeirra en áætla má að erfitt sé fyrir marga 

að rökræða einstaka þætti ef stjórnandi er á annarri skoðun en starfsmaður. 

 

Mjög sterkar niðurstöður koma í ljós þegar að eftirfylgni og endurgjöf kemur. Starfsmenn 

virðast fá góða endurgjöf í viðtalinu sjálfu en síðan virðist botninn detta úr og starfsmenn fá 

ekki þá endurgjöf sem nauðsynleg er milli frammistöðumata. Eftirfylgninni er sömuleiðis 

ábótavant skv. niðurstöðum könnunarinnar. Athygli vekur að bæði stjórnendum og 

starfsmönnum þykir skorta á endurgjöf og eftirfylgni. Það bendir til þess að það vanti 

skilgreindan ramma utan um hvorutveggja og er hér mikið tækifæri til úrbóta.  

 

Það má draga þá ályktun að skortur á eftirfylgni og endurgjöf endurspeglist í svörum 

starfsmanna varðandi árangur frammistöðumatsins. Aðeins um helmingur starfsmanna telur 

að frammistöðumatið hjálpi til við að ná árangri í starfi og hafi áhrif á frumkvæði 

þjónustugæði, starfsánægju og starfsþjálfun. Hér er talsvert tækifæri til úrbóta og sést hversu 

nauðsynlegt er að fylgja frammistöðumatinu eftir sem og markmiðum starfsmanna. Ef 

eftirfylgnin er ekki nógu góð þá er árangur af frammistöðumati harla lítill. Athygli vekur að 

stór hluti starfsmanna er þó sammála um að framkvæmd frammistöðumats hafi jákvæð áhrif á 

árangur fyrirtækisins.   

 

Í lok spurningakönnunarinnar þar sem starfsmenn gátu tjáð sig í opnum spurningum var 

niðurstaðan einnig skýr. Í fyrri spurningunni var spurt um þá þætti sem hvetja til árangurs og 

nefndu flestir hrós og hvatningu. Í seinni spurningunni þar sem spurt var hverju þátttakendur 

myndu vilja breyta við frammistöðumatið þá svöruðu flestir því til að bæta þyrfti eftirfylgni 

þess. Einnig að almennt eru starfsmenn hlynntir mælikvarða á frammistöðu en myndu vilja sjá 

breytingar á honum. 
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6. Viðtalsrannsókn  

Viðtalsrannsókn heyrir undir eigindlega rannsókn (e. qualitative research). Eigindlegar 

rannsóknir eru í anda túlkunarfræða og markmiðið er að fá innsýn og skilning á veruleikanum 

í gegnum rannsóknir á fáum tilvikum frekar en að reyna að uppgötva lögmál á milli breyta 

eins og gert er í megindlegum rannsóknum. Skv. túlkunarfræði er rannsakandinn drifinn 

áfram af rannsókninni sjálfri; hann er hluti af því sem athugun hans beinist að og hefur sjálfur 

áhrif á rannsóknina.61 Svör þátttakenda í eigindlegum rannsóknum byggja á frásögnum, 

orðum og setningum og svara spurningunni “hvað?” Slíka rannsókn er hentugt að nota þegar 

úrtakið er lítið og þegar svör við spurningum eru yfirgripsmikil. Dæmi um eigindlegar 

rannsóknir eru djúpviðtöl, textagreining, opnar spurningar, rýnihópur, þátttökuathugun og 

þegar kafað er djúpt í fá tilvik. Eigindlegum rannsóknum er oft beitt sem frumathugun og geta 

niðurstöður tveggja eigindlegra rannsókna á sama viðfangsefni verið mismunandi eftir því 

hver vinnur rannsóknina. Ekki er hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum sem koma úr 

eigindlegri rannsókn. 62  

 

Hvorug aðferðin, eigindleg eða megindleg, er réttari í sjálfu sér og skiptir ekki máli hvor 

aðferðin er valin. Þótt sumir rannsakendur taka aðra aðferðina fram fyrir hina er líklegt það 

byggi frekar á hæfileikum og reynslu rannsakenda frekar en aðferðinni sjálfri. Þó að það sé 

algengara að sjá megindlegar rannsóknir í hagvísindum þá eru mörg dæmi um eigindlegar 

rannsóknir í hagvísindum sem hafa dýpt og innsæi og sömuleiðis góðar megindlegar 

rannsóknir sem tengjast greinum sem tengjast félagsvísindum. Það sem skiptir máli við 

rannsóknir er að fylgja þeim reglum og viðmiðum sem eiga við hvora aðferð fyrir sig og gæta 

þess að það sé gert á skipulegan hátt.63 

 

Djúpviðtöl geta gefið mikilvægar upplýsingar um rannsóknarefnið. Oft eru djúpviðtöl opin og 

jafnvel í formi óformlegra samræðna við heimildarmann sem hefur lykilþekkingu á 

viðfangsefninu. Slík viðtöl geta gefið mikilvæga innsýn í efnið og um leið bent rannsakanda á 

aðrar heimildir sem geta nýst við rannsóknina. Opin óstöðluð viðtöl (semi-structured 

interviws) eru önnur tegund viðtala sem oft er notuð í rannsóknum. Í slíkum viðtölum 

skipuleggur rannsakandi viðtöl við aðila sem tengjast viðfangsefninu og hafa á því þekkingu 

og innsýn sem hefur þýðingu fyrir rannsóknina. Rannsakandi notar opnar spurningar til þess 

                                                 
61 Blumberg, Cooper & Schindler (2005) bls.18. 
62 Blumberg, Cooper & Schindler. (2005) bls. 124  
63 Blumberg, Cooper & Schindler. (2005) bls. 124 
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að safna upplýsingum. Tilgangur hálfopinna viðtala er tvíþættur; annarsvegar vill rannsakandi 

fá viðhorf heimildarmanns á viðfangsefninu og hinsvegar að kanna hvort heimildarmaður 

getur staðfest upplýsingar og tilgátur sem rannsakandinn hefur sjálfur varðandi rannsóknina.64 

Í opnum og óstöðluðum viðtölum er rannsakandi ekki með formlegar, ákveðnar spurningar 

heldur er um opið samtal að ræða en rannsakandi er jafnframt með ákveðinn ramma utan um 

viðfangsefnið.65  

 

6.1. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessari viðtalsrannsókn var leitast við að fá fram viðhorf stjórnenda og starfsmanna til 

frammistöðumats SPRON og hvort þeir teldu frammistöðumatið vera skilvirkt og 

árangursríkt. Einnig var leitast við að fá svör frá þátttakendum um hvaða þættir hvetja 

starfsmenn til árangurs og bættrar frammistöðu. Sömuleiðis var leitast við að fá svör við því 

hvort frammistöðumat stuðlaði að starfsánægju og frumkvæði. Í þessari rannsókn voru notuð 

opin og óstöðluð viðtöl.  

 

Þátttakendur í viðtalsrannsókninni voru fimm talsins. Rætt var við tvo útibússtjóra, einn 

viðskiptastjóra, einn gjaldkera og að lokum við starfsmannastjóra SPRON. Rannsakandi valdi 

þessa aðila í samráði við starfsmannastjóra SPRON þar sem allir þessir aðilar hafa mikla 

reynslu, þekkingu og áhuga á frammistöðumati. Rannsakandi hefur ákveðið að gefa ekki upp 

nöfn þeirra einstaklinga sem rætt var við, þar sem um viðkvæmt og persónulegt efni getur 

verið ræða og þátttakendum í stað þess gefin dulnefni. Eftirfarandi eru nöfn sem notuð verða 

til að vitna í viðmælendur í viðtölunum. 

 

Tafla  2. Dulnefni viðmælenda og staða 
Dulnefni viðmælenda  Staða viðmælanda 

Sigmundur  Stjórnandi 

Gyða  Stjórnandi 

Arney  Stjórnandi 

Heiðrún Starfsmaður 

María  Starfsmaður 

 

                                                 
64 Blumberg, Cooper & Schindler (2005) s.193 
65 Blumberg, Cooper & Schindler (2005) s.295 
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Viðtöl fóru fram í SPRON dagana 18. mars til 6. apríl 2009. Öflun viðmælenda fór þannig 

fram að þeim var sendur tölvupóstur í upphafi rannsóknar þar sem viðfangsefnið var kynnt og 

þeir beðnir að veita viðtal. Allir þeir sem rannsakandi hafði samband við veittu samþykki sitt 

og voru mjög jákvæðir í garð rannsóknarinnar. Viðmælendur fengu ítarlega kynningu á 

rannsókninni í upphafi hvers viðtals. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og 

vitneskju og tóku um 45 til 75 mínútur og var fullum trúnaði heitið. Í viðtölunum var stuðst 

við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma en viðmælendum að öðru leyti gefið laust orðið. 

Spurningarnar voru opnar þar sem viðmælendum gafst kostur á að svara út frá eigin reynslu 

og þekkingu. Virk hlustun var notuð til að fylgja aðalatriðum eftir og ef þörf þótti voru 

spurðar frekari spurningar. Til þess að fá yfirsýn yfir viðtölin í heild voru þau afrituð frá orði 

til orðs eftir hvert viðtal. Síðan voru viðtölin borin saman og dregnir fram þeir helstu þættir 

sem viðmælendur voru sammála um. Einnig voru dregin saman þau atriði sem viðmælendum 

greindi á um eða höfðu mismunandi sjónarmið á. 

 

6.2. Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar um skilvirkni frammistöðumatsins hjá SPRON voru dregnar 

saman í átta meginefni sem þátttakendur voru sammála um og þrjú efni sem um voru ólík 

sjónarmið. Rannsóknarspurningarnar voru hafðar til hliðsjónar við greiningu efna ásamt þeim 

atriðum sem komu fram úr viðtölunum.  

 

6.2.1. Sameiginlegir þættir um skilvirkni 

Meginefnin sem viðmælendur voru sammála um eru eftirfarandi: 

 

1. Viðhorf til frammistöðumats  

2. Tilgangur frammistöðumats 

3. Undirbúningur frammistöðumats 

4. Heiðarleg endurgjöf 

5. Einkunnagjöf í frammistöðumati 

6. Vanmat starfsmanna á eigin frammistöðu 

7. Eftirfylgni og markmið 

8. Frumkvæði og árangur 

 



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  56

6.2.2. Viðhorf til frammistöðumats 

Þeir viðmælendur sem skýrsluhöfundur ræddi við voru allir á sama máli um að 

frammistöðumat væri nauðsynlegt og voru allir fylgjandi reglulegum 

frammistöðumatsviðtölum. Viðmælendum fannst skilvirkni frammistöðumatsins hafa aukist í 

áranna rás þar sem sífellt væri verið að breyta því og aðlaga að áherslum sem eru í fyrirtækinu 

hverju sinni og höfðu allir jákvætt viðhorf gagnvart því. Viðhorf Gyðu gagnvart 

frammistöðumati er eftirfarandi: 

 

“Ég er mjög fylgjandi frammistöðumati, bæði fyrir stjórnandann og 

starfsmanninn. Það má eiginlega ekki minna vera, starfsmannsins vegna. 

Stjórnandinn getur haft þetta eins og hann vill og getur kallað í starfsmann ef 

það þarf. Hér er frátekinn tími fyrir starfsmanninn, það finnst mér mjög 

mikilvægt, ekki spurning að ég er mjög meðmælt þessu.” (Gyða, 18.3.2009) 

 

Viðmælendur voru allir sammála um að viðtalið væri ekki síður mikilvægt fyrir starfsmanninn 

sjálfan en fyrirtækið og stjórnendur þess. María var mjög meðvituð um mikilvægi 

frammistöðumatsins: 

 

“Þetta er í raun viðtalið þar sem er alveg hlustað á þig frá a-ö finnst mér. 

Það er enginn annar til staðar, engin truflun, enginn sími; þetta er viðtalið, þú 

færð alveg þinn tíma.” (María, 30.3.2009) 

 

6.2.3. Tilgangur frammistöðumats 

Einnig voru viðmælendur sammála um að tilgangur viðtalanna væri skýr. Bæði starfsmenn og 

stjórnendur fái þar tækifæri til að ræða starfið og gagnkvæmar væntingar til þess. Þar sé 

vettvangur umræðu um starfsþróun, fræðslu og markmið og síðan en ekki síst um 

frammistöðu starfsmanns. Frammistöðuviðtalið hjálpi til við að sýna starfsmanni hvar hann 

stendur og bendir honum á hvað þarf að laga og breyta. Viðmælendur eru sammála um að 

frammistöðumatið ýti við starfsmönnum á jákvæðan hátt og sé vettvangur endurgjafar og 

hróss. Heiðrún hefur eftirfarandi um það að segja: 

 

“Tilgangurinn er að gera sér grein fyrir veikleikum sínum og styrkleikum og 

hvar ég vil bæta mig, mér finnst það skipta máli og það að fá að setjast niður 
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með yfirmanni i friði og segja hvernig maður hefur það og hvernig, hvað 

maður sjálfur vill, ef maður vill breyta einhverju hjá manni sjálfum eða ef 

maður er óánægður með eitthvað í umhverfinu, í starfinu. Þetta er til að íhuga 

manns stöðu og auðvitað vilja allir gera betur og maður vill gera betur! Og 

þá er gott að fá feedback á það hvað vantar upp á, hvaða liði.” (Heiðrún, 

25.3.2009) 

 

Viðmælendur voru ennfremur sammála um að frammistöðumatsviðtöl hefðu jákvæð áhrif á 

ánægju starfsmanna og nauðsynlegt væri að starfsmenn svöruðu spurningum heiðarlega til 

þess að ávinningur myndi nást af frammistöðumatinu.  

 

6.2.4. Undirbúningur frammistöðumats 

Viðmælendur voru allir sammála um að undirbúningur frammistöðumats hjá SPRON væri 

mjög góður og mjög vel undirbúið af hálfu starfsmannaþjónustu SPRON. Allar kynningar 

hafi verið til fyrirmyndar bæði fyrir starfsmenn og stjórnendur. Gyða segir: 

 

“Kynningarnar hafa verið fínar, það hafa verið námskeið fyrir stjórnendur og 

kynning í einingunum fyrir starfsmenn þannig að ég myndi halda að báðir 

aðilar hafi fullt af tækifærum til að fá fleiri upplýsingar ef þær vantar. Það 

hefur verið mjög fínt.  Mér finnst líka fínt, þó ég hafi gert þetta rosalega 

mörgum sinnum, að fá upprifjun.” (Gyða, 18.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála um að forsenda góðs viðtals og árangurs sé góður undirbúningur 

starfsmannsins og stjórnandans. Það sé lykilatriði að starfsmenn mæti vel undirbúnir í viðtöl 

og ef ljóst er að starfsmaðurinn mætir ekki undirbúinn þá er fundinn nýr tími til viðtalsins. 

Gyða segir ennfremur: 

 

“Maður kynnir þetta þannig, að hafir þú ekki undirbúið þig þá finnur maður 

bara nýjan tíma. Ég hef þurft að gera það. Og ef fólk, það hefur kannski 

komið fyrir 2-3 að fólk hafi komið með alveg óútfyllt, og maður er sestur 

niður, þá finnur maður nýjan tíma. Það er hvorki; starfsmaðurinn getur ekki 

boðið yfirmanninum þetta og yfirmaðurinn heldur ekki starfsmanninum.” 

(Gyða, 18.3.2009) 
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María telur undirbúning mjög mikilvægan og undirstaða þess að árangur verði af 

frammistöðumatinu: 

 

“það fer allt eftir þér og ef þú ert illa undirbúinn og ekki í stuði og þá ertu 

búinn að missa það sem þú hafðir, þetta tækifæri, þannig að þetta er undir þér 

sjálfri komið.” (María, 30.3.2009) 

 

6.2.5. Heiðarleg endurgjöf  

Viðmælendur voru sammála um að frammistöðumatið þyrfti að vera vettvangur heiðarlegra 

skoðanaskipta og mats á starfi starfsmanns. Virðing, kurteisi og opin tjáskipti séu mikilvæg 

og ekki megi ræða eingöngu neikvæða þætti heldur nota viðtalið sem vettvang fyrir hvatningu 

og endurgjöf. Forsenda þess að starfsmaðurinn viti hvar hann stendur sé að yfirmaðurinn sé 

heiðarlegur og sanngjarn í sínu mati og gefi þá endurgjöf sem nýtist starfsmanninum til þess 

að bæta sig á þeim sviðum sem þarf. Arney hefur eftirfarandi að segja: 

 

 “Það er akkúrat punkturinn með hvernig frammistöðumatið nýtist í raun og 

veru því ef það er ekki heiðarleiki af hálfu yfirmanns, hann þorir ekki eða 

leggur ekki alveg að fara í þessa þætti sem hann ætti virkilega að fara í, þá er 

þetta alveg gagnlaust tól. Og það getur þá gert meiri skaða en hitt. Að 

starfsmaðurinn labbar út með allt önnur skilaboð en í raun og veru upplifun 

yfirmannsins er á viðkomandi, þá er hann bara í sínum ranghugmyndaheimi 

um hvernig starfsmaður hann er. Og þetta er alveg þekkt, örugglega í öllum 

fyrirtækjum að starfsmenn hafi ekki hugmynd um það hvernig þeir eru metnir 

og meta sig allt öðruvísi en allir aðrir. Það held ég sé af því að endurgjöfin 

hefur ekki verið heiðarleg og ekki rétt.”(Arney 6.4.2009) 

 

6.2.6. Einkunnagjöf í frammistöðumati 

Viðmælendur voru allir sammála um að sá hluti frammistöðumatsins er varðar mat 

starfsmanna á eigin frammistöðu sé sá viðkvæmasti og erfiðasti. Fimm skala mælikvarði þar 

sem lægsti skali væri “Óviðunandi frammistaða” og efsti skali væri “Afburða frammistaða” 
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gerði starfsmönnum oft erfitt um vik að meta sig og sín störf. Sérstaklega þar sem um 

huglæga þætti er að ræða. Sigmundur hefur eftirfarandi um málið að segja: 

 

“Auðvitað er þetta kannski viðkvæmasti þátturinn í þessu. Og ég hef fundið 

það hjá mjög mörgum, meirihluta myndi ég segja, að þeim þykir þetta erfitt. 

Þau líta á þetta alvarlegum augum. Fyrir mér er þetta sjálfsagður hlutur en 

ég finn það að fólki finnst það vera í einhverju prófi.”(Sigmundur 18.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála um að stjórnendur nota skalann mismunandi mikið, sumir nýti 

t.d. aldrei efsta stigið. Það skýrist hluta til af orðaskýringu við mælikvarðann en þar er 

skilgreiningin “Afburða frammistaða, fer oft fram úr væntingum” Einnig væri aldrei notað 

neðsta stig í mælikvarða á frammistöðu eða “Óviðunandi frammistaða sem er nær 

undantekningarlaust undir væntingum” þar sem starfsmaður ætti í raun ekki lengur að vera í 

starfi. Sömuleiðis töldu viðmælendur erfitt að nota næst neðsta stig í mælikvarðanum nema þá 

að hægt væri að tengja hann einhverju ákveðnu efni. Almennt væri alltaf hægt að gera betur. 

Viðmælendur voru sammála um fimm skala mælikvarði kalli oft á það að merkt sé 

einhversstaðar við miðjuna.  

 

Viðmælendur voru ennfremur sammála að mikilvægt sé að þróa skalann eftir því sem reynsla 

og árangur segir til um og að frammistöðumatið verði að vera í sífelldri endurskoðun. Þróun 

skalans undanfarin ár sé jákvæð og auðveldara sé að nýta hann til mælinga á frammistöðu. 

Viðmælendur voru sammála um að nauðsynlegt væri að hafa einhverskonar skala til mælingar 

á frammistöðu og nauðsynlegt að hægt sé að nýta frammistöðumöt á milli ára til samanburðar. 

Þar sem matið er huglægt og mismunandi hvernig hver yfirmaður metur sína starfsmenn þá 

þyrfti að skoða frammistöðumat sérhvers stjórnanda, skoða mynstrið á milli ára og kanna 

hvort stjórnandi sé almennt að gefa einkunn í hærri skalanum eða þeim lægri. Heiðrún segir 

eftirfarandi: 

 

“...en það er með árangurinn af þessu, þetta verður að vera samanburðarhæft 

á milli kannana. Ég núna og ég næst, hvað hefur breyst, versnað, 

batnað.”(Heiðrún, 25.3.2009) 

 

Gyða hefur eftirfarandi að segja: 
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“Þetta er mat, frammistöðumat, mat á einhverju og það eru 10-20 stjórnendur 

sem taka viðtöl og matið verður alltaf eins og “mér” finnst. Og þá er í sjálfu 

sér ekki hægt að taka öll frammistöðumöt SPRON og keyra saman, af því að 

þetta eru ekki mælanleg atriði.” (Gyða, 19.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála um að það væri bæði auðvelt og erfitt að ræða ágreiningsmál í 

einkunnagjöf og að munur væri á stjórnendum hvað þetta varðaði. Einnig væri munur á 

starfsmönnum og yngra og menntaðra fólkið væri duglegra að segja til ef það væri ekki sátt 

við matið og væri almennt mun kröfuharðara en aðrir starfsmenn. Þegar um huglægt mat er að 

ræða getur verið erfitt að meta raunverulegan árangur sem báðir aðilar eru sammála um.  

María telur að þar sem frammistöðumatið sé huglægt og þar sem alltaf sé hægt að gera betur á 

öllum sviðum sé betra að taka við endurgjöf á ákveðnum þætti starfsins eða tengt á sérstakt 

verkefni. Það sé auðveldara að ná niðurstöðu sem báðir geta verið sáttir við:  

 

“þetta (frammistaða) er eitthvað sem alltaf má bæta en ef hann bendir mér á 

eitthvað í einu vissu verkefni þá gæti ég sagt það, ef mér fyndist það vera 

óréttlátt.”(María, 30.3.2009) 

 

Heiðrún telur erfitt að rökstyðja eigið mat á frammistöðu ef stjórnandi metur frammistöðuna 

lægri en hún sjálf gerir: 

 

“þetta finnst mér rosalega erfitt, hvernig á maður að rökstyðja það, maður 

hlýtur að þurfa að rökstyðja það. Mér finnst það kannski erfiðasti parturinn. 

Sannfæra einhvern annan um það að þú teljir þig vera betri en hann gerir.” 

(Heiðrún, 25.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála um að stjórnendur hefðu almennt yfirsýn yfir frammistöðu 

starfsmanna og þekktu vel til sinna starfsmanna, bæði styrkleika og veikleika. Stærð 

vinnustaðarins og fjöldi starfsmanna í hverri einingu hefði þó áhrif. Um leið og einingarnar 

stækka gæti það haft áhrif á yfirsýn stjórnanda; hann verði ekki lengur í návígi við alla og 

þekki því misvel sína starfsmenn og þeirra störf og eigi því erfiðara með að meta huglæga 

þætti í frammistöðumatinu. Heiðrún hefur farið í mörg frammistöðumöt hjá mismunandi 

stjórnendum og telur að það sé þó nokkur munur á því hversu vel stjórnandinn þekkir til verka 

starfsmanna sinna. 
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“...hlýtur að vera erfitt, maður veltir fyrir sér hvort það sé mikil fjarlægð milli 

yfirmanns og starfsmanns. Eru þetta það margir að yfirmaðurinn hefur ekki 

yfirsýn?” (Heiðrún, 25.3.2009) 

 

6.2.7. Vanmat starfsmanna á eigin frammistöðu. 

Viðmælendur eru allir sammála um að flestir starfsmenn undirmeti frammistöðu sína í 

frammistöðumatinu. Sigmundur telur að konur hafi frekar vanmetið sig í gegnum tíðina þótt 

það sé að breytast. Gyða telur að það sé svolítið í þjóðarsálinni að hreykja sér ekki: 

 

“En er ekki líka gagnrýni á einkunnagjöfina oft frá starfsmanninum sjálfum, 

af því að það er svo vont að segja “Ég er frábær” Fólk undirmetur sig, 95% 

af fólki undirmetur sig. Oftar en ekki þarf stjórnandinn að leiðrétta það. 

Kippa því aðeins upp.”(Gyða, 19.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála um að starfsmenn séu hræddir um að meta sig of hátt ef 

stjórnandinn er ekki á sömu skoðun. Skilvirknin hafi þó aukist síðustu ár þar sem báðir aðilar 

mæta með matsblaðið og ræða hvern lið fyrir sig. Þá kemur stundum í ljós að stjórnanda 

finnst að starfsmaður hafi vanmetið sig og standi sig mun betur en hann heldur. Það sé þá líka 

gott tækifæri til að ræða þá hluti og er þá jákvæð endurgjöf og hvatning til starfsmannsins. 

Heiðrún hefur eftirfarandi um málið að segja: 

 

“Maður vill ekki segja að maður sé eitthvað frábær, það er kannski ekki í eðli 

manns og maður fer kannski ekki þá leiðina að segja að maður sé frábær, þá er 

gaman að mæta einhverjum öðrum, yfirmanni, sem er búinn að hugleiða “hvernig 

er ég” og það er gott að fá mat á því. Ég sé mig kannski í öðru ljósi en einhver 

annar.” (Heiðrún, 25.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála um að því oftar sem starfsmenn fara í gegnum frammistöðumatið 

því auðveldara sé fyrir þá að meta sig á raunhæfan hátt. Starfsmenn eflast með hverju árinu og 

það endurspeglast í frammistöðumatinu og þá er líklegt að mat yfirmanns og mat starfsmanns 

á eigin frammistöðu sé komið í jafnvægi þar sem sjálfstraust starfsmannsins hefur jafnan 

aukist.  



Háskólinn á Bifröst  Viðskiptadeild   

 

  
  
  
  62

6.2.8. Eftirfylgni og markmið  

Viðmælendur voru allir sammála um að eftirfylgni frammistöðuviðtala væri mjög ábótavant 

bæði af hálfu stjórnenda og starfsmanna. Allir voru sammála um að eftirfylgnin eigi að vera á 

eigin hendi og svo yfirmanns og að bæði starfsmenn og stjórnendur þurfi að taka sig á í 

þessum efnum. Sigmundur segir: 

 

“Og það sem ég held að megi kritisera vafalaust hjá flestum í sambandi við 

frammistöðumat, þetta er tekið allt og unnið samviskusamlega, markmið í 

gangi, síðan vantar eftirfylgnina hjá okkur, sem erum þá yfirmenn, og að 

sjálfsögðu eigin agi, en fólkið sem er að setja sér markmið, er ekki nógu agað 

og þeir sem eru yfir og eiga að fylgja málunum eftir eru heldur ekki nógu 

agaðir. Að þessu leyti. Ég held að þetta vanti alveg upp á hjá okkur. Og er 

sjálfur meðvitaður um þetta, stend mig að þessu sjálfur. Leyni því 

ekkert.”(Sigmundur, 18.3.2009)  

 

Viðmælendur eru sammála um að þetta sé mjög bagalegt því það sé nauðsynlegt fyrir 

starfsmenn að fylgja eftir sínum markmiðum til þess að þróast áfram í starfi. Ef starfsmenn 

eru að standa sig vel þá þurfa þeir að vita af því og ef þeir eru ekki að standa sig þá þurfa þeir 

líka að vita það svo þeir geti bætt sig. Allir viðmælendur eru sammála um að þetta sé að hluta 

til skortur á aga bæði starfsmanna og stjórnenda og einnig skortur á kerfi sem gæti haldið utan 

um eftirfylgnina. Einnig að vinnuálag, breytingar eða aðrar aðstæður verða til þess að 

eftirfylgnin er ekki sett í forgang. Gyða telur að án einhverskonar kerfis sé eftirfylgnin í raun 

og veru dauðadæmd því það sé ekki hægt að muna markmið starfsmanna og fylgja þeim 

þannig eftir. 

 

“Eftirfylgnin er rosalega misjöfn. Ég hef sjálf stundum verið með Excel skjal, 

skrifað niður tímaröð og minnt fólk á og svo kemur eitthvað upp á og þá 

flosnar þetta upp. Svo þegar maður er að minna á sjö mánuðum síðar þá er 

eins og “frammistöðumat, bíddu hvað var það aftur? Svo þegar koma öðruvísi 

tímar, bankahrun, þá fer allt svona undir stól. Og það þarf ekki að vera 

bankahrun. Bara allskonar stór málefni. Eitthvað annað sem er mikilvægara.” 

(Gyða, 19.3.2009) 
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Viðmælendur eru sammála um að nauðsynlegt sé að finna góða skilvirka leið til þess að fylgja 

frammistöðuviðtölunum eftir og þeim markmiðum sem sett eru þar. Þegar líður að 

frammistöðumati fá starfsmenn markmið síðasta mats í hendur og það vekur fólk oftar en ekki 

upp við það að ekkert hefur gerst neitt í þeim efnum. Eins og þetta er gert í dag þá hefur 

yfirmaður á hverjum stað utanumhald um eftirfylgnina á sinn hátt og það með misskilvirkum 

hætti. Gyða óskar eftir einföldu kerfi sem getur haldið utan um eftirfylgnina: 

 

“Við erum kannski að finna upp hjólið allstaðar, auðvitað á hver og einn 

yfirmaður að skipuleggja sitt starf og svoleiðis en ég gæti trúað að það myndi 

hjálpa ef það væri einhver grind utan um eftirfylgni. Ég gæti séð fyrir mér 

kannski eitt blað sem héti “Eftirfylgni” og þú gætir verið með nöfnin og kross 

í mars, apríl og maí eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað nógu einfalt.” (Gyða, 

19.3.2009) 

 

Viðmælendur eru sammála um að ekki megi gleyma því að markmiðin séu á ábyrgð 

starfsmannsins sjálfs. Það er fyrst og fremst hans að bera ábyrgð á sinni starfsþróun, sínum 

þroska og eigin markmiðum. Viðmælendur benda einnig á það að mörgum finnist erfitt að 

setja sér markmið og eigi stundum erfitt með að finna sér þótt ekki sé meira en eitt markmið. 

Það gæti haft áhrif á hvort starfsmaðurinn er að fylgja markmiðum sínum eftir. Gyða telur að 

margir góðir starfsmenn eigi mjög erfitt með að finna sér markmið þótt um mjög góða 

starfsmenn sé að ræða: 

 

“Það er oft erfitt að setja sér markmið ef fólk hefur enga stefnu og það er fullt 

af fólki sem stendur sig frábærlega i starfi, algerir klettar en þeim líður bara 

vel þar sem þeir eru. Langar ekki til að læra meira, telja sig ekki þurfa þess, 

og það er oft erfitt að setja markmið fyrir þessa starfsmenn eða fyrir þá að 

setja sér markmið.” (Gyða, 19.3.2009) 

 

6.2.9. Frumkvæði og árangur 

Viðmælendur voru sammála um marga árangurshvetjandi þætti. Vissan fyrir að standa sig vel 

í starfi og að vita það að yfirmaðurinn er ánægður með starfið og það sé metið að verðleikum. 

Að vera hluti af hópnum og vera velkominn í þessum hópi. Hvatning, kaupaukar og bónusar 
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skipta líka máli. Heiðrún segir eftirfarandi um hvað hvetur hana helst til frumkvæðis og 

árangurs: 

 

“Að röddin þín heyrist og svo kaupaukar, átök og annað sem fólk fær bónusa 

fyrir. Og að vera hluti af, vita af því að þú átt þátt í velgengni fyrirtækisins og 

vera hluti af þessari heild sem er að ganga vel, eða illa eins og núna, það að 

finnast þú vera hluti af hópnum.” (Heiðrún, 25.mars 2009) 

 

Viðmælendur voru einnig sammála um að starfið þyrfti að vera áhugavert og skemmtilegt og 

að það beri árangur og tilfinningin fyrir mikilvægi hvers og eins. María telur að hver 

einstaklingur þurfi að finna fyrir því að hann skipti máli og að starf hans skipti máli. Það sé 

undirstaðan fyrir því að starfsmaðurinn nái árangri í sínu starfi og að honum líði vel og þróist 

í starfinu. 

 

“Það þurfa bara allir að finna til sín, alveg sama hvað þeir eru að gera og 

læra, þetta þarf að vera, margþætt, halda áfram, þróast, læra meira, það er 

alltaf eitthvað nýtt sem hefur haldið manni á tánum.” (María, 30.3.2009) 

 

Viðmælendur voru sammála því að samstarfsfólkið hefði mikil áhrif á starfsánægju, að það sé 

gott að koma í vinnuna og gott að vinna á vinnustaðnum. 

 

Viðmælendum fannst frammistöðumat almennt hvetja fólk til frumkvæðis og árangurs þar 

sem um stjórntæki væri að ræða og fólk vissi af því. Þá er hvatning til að bæta sig á ákveðnum 

sviðum þar sem fólk veit að það þarf að mæta aftur í frammistöðumat og vill þá vera búið að 

bæta sig fyrir næsta viðtal. 

 

6.3. Mismunandi sjónarmið  

Viðmælendur voru með mismunandi sjónarmið gagnvart eftirfarandi meginefnum: 

1. Tíðni frammistöðumata og viðtöl 

2. Notkun skala í einkunnagjöf 

3. Eftirfylgni slæmrar frammistöðu 
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6.3.1. Tíðni frammistöðumata og viðtöl. 

Viðmælendur voru ekki sammála um tíðni formlegra frammistöðumata. Sumir vildu hafa 

frammistöðumat einu sinni á ári með eftirfylgni þar sem frammistöðumatið sé stjórntæki til að 

koma á framfæri ábendingum á báða bóga og veltu fyrir sér hversu langur tími má líða á milli 

viðtala svo skilvirkni sé náð. Allir voru þó sammála um að það þurfi að vera viðtal milli 

stjórnanda og starfsmanns á hverju ári í það minnsta en skiptar skoðanir um hversu formlegt 

það eigi að vera. Gyða er hlynnt frammistöðumati á hverju ári: 

 

“Ekki sjaldnar en einu sinni á ári ef þetta á að virka. Eftir eitt ár eða eitt og 

hálft ár er farið að snjóa svakalega í. Þú ræður þig í vinnu og þetta er starfið 

og þú átt að þróast, þroskast og læra meira, þetta er einskonar rammi um 

það, til að fylgjast með þínum þroska, það þarf að hlúa svolítið að því. Mér 

finnst það detta niður ef það er ekki nógu ört.” (Gyða, 19.3.2009) 

 

Heiðrún vildi hafa frammistöðumat á tveggja ára fresti en hafa annarskonar viðtöl þar á milli.  

Sigmundur bendir á að upplifun starfsmanna skv. vinnustaðagreiningu hefur sýnt að ef 

fyrirtækið er ekki með frammistöðumat fyrir framkvæmd vinnustaðagreiningarinnar þá finnst 

starfsfólki eins og það hafi ekki átt viðtal við yfirmann þ.e. að rætt hafi verið við hann á 

síðustu sex mánuðum um starf hans þrátt fyrir að þessir aðilar séu að tala saman reglulega. 

Sigmundur segir ennfremur: 

 

“Við þurfum að vera meðvituð um það að starfsmaðurinn, hann vill fá 

formlegt viðtal. Til þess þurfum við ekki frammistöðumat. Þ.e.a.s. formlegt. 

Svo ég vísi nú aftur í það um árið þegar við slepptum frammistöðumatinu, og 

ræddum markmið, þá setti maður inn tíma; ég ætla að fá að hitta alla 

starfsmenn í næstu viku og raða á vikuna tímum, þó það sé ekki nema hálftími, 

og fara yfir ákveðin mál. Það er formlegt viðtal. Og ég tel að við þyrftum að 

velta þessu fyrir okkur stjórnendur, að gera meira af þessu. Og þá ekki 

endilega bara taka fyrir einhver markmið heldur þá hvernig líður þér í 

starfinu.”(Sigmundur, 18.3.2009) 

 

Það sé því þörf á reglulegum viðtölum sem bókuð eru með formlegum hætti svo 

starfsmaðurinn átti sig á því að um viðtal sé að ræða en ekki þurfi að vera um formlegt 

frammistöðumat að ræða. Það væri hægt að ræða vítt og breytt um starfið, hvað er ætlast til af 
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starfsmönnum og ef um einhverjar athugasemdir er að ræða af hálfu starfsmanna þá er hægt 

að fara í gegnum það án þess að það sé of formlegt og án þess að um einkunnagjöf sé að ræða.  

 

6.3.2. Notkun skala í einkunnagjöf 

Viðmælendur voru ekki sammála um notkun stjórnenda á skala í einkunnagjöf. Sigmundur 

segist svara sjaldan eða aldrei í efsta stigi þar sem um “afburða frammistöðu” sé að ræða. Það 

sé þó aðeins að breytast eftir að heiti og skýringu á skalanum var breytt. 

 

“maður svarar þegar maður er mjög ánægður í næst efsta stigi. Af því ég lít 

alltaf á afburða sem efsta stig. Það sem ég hef stundum kritiserað í 

frammistöðumatinu er...sem betur fer er búið að leiðrétta þá könnun miðað 

við könnunina þar á undan. Hún var fáránleg, því að í raun átti enginn að 

fara í efsta stig” En hérna kemur í einkunnagjöfinni s.s. 4 “eftirtektarverð 

frammistaða, hefur farið fram úr væntingum” Er í raun mjög góð 

frammistaða. Svo kemur 5. “Afburða frammistaða, fer oft fram úr 

væntingum” þetta er miklu betra orðalag og ég er sáttur að mörgu leyti við 

þetta. Og þetta er leiðrétting frá fyrra.”(frammistöðumati) (Sigmundur, 

18.3.2009) 

 

Gyða er á allt annarri skoðun og telur að það eigi tvímælalaust að nota allan skalann: 

 

“Ég hef heyrt frá stjórnendum “já ég gef aldrei meira en gott” Ég hef heyrt 

þetta. Þetta á náttúrulega ekki að heyrast. Þetta er ekki sanngjarnt.”(Gyða, 

19.3.2009) 

 

6.3.3. Eftirfylgni slæmrar frammistöðu 

Þrír viðmælendur voru sammála um að það væri mjög letjandi fyrir frammistöðu starfsmanna 

og samstarf í einingunum ef ekki er tekið á stjórnunarlegum vandamálum hvað starfsmenn 

varðar. Ef einhver starfsmaður er ekki að fylgja með hópnum, kemst upp með framkomu eða 

hegðun sem ekki samræmist heildinni, þá komi upp ójafnvægi sem hafi áhrif á alla og hafi 

slæm áhrif á aðra starfsmenn sem vilja sýna árangur og metnað í starfi og góða þjónustu. 

Sigmundur hefur ákveðnar skoðanir á þessu máli: 
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“...þá hefur það kannski verið “tendens” bæði hjá SPRON og annarstaðar að 

þar sem hefur vantað fólk, að það hefur verið fullt af vanhæfu fólki innanum 

og það er mjög slæm fyrirmynd fyrir hina sem eru að vinna 

samviskusamlega...en það er “tendens” í stað þess að víkja honum úr starfi, 

til að flytja hann í aðra deild og vandamálið flutt úr einni deild í aðra, í fyrsta 

lagi finnst mér þetta ljótt og engum greiði gerður, ekki heldur 

starfsmanninum, hann verður ekki betri, er bara á vitlausri hillu og gæti 

plummað sig betur við að fara í annað starf.” (Sigmundur, 18.3.2009) 

 

Þessir viðmælendur voru sammála um nauðsynlegt sé að taka á þeim málum starfsmanna er 

varða daglega stjórnun. Kröfur og væntingar til starfsmanna séu miklar og óþolandi ef einhver 

starfsmaður er ekki að uppfylla sömu kröfur og vænst er til eða kemst upp með óæskilega 

hegðun. Ef um óleyst mál af þessum toga er að ræða, kemur það niður á frammistöðu og 

samstarfi allra starfsmanna og líðan þeirra í vinnunni. Þetta séu samt málefni sem þarf að 

ræða og leysa strax og ekki eigi að bíða eftir frammistöðumati til lausnar slíks ágreinings.  
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7. Niðurstöður og umræður 

Notkun frammistöðumats hefur verið að aukast í íslenskum fyrirtækjum síðustu ár og hafa 

stjórnendur uppgötvað gildi þess og mikilvægi sem stjórntækis til að meta frammistöðu 

starfsmanna og stuðla að starfsánægju með því að leggja áherslu á markmið, þjálfun og þróun 

starfsmanna. SPRON hefur mikla reynslu af gerð frammistöðumats og hefur framkvæmt slíkt 

mat í hartnær 20 ár. Rannsakandi hefur mikinn áhuga á því hvort frammistöðumatið sé það 

stjórntæki sem til er ætlast og ákvað því að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu:   

 

Hver er skilvirkni frammistöðumats SPRON? 

 

7.1.  Skilvirkni frammistöðumats SPRON 

 

7.1.1. Hvert er viðhorf starfsmanna SPRON til framm istöðumats? 

Eins og fram hefur komið voru þátttakendur í spurningakönnuninni langflestir með frekar 

jákvætt eða mjög jákvætt viðhorf gagnvart frammistöðumati, voru ánægðir með undirbúning 

þess og töldu það hvetjandi á jákvæðan hátt. Sömuleiðis töldu þeir markmið þess vera skýr og 

þeir undirbúa sig vel fyrir frammistöðuviðtalið. Viðmælendur skýrsluhöfundar voru sama 

sinnis og voru með mjög jákvætt viðhorf gagnvart frammistöðumati og fannst tilgangur þess 

ljós. Það má því draga þá ályktun að mannauðsstjórnun SPRON og stjórnendur virðast vera 

standa sig vel á sviði kynninga og upplýsingagjafar varðandi frammistöðumatið. 

 

Niðurstaða spurningakönnunarinnar leiðir í ljós að starfsmenn líta almennt á 

frammistöðumatviðtalið sem tvíhliða boðskipti og báðir aðilar fái að tjá sig. Sumum þykir þó 

erfitt að tjá sig frjálst í samtalinu og eiga erfitt með að færa rök fyrir þeim atriðum þar sem 

stjórnandi er á annarri skoðun en starfsmaðurinn. Mælikvarði um mat á frammistöðu veldur 

ýmsum erfiðleikum fyrir bæði stjórnendur og starfsmenn, aðallega þar sem um mat á 

huglægum þáttum er að ræða. Viðtalskönnunin leiddi í ljós að starfsmönnum þykir erfitt að 

meta eigin frammistöðu á mælikvarðanum og vanmeta sig í flestum tilfellum. Einnig kemur í 

ljós að stjórnendur nota og túlka mælikvarðann á mismunandi hátt. Athygli vekur að 

starfsmenn eru samt almennt hlynntir því að störf þeirra séu metin á mælikvarða og því er 

brýnt fyrir stjórnendur SPRON að endurskoða hann svo um hann náist sátt og hann geti nýst 

sem það mælitæki sem til er ætlast. 
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Mjög sterk samsvörun er í svörum viðmælenda í viðtalskönnuninni og niðurstöðum úr 

spurningakönnuninni er varðar eftirfylgni og endurgjöf. Almennt virðast starfsmenn fá góða 

endurgjöf í viðtalinu sjálfu en síðan virðist botninn detta úr og starfsmenn fá ekki þá 

endurgjöf sem nauðsynleg er í daglegu starfi.  Eftirfylgninni er sömuleiðis ábótavant skv. 

niðurstöðum beggja rannsóknaraðferðanna. Athygli vekur að bæði stjórnendum og 

starfsmönnum þykir skorta á endurgjöf og eftirfylgni og niðurstaða spurningakönnunarinnar 

var skýr þegar spurt var um hverju starfsmenn vildu helst breyta við frammistöðumatið en þar 

var betri eftirfylgni oftast nefnd. Það bendir til þess að það vanti skilgreindan ramma utan um 

hvorutveggja og er hér talsvert tækifæri til úrbóta.  

 

7.1.2. Hvaða þættir örva og hvetja starfsmenn til á rangurs?  

Niðurstaða spurningakönnunarinnar er afgerandi þegar litið er til þeirra þátta sem hvetja 

starfsmenn til árangurs en þar voru hrós og hvatning oftast nefnd. Því næst var bent á 

mikilvægi yfirmanna sem þurfa að stuðla að jákvæðu og hvetjandi umhverfi, sýna skilning á 

störfum og álagi og sýna starfsmönnum umhyggjusemi. Einnig þurfa yfirmenn að styðja 

starfsmenn, veita þeim eftirtekt og viðurkenningu fyrir vel unnin störf og ekki síst veita þeim 

virka endurgjöf og sýna eftirfylgni. Viðmælendur voru sammála um marga árangurshvetjandi 

þætti. Vissan fyrir að standa sig vel í starfi og vita að það sé metið að verðleikum og að vera 

hluti af hópnum. Starfið þarf að vera áhugavert, skemmtilegt og bera árangur. Hvatning í 

formi kaupauka og árangurstengdra greiðslna hvetja líka til árangurs.  

 

7.1.3. Hvetur frammistöðumat SPRON til árangurs og frumkvæðis? 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni varðandi árangur frammistöðumatsins bera vitni um 

skort á eftirfylgni og endurgjöf. Aðeins um helmingur starfsmanna telur að frammistöðumatið 

hjálpi til við að ná árangri í starfi, hvetji til frumkvæðis og hafi áhrif á þjónustugæði, 

starfsánægju og starfsþjálfun. Niðurstaða viðtalskönnunarinnar gefur nokkuð aðrar 

niðurstöður en þar eru viðmælendur almennt á þeirri skoðun að árangur af frammistöðumati 

sé mun meiri. Viðmælendum fannst frammistöðumat almennt hvetja fólk til árangurs og 

frumkvæðis þar sem um stjórntæki væri að ræða og starfsmenn væru meðvitaðir um það. Þá 

væri hvatning til að bæta sig á ákveðnum sviðum þar sem fólk væri meðvitað um næsta 

frammistöðumat og vildi þá vera búið að bæta sig. Þessi munur á niðurstöðum gæti stafað af 
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því að viðmælendur hafa allir mikla reynslu og þekkingu á frammistöðumatsferlinu og gæti 

það útskýrt jákvæðari afstöðu þeirra gagnvart þessum þáttum. 

 

Þegar allar þessar niðurstöður eru dregnar saman þá er það mat rannsakanda að aðdragandi, 

undirbúningur og framkvæmd frammistöðumats SPRON sé skilvirkt og gott ferli eins langt og 

það nær. Það er þó greinileg þörf á að endurskoða mælikvarða um mat á frammistöðu svo um 

hann náist sátt og að hann geti nýst sem sanngjarnt og réttlátt mælitæki á frammistöðu 

starfsmanna. Það sem vekur samt mesta athygli í þessari spurningakönnun er hversu 

eftirfylgni og endurgjöf er ábótavant og að bæði stjórnendur og starfsmenn eru sammála um 

það. Þetta virðist koma niður á árangri starfsmanna og frumkvæði og einnig þjálfun og 

starfsánægju. Það er því niðurstaða rannsakanda að frammistöðumatið sé á heildina litið ekki 

nægilega skilvirkt stjórntæki í mannauðsstjórnun SPRON. 

 

7.2. Hagnýtt gildi skýrslu 

Tilgangur höfundar með gerð þessarar skýrslu var að vinna hagnýtt verkefni sem gæti nýst 

stjórnendum SPRON. Það er mat höfundar að þessi skýrsla hafi varpað ljósi á styrkleika og 

veikleika frammistöðumats SPRON sem stjórntækis. Höfundur vonast til að þessi skýrsla geti 

nýst sem grunnur að endurbótum frammistöðumats hjá SPRON. 

 

7.3. Ráðleggingar til fyrirtækis 

Rannsakandi telur að mannauðsstjórnun SPRON þurfi að endurskoða ferli frammistöðumats í 

heild sinni hjá fyrirtækinu. Endurskoða þarf mælikvarða í samvinnu við stjórnendur og 

starfsmenn t.d. að breyta kvarðanum eða skýringum hans svo sátt náist um notkun hans og 

túlkun. Það þarf að finna ferli fyrir eftirfylgni svo stjórnendur geti á árangursríkan hátt fylgt 

eftir markmiðum starfsmanna og veitt þeim þá endurgjöf sem nauðsyn er á í daglegu starfi. 

Rannsakandi leggur til að frammistöðumat verði haldið einu sinni á ári í upphafi árs eða í 

kjölfar markmiðssetninga fyrirtækisins sjálfs. Rannsakandi leggur einnig til að bætt verði við 

óformlegum en formlega bókuðum samtölum án mati á mælikvarða og væri skilvirkast að 

hafa slík viðtöl á haustmánuðum svo hægt sé að meta árangur starfsmannsins og gera 

viðeigandi ráðstafanir ef starfsmaðurinn er ekki á réttri leið. Einnig ráðleggur rannsakandi að 

stjórnendur nýti sér betur að bóka reglulega og stutta fundi með starfsmönnum þar sem þeim 

er veitt endurgjöf á þeirra störf. Rannsakandi telur að efla þurfi endurgjöf og eftirfylgni á 
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öllum stjórnunarstigum fyrirtækisins svo hægt sé að skapa menningu um þessa hluti sem allir 

gætu tekið þátt í.  

 

7.4. Frekari rannsóknir 

Þessi skýrsla hefur varpað ljósi á viðhorf starfsmanna SPRON til frammistöðumats og kannað 

þá þætti sem hvetja starfsmenn til árangurs. Fróðlegt væri að gera frekari rannsóknir á 

frammistöðumati t.d. að skoða frammistöðumat hjá fyrirtækjum í sömu atvinnugrein og gera á 

þeim samanburð. Er frammistöðumat að hafa tilætlaðan árangur og ef ekki þá hvers vegna. 

Einnig væri athyglisvert að skoða hvort viðhorf starfsmanna til starfsins og fyrirtækisins séu 

mismunandi eftir því hvort þeir hafa farið í frammistöðumat eða ekki. Það væri einnig 

fróðlegt að tengja niðurstöður úr frammistöðumati við þjónustumælingar og 

vinnustaðagreiningar og sjá hvort einhver fylgni sé þar á milli. 
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8. Lokaorð 

Vinna höfundar við þessa skýrslu dýpkaði skilning hans á viðfangsefninu. Með því að beita 

tveimur ólíkum rannsóknaraðferðum álítur höfundur að niðurstöður skýrslunnar geti verið 

marktækari en ella. Niðurstöður spurningakönnunarinnar styðja þannig að mörgu leyti við og 

samsvara niðurstöðum viðtalskönnunarinnar.  

 

Höfundur telur mikilvægt að frekari rannsóknir á skilvirkni frammistöðumats í fyrirtækjum á 

Íslandi verði gerðar. Slíkar rannsóknir geta hjálpað fyrirtækjum til þess að hanna og nýta þetta 

stjórntæki á árangurríkan hátt. Mannauður í fyrirtækjum er mikilvægur og skiptir miklu máli í 

árangri fyrirtækisins. Ef rétt er staðið að frammistöðumati eflir það og bætir frammistöðu 

starfsmanna og eykur starfsánægju og tryggð. 

 

Í því breytilega og ókyrra umhverfi sem íslensk fyrirtæki eru nú að ganga í gegnum getur 

formlegt frammistöðumat nýst sem mikilvægt stjórntæki. Á tímum hagræðingar og 

endurskipulagningar getur frammistöðumat og upplýsingar úr því jafnframt hjálpað 

stjórnendum til þess að taka mikilvægar stjórnunarlegar ákvarðanir og um leið verið 

vettvangur til endurgjafar sem eflir samstöðu, ánægju og tryggð starfsmanna.  

 

 

 

 

“Það þurfa allir að finna til sín, alveg sama hvað þeir eru að gera...”66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Álit viðmælanda í viðtalskönnun um undirstöðu árangurs bls.63 
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