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The objective of this thesis is to explore the application possibilities of the 

Balanced scorecard in public administration. Special emphasis will be on 

colleges and an example will be taken from Menntaskólinn á Akureyri 

(MA).  

An enquire will be made on how the school can benefit from the Balanced 

scorecard approach regarding the legislative demands the school faces, with 

emphasis on the self-assessment part. 

The discussion about Balanced scorecard is connected to the circumstances 

organizations face in their operation, particularly colleges, and review how 

those institutions can exploit the approach. 

A comparison is made on the Balanced scorecard and the current methods 

the school uses for self-assessment. The current methods used by MA are 

primarily based on the EFQM-excellence model and the education criteria 

from the Baldridge awards. 

It should be observed however that the Balanced scorecard approach has to 

be customized to the public sector. Operations of Public institutions are 

usually bounded by law and their ultimate goal is usually to serve the 

society and the customers in some way rather than aim at financial goals. 

This is the case with colleges and their ultimate mission is to serve 

customers no matter how they are defined. 

The main conclusion is that Balanced scorecard can be a positive addition to 

the approach currently used by the school. Despite the school can fulfill 

legislative demands using their current methods the Balanced scorecard can 

assist the school to make further progress and tackle issues and problems the 

current self-assessment approach is less able to.  
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Markmið verkefnisins er að kanna notkunarmöguleika Samhæfðs 

árangursmats í opinberri stjórnsýslu og skoða hvaða ávinningi þetta 

stjórntæki getur skilað. Í verkefninu er tekið mið af aðstæðum 

framhaldsskóla og dæmi tekið frá Menntaskólanum á Akureyri. Kannað 

verður hvernig líkanið getur nýst skólanum í að verða við þeim kröfum sem 

til hans eru gerðar varðandi sjálfsmat og aðra tengda þætti. 

Umfjöllunin um Samhæft árangursmat er tengd þeim aðstæðum sem 

opinberar stofnanir búa við,  þá sérstaklega framhaldsskólar, og skoðað er 

hvernig skólarnir gætu nýtt sér aðferðafræðina. 

Samanburður á þeim aðgerðum sem tíðkast hjá skólastofnunum um 

sjálfsmat uppfyllir í raun þær kröfur sem til starfseminnar eru gerðar en 

samt sem áður getur Samhæft árangursmat bætt um betur og hjálpað til við 

stjórnun skólans. Útgangspunktur Samhæfðs árangursmats er um margt 

ólíkur þeirri aðferðafræði sem notast við sjálfsmat í Menntaskólanum á 

Akureyri og verður að teljast að notkun líkansins muni reynast góð viðbót 

við núverandi aðferðir. 

Ljóst er að hin hefðbundna útfærsla Samhæfðs árangursmats þarfnast 

breytinga þegar henni er beitt á opinberar stofnanir. Þessi munur ræðst 

aðallega af þeim rekstraraðstæðum sem þessar stofnanir búa við en oft 

ákvarðast þær af ákveðnum lögum um starfsemina. Einnig er hlutverk 

þessara stofnana samfélagslegt og árangur í rekstri því ekki miðaður við 

fjárhagslega frammistöðu heldur frekar það víðtæka hlutverk sem 

stofnuninni er sett innan samfélagsins. Hlutverk framhaldsskóla er 

samfélagslegt og miðast við að þjónusta þá viðskiptavini sem tengjast 

skólunum, hvort sem um nemendur, hið opinbera eða háskóla er að ræða. 

Samhæft árangursmat er tiltölulega nýtt af nálinni og eru fyrirtæki  

og stofnanir í auknum mæli að kynna sér og nýta möguleika þess. Líkanið er 

hefur þá eiginleika að vera sérsniðið að hverju því fyrirtæki eða stofnum 

sem ákveður að taka það upp og því geta útfærslur á því verið mismunandi. 
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Þó ætti ekki að þurfa að deila um notkunarmöguleika líkansins við stjórnun 

og ávinning sé það vel útfært og skuldbinding stjórnenda til staðar.  

 


