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Abstract 

Employee’s performance can be different and how they exert 

themselves on the job is unequal. For the last few years human 

resource management and performance management have become 

more recognized by the world of personnel management. This 

method of managing human resource has turned out well and a 

growing number of firms are starting to use it.  

The purpose of this essay is to find out whether performance 

management has any affect on the use of human resource in 

organizations. This will be looked at in the context of labour 

turnover, quality service, staff initiative, sexual wage difference and 

organizations total results.  

The study shows that Icelandic firms don’t use performance 

management a great deal but it has been increasing. Its use results in 

lower labour turnover, more quality service, increased staff initiative 

and better organizations total results. On the other hand it seems that 

it doesn’t lead to lesser sexual wage difference, which is interesting.  

The use of performance management is an interesting alternative for 

organizations in today’s hard competition where firms are fighting 

about the market and good personnel. 
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Performance management 
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Útdráttur 

Frammistaða starfsmanna getur verið mismunandi og mjög misjafnt 

er hve mikið starfsfólk leggur sig fram í því starfi sem það sinnir. Á 

undanförnum árum hefur mannauðsstjórnun og frammistöðustjórnun 

verið að ryðja sér til rúms í heimi starfsmannastjórnunar. Þessi 

aðferð við að stjórna þeim mannauð sem finnst innan fyrirtækisins 

hefur reynst vel og fyrirtæki eru í sívaxandi mæli að nýta sér hana. 

Verkefni þetta miðar að því að skoða hvaða áhrif notkun 

frammistöðustjórnunar hefur á nýtingu mannauðs í fyrirtækjum. 

Þetta er skoðað í samhengi við starfsmannaveltu, þjónustugæði, 

frumkvæði starfsmanna, launamun kynjanna og heildarárangur 

fyrirtækja. 

Rannsóknin sýnir að notkun frammistöðustjórnunar í íslenskum 

fyrirtækjum er enn sem komið er frekar lítil en fer vaxandi. Notkun 

hennar leiðir til minni starfsmannaveltu, meiri þjónustugæða, aukins 

frumkvæðis og betri heildarárangurs fyrirtækja. Aftur á móti virðist 

hún ekki leiða til minni launamunar kynjana sem er athyglisvert. 

Notkun frammistöðustjórnunar er því mjög áhugaverður kostur fyrir 

fyrirtæki í síharðnandi samkeppnisumhverfi þar sem barist er um 

hvoru tveggja markaðinn og gott starfsfólk. 

Lykilorð 
Frammistöðustjórnun 

Mannauðsstjórnun 

Starfsmannastjórnun 

Starfsmannavelta 

Þjónustugæði 
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Inngangur 

Flestir starfsmenn uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra, 

sumir gera meira að segja enn betur og leggja sig alla fram um að 

standa sig sem best í starfi. Aðrir starfsmenn geta sjaldan gert það 

sem til er ætlast af þeim og hlýða jafnvel ekki þeim fyrirmælum sem 

fyrir þá eru lögð. Jafnvel fyrirmyndar starfsmenn gera stundum 

ranga hluti og stundum gera þeir jafnvel ekki neitt. Flestir 

stjórnendur hafa ábyggilega einhvern tíma spurt sig, hvers vegna 

starfsmennirnir geri ekki það sem til er ætlast af þeim (Fournies, 

1999, bls. 11). Staðreyndin er sú að óhlýðni starfsmanna má í 

langflestum tilvikum rekja til stjórnenda og þeirra stjórnunaraðferða 

sem beitt er. Algengast er að markmið starfsins séu óljós og alls ekki 

á hreinu til hvers er ætlast af starfsmanninum. Ein aðferðin til að 

forðast þessar aðstæður er að taka upp frammistöðustjórnun og 

kerfisbundið frammistöðumat. 

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvaða áhrif frammi-

stöðustjórnun hefur á nýtingu mannauðs í fyrirtækjum. Skoðuð 

verður starfsmannavelta, þjónustugæði, launamunur kynjanna, 

frumkvæði starfsfólks og heildarárangur fyrirtækja (velta). Skoðað 

verður hvort marktækur munur sé á þeim fyrirtækjum sem nota 

frammistöðustjórnun og þeim sem ekki beita henni. Einnig verður 

skoðað hvort aðrir þættir, eins og stærð fyrirtækjanna eða 

staðsetning, hafi áhrif. 

Rannsóknarspurning: Hvaða áhrif hefur notkun frammistöðu-

stjórnunar á nýtingu mannauðs í fyrirtækjum? 

Starfsmannaveltu 

Þjónustugæði 

Frumkvæði 

Launamun kynjana 

Heildarárangur fyrirtækja (veltu) 
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Tilgáta: Notkun frammistöðustjórnunar eykur frumkvæði 

starfsfólks, minnkar starfsmannaveltu, eykur þjónustugæði, minnkar 

launamun kynjana og bætir heildar árangur fyrirtækja. 

Kannað verður hver staða frammistöðustjórnunar er í fyrirtækjum á 

Íslandi í dag og skoðað hvort einhverjar breytingar kunni að verða á 

þessum málum í framtíðinni. 

Við framkvæmd verkefnisins verður notuð lýsandi rannsókn þar 

sem spurningalistar verða sendir til 200 fyrirtækja og lagðar fyrir 

spurningar sem tengjast efninu. Síðan verða niðurstöður 

könnunarinnar skoðaðar og settar fram. 

Fyrst verður leitast við að kynna mannauðsstjórnun og 

frammistöðustjórnun á fræðilegan hátt. Síðan verða niðurstöður 

könnunarinnar kynntar og bornar saman við það sem fram kemur í 

fræðunum og að lokum verða settar fram niðurstöður verkefnisins. 
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1 Mannauðsstjórnun 
Umræðan um mannauðsstjórnun er í raun langt því frá að vera ný af 

nálinni, allt frá upphafi hefur krafan um að ná sem mestu út úr 

vinnuaflinu verið við lýði og margar kenningar komið fram um þetta 

efni. Hin eiginlega mannauðsstjórnun kom þó ekki fram fyrr en í 

kringum 1980. Í mannauðsstjórnun er litið á mannauðinn sem 

verðmæti sem þarf að stjórna líkt og öðrum eignum fyrirtækisins 

(Torrington og Hall, 1998, bls. 12). 

1.1 Hvað er mannauður 

Mannauður er fjárfesting fyrirtækjana í menntun, þjálfun og 

þekkingu starfsfólksins. Þessi auður getur verið tvennskonar, 

almenn færni sem er framseljanleg og auðveldlega hægt að nýta í 

mismunandi fyrirtækjum og sértæk færni sem eingöngu er nýtanleg í 

því fyrirtæki þar sem þjálfunin á sér stað. Sértæk færni gerir það að 

verkum að tiltekinn starfsmaður getur átt kost á launauppbót fyrir 

þekkingu sína og færni innan fyrirtækisins. Hún nýtist honum aftur á 

móti ekki utan þess, þannig að ætli hann að skipta um starf gæti 

hann þurft að sætta sig við að lækka í launum. Aftur á móti hefur 

þessi starfsmaður ákveðið tangarhald á fyrirtækinu þar sem það gæti 

orðið mjög dýrt fyrir það að þjálfa upp nýjan starfsmann í verkið. 

Þessi staða hefur verið kölluð „tvíhliða einokun“ þar sem bæði 

starfsmaðurinn og fyrirtækið hafa vissa einokunaraðstöðu 

(Beardwell og Holden, 2001, bls. 81-82). 

1.2 Hvað er mannauðsstjórnun 

Upphaf mannauðsstjórnunar má rekja til amerískra kenninga sem 

komu fram upp úr 1980. Hún felur í sér hvernig þeim mannauði sem 

til er innan fyrirtækisins er stjórnað þannig að hann þjóni fyrir-

tækinu sem best. Það sem skilur hana frá hinni hefðbundnu 

starfsmannastjórnun er að hún tekur mið af þörf fyrirtækisins fyrir 

mannauð en ekki þörfum starfsmannanna. Hún byggist því meira á 
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eftirspurn eftir mannauði innan fyrirtækisins heldur en framboði á 

honum (Torrington og Hall, 1998, bls. 12). 

Mannauðsstjórnun er skilgreind sem einn hluti almennrar stjórnunar 

sem ekki er hægt að skilja frá og setja í hendur sérfræðingum. Í 

henni er litið á það sem sjálfsagðan hlut að fólk eigi rétt á nærgætnu 

viðmóti í vinnunni, að það verði virkt í starfi ef gagnkvæm virðing 

ríki í samskiptum og að dugmiklir stjórnendur komi til móts við 

persónuleg markmið og þarfir þess. Mannauðsstjórnunin tekur 

einkum á þremur þáttum varðandi starfsfólk, að mennta það, þróa 

það og meta. Hún stuðlar þannig að því að sem mest náist út úr þeim 

mannauði sem til er í fyrirtækinu á hverjum tíma. Þannig er litið svo 

á að mannauðsstjórnunin sé í raun hluti af heildarstefnumótun 

fyrirtækisins og verði að taka tillit til hennar við alla stefnumótunar-

vinnu innan þess (Torrington og Hall, 1998, bls. 13). 

Fyrirtækin þurfa að nýta vel þá hæfileika sem starfsmenn búa yfir og 

gera þeim kleift að takast á við aukna ábyrgð og auka frelsi þeirra til 

athafna. Hægt er að hagræða innan fyrirtækisins með því að auka 

sjálfsákvörðunarrétt starfsmanna. Það getur einnig leitt til bættrar 

þjónustu en allt leiðir þetta til betri stjórnunar fyrirtækisins og 

aukinnar ánægju meðal starfsmanna (Jóhanna Kristín Gústavsdóttir 

og Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir, 1999). 

Hver skipulagsheild verður að skipuleggja og móta stefnu í 

starfsmannamálum út frá hinum fjórum meginmarkmiðum 

mannauðsstjórnunar. Þessi fjögur megin markmið eru hollusta 

starfsmanna, hæfni starfsmanna, samþætting hagsmuna og viðhorfa 

starfsfólks, stjórnenda og umhverfis og hagkvæmni í nýtingu 

mannafla og fjárfestinga. Á mynd 1 má sjá hvernig áherslur í 

mannauðsstjórnun hafa verið kortlagðar af John Storey. 
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Sterk

Ný viðmið í  
starfsmannastjórnun 

Samþætting við 
viðskiptastefnu 

Innri 
samþætting

Annað orð yfir hefðbundið 
starfsmannahald 

Veik 

Mjúk Hörð

Stefnumótandi
stjórnun til að laða 
fram tryggð og þróa 

mannauðinn 

Stefnumótandi 
áætlanir til að tryggja 

hámarksnýtingu 
mannauðsins 

 

Heimild: Inga Jóna Jónsdóttir, 2000, bls. 68. 

Mynd 1 Áherslur í mannauðsstjórnun. 

Eins og sjá má á myndinni skiptir hann mannauðsstjórnuninni upp í 

tvær víddir. Önnur víddin sýnir skilin á milli þess sem kallað hefur 

verið hörð og mjúk mannauðsstjórnun en hin skilur á milli 

mannauðsstjórnunar og hinnar hefðbundnu starfsmannastjórnunar 

(Inga Jóna Jónsdóttir, 2000, bls. 68). 

Í upphafi komu fram nokkur líkön sem sýna áttu innihald 

mannauðsstjórnunarinnar og hvernig hún er hönnuð. Myndin hér að 

neðan sýnir mannauðsstjórnunarferlið, eins og það var sett fram af 

fræðimönnum við Michigan háskólann í Bandaríkjunum. Hún sýnir 

hvernig athafnir innan þess geta verið sameinaðar og hannaðar í ferli 

sem síðan styður við stefnu skipulagsheildarinnar (Torrington og 

Hall, 1998, bls. 34-36). 

VAL Frammistaða MAT

Umbun

Þróun

Heimild: Torrington og Hall, 1998, bls. 36. 

Mynd 2 Mannauðsstjórnunarferlið. 



Dröfn Áslaugsdóttir 

6

Tveir hópar fræðimanna annar frá Michigan háskólanum og hinn frá 

Harvard komu fram með líkön sem sýndu ólíkar áherslur á þessar 

nýju kenningar. Kjarninn í þeim er þó í raun hinn sami, það er kjarni 

mannauðsstjórnunarkenningarinnar (Torrington og Hall, 1998, bls. 

34-36). 

Michigan-líkanið er stífari útgáfan sem leggur áherslu á að 

mannauðsstefnan og viðskiptastefnan falli alveg saman. Það leggur 

einnig áherslu á að innleiða stefnumótunarvinnu í starfsmanna-

málum og að starfsmennirnir séu lykil framleiðsluþáttur. Markmiðið 

á að vera að hámarka nýtingu mannauðsins fyrirtækinu í hag. Þetta 

líkan er því grunnurinn að því sem kallað er „hörð mannauðs-

stjórnun“. Í henni er lögð áhersla á tengingu aðgerða 

starfsmannastefnu við viðskiptastefnuna og litið á starfsmenn sem 

framleiðsluþátt sem stjórna þarf á hagkvæman hátt. Þrátt fyrir þessar 

áherslur verður líka að huga að því að skapa hollustu og 

starfsánægju en það er ekki meginmarkmiðið samkvæmt þessu 

líkani. (Beardwell og Holden, 2001, bls. 18-19). 

Pólitísk
öfl

Menningar
öfl

Efnahags
öfl

Stefnu-
mótun

Formgerð
Skipulagsh

Mannauðs-
stjórnun

Fyrirtækið

Heimild: Beardwell og Holden, 2001, bls. 18. 

Mynd 3 Michigan líkanið. 
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Harvard-líkanið er sveigjanlegri útgáfan sem leggur áherslu á að 

skipulagsheildin sé bandalag þátttakenda þar sem ákvarðanir í 

sambandi við starfsfólk taka mið af umhverfi, hagsmunaaðilum og 

fjórum megin markmiðum mannauðsstjórnunar. Þetta líkan leggur 

því mun meiri áherslu á starfsfólkið og hvernig hægt er að skapa 

hollustu þess án þess þó að hagkvæmnin víki að fullu. Eins og í 

Michigan líkaninu er megin áherslan á að starfsfólkið sé lykil 

auðlynd skipulagsheildarinnar. Þetta líkan lýsir því sem kölluð hefur 

verið „mjúk mannauðsstjórnun“ og hefur meiri tengingu við 

atferlisfræðin en sú harða. Mjúka mannauðsstjórnunin leggur þannig 

meiri áherslu á að tengja viðskiptastefnuna og árangursríka 

stjórnunarstefnu í gegnum traust starfsfólksins, tryggð þess, 

samskipti og þróun mannauðs (Beardwell og Holden, 2001, bls. 19-

20). 

Hagsmuna
-aðilar 

Umhverfi

Stefna 
mannauðs-
stjórnunar

Mannauðs-
útkoma 

Langtíma-
afleiðingar

Heimild: : Beardwell og Holden, 2001, bls. 20. 

Mynd 4 Harvard líkanið. 

Síðar komu einnig fram fleiri líkön byggð á þessari stefnu svo sem 

Guest´s líkanið sem sett var fram 1989 og Warwick líkanið 1992 

(Beardwell og Holden, 2001, bls. 19-20). 



Dröfn Áslaugsdóttir 

8

2 Frammistöðustjórnun 
Mannauðsstjórnunin hefur lagt áherslu á að nota frammistöðu-

stjórnun við stjórnun vinnuaflsins, það þýðir að nýta eigi mann-

auðinn sem best og aukin áhersla er lögð á menntun og þjálfun. Í 

frammistöðustjórnun taka allar deildir fyrirtækisins þátt í stjórnun 

starfsmanna en ekki bara starfsmannadeildin eins og áður tíðkaðist. 

Allt til þessa hafa verkalýðsfélög haft mikið að segja um samninga, 

laun starfsmanna og þau kjör sem þeir búa við. Þau hafa lagt 

aðaláherslu á að hækka laun og stytta vinnutímann, en ekki það að 

starfsmenn leggðu meira á sig til að auka framleiðni eða bæta 

þjónustuna. Þessir þættir voru á ábyrgð yfirmanna og ekki 

starfsfólksins að hugsa um þá. Á síðari tímum hafa völd verkalýðs-

félaganna farið minnkandi með breyttum stjórnunaraðferðum. 

Mannauðsstjórnunin hefur lagt meiri áherslu á vinnustaðasamninga 

og samninga milli einstaklinga og fyrirtækis í stað hefðbundinna 

kjarasamninga. Í þessum samningum er ekki eingöngu litið á laun 

og vinnutíma eins og áður tíðkaðist heldur getur umbun til starfs-

manna falist í fleiri þáttum. Til dæmis er farið að líta á góða 

frammistöðu sem umbun í sjálfu sér þar sem hún gerir starfs-

manninum frekar kleift að vinna sig upp og þróa sig í starfi en ella. 

Frammistöðustjórnunin gengur þannig út á að meta frammistöðu 

starfsmannsins eftir ákveðnum kerfum og umbuna honum síðan á 

ákveðin hátt sem hvort sem er getur verið í launahækkun, hrósi eða 

öðru (Torrington og Hall, 1998, bls. 286-287). 

Til þess að hægt sé að nota frammistöðustjórnun er nauðsynlegt að 

skilgreina störfin vel og setja skýr markmið fyrir hvert starf og 

hvern starfsmann. Þetta er gert með því að gera starfsmat og 

starfslýsingar fyrir hvert starf, síðan frammistöðuáætlun og setja 

ákveðin markmið í samvinnu við hvern og einn starfsmann. 
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2.1 Starfsmat 

Kerfisbundið starfsmat er ferli sem gengur út á það að safna saman 

upplýsingum um tiltekið starf með athugun, greiningu og skráningu. 

Þannig eru metnar þær kröfur sem gerðar eru til starfs og þess 

starfsmanns sem sinnir því óháð, þeirri persónu sem sinnir starfinu. Í 

þessu felst að staðfesta hvaða verkefni eru falin í starfinu, hvaða 

vélar og tækjabúnaður eru notuð, hvaða hráefnisnotkun eða þjónusta 

er innifalin í því og hvaða þjálfunar, færni, þekkingar og 

persónulegra eiginleika er krafist af þeim sem sinnir því. Starfsmatið 

er oft flokkað í tvo flokka, starfslýsingu og nánari lýsingu og getur 

innihald þeirra verið mjög mismunandi eftir skipulagsheildum. 

Stundum er ekki alveg ljóst hvað á að fara í hvern flokk og sumir 

gera jafnvel engan greinarmun á þeim og nota þá sitt á hvað. 

Algengara er þó að setja helstu atriðin í starfslýsingar flokkinn og 

síðan nánari útlistun á starfinu og hæfni þess sem sinnir því í nánari 

starfslýsingu (Beach, 1991, bls. 92-93). 

Vel útfært og yfirgripsmikið starfsmat er nauðsynlegur þáttur í vel 

heppnaðri starfsmannastjórnun og styður við mörg atriði hennar. 

Meðal þessara atriða eru áætlanagerð, val á starfsfólki, jöfn atvinnu-

tækifæri, ákvörðun réttmætra launa, endurhönnun starfa, þjálfun, 

frammistöðumat og öryggi og heilsa starfsmanna (Beach, 1991, bls. 

93). 

Einn af þeim þáttum sem starfsmat tekur á er að ákvarða réttmæt 

laun fyrir hvert starf fyrir sig. Þetta er ekki einfalt mál og 

nauðsynlegt að hafa góða greiningu að styðjast við þegar meta þarf 

ólík störf inn í launatöflu. Það má því segja að ef starfsmat er ekki 

fyrir hendi þá sé starfsmannadeildin eða fyrirtækið í raun óhæft til 

að hanna réttlátt launakerfi (Werther og Davis, 1996, bls. 382-383). 

Starfsmat er í raun að miklum hluta huglægt mat á því hversu 

mikilvægt hvert starf er og því mjög mikilvægt að vel sé staðið að 

þeirri vinnu sem fram fer í sambandi við slíkt mat. Það er því 

nauðsynlegt að það sé framkvæmt af sérstaklega þjálfuðum aðilum 
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sem hafa reynslu á þessu sviði. Oft ráðast í þetta hópur yfirmanna 

sem hefur þá þekkingu og reynslu sem þarf til að geta sinnt þessu 

verki. Til eru margar aðferðir við að raða störfum í flokka og verða 

nokkrar þeirra tíundaðar hér á eftir (Werther og Davis, 1996, bls. 

383). 

2.1.1 Starfsmatskerfi 

Einföld flokkun er einfaldasta aðferðin og einnig sú ónákvæmasta. 

Hún byggist á því að sérfræðingar skoða helstu þætti starfsins, bera 

þá saman við önnur störf innan fyrirtækisins og raða þeim síðan eftir 

huglægu mati í flokka. Þetta er gert þvert yfir öll störf innan 

fyrirtækisins þó svo að þau geti innihaldið mismunandi þætti sem 

erfitt er að bera saman. Þetta veldur því að oft vigta mjög mikilvægir 

þættir lítið en minna mikilvægir þættir hafa aftur á móti mikið vægi 

(Werther og Davis, 1996, bls. 384). 

Flokkun í hópa er aðeins flóknari aðferð sem byggist á því að störf 

eru flokkuð saman í hópa eftir ákveðnu kerfi. Þannig getur kerfið 

byggst upp á til dæmis fimm hópum sem hver og einn hefur 

ákveðna lýsingu á ábyrgð og því hvort um flókið eða einfalt starf er 

að ræða. Hvert starf er síðan metið og sett í þann flokk sem þykir 

líkastur því sem við á í starfinu. Þannig eru til dæmis greidd hærri 

laun fyrir mikilvægari störf. Þetta kerfi gefur þó ekki nákvæmlega 

rétta mynd af hverju og einu starfi þar sem enn er talsvert huglægt 

mat inn í flokkuninni og ekki víst að öll störf passi í nákvæmlega 

einn flokk (Werther og Davis, 1996, bls. 384). 

Þáttaflokkun byggir á því að bornir eru saman mikilvægir þættir 

starfa. Þessir þættir eru undirstöðuþættir sem eru sameiginlegir með 

öllum þeim störfum sem meta á. Þegar byggja á upp slíkt 

starfsmatskerfi þarf að ákveða hvaða þættir það eru sem lagðir eru 

til grundvallar matinu. Algengt er að leggja til grundvallar 

eftirfarandi þætti. 
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Kunnátta og færni 

Ábyrgð 

Líkamleg og andleg áreynsla 

Umhverfi og áhætta 

Hver þáttur er síðan borinn saman við samskonar þátt í öðru lykil 

starfi og síðan eru þessi aðskildu möt sameinuð til að ákvarða 

raunverulegt mikilvægi hvers starfs (Werther og Davis, 1996, bls. 

384-388). 

Stigakerfið er sú aðferð sem mest er notuð þegar störf eru metin. 

Kerfið byggir á því að lykilþættir hvers starfs eru metnir og notuð 

stig til meta hvert starf. Þetta kerfi er nákvæmara en þáttakerfið þar 

sem það getur meðhöndlað flókna lykilþætti af meiri nákvæmni. Það 

er aftur á móti erfiðara að hanna það í upphafi. Grunnþættir sem 

algengt er að leggja til grundvallar eru: 

Kunnátta og færni 

Ábyrgð 

Líkamleg og andleg áreynsla 

Umhverfi og áhætta 

Þessir þættir eru svo brotnir niður í undirþætti sem lýsa nánar í 

hverju starfið felst. Ákveða þarf hver á að vera heildarstigafjöldin í 

kerfinu og úthluta síðan stigafjöldanum á hvern þátt eftir mikilvægi 

hans (Werther og Davis, 1996, bls. 388-391). 

Starfsmatskerfi hafa lengi verið notuð, sérstaklega erlendis, og mörg 

kerfi hafa verið hönnuð í gegnum tíðina. Sum þeirra eru sérhönnuð 

fyrir ákveðin fyrirtæki en önnur eru hönnuð með það í huga að hægt 

sé að aðlaga þau að hvaða fyrirtæki sem er. Í töflunni hér á eftir er 

dæmi um eitt slíkt kerfi sem hannað hefur verið af sérfræðingum 

sænsku vinnumálastofnunarinnar. Þetta kerfi kallast HAC-

starfsmatskerfið og byggist á stigakerfis hugsuninni. Það hefur verið 

hannað með það í huga að það sé nægjanlega almennt til þess að 
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hægt sé að aðlaga það að öllum störfum í mismunandi 

atvinnugreinum. Hægt er að aðlaga þetta kerfi að þeim störfum sem 

meta á til dæmis með því að fjölga eða fækka undirþáttum þess eða 

breyta þrepafjölda undir hverjum þætti. Taflan sýnir yfir- og 

undirþætti þess ásamt því hvernig þættirnir eru reiknaðir út 

(Félagsmálaráðuneytið, 1999, bls. 18-20). 

Tafla 1 HAC- starfsmatskerfið. 

Þættir í HAC-starfsmatskerfinu Vægi þátta 
Kunnátta og færni X% (=a%+b%+c%+d%+e%+f%) 
Menntun a% 
Starfsþjálfun b% 
Líkamleg færni c% 
Vitsmunaleg færni d% 
Félagshæfni e% 
Sérstök kunnátta og færni f% 
Ábyrgð Y% (=g%+h%+i%+j%+k%) 
Ábyrgð á verðmætum g% 
Ábyrgð á upplýsingum h% 
Ábyrgð á verkstjórn i% 
Ábyrgð á fólki j% 
Ábyrgð á skipulagningu, þróun og árangri k% 
Áreynsla Z% (=l%+m%) 
Líkamleg áreynsla l% 
Andleg áreynsla m% 
Umhverfi og áhætta Þ% (=n%+o%) 
Umhverfi n% 
Hætta á meiðslum eða sjúkdómi o% 
Samtals vægi þátta: X%+Y%+Z%+Þ%=100% 

Heimild: Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 4-5. 

2.1.2 Kynjabundinn launamunur 

Á okkar tímum þykir flestum sjálfsagt að konur og karlar hafi sömu 

laun fyrir sömu vinnu. En þrátt fyrir að lög kveði á um slíkt er 

staðreyndin sú að munurinn er enn mjög mikill. Starfsmatskerfi hafa 

verið notuð til að reyna að minnka þennan mun og reyna að koma í 

veg fyrir að hann sé til staðar. Með því að nota kerfisbundið 

starfsmat má draga fram ýmsa þætti í störfum kvenna sem ekki hafa 

notið athygli hingað til og gera þá sýnilegri. Þetta eru þættir eins og 

ábyrgð á umönnun barna, aldraðra og sjúkra sem hingað til hafa 

ekki verið metnir til jafns á við hefðbundin karlastörf eins og ábyrgð 

fjármála og „ummönnun“ véla (Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís 

Jónsdóttir, 1997, bls. 7). 
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Konur og karlar eiga rétt á að fá greidd laun í samræmi við þá vinnu 

sem innt er af hendi og í samræmi við þau laun sem aðrir í 

sambærilegum störfum innan fyrirtækisins hafa. Þannig getur 

starfsfólk kært til þar til gerðra dómstóla ef það telur að réttur sé á 

því brotinn í þessum efnum. Ef það er gert er framkvæmt mat á því 

starfi sem viðkomandi gegnir og því starfi sem hann telur að sé 

sambærilegt við sitt starf. Séu þessi störf metin að jöfnu í slíku 

starfsmati er dæmt þannig að viðkomandi eigi rétt á sambærilegum 

launum Til þess að hægt sé að nota starfsmatskerfi til að meta 

sambærileika starfa þurfa þau að vera kynhlutlaus og hefur hönnun 

kerfa sem vinna markvisst að því að draga úr þessum mismun færst í 

vöxt (Torrington og Hall, 1998, bls. 611-613). Atvinnurekendur 

hafa þurft að rökstyðja launamun karla og kvenna fyrir dómi þar 

sem kerfisbundið starfsmat hefur verið notað til að sýna fram á að 

ákveðin kvennastörf séu jafn verðmæt og ákveðin karlastörf (Birgir 

Björn Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 7). 

Staðreyndin er sú að þegar skoðuð er kynskipting á vinnumarkaði 

kemur í ljós að störf skiptast að verulegu leyti í karla eða 

kvennastörf. Þannig sést að skipulagsheildir á sviði tækni og 

framkvæmda hafa karla í öllum lykilstörfum en konurnar eru frekar 

í stuðnings- og þjónustustörfum. Þegar aftur á móti er litið á 

skipulagsheildir sem starfa á sviði heilbrigðis-, félags- og 

menntamála eru það konur sem eru í lykilstörfum en karlarnir í 

stuðnings- eða þjónustustörfum (Félagsmálaráðuneytið, 1999, bls. 

24). 

Ekki má þó líta á kerfisbundið starfsmat sem eina allsherjarlausn við 

að útrýma launamun á milli karla og kvenna. Ef ekki er haldið rétt á 

spöðunum má einnig misnota það þannig að það sé notað til að 

réttlæta launamun kynjanna (Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís 

Jónsdóttir, 1997, bls. 7). 
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2.1.3 Kostir og gallar kerfisbundins starfsmats 

Kerfisbundið starfsmat er flókið og viðamikið í framkvæmd ef vel á 

að standa að því. Ekki er hægt að setja fram eina rétta aðferð sem 

allir geta notað heldur verður að skoða og meta aðferðir og kerfi í 

hvert sinn. Kerfisbundið starfsmat hefur bæði kosti og galla sem 

vega verður og meta þegar verið er að skoða hvort og hvernig taka 

eigi upp slíkt mat. Hér á eftir verða tíundaðir þeir gallar sem fram 

koma í skýrslunni Starfsmat gegn kynbundnum launamun 

(Félagsmálaráðuneytið, 1999, bls. 66). 

Helstu kostir eru: 

Öll störf eru metin á sama hátt 

Hægt að rökstyðja launaákvarðanir og gera þær sýnilegri 

Gefur möguleika á að bera saman ólík störf og meta 

verðmæti þeirra 

Gerir kleift að draga fram vanmetna þætti í störfum 

Hægt að nota til að skoða hvort launamismunun eigi sér stað 

og getur stuðlað að minni launamun kynjanna 

Er heppilegt tæki til starfsþróunar 

Vinna við kjarasamninga og ráðningarsamninga verður 

auðveldari 

Helstu gallar eru: 

Byggir oft að verulegu leyti á huglægu mati 

Mismunandi kerfi geta gefið ólíkar niðurstöður 

Starfsmat getur viðhaldið kynjabundnum launamun sé það 

ekki kynhlutlaust 

Tekur einungis á hluta launamisréttis 

Fangar ekki þau áhrif sem framboð og eftirspurn hefur á kjör 

Er viðamikið, flókið og dýrt 
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2.2 Frammistöðumat 

Frammistöðumat er notað til að meta frammistöðu einstakra 

starfsmanna eða starfsmannahópa. Þetta er gert í ýmsum tilgangi en 

oft er frammistöðumat notað til að umbuna starfsfólki á einhvern 

hátt fyrir vel unnin störf. Frammistöðumat er viðhaft í öllum 

skipulagsheildum þó það sé ekki alltaf meðvitað. Stjórnendur eru 

alltaf að meta þá sem vinna hjá þeim á einhvern hátt þó svo að það 

sé ekki gert kerfisbundið. Á Íslandi hefur kerfisbundið frammi-

stöðumat ekki verið mjög útbreytt fram til þessa en notkun þess 

hefur aukist undanfarin ár. 

Aðalmarkmiðin með því að taka upp frammistöðumat eru tvö. Fyrra 

markmiðið er að leiðbeina starfsmönnunum og skýra út fyrir þeim 

hver eru markmiðin með starfinu og hvers vinnuveitandinn væntir af 

þeim. Hitt aðalmarkmiðið er að umbuna starfsfólkinu og hvetja það, 

en með jákvæðu frammistöðumati er hægt að styrkja þá hegðun sem 

þykir æskileg og einnig hefur það hvetjandi áhrif á aðra starfsmenn 

(Ásta Bjarnadóttir, 1998, bls. 16). Þegar tekið er upp kerfisbundið 

frammistöðumat eru markmiðin mismunandi eftir því hverjir eiga í 

hlut. Hér að neðan eru dæmi um markmið sem leitast er við að ná 

með því að taka upp kerfisbundið frammistöðumat. 

að starfsmenn skilji betur til hvers er ætlast af þeim 

að ákvarða launahækkanir eftir frammistöðu starfsfólks 

að auðvelda starfsfólki að ná árangri með því að 

leiðbeina því 

að gera starfsfólki grein fyrir möguleikum þróunar 

starfsins og þeirra sjálfra 

að gera starfsmönnum ljóst að þeir séu metnir að 

verðleikum 

að auka starfsánægju 

að bæta framleiðni og auka afköst starfsfólks 

að auka framleiðslu-og/eða þjónustugæði 

að auka skilvirkni 
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að þjónusta verði hraðvirkari 

að auka þverfaglegt samstarf (Birgir Björn Sigurjónsson 

og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 9). 

Frammistöðumat er mikilvægur hluti af áætlanagerð í fyrirtækjum. Í 

huga flestra tengist áætlanagerð frekar fjárhagslegum hlutum eins og 

greiðslu- og fjárhagsáætlanagerð. En á tímum mannauðsstjórnunar 

er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að hafa yfirlit yfir þann mannauð sem 

þau búa yfir og þar gegnir frammistöðumat mikilvægu hlutverki. 

Tilgangurinn með því er að fá yfirlit yfir eiginleika, árangur og 

framtíðarmöguleika starfsfólksins í skipulagsheildinni. Það er einnig 

grunnurinn að ákvarðanatöku sem snertir starfsfólkið svo sem fyrir 

stöðuhækkanir, eftirmenntun, flutning milli starfa og laun (Margrét 

Guðmundsdóttir, 1985, bls. 112-113). 

2.2.1 Frammistöðuhringurinn 

Frammistöðuhringurinn er einn af lykilþáttunum í árangursríkri 

frammistöðustjórnun. Hann byggir á þrem lykilþáttum sem notaðir 

eru við að stjórna frammistöðu einstakra starfsmanna og tengir 

saman hegðun, frammistöðu og árangur. Litið er á hann sem 

stjórnunartæki sem nota má til að auka frammistöðu starfsmanna og 

til að styðja við notkun á formlegu frammistöðustjórnunarkerfi 

(Torrington og Hall, 1998, bls. 317-319). 

Skipulagning 
frammistöðunnar

Stuðningur stjórnenda 
við frammistöðu 

Stöðugt endurmat 

Heimild: Torrington og Hall, 1998, bls. 318. 

Mynd 5 Frammistöðumatshringurinn. 
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Skipulagning frammistöðunnar 

Að skipuleggja frammistöðuna er eitt af lykilatriðunum í virkri 

frammistöðustjórnun. Nauðsynlegt er að þeir þættir sem lagðir eru 

til grundvallar í matskerfinu séu valdir af kostgæfni og mæli 

raunverulega þá frammistöðu sem starfsmennirnir sýna. Það getur 

tekið þó nokkurn tíma að finna þá þætti sem sýna réttustu 

niðurstöðuna og bestu mælikvarðana á þá. Varast ber að falla í þá 

gryfju að skoða bara þá þætti sem auðveldast er að meta því það eru 

oftast ekki þeir þættir sem sýna réttasta niðurstöðu. Þegar ákveðnir 

þættir hafa verið valdir er nauðsynlegt að skilgreina vel bæði 

þættina sjálfa og mælitækin sem nota á til að meta þá til þess að 

útkoman sýni raunverulega frammistöðu (Birgir Björn Sigurjónsson 

og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 11-12). 

Það er mjög mikilvægt að yfirmenn og starfsmaður hafi sameigin-

lega sýn á væntanlegan árangur starfsins og setji sameiginlega niður 

þau markmið sem vinna á að. Ef starfsmaðurinn fær að taka þátt í 

gerð markmiðana og koma með sínar athugasemdir eru mun meiri 

líkur á að árangurinn verði góður (Torrington og Hall, 1998, bls. 

317-318). 

Nauðsynlegt er að markmiðin séu skýr og auðskiljanleg þannig að 

ekki sé hætta á misskilningi eða túlkunum. Einnig er mikilvægt að 

markmiðin undirstriki heildarmarkmið og stefnu fyrirtækisins og 

markmið einstakra deilda. Þetta er hægt að gera á ýmsa vegu eins og 

að gera hefðbundna starfslýsingu, setja niður árangursstaðla, sérstök 

markmið eða takmörk og sérstaka hæfni. Eitt atriði sem einnig er 

mjög mikilvægt við gerð þessara áætlana er að nota „hvað á að 

gera“ setningar frekar en „hvernig á að gera“. Þetta er gert til að 

starfsmanninum finnist hann hafa ákveðið frelsi til að ákveða sjálfur 

hvernig best er að gera hlutina og geti fengið að nota sínar eigin 

aðferðir við vinnuna (Torrington og Hall, 1998, bls. 317-318). 
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Skipulagning þjálfunar og öflun aðfanga er líka nauðsynleg þannig 

að starfsmaðurinn geti skilað þeim árangri sem stefnt er að. Ef því er 

ekki sinnt er ómögulegt jafnvel fyrir staðfastan starfsmann að sýna 

þá frammistöðu sem krafist er (Torrington og Hall, 1998, bls. 317-

318). 

Stuðningur stjórnenda við frammistöðu 

Þegar starfsmaðurinn er farinn að vinna að þeim markmiðum sem 

samið hefur verið um er hlutverk stjórnandans enn mjög mikilvægt. 

Hann hefur það hlutverk að afla þeirra aðfanga sem starfsmaðurinn 

þarfnast og sjá um að öll nauðsynleg þjálfun sé til staðar þannig að 

vænt frammistaða geti náðst. Það er einnig hans hlutverk að leysa úr 

ágreiningi sem upp kann að koma um frammistöðuna og hjálpa til 

við að endurskoða vænta frammistöðu gerist þess þörf. Einnig á 

hann að vera til staðar til að hjálpa og veita upplýsingar sem 

starfsmaður telur sig þurfa á að halda til að geta skilað þeirri 

frammistöðu sem krafist er. Stöðug þjálfun á meðan verið er að 

vinna verkið er mjög mikilvæg og einnig að starfsmaðurinn fái 

jákvæða svörun á meðan á því stendur. Þrátt fyrir þetta mikilvæga 

hlutverk stjórnandans er það þó á ábyrgð starfsmannsins að ljúka 

verkinu með þeirri aðstoð sem stjórnandinn getur veitt honum 

(Torrington og Hall, 1998, bls. 318-319). 

Stöðugt endurmat 

Stöðugt endurmat er nauðsynlegt í virkri frammistöðustjórnun. Það 

veitir starfsmanninum visst aðhald  og hjálpar honum að skipuleggja 

vinnu sína að settu marki. Það hjálpar líka stjórnandanum að fylgjast 

með og grípa inn í ef honum finnst að eitthvað sé að fara úrskeiðis. 

Einnig er stöðugt endurmat nauðsynlegt til að starfsmaðurinn og 

stjórnandinn hafi alltaf nýjustu upplýsingar sem á þarf að halda og 

geti brugðist við strax ef breytingar verða. Endurmatið er oftast 

óformlegt en þó getur verið gott að punkta niður aðalatriðin til að 

safna saman upplýsingum til notkunnar í framtíðinni. Þetta 

endurmat er ekki hluti af formlegu matskerfi heldur frekar hugsað til 
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þess að yfirmaðurinn geti fylgst með og metið hvort starfsmaðurinn 

er á réttri leið og einnig til að meta frammistöðu starfsmannsins 

síðar (Torrington og Hall, 1998, bls. 319). 

2.2.2 Matskerfi 

Matskerfi er hinn formlegi hluti frammistöðuhringsins. Það er 

hannað af miðlægum aðila innan fyrirtækisins og er oftast mjög 

formlegt og ítarlegt. Ekki er mælt með því að matskerfi séu tekin 

annarstaðar frá og reynt að aðlaga þau starfsemi fyrirtækisins því 

það skilar sjaldnast góðum árangri (Torrington og Hall, 1998, bls. 

320). 

Þegar frammistöðumatskerfi er hannað verður að reyna að setja það 

þannig saman að starfsmanninum sé fullljóst hvenær hann er að 

sinna starfi sínu eins og til er ætlast, hvenær hann er að gera betur og 

hvenær hann stendur sig verr. Einnig verða markmið og stefna 

skipulagsheildarinnar að vera skýrt afmörkuð því þau móta þær 

kröfur sem starfsmennirnir koma til með að gera og mælikvarðana 

sem notaðir verða við matið sjálft (Birgir Björn Sigurjónsson og 

Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 11). 

Við hönnun frammistöðumats þarf að byrja á að skoða hvaða 

frammistaða það er sem meta á og hverjar eru kröfurnar. Þegar það 

er orðið ljóst þarf að útbúa líkan sem síðan verður notað til að meta 

eftir. Hægt er að styðjast við almennt frammistöðumatslíkan en það 

verður síðan að aðlaga að þeim störfum sem meta á með því að 

útbúa svokallað „staðbundið frammistöðumatslíkan“. Tafla 2 sýnir 

hvernig almennt líkan að frammistöðumati lítur út (Ásta 

Bjarnadóttir, 1998, bls. 16). 
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Tafla 2 Almennt frammistöðumatslíkan. 

1. Frammistaða í sérstökum og skilgreinandi verkefnum starfsins (t.d. að fljúga  

flugvél, hjúkra sjúkum, svara í síma, klippa hár o.s.fv.). 

2. Frammistaða í öðrum verkefnum og verkefnum sem eru sameiginleg öllum 

starfsmönnum í fyrirtækinu (t.d. að vera til taks fyrir viðskiptavininn). 

3. Frammistaða í munnlegri og skriflegri tjáningu. 

4. Dugnaður og auðsýndur vilji til að vinna. 

5. Persónulegur agi (t.d. mætingar, stundvísi o.s.fv.). 

6. Stuðningur við samstarfsmenn og framlag til árangurs liðsheildarinnar. 

7. Frammistaða í stjórnun fólks. 

8. Frammistaða í stjórnun fjármuna og rekstri. 

Heimild: Ásta Bjarnadóttir, 1998, bls. 16. 

Þegar staðbundin frammistöðumatskerfi eru útbúin eru þættir númer 

1, 4 og 5 til staðar í þeim flestum en aðra þætti gæti þurft að 

staðfæra eða fella út í sumum þeirra. Þegar frammistöðumat hefur 

verið útbúið er nauðsynlegt að samræma starfslýsingu, sé hún til, 

við matið þar sem ekki er eðlilegt að frammistöðumat taki til þátta 

sem ekki finnast í starfslýsingu (Ásta Bjarnadóttir, 1998, bls. 16-17). 

Mismunandi gerðir mats 

Frammistöðumat getur verið bæði megindlegt og eigindlegt. 

Eigindlegt mat er frekar óformlegt persónubundið huglægt mat þar 

sem stundum er skráð einskonar óformleg lýsing af almennri 

frammistöðu starfsmannsins. Kosturinn við þessa aðferð er að hún 

er talin góður mælikvarði á raunverulega frammistöðu og gefur oft 

gagnlegar upplýsingar um matsaðilann. Ókostirnir við þessa aðferð 

er að mikilvæg atriði geta orðið útundan og ekki er gott að nota hana 

til samanburðar þar sem hún er svo persónubundið og huglægt mat á 

aðstæðum. Megindlegt mat er aftur á móti staðlað mat þar sem 

oftast eru notaðir einhverskonar matsskalar til að meta frammistöðu 

starfsmanns. Þessir skalar geta verið mismunandi en algengast er að 

nota svokallaðan fimm punkta skala sem inniheldur mælistærðir frá 

fullkomið eða alltaf, á öðrum endanum en óviðunandi eða aldrei, á 

hinum. Miðpunkturinn á þessum skala telst vera viðunandi 
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frammistaða og þannig er hægt að raða á skalann eftir frammistöðu 

starfsmanns. Fimm punkta skalinn er líka þekktur þannig að fjórir 

punktar tákna ásættanlega frammistöðu en aðeins einn óásættanlega. 

Önnur tegund slíkra skala inniheldur jafna tölu af valkostum, oft sex 

punkta. Þessi skali er notaður til að komast hjá þeirri tilhneigingu 

matsaðila að merkja í miðjuna ef óvissa er fyrir hendi í matinu. 

Fleiri gerðir skala eru líka þekktar eins og skalar sem notaðir eru til 

að ákvarða laun og skalar þar sem notuð er svokölluð þvinguð 

dreifing (Torrington og Hall, 1998, bls. 325). 

Hver metur? 

Það getur verið misjafnt milli frammistöðumatskerfa og milli 

skipulagsheilda hver eða hverjir það eru sem koma að matinu. Oftast 

er matið framkvæmt af næsta yfirmanni starfsmannsins og þá fyllt út 

stöðluð eyðublöð. Næsti yfirmaður starfsmanns hefur oftast bestu 

þekkingu og yfirsýn á starfi undirmannsins og er því best til þess 

fallin að meta störf hans (Torrington og Hall, 1998, bls. 320-321). 

Yfirmaður yfirmannsins getur komið að matinu á tvennan hátt. 

Hann getur verið fenginn til að meðundirrita mat yfirmannsins til að 

staðfesta að það sé rétt framkvæmt og sanngjarnt. Einnig er það til 

að hann sé sá sem framkvæmir matið. Þessi aðferð er oft notuð 

þegar matið er þáttur í því að velja á milli einstaklinga sem til greina 

koma við stöðuhækkun og útilokar að næsti yfirmaður geti notað 

það sem einhverskonar refsingu gegn ákveðnum einstaklingi. Þessi 

aðferð er oft notuð þegar sýna þarf fram á að sanngirni sé viðhöfð 

(Torrington og Hall, 1998, bls. 321). 

Fulltrúi starfsmannadeildar getur stundum framkvæmt matið en það 

er ekki algengt að slíkt sé notað. Þetta er helst notað þegar enginn 

einn yfirmaður er til staðar til að meta starfsmann (Torrington og 

Hall, 1998, bls. 322). 
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Sjálfsmat er þekkt sem matsaðferð í frammistöðumati en ekki mikið 

notuð. Þegar það er notað þykir árangursríkast að láta viðkomandi 

meta mismunandi þætti frammistöðu sinnar samanborið við aðra 

þætti hennar. Þessi aðferð þykir gefa betri raun heldur en að láta 

starfsmenn meta sjálfa sig samanborið við aðra starfsmenn þar sem 

þá eigi þeir til að ofmeta sína eigin frammistöðu. Hún er oft notuð 

þannig að starfsmaðurinn er beðinn um að fylla út ákveðið matsblað 

um sjálfan sig og yfirmaðurinn metur hann síðan á sama hátt. Þetta 

er síðan notað sem grunnur að frammistöðumatsviðtali þar sem 

endanlegt mat fer fram. Að loknu mati eru starfsmenn oft látnir 

undirrita matið til að sýna fram á að þeir samþykki það (Torrington 

og Hall, 1998, bls. 322-323). 

Jafningjamat er talið vera viðurkennt, ábyggilegt og fullgilt sem 

frammistöðumat. Það hefur þann kost að samstarfsmenn hafa 

yfirgripsmikla þekkingu og sýn á starf starfsmannsins og taka oft 

eftir hlutum sem aðrir taka ekki eftir. Vandamálið við þessa aðferð 

er aftur á móti það að starfsfólk er ekki alltaf tilbúið til að meta 

samstarfsmenn sína og finnst óþægilegt að þurfa að gagnrýna þá, þar 

af leiðandi er þessi aðferð ekki mikið notuð (Torrington og Hall, 

1998, bls. 323). 

Mat undirmanna er enn ein aðferðin sem ekki er mikið notuð en 

getur þó verið gagnleg í sumum fyrirtækjum. Þegar undirmenn eru 

beðnir um að meta yfirmenn sína koma oft fram upplýsingar um 

stjórnunarstíl og starfsmannastjórnun sem ekki hefðu komið fram 

öðruvísi (Torrington og Hall, 1998, bls. 323). 

Aðrar aðferðir sem notaðar hafa verið eru  til dæmis mat innri og 

ytri viðskiptavina en það getur stundum verið flókið í framkvæmd. 

Einnig er þekkt að notaðir séu svokallaðir matshópar og er sú aðferð 

einkum notuð til að meta yfirmenn. Síðasta aðferðin er svokallað 

360° mat en það byggist á því að notuð er blanda af ofangreindum 

aðferðum og matið byggt á umsögn frá mörgum aðilum (Torrington 

og Hall, 1998, bls. 323-325). 
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Margar ástæður eru nefndar þegar rökstyðja á notkun frammistöðu-

matskerfis. Niðurstöður matsins má nota á margan hátt eins og að 

veita starfsmönnum svörun, bæta frammistöðu þeirra, auka 

hvatningu, greina þörf fyrir þjálfun, greina möguleika sem eru fyrir 

hendi, einbeita sér að starfsþróun, úthluta launauppbótum og leysa 

vandamál sem upp koma í starfinu (Torrington og Hall, 1998, bls. 

320). 

Einhliða / Tvíhliða mat 

Til eru tvær megin gerðir frammistöðumats, einhliða og tvíhliða 

frammistöðumat. 

Einhliða mat byggist á því að stjórnandinn metur starfsfólk sitt á 

sínum forsendum án þess að ræða fyrirfram við það um þau 

markmið og mælikvarða sem notaðir eru í matinu. Þeir þættir sem 

meta á eru ákveðnir af yfirmanni/-mönnum og síðan er hverjum og 

einum starfsmanni gefin einkunn samkvæmt þeim þáttum og matið 

síðan kynnt fyrir hverjum og einum þegar það hefur farið fram (Ásta 

Bjarnadóttir, 1998, bls. 17). 

Tvíhliða frammistöðumat fer þannig fram að yfirmaður og 

starfsmaður setja í sameiningu niður þau markmið og mælikvarða 

sem notast á við í frammistöðumatinu. Þetta er því einskonar 

samningaferli sem líkur með því að báðir eru sáttir. Síðan vinnur 

starfsmaðurinn að því á tímabilinu að ná þeim markmiðum sem sett 

voru og þegar tímabilinu er lokið hittast þeir aftur og meta 

sameiginlega hvernig til hafi tekist í að ná markmiðunum. 

Yfirmaðurinn á þó alltaf lokaorðið um það hver niðurstaða matsins 

er en starfsmaðurinn fær tækifæri til að tjá sig um það og koma með 

athugasemdir ef honum finnst þörf á. Þessi tegund frammistöðumats 

hefur verið meira notuð hér á landi en einhliða frammistöðumat 

(Ásta Bjarnadóttir, 1998, bls. 17). 
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Matsþættir 

Þættirnir sem mögulegt er að meta eru fjölmargir og mjög 

mismunandi er hvaða þættir eru metnir allt eftir því hvaða fyrirtæki 

eða stofnun á í hlut. Þeim má þó skipta í nokkra flokka svo sem 

persónuleikaeinkenni, hegðun eða frammistöðu og hvernig sett 

markmið nást (Torrington og Hall, 1998, bls. 325). Þegar um 

einkafyrirtæki er að ræða er aðal markmiðið oftast að skila 

hámarksarði til eigenda. Því er reynt að leggja áherslu á þá þætti 

sem geta haft áhrif á auknar tekjur eða minni kostnað fyrirtækjanna. 

Þegar um opinberar stofnanir er að ræða er ekki víst að markmiðin 

séu eins skýrt afmörkuð og ekki alltaf samband milli afkomu og 

frammistöðu starfsmanna. Oft er því mun flóknara og erfiðara að 

taka upp kerfisbundið frammistöðumat hjá slíkum skipulagsheildum 

þó það sé alls ekki ómögulegt (Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís 

Jónsdóttir, 1997, bls. 10-11). 

Færni Hæfni 

Framkvæmdir 

Lausn vandamála 

Ákvörðunartaka

Starfsþekking 

Fagþekking

Ritsmíðar um fagmál 

Erindi/fyrirlestrar um fagmál 

Forystuhæfileikar 

Sveigjanleiki 

Aðgengi 

Samstarfshæfni

Gerð áætlana 

Aðlögunarhæfni 

Frumkvæði

Afköst 

Tjáning 

Áreiðanleiki 

Ástundun 

Samviskusemi 

Snyrtimennska Starfsgæði 

Stundvísi 

Reglusemi 
Umgengni 

Verðmætaskyn 

Viðhorf til starfsins 

Þjónusta við viðskiptavini 

Stjórnunarhæfileikar Boðskipti/samskipta hæfileikar

Frammistöðumat

Mynd 6 Dæmi um þætti sem metnir eru í frammistöðumati. 

Einstaklingar/Hópar 

Þegar kerfisbundið frammistöðumat er framkvæmt er það oftast gert 

á einstaklingsgrunni, það er hver einstaklingur er metin eftir hans 

verkum. Í sumum störfum er því þó þannig háttað að erfitt getur 

verið að meta verk hvers og eins starfsmanns sem vinna í ákveðnum 

hóp eða teymi. Þegar slík störf eru metin er nauðsynlegt að 

frammistaða hópsins sé metin þar sem ekki er auðvelt að slíta störf 
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hans niður fyrir einstaka starfsmenn (Birgir Björn Sigurjónsson og 

Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 12). 

Sumir telja að betra sé að meta hópa heldur en einstaka starfsmenn 

þar sem frammistöðumat einstaklinga geti ýtt undir neikvæða 

samkeppni meðal starfsmanna, þannig að einstaka starfsmenn reyni 

að koma í veg fyrir árangur annarra til að bæta eigin frammistöðu. 

Þetta mat sumra hefur ýtt undir að skipulagsheildir sýni áhuga á 

svokölluðu samsettu mati. Samsett frammistöðumat er þannig 

uppbyggt að hluti matsins er mat á störfum einstaklingsins, hluti á 

frammistöðu hópsins sem hann tilheyrir og síðan hluti á 

frammistöðu skipulagsheildarinnar. Þegar slíkt mat er framkvæmt 

getur skiptingin til dæmis verið að hver hluti gildi þriðjung úr 

matinu en einnig getur skiptingin verið öðruvísi allt eftir því hvað 

talið er viðeigandi. Mat á hópum fer oftast fram líkt og þegar 

einstaklingar eru metnir með því að næsti yfirmaður hópsins 

framkvæmir matið nema þegar um 360° endurgjöf er að ræða 

(Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 12). 

Þegar frammistöðumatskerfi er hannað er mjög mikilvægt að passa 

að það verði ekki of flókið og þungt í vöfum. Ef það gerist er hætta 

á að kerfið verði aldrei notað og þar af leiðandi er öll sú vinna sem 

lagt hefur verið í unnin fyrir bí (Margrét Guðmundsdóttir, 1985, bls. 

114). 

2.2.3 360° endurgjöf 

360°endurgjöf er ein aðferðin við að meta frammistöðu starfsmanna. 

Hún er þannig að frammistaða hvers starfsmanns er metin út frá 

mismunandi sjónarhornum. Þannig er frammistaða starfsmannsins 

metin með sjálfsmati, mati frá samstarfsmönnum, yfirmönnum, 

undirmönnum, viðskiptavinum og hlutlægum mælingum. Þessi 

aðferð hefur gefist vel þar sem yfirmenn hafa marga undirmenn og 

því ekki tækifæri til að fylgjast eins vel með hverjum og einum. 

Einnig þar sem undirmenn hafa jafnvel sértækari og víðtækari 
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þekkingu á ákveðnum hlutum en yfirmennirnir og því eru þeir 

kannski ekki í aðstæðu til að meta alla þætti starfs þeirra til 

fullnustu. Þessi tegund mats hentar mjög vel þar sem áhugi er á því 

að fá sem breiðast mat á starfsfólkið og einnig til að starfsfólkið fái 

svörun á það hvernig það er að standa sig gagnvart þeim hópum sem 

koma að matinu. Þegar slíkt mat er notað er auðvelt að koma auga á 

þá þætti þar sem viðkomandi starfsmaður er ef til vill að ofmeta 

sjálfan sig. Þá eru þeir aðilar sem taka eiga þátt í matinu beðnir um 

að fylla út ákveðið eyðublað og síðan er starfsmaðurinn sjálfur 

einnig beðinn um að fylla út slíkt mat Síðan eru niðurstöðurnar 

bornar saman og þannig er hægt að sjá hvar starfsmaðurinn sjálfur er 

að meta sig betur en hinir eru að meta hann (Herdís Pála Pálsdóttir, 

2000, bls. 30). 

Starfsmaðurinn

Samstarfsfólk

Ytri viðskipta-
Vinir

Yfirmaður 

Innri viðskipta-
vinir

Aðrir 

Sjálfsmat 

Hlutlægar 
mælieiningar

Heimild: Herdís Pála Pálsdóttir, 2000, bls. 30. 

Mynd 7 360° endurgjöf 

Þessi aðferð er tímafrekari en aðrar frammistöðumatsaðferðir en 

flestir eru sammála um að sé hún vel undirbúin og skipulögð megi 

búast við að hún skili mun ýtarlegri og betri upplýsingum heldur en 

hinar hefðbundnu aðferðir (Herdís Pála Pálsdóttir, 2000, bls. 30). 

Þegar innleiða á 360° endurgjafar ferlið hefur verið talið best að 

byrja innleiðinguna hjá æðstu stjórnendum fyrirtækisins. Best er að 

þeir séu fyrstir til að ganga í gegnum slíkt mat og fái síðan þjálfun í 

að nota kerfið á áhrifaríkan hátt. Þeir þurfa meðal annars að læra 

hvernig best er að forgangsraða við endurgjöf. Það þýðir að ef 
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starfsmaður fær í sínu mati mörg atriði sem hann þarf að bæta er 

áhrifaríkast að taka fyrst fram eitt til tvö atriði sem helst þarf að laga 

þannig að starfsmanninum fallist ekki hendur og missi trúna á að 

hann hafi hæfileika til að bæta sig. Gott er að starfsmannastjóri sé 

einskonar sáttasemjari sem hjálpar til við að leysa ágreiningsmál 

sem upp kunna að koma við innleiðingu aðferðarinnar þannig að 

stjórnandanum reynist auðveldara að tengja saman markmið 

einstaklingsstarfsþróunar og markmið fyrirtækisins (Herdís Pála 

Pálsdóttir, 2000, bls. 30). 

Þegar niðurstöður liggja fyrir í matinu er nauðsynlegt að íhuga vel 

hvernig niðurstöðurnar eru settar fram. Of miklar upplýsingar í einu 

til starfsmanns geta orðið til þess að honum fallast hendur og hann 

veit ekki hvernig hann getur unnið úr þeim. Einnig ætti að leitast við 

að afhenda starfsmönnum niðurstöður matsins í einrúmi og ræða við 

hann um það hvernið hægt er að nýta sér niðurstöðurnar til að bæta 

það sem betur mætti fara (Herdís Pála Pálsdóttir, 2000, bls. 30). 

2.2.4 Starfsmannaviðtöl 

Oftast er frammistöðumat byggt upp með svokölluðum starfs-

mannaviðtölum milli starfsmanna og yfirmanna. Það fer þá yfirleitt 

þannig fram að starfsmaður og yfirmaður hittast í slíku viðtali. Þar 

er farið yfir atriði eins og til hvers er ætlast af starfsmanninum, 

gerður er samningur milli yfirmanns og starfsmanns um hvaða 

verkefnum hann eigi að sinna og hvaða markmiðum hann ætli að ná. 

Þessi samningur er oftast gerður fyrir ákveðið tímabil sem oft er 6-

12 mánuðir. Þegar tímabilið er liðið hittast þeir síðan aftur í 

starfsmannaviðtali og þá er farið yfir það hvernig til hafi tekist með 

að ná þeim markmiðum sem sett voru (Birgir Björn Sigurjónsson og 

Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 13). 

Frammistöðumatið er undirstaðan fyrir starfsmannaviðtölunum og 

tilgangurinn með þeim er að gera bæði yfirmanni og starfsmanni 

kleift að tjá sig um matið og niðurstöður þess. Mjög æskilegt er að 
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hafa í huga að starfsmannaviðtal ætti í raun að vera starfsmanna-

samtal þar sem fram fer opin umræða milli beggja aðila en ekki bara 

yfirlestur frá yfirmanni. Þó er eðlilegt að yfirmaður leiði samtalið til 

að byrja með þar sem hann þarf að skýra frá þeim niðurstöðum og 

forsendum sem fyrir liggja um matið. Eftir það ætti síðan að gera 

starfsmanninum kleift að koma með sínar athugasemdir og ræða alla 

þætti matsins (Margrét Guðmundsdóttir, 1985, bls. 115). 

Starfsmannaviðtöl eru eins ólík og þau eru mörg og ekki hægt að 

gefa upp ákveðna forskrift af því hvað ræða skuli í slíkum viðtölum. 

Þó eru nokkrir þættir sem gera má ráð fyrir að komi til umræðu í 

flestum starfsmannaviðtölum. Ræða þarf um núverandi starfssvið 

starfsmannsins, verkefni og þann árangur sem hann hefur sýnt, hvað 

það er sem liggur til grundvallar matinu og hvort það er eitthvað í 

sambandi við starfið sem gæti þurft að breyta til að koma til móts 

við starfsmanninn. Einnig er oft rætt um samvinnu milli hinna ýmsu 

hópa innan og utan skipulagsheildarinnar sem tengjast 

starfsmanninum. Hver eru verkefni næsta tímabils og hver eru 

markmið þeirra og hvaða væntingar fyrirtækið gerir til 

starfsmannsins. Hvaða möguleika starfsmaðurinn hefur til að leysa 

þau verkefni sem lögð verða fyrir hann, þarf hann til dæmis á að 

halda aukinni þjálfun eða eitthvað annað sem þarf að huga að. Síðast 

en ekki síst þarf að ræða hvaða framtíðarmöguleika starfsmaðurinn á 

innan fyrirtækisins og hverjar eru hans óskir í því sambandi. 

2.2.5 Frammistöðulaun 

Algengt er að frammistöðumat sé tengt við laun starfsmanna þannig 

að góð frammistaða þýði hærri laun. Glöggt dæmi um þetta er þegar 

sölumenn fá ákveðna prósentu af sölu hvers tímabils í sinn hlut. 

Þetta getur bæði verið uppbyggt þannig að ákveðin grunnlaun séu 

greidd en síðan geti starfsfólk fengið aukagreiðslur fyrir góða 

frammistöðu. Einnig er til að engin föst laun séu greidd heldur fari 

laun starfsfólks algjörlega eftir því hversu vel það stendur sig, þetta 

kallast árangursmat. Fyrri aðferðin er þó algengari enda er sú seinni 
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umdeild þar sem í mörgum tilfellum getur starfsmaðurinn ekki 

alfarið haft stjórn á þeim aðstæðum sem stjórna árangri, þar getur 

margt spilað inn í eins og til dæmis efnahagsástand á hverjum tíma. 

Þegar tekin er ákvörðun um að tengja frammistöðu við laun með 

frammistöðumatskerfi verður fyrst að ákveða hvaða þætti á að meta. 

Hvernig hlutföll þeirra eiga að vera og hvernig hægt er að mæla 

hvern og einn þátt þannig að niðurstaðan sýni sem réttasta mynd. 

Þetta þarf síðan stöðugt að endurmeta af öllum samningsaðilum 

þannig að tryggt sé að matið sýni sem réttasta mynd (Birgir Björn 

Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 12). 

2.2.6 Kostir og gallar kerfisbundins frammistöðumats 

Eins og alltaf má finna bæði kosti og galla við notkun á 

kerfisbundnu frammistöðumati. Það fer að sjálfsögðu oft eftir 

aðstæðum hvaða kosti og galla er hægt að tiltaka en hér að neðan er 

yfirlit yfir helstu kosti og galla í notkun þessa kerfis. 

Helstu kostir eru: 

Allir starfsmenn eru metnir á sama hátt 

Frammistaða í hefðbundnum kvennastörfum getur orðið 

skýrari 

Launakerfi verða gagnsærri en hefðbundin launakerfi 

Getur dregið úr kynbundnum launamun 

Gerir kleift að bera saman mismunandi störf 

Dregur fram þá hluti sem vel eru gerðir 

Veitir umbun til þeirra sem vinna vel án þess að hegna 

þeim sem standa sig verr. 

Fæst yfirlit yfir mannauð fyrirtækisins 

Bætt samvinna undir og yfirmanna 

Aðveldara að skipuleggja fram í tímann 

Getur komið í veg fyrir verkföll og deilur 

Starfsmaðurinn hefur meiri áhrif á starfið og framtíð 

sína í fyrirtækinu. 
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Aukin áhugi og skilningur starfsfólks 

Betri samskipti við yfirmenn 

Starfsmaðurinn fær betri endurgjöf á árangur sinn í 

starfinu 
Heimild: (Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 16 og Margrét 

Guðmundsdóttir, 1985, bls. 118). 

Helstu gallar eru: 

Byggir að mestu á huglægu mati 

Oft erfitt að setja fram skýr, hlutlæg viðmið 

Oft erfitt að mæla það sem skiptir mestu máli 

Erfitt að hanna kerfi sem allir eru sáttir við 

Getur haft neikvæð áhrif á samstöðu og samvinnu 

Erfitt að tryggja aðkomu stéttarfélaga að hönnun 

kerfisins og launaákvarðana 

Yfirmenn hafa ekki nógu góða innsýn í starf 

starfsmanns til að geta metið það 

Aukin hætta á árekstrum milli undir og yfirmanna 

Væntingar starfsmanns verða of miklar 

Hætta á tortryggni starfsmanna gagnvart kerfinu 

Tímafrekt 
Heimild: (Birgir Björn Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997, bls. 16 og Margrét 

Guðmundsdóttir, 1985, bls. 119). 

2.3 Árangur frammistöðustjórnunar 

Í auknu mæli er farið að líta á frammistöðustjórnun sem leið til að 

stjórna frammistöðu starfsmanna frekar en að byggja eingöngu á 

einhverskonar mati. Með því að innleiða frammistöðustjórnun er 

verið að binda starfsmannastjórnunina við markmið skipulags-

heildarinnar og þannig er frammistaðan mun líklegri til að mæta 

þörfum fyrirtækisins en ella. Frammistöðustjórnunarkerfi gefa líka 

stjórnendum ákveðna heildarsýn á frammistöðu. Lykilþátturinn í 

slíku frammistöðustjórnunarkerfi er frammistöðumatið. Það verður 

síðan að flétta saman með öðrum þáttum frammistöðustjórnunar 
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eins og að tryggja að viðeigandi þjálfun og þróun sé fyrir hendi 

þannig að starfsfólki sé gert kleift að ná sem bestum árangri. 

Árangurinn af frammistöðumatskerfunum helgast þó af því að kerfið 

sé þannig útfært að það sé viðeigandi fyrir það starf sem það er 

notað í og að það sé einnig viðeigandi fyrir þarfir og menningu 

fyrirtækisins. Einnig er mikilvægt að virkja þá sem þurfa að nota 

kerfið í mótun þess og notkun. Ef það er hannað og fyrirskipað af 

starfsmannadeild og niðurstöður þess jafnvel sendar þangað án þess 

að sá sem framkvæmir matið fái í raun neitt um það að segja er 

hætta á að áhuginn dvíni og matið verði unnið með hangandi hendi. 

Árangur af frammistöðustjórnun ræðst því fyrst og fremst af því 

hvernig undirbúningsvinnan og framsetningin er unnin. Ef vel tekst 

til í þeim efnum ætti slíkt kerfi að geta gefið fyrirtækinu og 

starfsmönnum þess meiri heildarsýn yfir markmið og þarfir 

fyrirtækisins og þannig ætti að nást betri árangur. Þó er ekki að fullu 

ljóst hvaða áhrif notkun frammistöðustjórnunar hefur þar sem 

niðurstöður kannana hafa leitt í ljós að engin fylgni væri milli 

tilvistar frammistöðustjórnunar kerfis og frammistöðu fyrirtækisins 

á markaði (Torrington og Hall, 1998, bls. 329-330). 
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3 Framkvæmd rannsóknarinnar 
Rannsóknin var framkvæmd dagana 4.-15. apríl 2002. Áður hafði 

eintak af spurningalistanum ásamt kynningarbréfi verið sent til allra 

fyrirtækjanna í úrtakinu til þess að þau gætu kynnt sér hann 

fyrirfram. 

3.1 Úrtak 

Í byrjun var ákveðið að þýðið yrði öll fyrirtæki á Íslandi og tekið 

yrði úrtak 200 fyrirtækja. Síðan var ákveðið að notast við tvær skrár 

yfir fyrirtæki, annarsvegar bókina 300 stærstu fyrirtækin (Jón G 

Hauksson, 2001, bls. 86-95) og hinsvegar bókina Fyrirtækjaskrá 

(Margrét Reynisdóttir, 2001, öll bókin) en báðar þessar bækur eru 

gefnar út einu sinni á ári. Ákveðið var að úrtakið skiptist í tvennt. 

Annar hlutinn yrði tekin úr 300 stærstu en hinn úr fyrirtækjaskránni. 

Þetta var ákveðið vegna þess að fyrirfram var talið að notkun 

frammistöðustjórnunar væri nánast eingöngu að finna í stærri 

fyrirtækjum og því þótti rétt að hafa ákveðið hlutfall úrtaksins úr 

þeirra hópi. Talið var að ef aðeins yrði tekið úrtak úr 

fyrirtækjaskránni myndi hlutfall stærri fyrirtækja verða mjög lítið 

miðað við hlutfall smærri fyrirtækja þar sem fjöldi þeirra er mun 

meiri en stærri fyrirtækjanna. 

Úrtakið var valið þannig að af þessum 200 fyrirtækjum voru 50 

tekin með slembiúrtaki úr bókinni 300 stærstu og komu þau 

allstaðar að af landinu þó meirihlutinn væri af höfuðborgarsvæðinu. 

Síðan voru 150 fyrirtæki tekin með slembiúrtaki úr fyrirtækja-

skránni en þau skiptust þannig að 75 þeirra komu af höfuðborgar-

svæðinu og 75 af landsbyggðinni. Fyrirtækin af landsbyggðinni voru 

tekin hlutfallslega eftir fjölda fyrirtækja í hverju bæjarfélagi fyrir sig 

þannig að úrtakið dreifðist um allt land.
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3.2 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór þannig fram að sendir voru 

spurningalistar ásamt kynningarbréfi til 200 fyrirtækja um allt land. 

Síðan var hringt í fyrirtækin og þau beðin um að taka þátt í 

könnuninni. Þetta var gert til þess að fyrirtækjunum gæfist kostur á 

að kynna sér efni könnunarinnar áður en hringt yrði, þar sem sumar 

spurningarnar voru þess eðlis að finna þyrfti upplýsingar í 

fyrirtækinu til þess að geta svarað þeim. Ákveðið var að hringja í 

fyrirtækin í stað þess að biðja þau að senda spurningalistana til baka. 

Þetta var ákveðið þar sem talið var að betri svörun næðist með því 

móti og einnig vegna þess að langan tíma tekur að endurheimta 

listana og tímamörk voru fremur knöpp. Daganna 4.–15. apríl var 

síðan hringt og talað við þann aðila sem fengið hafði listann í 

hendur og hann beðinn um að taka þátt í könnuninni. Oftast var um 

að ræða starfsmannastjóra eða framkvæmdastjóra en í sumum 

tilfellum annan aðila sem hafði starfsmannamál í fyrirtækinu á sinni 

könnu. Misjafnlega gekk að ná í rétta aðila en ef ekki náðist í 

viðkomandi í síma var reynt að senda þeim tölvupóst og þeir beðnir 

að taka þátt og senda spurningalistann til baka í tölvupósti. Þetta var 

þó ekki gert fyrr en ítrekaðar tilraunir höfðu verið gerðar til að ná í 

viðkomandi í síma. 

3.3 Svörun 

Úrtakið var 200 fyrirtæki en af þeim voru það 92 fyrirtæki sem 

svöruðu könnuninni. Svarhlutfallið var rúmlega 51% þegar tekið 

hafði verið tillit til þeirra fyrirtækja sem ekki voru lengur starfandi 

og þar af leiðandi ekki gild í úrtakinu. Tafla 3 sýnir hvernig úrtakið 

skiptist með tilliti til þessa. 
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Tafla 3 Skipting svörunar. 

Úrtak 200 fyrirtæki 

Hætt starfssemi 20 fyrirtæki 

Starfandi 180 fyrirtæki 

Svarar ekki 9 fyrirtæki 

Náðist ekki í 13 fyrirtæki 

Neita að svara 66 fyrirtæki 

Svöruðu 92 fyrirtæki 

Svarhlutfall  51,1% 

Eins og sést í töflunni er fjöldi þeirra fyrirtækja sem höfðu hætt 

starfsemi þegar könnunin fór fram 20, þar af leiðandi eru gild stök í 

úrtakinu 180 fyrirtæki. Í 9 tilfellum var ekki svarað í þann síma sem 

gefinn var upp og í 13 tilfellum náðist ekki í viðkomandi aðila. 

Forsvarsmenn 66 fyrirtækja neituðu að svara en þeir sem svöruðu 

voru 92 sem er 51,1% svarhlutfall. Telja má að þetta svarhlutfall sé 

viðunandi, sérstaklega þegar tekið er tillit til þess að fyrirtækjaskráin 

sem notuð var er ekki gefin út nema einu sinni á ári og því alltaf 

hætta á að upplýsingarnar í henni séu að hluta til úreltar. Einnig 

verður að taka tillit til þess að ekki var hægt að flokka fyrirtækin 

eftir stærð þannig að inn í úrtakinu var fjöldi einstaklingsfyrirtækja 

og fyrirtækja með mjög fáa starfsmenn. Þessi fyrirtæki sáu sér oft 

ekki hag í því að taka þátt sökum smæðar sinnar og neituðu því að 

svara. 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar var notað SPSS tölfræðiforritið og 

Microsoft Excel töflureiknir. 
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4 Úrvinnsla rannsóknar 
4.1 Notkun frammistöðustjórnunar 

Frammistöðustjórnun hefur ekki náð mikilli útbreiðslu hér á landi 

enn sem komið er, enda tiltölulega ný af nálinni hérlendis. Það kom 

því ekki á óvart að af þeim stjórnendum sem svöruðu voru aðeins 24 

eða 26,1% sem sögðust styðjast við frammistöðustjórnun en 73,9% 

sem töldu svo ekki vera. 

Er stuðst við frammistöðustjórnun í 
fyrirtækinu
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Mynd 8 Er stuðst við frammistöðustjórnun í fyrirtækinu ? 

Sökum þess hversu fáir, sem þátt tóku í rannsókninni, töldu sig vera 

að styðjast við frammistöðustjórnun og svöruðu því spurningum í 

sambandi við það er ekki hægt að líta á svör þeirra sem fullkomlega 

marktæk fyrir öll fyrirtæki á Íslandi. Svörin gefa þó tvímælalaust til 

kynna ákveðnar vísbendingar um hvernig þessum málum er háttað 

og verður litið á þau sem slík. 

Stjórnendur fyrirtækja sem styðjast við frammistöðustjórnun voru 

spurðir að því hvenær slík stjórnun hafi verið tekin upp. Þegar svör 

þeirra eru skoðuð kemur í ljós að 18 af 24 fyrirtækjum eða 75% hafa 

tekið hana upp frá árinu 1997 og 11 af 24 eða tæplega 46% árið 

2000 eða síðar. Þetta sýnir að þetta er tiltölulega ný aðferð í stjórnun 

hérlendis og hefur farið vaxandi undanfarin ár. 
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Einnig var kannað hjá þeim fyrirtækjum sem styðjast við 

frammistöðustjórnun hvernig frammistöðumat er framkvæmt og 

hvernig niðurstöðurnar eru settar fram. Í ljós kom að meirihluti 

fyrirtækjanna notar starfsmannaviðtal til að meta starfsfólk eða 

rúmlega 54%, þeir sem nota formlegt og óformlegt mat skiptast 

jafnt, rúmlega 33% í hvorum flokki, aðeins rúmlega 4% segjast nota 

viðhorfskönnun en 8% nefna annað. Þegar skoðað er hvernig 

niðurstöðurnar eru settar fram segjast flestir setja niðurstöðurnar 

fram í starfsmannaviðtali eða 37,5%, þeir sem skrifa skýrslu um 

niðurstöðurnar eru tæplega 21% en 25% gera hvoru tveggja, aðrir 

nefna annað. 

Hvernig eru niðurstöður 
frammistöðumats settar fram
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Mynd 9 Hvernig  eru niðurstöður frammistöðumats settar fram? 

Stjórnendurnir voru einnig spurðir að því hver það væri sem 

framkvæmdi matið. Framkvæmdastjóri sá um það í 62,5% tilvika, 

starfsmannastjóri hjá 16,7% fyrirtækjanna en í 50% tilvika voru það 

deildarstjórar sem framkvæmdu matið. Stjórnendur rúmlega 8% 

fyrirtækjanna svöruðu því til að samstarfsmenn tækju þátt í matinu 

en enginn nefndi viðskiptavini eða undirmenn. 

4.2 Hvað hefur áhrif á notkun frammistöðustjórnunar 

Hluti þess sem ákveðið var að kanna með þessari rannsókn var 

hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á það hvort fyrirtæki notuðu 
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frammistöðustjórnun eða ekki. Fyrirfram var talið að það væru 

einkum stærri fyrirtæki sem nýttu sér þessa aðferð og einnig að þau 

væri frekar að finna á höfuðborgarsvæðinu þar sem þar er að finna 

flest stærstu fyrirtæki landsins. 

4.2.1 Staðsetning og starfsgrein fyrirtækja 

Skoðað var hvort staðsetning fyrirtækjanna hefði áhrif á hvort stuðst 

væri við frammistöðustjórnun eða ekki. Fyrirtækin sem svöruðu í 

rannsókninni dreifðust um allt land, tæplega helmingur þeirra var af 

höfðuborgarsvæðinu en rúmlega helmingur skiptist á aðra lands-

hluta. 

Staðsetning fyrirtækjanna
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Mynd 10 Staðsetning þeirra fyrirtækja sem þátt tóku í rannsókninni. 

Þegar aftur á móti voru skoðuð þau fyrirtæki sem játuðu því að 

stuðst væri við frammistöðustjórnun kom í ljós að tæp 60% þeirra 

komu af höfuðborgarsvæðinu en rúm 40% af landsbyggðinni. 

Niðurstaðan er því sú að fleiri fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu nota 

frammistöðustjórnun en á landsbyggðinni. Það helgast aftur á móti 

sennilega að einhverju leiti af því að þar eru fjöldi fyrirtækja meiri 

en út á landi og einnig því hversu fá fyrirtæki svöruðu. 

Mynd 11 sýnir hvernig þetta skiptist hlutfallslega eftir staðsetningu 

þegar tekin er hver landshluti fyrir sig. Eins og sést á myndinni er 
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ekki afgerandi munur milli landshluta á því hve stórt hlutfall 

fyrirtækja nota frammistöðustjórnun. Notkunin virðist þó fara 

minnkandi eftir því sem fjær dregur frá höfuðborgarsvæðinu og 

athygli vekur að ekkert fyrirtæki á Austurlandi segist styðjast við 

frammistöðustjórnun. 

Er stuðst við frammistöðustjórnun í 
fyrirtækinu
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Mynd 11 Hefur staðsetning fyrirtækja áhrif á notkun frammistöðu-

stjórnunar? 

Fyrirtækin sem þátt tóku í könnuninni skiptust milli allra 

starfsgreina en tvær starfsgreinar, verslun og þjónusta og annar 

iðnaður skera sig úr hvað varðar fjölda fyrirtækja. Þetta er þó 

eðlilegt þar sem þessar starfsgreinar innihalda fyrirtæki í mjög 

fjölbreyttum rekstri meðan hinar eru afmarkaðri. 
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Skipting fyrirtækjanna milli 
starfsgreina
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Mynd 12 Skipting fyrirtækjanna milli starfsgreina. 

Þegar skoðuð er notkun frammistöðustjórnunar eftir starfsgreinum 

virðist skiptingin nokkuð jöfn. Þrjár starfsgreinar skera sig þó úr, 

heilbrigðisstofnanir þar sem meirihluti stofnananna notar 

frammistöðustjórnun og önnur opinber þjónusta og veitur og sam-

göngur þar sem enginn fyrirtæki svara því játandi að styðjast við 

frammistöðustjórnun. Þessum niðurstöðum ber þó að taka með 

fyrirvara þar sem fá fyrirtæki eru í sumum starfsgreinanna og aðeins 

24 fyrirtæki í heild segjast styðjast við frammistöðustjórnun. 

Notkun frammistöðustjórnunar eftir 
starfsgreinum
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Mynd 13 Notkun frammistöðustjórnunnar eftir starfsgreinum. 
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4.2.2 Stærð fyrirtækja 

Önnur tilgáta sem sett var fram var sú að stærð fyrirtækjanna hefði 

áhrif á það hvort þau nýttu sér þessa aðferð eða ekki. Skoðað var 

hvort starfsmannafjöldi og heildarvelta fyrirtækja hefði áhrif á 

frammistöðustjórnun. 

Þegar skoðuð er notkun frammistöðustjórnunar eftir fjölda 

starfsmanna kemur í ljós að fylgni er þar á milli. Eins og sést á 

myndinni er notkunin minnst í þrem neðstu flokkunum eða upp að 

40 starfsmönnum. Eftir það virðist hún vera að aukast en þó er aftur 

minnkun í flokki fyrirtækja með 60-79 starfsmenn. Þetta gefur 

vísbendingu um að fjöldi starfsmanna hafi áhrif á notkun 

frammistöðustjórnunar. 

Hefur starfsmannafjöldi áhrif á 
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Mynd 14 Hefur starfsmannafjöldi áhrif á notkun frammistöðu-

stjórnunar? 

Þegar skoðuð er notkun frammistöðustjórnunar eftir því hver árs-

velta fyrirtækjanna er kemur í ljós að einnig er fylgni milli þessara 

þátta. Mynd 15 sýnir að notkun frammistöðustjórnunar í fyrirtækjum 

með veltu undir 25 milljónum er engin en meiri hjá fyrirtækjum með 

hærri veltu. Það virðist vera einhver lægð í flokki fyrirtækja með 

veltu upp á 100-200 milljónir en það gæti helgast af því hversu fá 
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fyrirtæki í heildina svöruðu því játandi að þau notuðu 

frammistöðustjórnun, en þau voru eins og áður sagði ekki nema 24. 

Niðurstaðan er því sú að könnunin gefur vísbendingu um að fylgni 

sé á milli stærðar fyrirtækis og notkunar á frammistöðustjórnun. 

Vísbending um þetta kemur fram hvort sem horft er á fjölda starfs-

manna eða veltu fyrirtækjanna enda má telja líklegt að fylgni sé á 

milli þessara tveggja þátta það er að eftir því sem starfsmenn eru 

fleiri sé veltan meiri. 

Hefur velta fyrirtækis áhrif á notkun 
frammistöðustjórnunar
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Mynd 15 Hefur velta fyrirtækisins áhrif á notkun frammistöðu-

stjórnunar? 

4.2.3 Hvers vegna hefur frammistöðustjórnun ekki verið tekin upp 

Ef stjórnendur fyrirtækjanna svöruðu því til að þau styddust ekki við 

frammistöðustjórnun var spurt að því hver ástæðan væri fyrir því að 

svo væri ekki. Rúmlega 45% töldu að það hentaði ekki í þeirra 

fyrirtæki en 23,5% töldu áhugaleysi vera aðalástæðuna. Þessar 

niðurstöður vöktu nokkra athygli þar sem talið er að 

frammistöðustjórnun megi aðlaga að flestum gerðum fyrirtækja. 

Telja má að þekkingarskortur sé kannski frekar ástæðan fyrir 

þessum svörum en að frammistöðustjórnun henti raunverulega ekki. 

Einnig vakti athygli að enginn taldi að það væri of dýrt að taka upp 

slíka stjórnun en gera má ráð fyrir að talsverður kostnaður og tími 
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liggi í því að koma slíku á í upphafi. Mynd 16 sýnir hvernig 

ástæðurnar skiptust. 
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Mynd 16 Ástæður þess að frammistöðustjórnun hefur ekki verið tekin 

upp. 

4.3 Áhrif frammistöðustjórnunar á stjórnun og rekstur 
4.3.1 Áhrif á ákvörðunarrétt og frumkvæði starfsmanna 

Stjórnendurnir voru spurðir að því hvort þeir teldu að almennir 

starfsmenn hefðu fengið aukin ákvörðunarrétt eftir að farið var að 

nota frammistöðustjórnun. Tæplega 67% svöruðu þessari spurningu 

játandi en rúmlega 33% töldu að frammistöðustjórnunin hefði ekki 

haft áhrif á ákvörðunarrétt almennra starfsmanna. 
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Hafa almennir starfsmenn fengið 
aukinn ákvörðunarrétt eftir að 

frammistöðustjórnun var tekin upp
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Mynd 17 Hefur frammistöðustjórnun áhrif á ákvörðunarrétt 

starfsmanna? 

Einnig var spurt að því hvort notkun frammistöðustjórnunar hefði 

áhrif á frumkvæði starfsmanna svo sem framkomu nýrra hugmynda, 

tillögur að úrbótum og ábyrgð í starfi. Niðurstaðan varð mjög 

afgerandi þar sem tæp 96% töldu að notkunin hefði áhrif en enginn 

taldi að svo væri ekki einn aðili treysti sér ekki til að meta þennan 

þátt. 

Hefur notkun frammistöðustjórnunar 
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Mynd 18 Hefur frammistöðustjórnun áhrif á frumkvæði starfsmanna? 

Niðurstaðan er því sú að tilgátan hafi reynst rétt að þessu leyti og 

notkun frammistöðustjórnunar hafi jákvæð áhrif á frumkvæði 

starfsmanna og auki ákvörðunarrétt þeirra. Þessi niðurstaða er 
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nokkuð afgerandi en verður þó að taka með ákveðnum fyrirvara 

sökum fæðar þeirra sem svöruðu. 

4.3.2 Áhrif á kynjabundinn launamun 

Fyrirfram var talið að notkun frammistöðustjórnunar yrði til þess að 

draga úr kynjabundnum launamun. Könnunin leiddi þó í ljós að yfir 

90% töldu að kynjabundin launamunur hefði ekki breyst við það að 

taka upp frammistöðustjórnun. Þetta er áhugaverð niðurstaða þar 

sem yfirleitt er talið að notkun frammistöðustjórnunnar minnki 

þennan launamun. Það sem gæti haft áhrif á þennan þátt er að þau 

fyrirtæki sem svöruðu virtust oft vera annaðhvort karla eða 

kvennavinnustaðir og því ekki um raunverulegan launamun að ræða 

þar sem aðeins annað kynið var til staðar á vinnustaðnum. 
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Mynd 19 Hefur kynjabundinn launamunur breyst eftir að 

frammistöðustjórnun var tekin upp? 

4.3.3 Áhrif á starfsmannaveltu 

Þegar skoðað er hvaða áhrif notkun frammistöðustjórnunar hefur á 

starfsmannaveltu kemur í ljós að ekki er afgerandi munur milli 

þeirra sem segja að hún sé minni og þeirra sem segja að notkunin 

hafi enginn áhrif. Þeir sem segja að starfsmannavelta sé minni eftir 

að frammistöðustjórnun var tekin upp eru 41,7% en þeir sem telja 

hana ekki hafa nein áhrif eru 37,5%. Aftur á móti telja aðeins 8,36% 
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að frammistöðustjórnun auki starfsmannaveltu. Þessar niðurstöður 

gefa því til kynna að frammistöðustjórnun geti haft áhrif á starfs-

mannaveltu. Þetta styður þá kenningu sem sett var fram í upphafi 

um að notkun á frammistöðustjórnun minnkaði starfsmannaveltu. 

Hvaða áhrif hefur notkun 
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Mynd 20 Áhrif frammistöðustjórnunar á starfsmannaveltu. 

4.3.4 Áhrif á þjónustugæði 

Sú spurning var lögð fyrir stjórnendur fyrirtækja hvort þeir teldu að 

notkun frammistöðustjórnunar hefði haft áhrif á þjónustugæði fyrir-

tækisins svo sem bætta framkomu og jákvæðara viðhorf til 

viðskiptavina. Af þeim sem svöruðu töldu 83,3% þjónustugæði hafa 

batnað með tilkomu frammistöðustjórnunarinnar en 4,2% töldu þau 

ekki hafa gert það, 12,5% nefndu annað. 

Eins og sést á mynd 21 er það mikill meirihluti stjórnendanna sem 

telur að frammistöðustjórnun bæti þá þjónustu sem fyrirtækin veita 

og styður það kenninguna sem sett var fram í upphafi með fyrirvara 

um það hversu fá fyrirtæki svöruðu þessari spurningu. 
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Hefur notkun frammistöðustjórnunar 
áhrif á þjónustugæði
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Mynd 21 Áhrif frammistöðustjórnunar á þjónustugæði. 

4.3.5 Áhrif á heildarárangur fyrirtækja 

Þegar skoðaður var heildarárangur fyrirtækjanna kom í ljós að ekki 

var mikill munur á þeim sem töldu að frammistöðustjórnunin hafi 

aukið veltu fyrirtækisins og þeim sem töldu hana ekki hafa áhrif. 

Enginn þeirra sem svaraði taldi aftur á móti að notkun frammistöðu-

stjórnunnar hefði minnkað veltu fyrirtækisins. 

Hefur notkun frammistöðustjórnunar 
áhrif á veltu fyrirtækja
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Mynd 22 Áhrif frammistöðustjórnunar á veltu fyrirtækja. 

Eins og sést á myndinni eru það tæplega 60% sem telja að 

frammistöðustjórnun hafi aukið veltuna en rúmlega 40% telja hana 

engin áhrif hafa. Munurinn er því um 16%. Þetta styður einnig þá 
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tilgátu sem sett var fram í upphafi verkefnisins að notkun 

frammistöðustjórnunar yki veltu fyrirtækja þó svo að það virðist 

ekki algilt. Það hefur áhrif hér að hluti fyrirtækjanna sem svaraði 

eins og heilbrigðis- og menntastofnanir eru háð fjárlögum frá ríkinu 

og því hefur notkun frammistöðustjórnunar ekki bein áhrif á veltu 

hjá þeim. 

4.3.6 Aðrar niðurstöður 

Fleiri breytur voru skoðaðar og til dæmis þótti athyglisvert að skoða 

hvort það hefði áhrif á notkun frammistöðustjórnunar ef 

starfsmannastjóri fyrirtækisins ætti sæti í stjórn þess. Stjórnendur 

fyrirtækjanna voru því spurðir að því hvort svo væri og kom í ljós að 

það hefur ekki áhrif á það að fyrirtækin noti frekar frammistöðu-

stjórnun ef starfsmannastjóri á sæti í stjórn. Í þeim fyrirtækjum þar 

sem starfsmannastjóri á sæti í stjórn segjast 13,8% styðjast við 

frammistöðustjórnun en 86,2% segjast ekki gera það. Séu síðan 

skoðuð þau fyrirtæki þar sem starfsmannastjóri á ekki sæti í stjórn 

segjast 32,8% styðjast við frammistöðustjórnun en 67,2% gera það 

ekki. Samkvæmt þessu virðist því frekar vera samband á milli þess 

að nota frammistöðustjórnun og að starfsmannastjóri sé ekki í stjórn. 

Þessar niðurstöður helgast þó að hluta af því að þau fyrirtæki þar 

sem starfsmannastjóri fyrirtækisins er sagður eiga sæti í stjórn eru 

nánast allt lítil fyrirtæki. Þetta eru því þau fyrirtæki þar sem 

starfsmenn eru fáir og starfsmannastjórinn einn af eigendum og á 

þar af leiðandi sæti í stjórn. 
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Hefur stjórnarseta starfsmannastjóra 
áhrif á notkun frammistöðustjórnunar
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Mynd 23 Hefur seta starfsmannastjóra í stjórn áhrif á notkun 

frammistöðustjórnunar? 

Fleiri atriði voru skoðuð eins og menntun starfsmanna, eins og sést á 

mynd 24 er meirihluti fyrirtækjanna eða 55,4% með hlutfall 

háskólamenntaðra starfsmanna undir 10%. Fyrirtæki með 10-19% 

hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna eru 18,5% og tæplega 11% 

eru með 20-29% starfsmanna sem hafa háskólamenntun. Fyrirtæki 

með hærra hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna eru undir 5% í 

öllum flokkum. Þegar skoðað er hvaða áhrif hlutfall háskóla-

menntaðra starfsmanna hefur á notkun frammistöðustjórnunar 

kemur fram að hærra hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna hefur 

áhrif á notkun frammistöðustjórnunar en þar sem fjöldi fyrirtækja í 

hverjum flokki er svo lítill er ekki hægt að líta á það sem marktækar 

niðurstöður. 
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Mynd 24 Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna í fyrirtækjunum. 

Einnig var skoðað hversu hátt hlutfall starfsmanna gengist undir 

frammistöðumat í þeim fyrirtækjum sem það nota. og hvaða hópar 

það eru sem eru metnir. Mynd 25 sýnir að í rúmlega helming 

fyrirtækjanna er 90-100% starfsmanna metið á þennan hátt en svör í 

aðra flokka dreifast nokkuð jafnt. En eins og áður skal minnt á að 

aðeins 24 fyrirtæki í könnuninni eru að styðjast við 

frammistöðustjórnun og því er ekki hægt að alhæfa neitt með 

niðurstöðunum. 

Hversu hátt hlutfall starfsmanna 
gengst undir frammistöðumat

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

<1
0%

10
-1

9%

20
-2

9%

30
-3

9%

40
-4

9%

50
-5

9%

60
-6

9%

70
-7

9%

80
-8

9%

90
-1

00
%

Mynd 25 Hversu hátt hlutfall starfsmanna gengst undir 

frammistöðumat? 
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Þegar skoðað var hvaða hópar eru metnir kemur í ljós að í 75% 

fyrirtækjanna eru stjórnendur metnir ýmist allir eða að hluta. Allir 

sérfræðingar eru metnir í tæplega 42% fyrirtækjanna en ekkert 

fyrirtæki metur hluta þeirra. Almennir starfsmenn eru aftur á móti 

metnir í 87,5% fyrirtækjanna. Þetta sýnir að verið er að meta allar 

gerðir starfsmanna og vekur athygli hve hátt hlutfall fyrirtækjanna er 

að meta stjórnendur sína. 

Þetta kemur einnig í ljós þegar skoðað var menntunarstig þeirra sem 

metnir eru. Háskólamenntaðir eru metnir í rúmlega 58% 

fyrirtækjanna, tæplega 71% þeirra segist meta starfsmenn með aðra 

fagmenntun, 62,5% starfsmenn með stúdentspróf og sama 

niðurstaða er fyrir starfsmenn með grunnskólapróf. Þessar 

niðurstöður sýna að allir hópar starfsmanna virðast vera metnir er 

enginn einn þeirra sem sker sig úr hvorki hvað varðar menntun eða 

tegund starfa. 



Dröfn Áslaugsdóttir 

51

Umræða 

Í nútímaþjóðfélagi þar sem samkeppnin er mikil og breytingar 

hraðar er það úrslita atriði fyrir skipulagsheildir að nýta alla 

framleiðslu- og þjónustuþætti sem best. Skipulagsheild sem ekki 

hugar að þessu atriði getur ekki búist við að ná langt í síharðnandi 

samkeppni. Til þess að hægt sé að nýta framleiðsluþættina sem best 

þarf að gera áætlanir um fjárfestingar og aðra framleiðsluþætti. 

Fram til þessa hefur verið litið á starfsfólk sem kostnað og byrði 

frekar en fjárfestingu og tækifæri. En með tilkomu mannauðs-

stjórnunarinnar var farið að líta á starfsfólkið sem fjárfestingu sem 

fyrirtækið þarfnast ætli það að halda velli. 

Í mannauðsstjórnuninni felst að starfsfólkið er auðlind sem þarf að 

gera áætlanir um og stjórna þannig að hún nýtist fyrirtækinu sem 

best. Til þess að stjórna þessari auðlind og ná sem mestu út úr henni 

eru skipulagsheildir í sívaxandi mæli farnar að nota 

frammistöðustjórnun. Í henni felst að mannauðinum (starfsfólkinu) 

er stjórnað eftir frammistöðu, þannig er reynt að meta frammistöðu 

þess og umbuna því á einhvern hátt til þessa að það leggi sig fram 

um að þjóna fyrirtækinu sem best. Þessi aðferð hefur notið sívaxandi 

athygli og í dag eru fyrirtæki á Íslandi farin að nýta sér hana þó ekki 

sé það í miklu mæli enn sem komið er. 

Áhuginn er vaxandi og má búast við að enn fleiri fyrirtæki sjái sér 

hag í því að styðjast við slíka stjórnun í framtíðinni. Þetta kom 

meðal annars fram við framkvæmd rannsóknarinnar þar sem margir 

sýndu þessu efni áhuga þó svo að þeir væru ekki að styðjast við 

slíka stjórnun. Fjölmargir höfðu kynnt sér frammistöðustjórnun og í 

þó nokkrum tilvikum kom það fram að vinna við innleiðingu væri 

komin í gang eða að verið væri að huga að þessum málum. Það er 

því líklegt að í framtíðinni muni þessi aðferð við að stjórna 

mannauði fyrirtækja verða notuð í mun meira mæli en nú er gert. 
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Eftir að hafa skoðað þessi mál og framkvæmt rannsóknina tel ég 

tvímælalaust að þessi aðferð við stjórnun starfsmanna geti hjálpað 

fyrirtækjum við að bæta stjórnun og rekstur. 

Það var athyglisvert að sjá að kynjabundinn launamunur minnkaði 

ekki við notkun á frammistöðustjórnun. Ég tel þó að þetta sé ekki 

marktækt þar sem þau fyrirtæki sem svöruðu voru yfirleitt annað 

hvort karla eða kvennavinnustaðir og gátu því ekki metið þennan 

lið. 

Einnig kom það mér nokkuð á óvart hversu margir töldu að slík 

stjórnun hentaði ekki í þeirra fyrirtæki. Ég tel að það séu mjög fá 

fyrirtæki þar sem ekki er hægt að notast við kenningar 

frammistöðustjórnunar á einhvern hátt. Ég myndi því halda að hér 

væri frekar um það að ræða að stjórnendur hafi ekki kynnt sér þessar 

kenningar nægilega vel til að skilja hvað býr að baki þeim og haldi 

þess vegna að þær henti ekki hjá þeim. Í sumum tilfellum hefði 

liðurinn of dýrt líka sennilega átt betur við. 

Aðrar niðurstöður komu mér ekki á óvart þar sem þær voru 

tiltölulega líkar því sem ég hafði búist við að sjá. Mín skoðun er sú 

að notkun frammistöðustjórnunar hljóti að hafa þau áhrif að 

starfsfólkið verði ánægðara í vinnunni. Það hefur síðan áhrif á það 

að fyrirtækið gengur betur. Það er því mín skoðun að öll fyrirtæki 

sem vilja leggja áherslu á starfsmannamálin hjá sér og nýta 

mannauð sinn sem best ættu að skoða það að taka upp slíka stjórnun. 

Þó það kosti bæði tíma og peninga að koma slíku kerfi á held ég að 

það komi til með að borga sig í betri nýtingu tíma og mannauðs 

þegar litið er til framtíðar. 
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Tillögur til úrbóta 

Eftir að hafa skoðað kenningar mannauðs- og frammistöðu-

stjórnunar tel ég að þessar kenningar séu verulega vannýttar hér á 

landi. Samkvæmt rannsókninni sem gerð var í tengslum við þetta 

verkefni kom fram að notkun á frammistöðustjórnun hefur áhrif til 

góðs á flesta þá þætti sem skoðaðir voru. Hún minnkar starfsmanna-

veltu, eykur þjónustugæði, eykur frumkvæði starfsmanna og bætir 

heildarárangur fyrirtækjanna. Til lengri tíma litið tel ég einnig að 

hún komi til með að hafa áhrif á launamun kynjanna þó svo að það 

hafi ekki komið fram í þessari rannsókn. Notkun á 

frammistöðustjórnun hefur því bætandi áhrif á alla starfssemi 

fyrirtækjanna og hjálpar þeim við að nýta mannauð sinn sem best. 

Með því að taka upp kerfisbundið starfsmat tel ég að fyrirtækin gætu 

líka aukið líkurnar á því að fá hæft starfsfólk í þau störf sem það 

hefur á boðstólum. Það gæti minnkað kostnað þeirra við þjálfun 

starfsfólks og þannig haft áhrif á afkomu. Þetta myndi helgast af því 

að með því að gera starfsmat liggja fyrir upplýsingar um það 

hvernig starfsmanni verið er að leita eftir og því yrði auðveldara að 

velja úr umsækjendum. 

Með kerfisbundnu frammistöðumati má síðan efla þetta hæfa 

starfsfólk og nýta betur þann mannauð sem það býr yfir. Með því að 

meta hvern og einn starfsmann reglulega og ræða við hann um hvað 

er vel gert og hvað betur má fara auka stjórnendur til muna líkurnar 

á því að hann sinni starfi sínu eins og þeir ætlast til að hann geri.  

Tillögur mínar miðast því að því að fyrirtæki á Íslandi ættu að huga 

að þessum málum og taka upp frammistöðustjórnun í mun ríkari 

mæli en hingað til hefur tíðkast. Þau þurfa sífellt að berjast í 

samkeppni við fleiri fyrirtæki þar sem alþjóðavæðingin er 

allsráðandi. Þau verða því að miða að því að nýta alla 

framleiðsluþætti sem best og gera áætlanir um þá sem standast 
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samkeppni við önnur fyrirtæki. Til þess að þetta sé hægt tel ég 

nauðsynlegt að þau fari að huga að þessum málum og það sem fyrst. 

Það getur verið dýrt til að byrja með að koma slíku kerfi á en til 

lengri tíma litið kemur það til með að borga sig með ánægðara og 

betra starfsfólki og þar af leiðandi betri nýtingu mannauðs. 
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Niðurstöður 

Eins og kom fram í umræðukaflanum virðist vera mikil vakning í 

þessum málum hér á landi og fjölmörg fyrirtæki eru að huga að 

þessum málum í dag. Þó nokkur hafa þegar tekið upp slíka stjórnun 

en enn önnur eru að undirbúa innleiðingu eða byrjuð að huga að 

undirbúningi. 

Í upphafi var lagt af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu:        

Hvaða áhrif hefur notkun frammistöðustjórnunar á nýtingu 

mannauðs í fyrirtækjum? 

Starfsmannaveltu 

Þjónustugæði 

Frumkvæði 

Launamun kynjanna 

Heildarárangur fyrirtækja (veltu) 

Sett var fram sú tilgáta að notkun frammistöðustjórnunar auki 

frumkvæði starfsfólks, minnki starfsmannaveltu, auki þjónustugæði, 

minnki launamun kynjanna og bæti heildar árangur fyrirtækja. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að enn virðist lítill hluti fyrirtækja 

á Íslandi vera farin að nota frammistöðustjórnun við stjórnun 

mannauðs en sá hópur fer stækkandi. Mikil áhugi virðist vera á 

þessu efni og nokkur hluti fyrirtækja var kominn vel af stað eða 

voru farin að huga að undirbúningi. Því má búast við að fjölgun 

verði í hópi þeirra sem nýta sér frammistöðustjórnun við stjórnun 

mannauðs á komandi árum. 

Rannsóknarspurningunni má svara með því að segja að tilgátan sem 

sett var fram hafi staðist nema hvað varðar launamun kynjanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þau fyrirtæki sem studdust 

við frammistöðustjórnun töldu ekki að það hefði haft áhrif á 

launamun kynjanna. 
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Ef litið er á einstaka svör þeirra sem sögðu fyrirtækið styðjast við 

frammistöðustjórnun þá töldu tæp 42% að starfsmannavelta hefði 

minnkað eftir að hún var tekin upp en 37,5% sögðu að engin 

breyting hefði orðið, aðeins einn sagði að starfsmannavelta hefði 

aukist. Rúmlega 83% töldu að þjónustugæði hefðu aukist eftir að 

frammistöðustjórnunin var tekin upp en aðeins rúm 4% töldu að þau 

hefðu ekki gert það. Þegar kom að því að skoða hvort notkun 

frammistöðustjórnunar hefði haft áhrif á frumkvæði starfsmanna þá 

var svarið mjög afdráttarlaust. Tæp 96% stjórnendanna taldi að 

frumkvæði starfsmanna hefði aukist en engin treysti sér til að segja 

að það hefði ekki gert það. Dæmið snerist við þegar farið var að 

spyrja að því hvort kynjabundinn launamunur hefði breyst eftir að 

frammistöðustjórnunin var tekin upp. Alls töldu 92% stjórnenda 

fyrirtækja í könnuninni að hann hefði ekki breyst en aðeins einn 

sagði að hann hefði breyst en gat ekki sagt til um hve mikið. Þetta er 

öfugt við það sem fyrirfram var búist við en í upphafi var sett fram 

sú tilgáta að launamunur kynjanna myndi minnka við notkunina. Að 

lokum töldu rúm 58% stjórnenda að velta fyrirtækisins hefði aukist 

eftir að frammistöðustjórnunin var tekin upp en 41,7% töldi það 

ekki hafa nein áhrif á veltuna. 

Niðurstöðurnar eru því þær að tvímælalaust er talið að innleiðing 

frammistöðustjórnunar hafi jákvæð áhrif á nýtingu mannauðs í 

fyrirtækjunum. Samkvæmt rannsókninni hefur notkun hennar 

jákvæð áhrif á starfsfólk sem síðan leiðir til þess að það vinnur betur 

og sinnir betur því starfi sem það er ráðið til. 
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Viðauki 1: Spurningalisti 

1) Hvar er fyrirtækið staðsett? 

� Reykjanesi 

� Höfuðborgarsvæðinu 

� Vesturlandi 

� Vestfjörðum 

� Norðurlandi 

� Austurlandi 

� Suðurlandi 

2) Í hvaða starfsgrein er fyrirtækið? 

� Landbúnaði 

� Fiskvinnslu, fiskveiðum 

� Byggingariðnaði 

� Öðrum iðnaði 

� Menntastofnun 

� Heilbrigðisstofnun 

� Annarri opinberri þjónustu 

� Veitum og samgöngum 

� Fjármálastofnun 

� Verslun og þjónustu 

� Annað 

3) Hversu margir starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu? 

� < 10

� 10-19 

� 20-39 

� 40-59 

� 60-79 

� 80-100 

� >100 
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4) Hvert er hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna innan fyrirtækisins? 

� < 10%

� 10-19% 

� 20-29% 

� 30-39% 

� 40-49% 

� 50-59% 

� 60-69% 

� 70-79% 

� 80-89% 

� 90-100% 

5) Hvert er hlutfall starfsmanna með aðra fagmenntun en háskólapróf í 

fyrirtækinu? 

� < 10%

� 10-19% 

� 20-29% 

� 30-39% 

� 40-49% 

� 50-59% 

� 60-69% 

� 70-79% 

� 80-89% 

� 90-100% 

6) Er stuðst við frammistöðustjórnun í fyrirtækinu? 

� Já�spurning 8 

� Nei 
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7) Hvers vegna hefur frammistöðustjórnun ekki verið tekin upp? 

� Ekki áhugi 

� Hentar ekki 

� Of flókið 

� Of dýrt 

� Annað ________________________________________________ 

________________________________________________�spurning 23 

8) Hvaða ár var frammistöðustjórnunin tekin upp? __________ 

9) Hverjir koma að stefnumótun frammistöðustjórnunarinnar? 

� Framkvæmdastjóri 

� Stjórn fyrirtækis 

� Millistjórnendur 

� Starfsmannastjóri 

� Ráðgjafi 

� Fulltrúi starfsmanna 

� Aðrir Hverjir? ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

10) Hve stórt hlutfall starfsmanna gangast undir frammistöðumat? 

� < 10%

� 10-19% 

� 20-29% 

� 30-39% 

� 40-49% 

� 50-59% 

� 60-69% 

� 70-79% 

� 80-89% 

� 90-100% 
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11) Hvaða hópar eru það innan fyrirtækisins sem gangast undir frammistöðumat? 

� Allir stjórnendur 

� Hluti stjórnenda 

� Allir sérfræðingar 

� Hluti sérfræðinga 

� Allir almennir starfsmenn 

� Hluti almennra starfsmanna 

� Aðrir 

12) Hvert er menntunarstig þeirra starfsmanna sem metnir eru? 

� Háskólamenntun 

� Önnur fagmenntun en háskólamenntun 

� Stúdentspróf 

� Grunnskólapróf 

� Annað 

13) Hvernig er frammistöðumat framkvæmt? 

� Formlegt mat (stöðluð eyðublöð) 

� Óformlegt mat (skrifleg umsögn yfirmanns) 

� Með starfsmannaviðtali 

� Með viðhorfskönnun 

� Annað ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

14) Hver framkvæmir frammistöðumatið? 

� Framkvæmdastjóri 

� Starfsmannastjóri/-deild 

� Deildastjórar 

� Samstarfsmenn 

� Undirmenn 

� Viðskiptavinir 

� Allir ofantaldir (360° endurgjöf) 

� Annað ________________________________________________ 
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15) Hvernig eru niðurstöður matsins settar fram? 

� Í starfsmannaviðtali 

� Í skýrslu 

� Hvoru tveggja 

� Annað ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

16) Hafa almennir starfsmenn fengið aukin ákvörðunarrétt eftir að 

frammistöðustjórnunin var tekin upp? 

� Já 

� Nei 

 

17) Hefur kynjabundinn launamunur breyst eftir að frammistöðumatið var tekið 

upp? 

� Já 

� Nei�Spurning 19 

18) Hversu mikið hefur launamunurinn breyst? 

19) Hvaða áhrif hefur notkun frammistöðustjórnunar haft á starfsmannaveltu í 

fyrirtækinu? 

� Minni starfsmannavelta 

� Meiri starfsmannavelta 

� Staðið í stað 

-50% -40% -30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 40% 50%
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20) Hefur notkun frammistöðustjórnunar haft áhrif á þjónustugæði í fyrirtækinu 

s.s. bætta framkomu og jákvæðara viðhorf til viðskiptavina? 

� Já 

� Nei 

� Annað_____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

21) Hefur notkun frammistöðustjórnunar haft áhrif á frumkvæði starfsmanna svo 

sem framkomu nýrra hugmynda, tillögur að úrbótum og ábyrgð í starfi? 

� Já 

� Nei 

22) Hefur notkun frammistöðustjórnunar haft áhrif á veltu fyrirtækisins? 

� Aukin velta 

� Minni velta 

� Engin áhrif 

23) Hver er velta fyrirtækisins á ársgrundvelli? 

� <5 milljónir 

� 5-24 milljónir 

� 25-49 milljónir 

� 50-99 milljónir 

� 100-200 milljónir 

� >200 milljónir 

24) Á starfsmannastjóri fyrirtækisins sæti í stjórn þess? 

� Já 

� Nei 

 






