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Útdráttur 

Talsvert hefur verið ritað um stefnumótunarferil fyrirtækja í gegnum tíðina en hann 

er sá ferill sem farið er eftir við mótun stefnu. Líta má á stefnumiðaðar áætlanir sem 

afurð stefnumótunarferilsins en fjárhagsáætlanir eru jafnan taldar gegna 

lykilhlutverki í því að innleiða stefnuna. 

Markmið ritgerðarinnar er að rýna í stefnumótunarferilinn með áherslu á 

samband stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana. Þessi rýni beindist bæði að 

fræðilegum heimildum og einnig reynslu fyrirtækja. Rannsókn var gerð á tveimur 

fyrirtækjum, Alvogen og Össuri. Stefnumótunarferill þeirra var kortlagður og 

sambandið á milli stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana kannað.  

Niðurstöður ritgerðarinnar varpa ljósi á að það virðist vera nokkurt tómarúm í 

fræðunum þegar kemur að því að lýsa sambandinu á milli stefnumiðaðra áætlana og 

fjárhagsáætlana. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að nauðsynlegt sé að hafa snertiflöt á 

milli þessara áætlana. Þegar kemur hins vegar að þekkingu á því hvernig þessi 

snertiflötur eigi að vera er nánast komið að tómum kofanum. Þó hefur verið bent á 

að sveigjanlegar áætlanir og samvinna fólks sem kemur að stefnumiðuðum 

áætlunum og fjárhagsáætlunum geti styrkt sambandið á milli þeirra.  

Raundæmin sem skoðuð voru eru um margt mismunandi. Alvogen tvinnar saman 

stefnumótunarferil sinn við fjárhagsáætlunina. Áhersla er lögð á markmið til fimm 

ára og fjárhagsáætlun fyrirtækisins, en þessir þættir eru samtvinnaðir. Össur á hinn 

bóginn, vinnur út frá fjárhagsáætlun og hefur fastmótaðan stefnumótunarferil. Össur 

leggur talsverða vinnu við stefnumótun sína og nýtir sér fjöldann allan af tólum til 

að styðja við mótun og innleiðingu stefnunnar. Össur hefur nýverið innleitt 

víðtækari fjárhagsáætlun (beyond budgeting). Því er ljóst að samband 

stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar á eftir að skýrast betur þegar þeirri 

innleiðingu er lokið. Í báðum þessara fyrirtækja er hugað að samþættingu 

áætlananna og þess gætt að fjárhagsáætlanir séu sveigjanlegar með því að notast við 

hlaupandi spá.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í meistaranámi í fjármálum fyrirtækja við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 30 einingar (ECTS).  

Leiðbeinandi var Runólfur Smári Steinþórsson og vil ég þakka honum fyrir veittan 

stuðning og leiðsögn. 

Einnig vil ég þakka Alvogen og Össuri fyrir þá aðstoð sem þeir veittu mér við gerð 

þessarar ritgerðar.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er annars vegar að skoða stefnumótunarferilinn og 

þau tæki og tól sem nýtast við gerð hans í ljósi fyrirliggjandi kenninga með áherslu 

á sambandið á milli stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana. Hins vegar að skoða 

stefnumótunarferilinn hjá tveimur fyrirtækjum, Alvogen og Össuri, með ofangreint 

samband í huga. Að lokum verða raundæmin borin saman við þann fræðilega 

bakgrunn sem fyrir liggur og athugað hvort einhver samsvörun sé þar á milli. 

Raundæmin verða ekki borin saman utan stuttrar umfjöllunar í lokin.  

Höfundur taldi þetta efni áhugavert vegna eftirtalinna þátta: Fyrst ber að nefna 

hversu ólík í eðli sínu stefnumiðaðar áætlanir eru annars vegar og fjárhagsáætlanir 

hins vegar. Mikið hefur verið ritað um stefnumiðaðar áætlanir og fjárhagsáætlanir 

en hins vegar hefur sambandi þeirra lítið verið lýst. Í öðru lagi er bakgrunnur 

höfundar  fjármálalegs eðlis en hann hefur hug á að starfa á sviði stjórnunar og 

stefnumótunar og þótti því áhugavert að skoða hvernig þessir tveir heimar mætast. Í 

þriðja lagi ber að nefna hversu viðeigandi þetta efni er fyrir fyrirtæki þar sem þau 

stunda flest áætlanagerð að einhverju marki og kallað hefur verið eftir því að tengja 

áætlanir þeirra betur saman (Rickards, 2008). Höfundur telur því efni ritgerðarinnar 

áhugavert fyrir fyrirtækin sem tekin eru fyrir í raundæmisrannsókninni til að þau 

geti betur áttað sig á stefnumótunarferli sínum og sambandinu á milli 

stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar. Önnur fyrirtæki sem stunda 

áætlanagerð ættu einnig að njóta gagns af rannsókninni. Að auki er þetta efni 

áhugavert fyrir þá sem fást við stefnumótun og einnig þá sem koma að 

fjárhagsáætlunargerð. Þessi ritgerð mun vonandi gera þeim betur kleift að skilja 

heima hvors annars. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er því að opna augu lesandans fyrir 

stefnumótunarferlinum í mótun og framkvæmd með áherslu á snertiflötinn á milli 

stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana. Tilgangur ritgerðarinnar leiðir því að 

rannsóknaspurningu hennar sem er: 

Hvert er samspilið á milli stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana í mótun og 

framkvæmd? 
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Rýnt verður í stefnumiðaðar áætlanir, fjárhagsáætlanir og stefnumótunarferil 

fyrirtækja. Fræðilegi hluti ritgerðarinnar mun að mestu leyti endurspegla þær 

áætlanir og ferla sem fyrirtækin í raundæmisrannsókninni notast við og þeim gerð 

góð skil.   

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í níu kafla að þessum meðtöldum:  

Í kafla tvö er farið yfir þá aðferðafræði sem notast er við við gerð þessarar 

ritgerðar.  

Í kafla þrjú er farið yfir áætlanir og áætlanagerð til að kynnast því viðfangsefni og 

því næst farið yfir stefnumiðaðar áætlanir annars vegar og fjárhagsáætlanir hins 

vegar. 

Í kafla fjögur er stefnumótunarferill fyrirtækja tekinn fyrir. Fyrst eru kynntir til 

sögunnar hinir mismunandi skólar stefnumótunarferilsins og skoðuð hin ýmsu tól 

sem styðja við þann feril. Því næst verða þrír mismunandi ferlar stefnumótunar 

settir fram og að lokum skoðað myndrænt flæði stefnumótunarferilsins. 

Í kafla fimm eru tengsl á milli stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana kannað. 

Í kafla sex er raundæmisrannsókn á Alvogen tekin fyrir. Þar verður farið yfir 

stefnumiðaða áætlun, fjárhagsáætlun og svo stefnumótunarferil fyrirtækisins með 

það að leiðarljósi að kanna samband stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar.  

Í kafla sjö er raundæmisrannsókn á Össuri tekin fyrir. Farið verður yfir þann kafla á 

sama hátt og gert var hjá Alvogen þ.e. farið yfir stefnumiðaða áætlun, 

fjárhagsáætlun og stefnumótunarferil fyrirtækisins með ofangreint samband í huga. 

Í kafla átta eru raundæmisrannsóknirnar bornar saman við þann fræðilega 

bakgrunn sem settur hefur verið fram.  

Í kafla níu verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og rýnt í hvaða lærdóm 

er hægt að draga af rannsókninni sem og hugmyndir um frekari rannsóknir á þessu 

sviði.  
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2 Aðferðafræði 

Áður en hafist er handa þarf að meta og ákveða hvaða aðferðafræði eigi best við á 

þeirri rannsókn sem fyrirhuguð er. Meginmunur er á þeirri aðferð sem beitt er við 

megindlegar rannsóknir annars vegar og eigindlegar rannsóknir hins vegar. 

Eigindleg aðferðafræði styðst ekki við mælingar og tölulegar upplýsingar heldur 

skoðar upplifun einstaklinga innan hóps. Þessi aðferðafræði er talin hentug þegar 

ekki er endilega vitað fyrirfram hvað rannsóknin muni leiða í ljós.  

Hins vegar byggist megindleg aðferðafræði, á því sem hægt er að telja og mæla 

svo hægt sé til að mynda að finna meðaltöl úr ákveðnum hóp og mynstur í 

fyrirliggjandi gögnum séu þau til staðar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Þar sem viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hver snertiflötur stefnumiðaðrar 

áætlunar og fjárhagsáætlunar er í stefnumótunarferlinu og því ekki um tölulegar 

mælingar að ræða var eigindlegum aðferðum beitt við rannsóknina.   

2.1 Rannsóknarsnið 

Ákveðið var að rannsóknin yrði raundæmisrannsókn (case study research). 

Raundæmisrannsókn er talin eiga best við þegar rannsóknin leitast við að útskýra 

aðstæður, beinist að vel afmörkuðu viðfangsefni og leitast við að svara spurningum 

sem hefjast á spurnarfornöfnum. Að auki á hún við ef rannsakandinn þarf ekki að 

hafa stjórn á ákveðinni atburðarás og hún beinist að samtíma atburðum (Yin, 2009).  

Þessi aðferðafræði leitast við að útskýra ákvarðanir, af hverju þær voru teknar, 

hvernig þær voru innleiddar og hver niðurstaðan var úr því (Schramm, 1971). 

Þegar sú aðferðafræði sem notast er við í þessari rannsókn liggur fyrir þarf að 

huga að ýmsum þáttum eins og hvernig skilgreina eigi raundæmið, hvernig hanna 

eigi rannsóknarspurninguna, hversu margar raundæmisrannsóknir eigi að taka fyrir 

og hvernig gagnaöflun eigi að fara fram.  

Skilgreining á raundæminu er mikilvægur þáttur rannsóknarinnar en getur reynst 

vandasamt verk þar sem hættan er sú að rannsakandinn safni of víðtækum 

upplýsingum um raundæmið. Mikilvægt er að útbúa spurningar um raundæmið áður 

en haldið er af stað til þess að vita hvaða upplýsingar eru viðeigandi fyrir 
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raundæmið. Einnig er gott að vera búin að setja niður rannsóknarspurninguna áður 

en raundæmið er tekið fyrir en þannig er tryggt að rannsakandinn fari ekki um of 

yfir víðan völl.  

Val rannsóknarspurningarinnar felur í sér hvaða aðferðafræði er notuð. Hvernig  

rannsóknarspurningin er valin getur verið vandasamt verk. Robert Yin mælir með í 

bók sinni Case study research að rannsakandinn eigi ekki að hafa of miklar 

áhyggjur af því í upphafi að mynda  nákvæma rannsóknarspurningu en gagnlegt sé 

þó að mynda hana áður en farið er í raundæmisrannsóknina eins og nefnt var hér að 

ofan. Einnig þarf að hafa í huga að ef rannsóknarspurningin leiðir ekki til einnar 

gerðar rannsóknar frekar en annarra er hún eflaust of óskýr eða of víðtæk og 

þarfnast endurbóta. 

Eftir að ákveðið hefur verið að raundæmisrannsókn eigi best við þá þarf að huga 

að því hversu margar raundæmisrannsóknir séu viðeigandi fyrir tiltekna rannsókn. 

Þegar kemur að raundæmisrannsóknum eru nefndar fjórar mismunandi gerðir af 

þeim: 

1. Eitt raundæmi og eitt viðfangsefni (single-case design and single unit of 

analysis). 

2. Eitt raundæmi og mörg viðfangsefni (single-case design and multiple units of 

analysis). 

3. Mörg raundæmi og eitt viðfangsefni (Multiple-case design and single unit of 

analysis). 

4. Mörg raundæmi og mörg viðfangsefni (Multiple-case design and multiple 

units of anlysis) (Yin, 2009).   

Ákveðið var að taka fyrir tvö raundæmi en viðfangsefnið er þó hið sama í báðum 

tilfellum og fellur því rannsóknin undir lið þrjú hér að ofan. Þegar um fleiri en eitt 

raundæmi er að ræða er talið mikilvægt að taka hvert og eitt fyrir sérstaklega svo að 

einkenni hvers og eins raundæmis haldist (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þegar búið er að mynda rannsóknarspurninguna, ákveða hvaða aðferðafræði eigi 

best við og fjölda raundæma ber að huga að gagnasöfnun en gæði hennar geta haft 

mikil áhrif á rannsóknina. Gagna er hægt að afla á ýmsan hátt. Það sem hafa ber í 

huga við hvers konar gagnaöflun er að uppruni gagnanna komi úr mörgum áttum til 
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þess að auka líkurnar á að niðurstöðurnar verði nákvæmari, mynda gagnagrunn fyrir 

gagnaöflun og skráningu gagna með skipulögðum hætti og síðast en ekki síst að 

viðhalda keðju gagna. Annað sem hafa ber í huga þegar um er að ræða eigindlega 

aðferðafræði eins og stuðst er við í þessari ritgerð eru þau áhrif sem rannsakandinn 

getur haft á viðmælendur sína þar sem rannsakandinn er aðal rannsóknartækið (Yin, 

2009).  

2.2 Raundæmisrannsóknin 

Talið var gagnlegt að taka raundæmi fyrir í ritgerðinni til þess að sjá hvort  

samsvörun væri á milli hins fræðilega og því sem gert er í raunveruleikanum. 

Raundæmisrannsókn varð fyrir valinu eins og rökstutt hefur verið. Ákveðið var að 

styðjast við tvær raundæmisrannsóknir til þess að fá betri skilning og dýpt á efninu 

en talið er að meiri líkur séu á betri greiningu og öflugri niðurstöðum ef fleiri en ein 

raundæmisrannsókn er tekin fyrir (Yin, 2009).  

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar var unninn með hliðsjón af raundæmisrannsókninni 

að því leyti að sérstök áhersla var lögð á þann hluta í fræðilega kafla ritgerðarinnar 

sem kallaðist á við raundæmisrannsóknina til þess að fræðilegi kafli ritgerðarinnar 

styddi við raundæmið.  

Raundæmisrannsóknin hófst á Alvogen. Alvogen þótti efnið áhugavert og töldu 

það geta gagnast þeim. Svafa Grönfeldt, sem er viðskiptaþróunarstjóri (chief 

organizational development officer) Alvogen, situr jafnframt í stjórn Össurar og 

benti hún á að það gæti verið áhugavert að taka Össur einnig fyrir sem raundæmi 

þar sem áætlanagerð þeirra væri orðin mjög þróuð. 

Við gagnaöflun var að mestu leyti notast við viðtöl við þá aðila innan 

fyrirtækjanna sem koma að stefnumótunarferlinu og gerð fjárhagsáætlana. Hjá 

Alvogen var annars vegar tekið viðtal við Svöfu Grönfeldt, en hún kemur meðal 

annars að stefnumótun fyrirtækisins. Hins vegar var tekið viðtal við Bjart Loga Ye 

Shen sviðsstjóra áætlanagerðar Alvogen. 

 Hjá Össuri voru tekin viðtöl við Margréti Láru Friðriksdóttur, aðstoðarmann 

forstjóra, en hún leiðir einnig stefnumótun fyrirtæksins, Hjörleif Pálsson 

fjármálastjóra og Axel Guðna Úlfarsson sérfræðing á fjármálasviði. Notast var við 

viðtalsramma með opnum spurningum og þess gætt að hafa þær opnar svo að rými 

gæfist til að bæta inn upplýsingum og vangaveltum. Viðtölin voru því hálf-formuð 
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(semi-structured) og fóru fram í starfsstöðvum ofangreindra fyrirtækja. Einnig átti 

höfundur í tölvupóstssamskiptum við ofangreinda aðila og fékk send gögn frá 

fyrirtækjunum sem notuð voru í raundæmisrannsókninni.   

Við gagnaöflun í fræðilega hluta ritgerðarinnar var notast við ritrýndar 

fræðigreinar og fræðibækur.  
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3 Áætlanir og áætlanagerð  

Mintzberg kemst vel að orði í bók sinni The rise and fall of strategic planning hvað 

áætlanagerð varðar:  „Áætlanagerð er formleg aðferð til þess að framleiða skýrar 

niðurstöður, í formi samþætts kerfis ákvarðana“  (Mintzberg, 1994, bls. 12).  

Áætlanagerð getur verið margvísleg og snertir einstaklinga, fyrirtæki og hið 

opinbera (Gruchy, 1982). Við gerð áætlana er ekki aðeins horft til framtíðar heldur 

einnig fortíðar og nútíðar, og reynt að nýta fyrirliggjandi upplýsingar sem 

vísbendingu um framtíðina (Carroll, 1993).  

Talið er að hægt sé að skipta áætlunum í fjóra flokka eftir eðli þeirra: 

sjálfsprottnar áætlanir (emergent planning), skammtímaáætlanir, langtímaáætlanir 

og áætlanir sem taka mið af óvissuástandi (contingency planning). Sjálfsprottnar 

áætlanir í þessum skilningi eru þær gerðir áætlana sem taldar eru vera flóknastar af 

ofangreindum áætlunum. Skammtímaáætlanir eru til allt að tveggja ára en 

langtímaáætlanir er að minnsta kosti til fimm ára. Áætlanir sem taka mið af 

óvissuástandi leggur áherslu á að áætlanagerð sé ekki línulegt ferli heldur 

síbreytilegt og  einnig þann lærdóm sem dreginn er af áætlanagerð (Honig, 22.- 25. 

júní). 

Þó að áætlanir geti verið ólíkar er talið að eftirtaldir þrír þættir séu sameiginlegir 

með þeim flestum: 

 Þær innihalda markmið. 

 Mörk eru sett um innan hvaða ramma greina eigi framvindu áætlana. 

 Endurgjöf er notuð til að meta áætlanirnar (Gruchy, 1982).   

En af hverju stunda fyrirtæki áætlanagerð? Mintzberg hefur tekið saman fjórar 

ástæður þess að fyrirtæki stunda áætlanagerð. Í fyrsta lagi verða fyrirtæki að gera 

áætlanir til þess að samþætta starfsemi sína. Í öðru lagi verða fyrirtæki að gera 

áætlanir til þess að gera ráð fyrir framtíðinni. Í þriðja lagi verða fyrirtæki að áætla til 

þess að vera skynsöm. Með þessu er átt við að með því að stunda áætlanagerð geti 

fyrirtæki tekið formlegar ákvarðanir sem eru betri en þær óformlegu. Í fjórða og 
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síðasta lagi verða fyrirtæki að gera áætlanir  til þess að stýra starfsmönnum, 

yfirmönnum sem og framtíð fyrirtækisins (Mintzberg, 1994).  

Til marks um mikilvægi áætlanagerðar þá hefur CAM-I (Consortium for 

Advanced Manufacturing – International) haldið því fram að ef fyrirtæki eigi að 

vera skilvirkari sé það nauðsynlegt fyrir þau að leggja meiri áherslu á áætlanagerðir 

sínar (Sandison, Hansen og Torok, 2003). Einnig hefur því verið haldið fram að 

áætlanagerð eigi ekki að eiga sér stað innan fyrirtækisins á eins árs fresti heldur eigi 

hún að vera undirstaða í rekstri fyrirtækisins (Blumentritt, 2006).  

Áætlanagerð getur verið margs konar innan veggja fyrirtækja. Sem dæmi um 

áætlanir má nefna söluáætlanir, markaðsáætlanir, stefnumiðaðar áætlanir, 

rekstraráætlanir og fjárhagsáætlanir. Eins og áður hefur komið fram verður hér lögð 

áhersla á  stefnumiðaðar áætlanir og fjárhagsáætlanir.   

Til þess að kanna hvort áætlanagerð í fyrirtækjum borgi sig yfirleitt er gagnlegt 

að skoða rannsóknir í þeim efnum. 

Ein slík, sem framkvæmd var árið 1999 af Brews og Hunt, sýnir fram á jákvætt 

samband á milli frammistöðu fyrirtækja og formlegrar stefnumiðaðra áætlana hvort 

sem umhverfi fyrirtækisins er óstöðugt eða stöðugt. Í samnefndri rannsókn kemur 

einnig fram að mikilvægt sé að hafa áætlanir sveigjanlegar og þá sérstaklega þegar 

umhverfi fyrirtækisins er óstöðugt. Í upphafi, þegar fyrirtæki fara að stunda 

áætlanargerð, geta þau gert ráð fyrir því að fyrst um sinn verði áætlanirnar ekki 

nákvæmar og er þeim ráðlagt að innleiða ferla sem gera þeim kleift að læra hvernig 

hægt sé að gera góðar áætlanir. Þegar þeim áfanga hefur verið náð geta fyrirtæki 

farið að gera áætlanir til þess að læra af þeim en ekki öfugt eins og í upphafi (1999). 

3.1 Stefnumiðaðar áætlanir  

Stefnumiðaðar áætlanir eru áætlanir sem gjarnan eru unnar  innan fyrirtækja og á 

rætur sínar að rekja aftur til ársins 1970 (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). 

Þessar gerðir áætlana miða að því að framkvæma og fylgja eftir stefnu fyrirtækisins 

(Snjólfur Ólafsson, 2005). Áður en rýnt er í stefnumiðaðar áætlanir verður stefna og 

stefnumótun fyrirtækja skoðuð.  

Hugtakið stefna hefur verið skilgreint á ýmsa ólíka vegu. Ein skilgreining hljóðar 

til að mynda svo: „Stefna er lýsing á þeim árangri sem stefnt er að og hvernig 
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honum skuli náð“ (Snjólfur Ólafsson, 2005). Þessi skilgreining er heldur fábrotnari 

en sú sem Mintzberg setti fram. Hann skilgreinir eftirtalin fjögur atriði sem stefnu: 

  Áætlun sem lýsir þeirri leið hvernig fyrirtæki vill fara frá einum stað til 

annars.  

 Atferlismynstur sem eru þær aðgerðir sem fyrirtæki hefur framkvæmt í 

tímanna rás sem myndar mynstur fyrir það.  

 Staðsetning það er val á hvaða markaði fyrirtæki ætlar að starfa og hvaða 

vörur það býður upp á.   

 Viðhorf en með því er átt við hvernig fyrirtæki framkvæmir hlutina  

(Mintzberg, 1994).  

Þegar þessar tvær skilgreiningar eru bornar saman vekur athygli að sú fyrrnefnda 

tekur ekki mið af fortíð fyrirtækisins en það gerir sú síðarnefnda hins vegar með því 

að skilgreina mynstur sem hluta af stefnunni.  

Þegar stefna hefur verið skilgreind ber að líta til stefnumótunar. Hugtakið 

stefnumótun hefur verið skilgreint sem sú vinna sem miðar að því að móta stefnu 

skipulagsheildarinnar. (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

Þegar kemur að stefnumótun er gjarnan talað um tvær aðferðir sem eru á 

öndverðum meiði, annars vegar forskriftaraðferðin (prescriptive) og hins vegar 

birtingaraðferðin (emergent) (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b). Samkvæmt 

forskriftaraðferðinni er stefnumótun áætluð fyrirfram og er rökrænt mat á getu 

fyrirtækisins (Mintzberg, 1994). Birtingaraðferðin njörvar ekki niður ákveðna 

stefnu heldur mátar sig innan ramma þeirra ákvarðana sem hafa verið teknar sem 

eru þó stöðugt til endurskoðunar. Starfmenn fyrirtækisins eru í forgrunni innan 

þessarar aðferðafræði og hvaða skoðanir þeir hafa á því sem gerist innan þess 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b).  

Nú á dögum er gjarnan talað um að stefnumótun sé einhverskonar sambland af 

þessum tveimur aðferðum eins og sést á mynd 1 (Mintzberg, 1994). Vísvitandi 

stefnan á myndinni kallast á við forskriftaraðferðina en birta stefnan kallast á við 

birtingaraðferðina.   
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Mynd 1 Mótun stefnu (Mintzberg, 1994) 

Gerður er greinamunur á fyrirhugaðri stefnumótun (intendend strategy) og  

framkvæmdri stefnumótun (realized strategy) eins og sjá má á mynd 1. Fyrirhuguð 

stefnumótun verður ekki alltaf að framkvæmdri stefnumótun. Ef fyrirhuguð 

stefnumótun verður að framkvæmdri stefnumótun er um að ræða vísvitandi 

stefnumótun (deliberate strategy), eins og hönnunarskólinn mælir til um en um það 

verður fjallað síðar. Ef fyrirhuguð stefnumótun verður ekki að framkvæmdri 

stefnumótun er um að ræða ónotaða stefnumótun (unrealized strategy). Hér er hins 

vegar ekki öll sagan sögð því oft á tíðum myndast svokölluð birt stefnumótun,  

stefnumótun sem var ekki áætluð en myndast samt sem áður innan fyrirtækisins. 

Sú stefna sem er vísvitandi innan fyrirtækisins er oftast nær unnin af 

stjórnendum sem ákvarða þá stefnu sem starfsmenn fyrirtækisins fylgja eftir. Birt 

stefna getur hins vegar myndast hvar sem er innan fyrirtækisins svo lengi sem 

starfsmenn þess hafa þau verkfæri sem þarf til að framkvæma hana og síðast en ekki 

síst frelsi til athafna (Mintzberg, 1994). 

Gjarnan er talað um stefnumótun í sömu merkingu og stefnumótunarferlið 

(Snjólfur Ólafsson, 2005). Líta má á stefnumiðaðar áætlanir sem afurð  

stefnumótunarferils fyrirtækja. Stefnumiðaðar áætlanir hafa verið skilgreindar á 

ýmsa vegu (O’Regan og Ghobadian, 2002). Þó er almennt gengið út frá því að þessi 

gerð áætlana innihaldi áætlun um langtímastefnu fyrirtækisins og hvernig beri að 

framkvæma og fylgja eftir þeirri stefnu sem er við líði innan þess líkt og komið var 

að í upphafi þessa kafla. Thomson og Stirckland gengu lengra og sögðu að hún 

innihéldi einnig tilgang fyrirtækisins og markmið til lengri og skemmri tíma. Til 

dæmis getur stefnumiðuð áætlun fjallað um á hvaða mörkuðum tiltekið fyrirtæki 

hyggst keppa og hvaða vörur/þjónustu það ætlar að bjóða upp á (Carroll, 1993). 

Eins og sést á ofangreindri skilgreiningu geta stefnumiðaðar áætlanir því verið 
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ólíkar á milli fyrirtækja þó svo að stefnumótunarferillinn sé svipaður (O’Regan og 

Ghobadian, 2002).  

Stefnumótunarferill er byggður upp af þremur stigum: Greiningu og myndun 

stefnunnar, innleiðingu stefnunnar og eftirfylgni hennar (Goodwin og Hodgett, 

1991). Innan hvers og eins stigs geta verið mörg skref sem verða skoðuð betur í 

kafla 4.  

Gagnsemi stefnumiðaðrar áætlanagerðar er margþætt. Einn þessara þátta miðar 

að því að auðvelda stjórnendum að taka ákvarðanir. Til þess að áætlunin sé gagnleg 

verða forsendur hennar þó að vera réttar og til þess að svo eigi við er nauðsynlegt að 

skilja núverandi umhverfi fyrirtækisins vel. Áætlunin verður einnig að vera 

sveigjanleg sem þýðir að sífellt þarf að uppfæra hana (Gonçalves, 2009).   

Flækjustig stefnumiðaðra áætlana eru afar mismunandi en meginreglan er sú að 

fyrirtæki sem búa við mjög stöðugt umhverfi þurfa færri áætlanir en þau fyrirtæki 

sem búa við meiri óvissu í umhverfi sínu. Áætlanir þeirra fyrirtækja sem búa við 

meiri óvissu í umhverfi sínu þurfa einnig að vera sveigjanlegri (Brews og Hunt, 

1999).  

3.2 Fjárhagsáætlanir  

Fjárhagsáætlanir eru áætlanir sem unnar eru í mörgum fyrirtækjum. Um árið 1920 

kynntu General Motors til sögunnar rekstrar- og fjárfestingaráætlanir, sem var mikil 

nýjung á þeim tíma. Þessar áætlanir voru notaðar til þess að samþætta og stýra 

einingum fyrirtækisins (Johnson og Kaplan, 1987).     

Fjárhagsáætlunarferillinn hefur þróast úr því að vera einfaldur ferill þar sem spáð 

er fyrir um útgjöld og tekjur yfir í að vera flókinn ferill sem rakið getur tekjur og 

útgjöld fyrirtækisins þannig að hægt sé að nota auðlindir á sem hagkvæmastan hátt 

og ná tilsettum markmiðum (Black, 1993; Henderson, 1997; Meisinger, 1994).  

Nú á dögum eru fjárhagsáætlanir gjarnan notaðar sem aðgerðaráætlun stjórnenda 

fyrir afmarkað tímabil. Hún sýnir þróun tekna og gjalda og einnig hvort reksturinn 

sé í fjárþurf eða skili afgangi (Ársæll Valfells, 2008). 

Til þess að öðlast betri skilning á þessari gerð áætlana er gagnlegt að skoða eðli 

og tilgang hinnar hefðbundnu fjárhagsáætlunar. Því næst verður farið yfir þær 

gagnrýnisraddir sem hafa verið uppi um hina hefðbundnu gerð fjárhagsáætlunar og 
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að lokum kynntar til sögunnar tvær nýjar nálganir við gerð fjárhagsáætlana. Sú 

fyrri, athafnadrifin áætlun (activity based budgeting), leggur til að bæta hina 

hefðbundnu fjárhagsáætlun. Sú síðari, víðtækari fjárhagsáætlun (beyond bugeting) 

leggur til að yfirgefa hina hefðbundnu fjárhagsáætlunargerð. 

3.2.1 Hefðbundin fjárhagsáætlun  

Fjárhagsáætlun er aðgerðaráætlun fyrir afmarkað tímabil, oft eitt ár, þegar um 

hefðbundna fjárhagsáætlun er að ræða (Andy Neely, Sutcliff og Heyns, 2001).  

Gjarnan er talið að fjárhagsáætlun samanstandi af eftirfarandi áætlunum: 

Rekstraráætlun: Innan hennar rúmast söluspá, kostnaðarspá og spá um 

fjárveitingar innan fyrirtækisins. Segja má að rekstraráætlun endurspegli daglegan 

rekstur og áherslu fyrirtækisins.  

Efnahagsáætlun: Innan hennar má finna spá um eignir, skuldir og fjármagn frá 

hluthöfum.  

Lausafjáráætlun: Þessi gerð áætlunar inniheldur spá um endurheimtur á 

viðskiptakröfum, greiðslur til birgja, greiðslur vegna útgjalda, lántökur og 

uppgreiðslur á lánum, kaup og sölu á eignum, arðgreiðslur, skattgreiðslur og 

styrkveitingar (Fitzgerald, 2002). 

Margar ástæður geta legið að baki því hvers vegna fyrirtæki gera fjárhagsáætlun. 

Þó er talið að megintilgangur fjárhagsáætlanagerðar fyrirtækja sé að: 

 Gera áætlun um það hvernig fyrirtækið muni þróast. 

 Gæta þess að allar deildir innan fyrirtækisins séu að vinna saman t.d. að 

framleiðslan sé að framleiða það magn sem söludeildin hefur áætlað að 

selja. 

 Spá fyrir um það hvenær hætta sé á því að auðlindir fyrirtækisins séu ekki 

nægar til þess að mæta afköstum, þá er hægt að afla aðfanga tímanlega.  

 Bera saman hvert fyrirtækið ætlaði sér miðað við hvert það fór. 

 Beina fjármagni í réttar áttir innan fyrirtækisins, en með því er forðsat að 

verja fjármunum í óhagkvæm verkefni (Fitzgerald, 2002).  

Í seinni tíð hefur hin hefðbundna fjárhagsáætlun einnig verið notuð sem 

frammistöðusamningur milli fyrirtækisins og starfsmannsins. Sett eru fram föst 
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markmið sem starfsmenn fyrirtækisins eiga að fara eftir og árangur þeirra er metinn 

út frá. Við þetta varð fjárhagsáætlunin að enn öflugra stjórnunartæki innan 

fyrirtækisins þar sem hún hélt ekki aðeins utan um fjárhagsleg markmið 

fyrirtækisins heldur stýrði einnig athöfnum starfsmanna þess (Hope og Fraser, 

2003). 

Í könnun sem Shastri og Stout framkvæmdu árið 2008 kom í ljós að í tæpum 

70% tilvika er fjárhagsáætlunin gerð í einhvers konar samstarfi á milli æðstu 

stjórnenda og starfsmanna (mixed bottom-up/top-down). Stjórnendur hafa sett 

saman grunnhugmyndir að fjárhagsáætluninni og bera hana svo saman við þá 

áætlun sem starfsmennirnir hafa gert. Þessar tvær áætlanir eru svo tvinnaðar saman í 

heildstæða fjárhagsáætlun. Í fyrrnefndri könnun kom einnig fram að 70% 

þátttakenda sögðust nota kyrrstæða fjárhagsáætlun (static budget), þ.e. að 

fjárhagsáætluninni er ekki breytt eftir að hún er gerð, þó svo að hin upphaflega 

áætlun sé orðin úrelt (2008). Þetta skýtur skökku við þar sem kyrrstæð 

fjárhagsáætlun hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ósveigjanleg (Kaplan og Norton, 

2008). 

Til þess að fjárhagsáætlun sé gagnleg er nauðsynlegt að hún sé vel gerð og 

byggð á réttum forsendum. Eftirtalin atriði eru talin einkenna framúrskarandi 

fjárhagsáætlanir: 

 Hún er krefjandi. 

 Hún er skiljanleg og jafnframt skynsöm. 

 Stjórnendur eru skuldbundnir henni. 

 Deildir fyrirtækisins vinna saman við gerð hennar. 

 Hún aðlagast breyttum aðstæðum (Fitzgerald, 2002). 

Mikilvægi fjárhagsáætlana fyrir stjórnendur fyrirtækja má sjá í könnun sem 

Libby og Murray framkvæmdu meðal bandarískra stjórnenda. Þátttakendur gáfu 

einkunn á skalanum 1 til 6 (1=mjög ósammála og 6=mjög sammála) við þeirri  

staðhæfingu að fjárhagsáætlun væri ómissandi og ekki væri hægt að vera án hennar. 

Útkoman var 4,2 sem gefur til kynna að fjárhagsáætlun sé mjög mikilvæg fyrir 

stjórnendur (2007). Þrátt fyrir þetta hefur fjárhagsáætlun fengið talsverða gagnrýni. 
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Í skýrslu sem Neely, Sutcliff og Heyns rituðu tóku þeir saman helstu gagnrýni 

sem hinar hefðbundnu fjárhagsáætlanir hafa fengið og skipta má upp í tólf þætti. 

Hin hefðbundna fjárhagsáætlun: 

1. Er of tímafrek og dýr. Í könnun sem framkvæmd var af Libby og 

Lindsay tók það að meðaltali 10,3 vikur að ljúka við gerð 

fjárhagsáætlunar innan fyrirtækisins (2007). 

2. Hindrar skjót viðbrögð og sveigjanleika fyrirtækisins og spornar gegn 

breytingum innan þess.  

3. Er sjaldan tengd við stefnu fyrirtækisins og er oft á skjön við hana. Þetta 

vill gerast þar sem gjarnan er mikil áhersla á að ná hagnaðarmarkmiðum 

næsta árs svo að langtímamarkmið fyrirtækisins verða undir.  

4. Bætir litlu virði við, sérstaklega í samhengi við hvað tekur langan tíma 

að gera hana og hversu kostnaðarsöm hún er.  

5. Einblínir á að minnka kostnað en ekki á að skapa virði. 

6. Ýtir undir miðstýringu innan fyrirtækisins.   

7. Endurspeglar ekki þær upprennandi áætlanir sem fyrirtækið er að taka í 

notkun.  

8. Ýtir undir siðspillta hegðun. Þetta á sérstaklega við þegar 

fjárhagsáætlun er tengd við frammistöðumat starfsmanna.  

9. Er endurskoðuð of sjaldan, oftast árlega. 

10. Er byggð á órökstuddum ályktunum og ágiskunum. 

11. Ýtir undir samskiptahindranir á milli deilda fyrirtækisins í stað þess að 

styrkja samstarf og tryggja að þekking dreifist innan þess. 

12. Lætur starfsmönnum líða eins og þeir séu vanmetnir (Andy Neely o.fl., 

2001).  

Þessar gagnrýnisraddir hafa leitt til annarra aðferða við gerð fjárhagsáætlana. 

Athafnadrifin áætlun (Activity Based Budgeting) leitar leiða til að bæta áætlanagerð 

með því að láta rekstraráætlunina styðja betur við fjárhagsáætlunina. Beyond 

budgeting, sem höfundur hefur kosið að þýða sem víðtækari fjárhagsáætlun, leggur 

hins vegar til að yfirgefa hina hefðbundnu gerð fjárhagsáætlunar þar sem 
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frammistaða starfsmanna er metin út frá fyrirfram ákveðnum föstum markmiðum og 

leggur einnig upp úr því að dreifa valdinu innan fyrirtækisins þannig að þeir sem 

eru á lægri stjórnunarstigum þess hafi frelsi til ákvarðanatöku og athafna (Hansen, 

Otley og Stede, 2003). Víðtækari fjárhagsáætlun mun verða gerð betri skil heldur en 

athafnadrifnu áætluninni þar sem annað fyrirtækið í raundæmisrannsókninni styðst 

við hana.  

3.2.2 Athafnadrifin áætlun  

Innan þessarar aðferðafræði er hin hefðbundna fjárhagsáætlun gagnrýnd fyrir að 

vera ekki nægilega vel tengd við rekstrarlíkanið  (Hansen o.fl., 2003). Í stað þess að 

leggja mestan þunga á fjárveitingu, sem hin hefðbundna fjárhagsáætlun hefur verið 

gagnrýnd fyrir, er meiri áhersla lögð á áætlanagerð en minni á fjárlög. 

Athafnadrifna áætlun má útskýra með mynd sem nefnist lokaða lykkjan (closed 

loop). 
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Mynd 2 Hin lokaða lykkja athafnadrifinnar áætlunar 

Eins og sjá má á mynd 2 hefst þessi lokaða lykkja á stefnumótun sem rekstrarlykkja 

nýtir sér til að finna hver aðfangaþörfin er fyrir meginrekstrareiningar fyrirtækisins. 

Þegar útveguð hafa verið þau aðföng sem þarf myndast jafnvægi í rekstrinum, þ.e.  

jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar, og gert hefur verið ráð fyrir 

aukaafkastagetu. Út frá þessu ferli myndast rekstraráætlun. Ef ekki tekst að mynda 

jafnvægi í rekstraráætluninni er hægt að breyta eftirspurninni á aðfangamagninu, 

afkastagetu eða notkuninni á aðfangamagninu. Eftir að rekstraráætlunin hefur verið 

gerð er hugað að fjárhagsáætluninni, en hún er byggð á rekstraráætlun. Í 

Skref 1 - Rekstrarlykkja Skref 2 - Fjárhagslykkja 

Skortur eða 

ofgnótt Jafnvægi í rekstri 

Aðlaga afköst 

Aðlaga notkun 

Aðlaga eftirspurn 

Eftirspurn aðfanga 

Neyslustuðull 

Neyslustuðull 

Eftirspurn 

Eftirspurn  

verkþátta 

Vara og þjónusta 

Verkþættir 

Framleiðsluþættir 
Aðlögun 

aðfangakostnaðar 

Aðlögun verðs 

Fjárhagsleg 

niðurstaða 

Stefna knýr áfram........ og ákvarðar einnig 

Afköst framl. 

þátta 

Niðurstaða sem 

stefnt var að 

Kostnaðar-

nálgun 

Kostnaðar- 

nálgun 
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fjárhagsáætluninni er notast við framleiðslumagnið sem var skilgreint í 

rekstraráætluninni. Ef fjárhagsáætlunin nær ekki markmiðum sínum eru breytingar 

leyfðar í eftirspurn,  afkastagetu, notkun á aðfangamagninu, kostnaði á aðföngum 

og síðast en ekki síst verði vörunnar.  

 Þessi lokaða lykkja er fyrir tímabil sem þarf ekki endilega að vera eitt ár eins og 

tíðkast við gerð hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Áhersla er lögð á að draga úr 

tímum sem fer í að gera mjög nákvæmar fjárhagsáætlanir og verja honum frekar í 

að gera sveigjanlegar áætlanir og sundurgreinanlega ferla.  

Aðrir kostir athafnadrifinnar áætlunar eru til að mynda að hægt er að fá yfirsýn 

yfir reksturinn og fjármálin á sama tíma, og fleiri starfsmenn eru tengdir inn í 

þennan feril heldur en við gerð hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Líkanið er hægt að 

nota samhliða stefnumiðuðu árangursmati, en hafa ber þó í huga að þar sem þessi 

lokaða lykkja veitir aðeins hluta af þeim fjárhagsupplýsingum sem fyrirtækið 

þarfnast er lagt til að hún sé notuð með hefðbundinni fjárhagsáætlun (Sandison o.fl., 

2003).  

3.2.3 Víðtækari fjárhagsáætlun  

Þessi aðferðafræði á rætur sínar að rekja til 25 ára afmælisfundar CAM-I árið 1997 

þar sem Jeremy Hope og Robin Fraser héldu ræður um vandamál hinnar 

hefðbundnu fjárhagsáætlunar. Út frá því voru samtökin BBRT (Beyond Budgeting 

Roundtable) stofnuð (Daum, 2004).  Þessi aðferðafræði á ekki einungis við um 

fjárhagsáætlanir heldur einnig stjórnun fyrirtækja almennt.  

Samtökin voru stofnuð sem nokkurs konar svar við vaxandi óánægju þeirra sem 

stunduðu hefðbundna fjárhagsáætlanagerð. Í dag eru um 60 fyrirtæki víðs vegar um 

heim aðilar að þessum samtökum („The origins“, e.d.).  

Skilgreining Hope og Fraser á fjárhagsáætlunum er víðari heldur en gengur og 

gerist, en í þeirra skilgreiningu nær fjárhagsáætlun yfir frammistöðuferil stjórnenda, 

þ.e. val og samþætting á ákveðnum markmiðum sem reynt er að ná og umbun ef 

þeim er náð, framkvæmdaáætlun, öflun aðfanga fyrir komandi ár og síðast en ekki 

síst samþættingu.  

Þeir telja að hin vaxandi óánægja við hefðbundnar fjárhagsáætlanir sé byggð á 

þremur meginþáttum. Fyrst ber að nefna að fjárhagsáætlunin er fyrirferðamikil 

innan fyrirtækisins og of dýr. Í öðru lagi að fjárhagsáætlunin sé úr samhengi við það 
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samkeppnisumhverfi sem fyrirtæki búa við og þar af leiðandi svarar hún hvorki 

þörfum framkvæmdastjóra né deildarstjóra. Í þriðja og síðasta lagi er talið að 

fjárhagsáætlun feli í sér leik að tölum. Með því er átt við að um 1960 var farið að 

nota fjárhagsáætlun sem frammistöðusamning á milli starfsmanna og fyrirtækis. 

Slíkir frammistöðusamningar innihéldu gjarnan ákveðið markmið í formi talna sem 

átti að reyna að ná, umbun ef makrmiðinu væri náð, fjárhagsáætlun og stefnumiðaða 

áætlun sem átti að fara eftir, samning milli deilda og síðast en ekki síst áætlun um 

það hversu oft yrði farið yfir frammistöðu starfsmanns. Þeir telja að auðvelt sé að 

misnota slíka frammistöðusamninga, t.d. með því að reyna að hafa markmiðin eins 

lág og hægt er svo auðvelt sé að ná þeim, og getur slík misnotkun haft alvarlegar 

afleiðingar (Hope og Fraser, 2003). 

Í stað þess að meta frammistöðu starfsmanna eftir árlegri fjárhagsáætlun er lagt 

til að frammistaðan sé metin út frá hlutfallslegri frammistöðu, en með því er átt við 

að bera frammistöðu starfsmanns saman við frammistöðu hans á síðasta tímabili, á 

milli sambærilegra deilda innan fyrirtækisins eða við samkeppnisaðila. Einnig er 

lögð áhersla á að í stað þess að setja sér föst markmið í upphafi séu þau aðlöguð yfir 

tímabilið ef þörf þykir á (Hope og Fraser, 2003).  

Til þess að öðlast betri skilning á þessari aðferðafræði er gagnlegt að skoða 

lögmál víðtækari fjárhagsáætlunar frá 2011. Þau eru alls tólf talsins og skiptast í 

fjóra meginflokka. Fyrstu tveir meginflokkarnir snúa að því að dreifa valdinu innan 

fyrirtækisins og virkja hinn almenna starfsmann í að taka ákvarðanir. Þannig er 

hægt að bregðast skjótt við breyttum aðstæðum og stuðla að stöðugum endurbótum. 

Seinni tveir meginflokkarnir snúa að því hvernig frammistöðumati starfsmanna 

skuli vera háttað, og hvernig sé hægt að byggja á hreyfanlegum samskiptum innan 

fyrirtækisins og skjótri endurgjöf. Þessi lögmál verða nú skoðuð nánar. 

Gildi, stjórnun og gagnsæi 

Innan þessa flokks rúmast þrjú lögmál sem eru gildi, stjórnun og gagnsæi. Mælst er 

til að starfsmenn vinni eftir sömu gildum en ekki niðurnjörvuðum áætlunum. Það er 

að láta starfsfólk tengjast vegna sameiginlegs málstaðar en ekki áætlunar, og síðast 

en ekki síst að hafa upplýsingar opnar og aðgengilegar í stað þess að takmarka 

aðgengi.  
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Ábyrg teymi  

Líkt og hér að ofan rúmast þrjú lögmál innan þessa flokks, þau eru teymi, traust og 

ábyrgð. Í ábyrgu teymi er lögð áhersla á hópavinnu í stað miðstýrðrar starfsemi. 

Einnig eru teymi látin bera ábyrgð á sínum verkefnum og starfsmenn látnir meta 

vinnu hvors annars á jafningjagrundvelli, í stað þess að matið fari fram af 

yfirmönnum.  

Markmið og umbun 

Markmiðin eiga að vera metnaðarfull og hæfilega langt fram í tímann. Umbun 

starfsmanna á ekki að miðast við að ná ákveðnum föstum markmiðum heldur frekar 

eftir hlutfallslegri frammistöðu. Til dæmis samanburð við fyrra tímabil, aðrar deildir 

innan fyrirtækisins eða samkeppnisaðila. 

Áætlanagerð og stjórnun 

Í þessum síðasta meginflokki eru fjögur lögmál: áætlanagerð, samþætting, aðföng 

og stjórnun. Mælst er til að áætlanagerð sé stöðugt ferli en ekki gerð einu sinni á ári. 

Áhersla er á að samþætta samskipti á hreyfanlegan hátt en ekki í gegnum 

fjárhagsáætlunina og að aðföng séu til staðar þegar þeirra er þörf.  

Lögð er áhersla á að þau fyrirtæki sem vilja temja sér vinnubrögð víðtækari 

fjárhagsáætlunar tileinki sér öll þessi lögmál sem nefnd eru hér að ofan í stað þess 

að velja úr það sem þeim þykir eiga við sig („The origins“, e.d.). 

3.2.3.1 Tól  sem styðja við víðtækari fjárhagsáætlun 

Á undanförnum árum hefur komið fram fjöldinn allur af tólum til þess að reyna að 

leysa þau vandamál sem steðja að fyrirtækjum í dag og hjálpa framlínustjórnendum 

innan valddreifðs fyrirtækis. Hins vegar er bent á annmarka þessara tóla séu þau 

notuð samhliða hefðbundinni fjárhagsáætlun innan fyrirtækis. Hér verða þessi tól 

skoðuð nánar (Hope og Fraser, 2003). 

Virðislíkön 

Sem dæmi um virðislíkön má nefna hagrænan virðisauka (economic value added) 

og  virðisstjórnun (value-based management). Þessi virðislíkön eru tól sem hjálpa 

stjórnendum við að taka ákvarðanir um verkefni sem skapa meira virði heldur en 

kostnaði þeirra nemur. Grundvallaratriðið er að þekkja lykil virðisvaka (value 

drivers)  en þeir eru sú breytistærð sem hefur áhrif á virði fyrirtækis. Virðið getur 
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komið frá fjárhagslíkönum, viðskiptavinum og starfsmönnum svo eitthvað sé nefnt. 

Hin hefðbundna fjárhagsáætlun, sem flæðir gjarnan lóðrétt innan fyrirtækisins, 

hamlar því að virðislíkönin séu eins gagnleg og þau gætu verið, en til þess að nýta 

kosti virðislíkananna er æskilegra að flæðið sé lárétt innan fyrirtækisins í stað 

lóðrétts.  

Virðislíkön ýta undir aðferðafræði víðtækari fjárhagsáætlunar að því leyti að þau 

mæla með hlutfallslegri frammistöðu þ.e. að frammistaða starfsmanna sé borin 

saman við aðra deild innan fyrirtækisins eða samkeppnisaðila. Virðislíkön geta 

einnig hjálpað hinum almenna starfsmanni við að taka ákvarðanir og dreifa þannig 

valdinu innan fyrirtækisins (Hope og Fraser, 2003).  

Hagnýt viðmið 

Hagnýt viðmið gera fyrirtækjum kleift að stuðla að stöðugum endurbótum og bera 

sig  saman við aðra sem skara fram úr á sínum sviðum. Það sem er jákvætt við þetta 

er að markmið sem fyrirtæki setur sér og er byggt á markmiði sem einhver annar 

hefur nú þegar náð er mun trúverðugra heldur en markmið sem ekki er byggt á 

samanburði við aðra. Það, að bera sig saman við aðra er einnig talið hvetjandi fyrir 

starfsmenn, en hafa ber þó í huga að samanburðurinn verður að vera sanngjarn og 

það verður að vera fræðilega mögulegt fyrir fyrirtækið að ná markmiðunum.     

Það sem er jákvætt við að nota hagnýt viðmið er að það ýtir undir stöðugar 

endurbætur innan fyrirtækisins (Hope og Fraser, 2003).  

Stefnumiðað árangursmat 

Stefnumiðað árangursmat var sett fram til þess að bæta þær frammistöðumælingar 

sem voru aðallega fjárhagslegar þ.e. fjárhagsniðurstöður bornar saman við áætlanir. 

Fjögur mismunandi sjónarhorn eru notuð: Fjárhagsleg, viðskiptavinir, innri 

viðskiptaferlar og lærdómur og vöxtur. 

Innan stefnumiðaðs árangursmats má finna tvö tól, stefnukort og skorkort. 

Stefnukort skýrir út hvernig fyrirtækið ætlar að búa til virði fyrir hluthafa og sýnir 

orsakasambandið á milli markmiðanna út frá áðurnefndum sjónarhornum. Skorkort 

á hinn bóginn breytir stefnunni í rekstrarmarkmið sem knýr áfram hegðun 

starfsmanna. Skorkort eru oft gerð fyrir hverja og eina deild fyrirtækisins og svo 

tengd heildarskorkorti fyrirtækisins. Með þessari tengingu er starfsmönnum 
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auðveldað að sjá hvað þeirra deild leggur á vogarskálarnar við að ná þeim árangri 

sem fyrirtækið stefnir að. Skorkort hjálpar því hinum almenna starfsmanni að hrinda 

stefnunni í framkvæmd og tryggir það að markmið og þær leiðir sem farnar eru til 

að ná þeim séu samræmd. 

Gagnrýni á skorkort er sú að þau líkt og fjárhagsáætlanir eru með föst markmið 

sem lagt er upp með að náist fyrir einhvern ákveðinn tíma.  

Nánar verður fjallað um stefnumiðað árangursmat í kafla 4. 

Verkþáttastjórnun 

Verkþáttastjórnun gerir stjórnendum kleift að skilja hvernig sú vinna sem unnin er  

eykur virði vörunnar og viðskiptavinarins, og þá sérstaklega til þess að greina þann 

aukakostnað sem eykur ekki virði vörunnar.  

Gallinn við notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar samhliða þessari 

aðferðafræði er að fjárhagsáætlunin horfir aðeins á kostnað við deildir fyrirtækisins. 

Hins vegar greinir hefðbundna fjárhagsáætlunin ekki kostnað þeirrar vinnu sem 

starfsmenn inna af hendi, til að mynda heimsóknir til viðskiptavina.  

Stjórnun viðskiptatengla 

Stjórnun viðskiptatengla gengur út á að greina þarfir viðskiptavina með því að horfa 

ekki aðeins á hvað þarf að gera til þess að hafa þá ánægða heldur einnig hvernig sé 

hægt að byggja upp traust þeirra. Hættan er sú þegar stjórnun viðskiptatengla er 

notuð samhliða hinni hefðbundnu fjárhagsáætlun að áherslan á að ná 

fjárhagsmarkmiðum kæfi niður hugsunarháttinn um tryggð viðskiptavinarins þar 

sem frammistöðumatið er ekki byggt á því.   

Heildstæð upplýsingakerfi og hlaupandi spá 

Tilgangurinn með heildstæðum upplýsingakerfum er að tryggja að allir starfsmenn 

hafi aðgang að þeim gögnum sem þeir telja sig þurfa og geti unnið úr þeim og nýtt 

eftir sinni hentisemi (Hope og Fraser, 2003).  

Hlaupandi spá skiptir árinu upp í ársfjórðunga. Í upphafi hvers ársfjórðungs er 

spáð t.d. fimm fjórðunga fram í tímann. Að þremur mánuðum liðnum er spáin 

endurskoðuð  og breytt og bætt ef þörf þykir. Að auki er spáð einn ársfjórðung enn 

svo alltaf sé til staðar spá jafn mörg tímabil fram í tímann. Hversu mörg tímabil 
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fram í tímann er spáð um fer allt eftir eðli fyrirtækisins og óvissu þess en almennt  

er spáð skemur fram í tímann eftir því sem óvissan er meiri (Sivabalan, 2011). 

Kosturinn við hlaupandi spá er að með því að nota hana eru fyrirtæki oft að 

endurmeta spár sínar og þannig tryggt að þær ákvarðanir sem eru teknar séu 

byggðar á nýjustu upplýsingum (Hope og Fraser, 2003).  
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4 Stefnumótunarferill fyrirtækja  

Stefnumótunarferill fyrirtækis er sá ferill sem farið er eftir við mótun stefnunnar. 

Tilgangur þessa ferils er að mynda áætlun um það hvernig fyrirtækið muni ná 

góðum árangri. Þessi ferill samþættir ákvörðunartöku innan fyrirtækisins,  og 

inniheldur markmið fyrirtækisins, stefnu þess og aðgerðaráætlun. Hin ýmsu 

stjórnunarstig innan fyrirtækisins koma að ferlinu og þær ákvarðanir sem teknar eru 

miðast meðal annars við samkeppnisumhverfið og getu fyrirtækisins (Munive-

Herandez, Dewhurst, Pritchard og Barber, 2004). Eins og áður hefur verið komið 

inn á er gjarnan talið að stefnumiðuð áætlun sé afurð stefnumótunarferilsins en 

fjárhagsáætlunin er einnig tengd þessu ferli þar sem líta má á hana sem tól til þess 

að innleiða stefnu fyrirtækisins. Því er skilningur á stefnumótunarferli fyrirtækja 

nauðsynlegur til að dýpka skilning á ofangreindum áætlunum. 

Farið hefur verið yfir tvær ólíkar aðferðir í stefnumótun, forskriftaraðferðina og 

birtingaraðferðina. Líta má á þessar tvær andstæðu aðferðir sem eins konar 

yfirflokka í stefnumótun fyrirtækja en undir þeim má finna mismunandi undirflokka 

sem  sjá má í hinum mismunandi skólum stefnumótunar. Fyrst verður því farið yfir 

hina mismunandi skóla stefnumótunar en þeir gefa glögga mynd af þróun 

stefnumótunarferilsins í tímans rás. Því næst verður rýnt í þau tæki og tól sem styðja 

við stefnumótunarferilinn og í framhaldinu skoðaðir þrír mismunandi 

stefnumótunarferlar. Að lokum verður stefnumótunarferill skoðaður með augum 

Mintzberg en hann setti ferilinn upp á myndrænan hátt svo hægt væri að skilja 

hvernig stefnan, markmiðin, fjárhagsáætlunin og áætlanir almennt kvísluðust niður 

á deildir fyrirtækisins og þá sérstaklega hver tengslin eru á milli þessara þátta.  

4.1 Ferlar í mismunandi skólum stefnumótunar 

Eins og  greint var frá hér að ofan er gagnlegt að skoða hina mismunandi skóla 

stefnumótunar til þess að öðlast betri skilning á þróun stefnumótunarferilsins. Settir 

hafa verið fram mismunandi skólar stefnumótunar. Í bók þeirra Mintzberg, 

Ahlstrand og Lampel, The strategy safari, eru til að mynda kynntir til sögunnar tíu 

skólar. Í þessari ritgerð verður stuðst við þá sjö skóla sem French setti fram en þeir 
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eru design school, planning school, positioning school, contingency view, resource-

based view, learning school og emergent school (French, 2009). Hér verða þessi 

hugtök þýdd sem ferill hönnunarskólans, ferill áætlunarskólans, ferill 

staðsetningarskólans, ferill óvissuskólans, ferill auðlindamiðaða skólans, ferill 

lærdómsskólans og ferill sjálfsprottna skólans. 

Fyrstu fjórir skólarnir flokkast undir forskriftaraðferðina en þeir síðustu þrír 

undir birtingaraðferðina.  

Ferill hönnunarskólans 

Stefnumótunarferill hönnnunarskólans á að vera stjórnað, framkvæmdastjórinn er 

ábyrgur fyrir ferlinu og er aðalhönnuður þess. Að auki á ferlið að vera einfalt, 

stefnurnar verða að vera fullmótaðar þegar þær koma úr ferlinu og síðast en ekki 

síst er áhersla lögð á innleiðingu á stefnunum. Hins vegar er engin áhersla lögð á 

hvernig stefnan myndast í upphafi. 

Stefnumótunarferill hönnunarskólans hefst á greiningu á hinu innra og ytra 

umhverfi sem tekið er saman í SVÓT greiningu þar sem innri styrkleikar og 

veikleikar eru greindir ásamt ytri ógnunum og tækifærum. Því næst er stefna 

mynduð. Stjórnandinn, sem er eins og áður sagði aðalhönnuður stefnunnar setur 

gjarnan fram tilgang og sýn fyrirtækisins fyrir starfsmenn sína (Mintzberg, 1994).  

Ferill áætlunarskólans 

Í kjölfar hönnunarskólans kom fram á sjónarsviðið áætlunarskólinn um árið 1970. 

Það sem skilur hann frá hönnunarskólanum eru nokkrir þættir. Fyrst ber að nefna að 

áætlunarskólinn leggur til að sett séu formleg markmið. Stefnumótunarferillinn hjá 

áætlunarskólanum er formlegur, niðurnjörvaður og er settur fram í mörgum 

nákvæmum skrefum (Mintzberg, 1994). Á vissum stöðum gekk niðurnjörvunin svo 

langt að sem dæmi setti General Electric fram árlegan stefnumótunarferil sem hófst 

í byrjun janúar og lauk í byrjun desember. 

Í rannsókn um feril stefnumótunar sem framkvæmd var af Ginter, Rucks og 

Duncan árið 1985 kemur fram að ferillinn samanstandi í meginatriðum af átta 

eftirfarandi skrefum: 
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1. Sýn og tilgangur. 

2. Markmiðasetning. 

3. Rannsókn á ytra umhverfi. 

4. Rannsókn innra umhverfi. 

5. Skoðun á mismunandi stefnum. 

6. Val á stefnu. 

7. Innleiðing stefnu. 

8. Stýringu (1985). 

Segja má að þessi átta skref séu meginliðir ferilsins. Stefnumótunarferill fyrirtækja 

var þó gjarnan mun flóknari og sem dæmi um það má nefna að stefnumótunarferill 

sem Ansoff setti fram var í alls 57 skrefum (Mintzberg, 1994).  

Hlutverk framkvæmdastjórans í stefnumótunarferlinu breyttist líka í kjölfar 

áætlunarskólans og hans hlutverk færðist úr því að vera aðalhönnuður stefnu 

fyrirtækisins í það að vera sá sem samþykkti þær stefnur sem settar voru fram.  

Valdið færðist því yfir til starfsmannanna og þeir mynduðu stefnuna.  

Þegar kemur að sérkennum áætlunarskólans ber að nefna tvö atriði, bil greiningu 

(gap analysis) og samvirkni. Bilgreining felst í því að greina muninn á því sem 

fyrirtækið stendur í dag og svo þar sem það vill vera samkvæmt markmiðum sínum 

og þær aðgerðir sem þarf að ráðast í til þess að eyða þessu bili. Samvirkni miðar að 

því að láta heildina skila betri niðurstöðum en einstaka hlutar hennar (Mintzberg, 

1994).  

Segja má að hugmyndir áætlunarskólans hafi farið að hnigna um árið 1980 vegna 

tölvuvæðingar. Þó hélt þessi hugmyndafræði velli á vissum sviðum atvinnulífsins 

en um árið 1990 varð aftur vakning innan þessa skóla þegar stefnumiðað 

árangursmat kom fram á sjónarsviðið (French, 2009).  

Ferill staðsetningarskólans 

Segja má að staðsetningarskólinn sé að mörgu leyti framhald af hönnunarskólanum 

og áætlunarskólanum og líkist þeim að mörgu leyti. Þó hefur hann sín sérkenni, þ.e. 

þá áherslu sem lögð er á stefnumarkandi hugmyndir og innihald stefnumótunar. 
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Innan staðsetningarskólans stendur valið á milli tveggja almennra stefna sem 

fyrirtæki geta farið eftir, annars vegar með aðgreiningu og hins vegar með 

kostnaðarstjórnun.  

Porter er einn af aðaltalsmönnum staðsetningarskólans og hann hélt fram 

mikilvægi þess að skoða þau samkeppnisöfl sem fyrirtækið stæði frammi fyrir. Að 

hans mati þurfti að skoða fimm öfl sem voru: Samningsstyrkur byrgja, 

samningsstyrkur kaupenda, ógn af nýjum samkeppnisaðila, samkeppnisstaða á 

meðal núverandi samkeppnisaðila og ógn vegna staðkvæmdarvöru eða þjónustu 

(French, 2009).  

Ferill auðlindamiðaða skólans 

Þessi skóli leggur áherslu á að skoða fyrst auðlindir fyrirtækisins áður en athygli er 

beint að tækifærum og ógnunum. Að þessu leyti má sjá samsvörun við 

hönnunarskólann þar sem megináhersla hans er á SVÓT greiningu. Þeir sem 

aðhyllast kenningar auðlindamiðaða skólans halda því fram að þegar fyrirtæki búa 

yfir auðlindum sem eru sjaldgæfar og ekki hægt að líkja eftir þá geti fyrirtækið náð 

miklum samkeppnisforskoti.  

Auðlindamiðaði skólinn og staðsetningarskólinn eru því gjörólíkir að því leyti að 

sá fyrrnefndi leggur megináherslu á innviði fyrirtækisins á meðan hinn síðarnefndi 

leggur megináherslu á hið ytra samkeppnisumhverfi (French, 2009).  

Ferill óvissuskólans 

Segja má að fyrirtæki búi við mun meiri óvissu í dag heldur en þau gerðu á árum 

áður. Ein af ástæðum þess er til að mynda að tækninýjungar þróast mun hraðar í dag 

heldur en þær gerðu áður. Þeir skólar sem nefndir eru hér að ofan einblíndu ekki 

mikið á hið óstöðuga ytra umhverfi, og voru nokkuð formlegir og ósveigjanlegir. 

Það vantaði því tækni sem hægt væri að beita til þess að bregðast við óvissu í hinu 

ytra umhverfi (French, 2009). Ferill óvissuskólans leggur áherslu á að stefnu sé ekki 

hægt að mynda sökum þess að stefnumótunarferillinn er ófyrirsjáanlegur og 

óstöðugur. Í stað þess að mynda áætlanir langt fram í tímann er lagt til að aðgerðir 

fyrirtækisins eigi að miðast við skemmri tímaramma heldur en gengur og gerist í 

stefnumótunarferlum og að fyrirtækið verði að vera í stakk búið til þess að læra og 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Hið innra og ytra umhverfi er greint en ekki á 
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sama hátt og nefnt var í áætlanaskólanum hér að ofan. Flæði þessa ferils er óskýrt 

því megináherslan er lögð á að vera í stakk búin að bregðast við breyttum aðstæðum 

í stað þess að fara eftir fastmótuðu ferli (Lynch, 2009). 

Ferill lærdómsskólans 

Þessi skóli kom fram á sjónarsviðið um 1990 en innan hans rúmast sú hugmynd að 

stefna fyrirtækis sé bæði hugarástand þess sem og aðgerðir. Þessi skóli leggur aukna 

áherslu á starfsmenn fyrirtækisins, að þeir séu áhrifamesta einingin innan þess og að 

samkeppnisyfirburðir fyrirtækis séu fyrst og fremst háðir hæfni starfsmanna þess 

(French, 2009).  

Eins og nafnið gefur til kynna er lærdómur fyrirtækisins í forgrunni og hann er 

talinn lykillinn að því að þróa árangursríkan stefnumótunarferil. Mikilvægt er að 

prófa sig áfram þangað til hin rétta lausn finnst á tilteknu stefnumiðuðu vandamáli. 

Einnig skiptir skipulag fyrirtækisins í þessu stefnumótunarferli máli þar sem 

lærdómur byggir mikið á samskiptum og samvinnu á milli mismunandi 

stjórnunarlaga innan fyrirtækisins. Í stefnumótunarferli lærdómsskólans er 

mikilvægt að greiningar og upplýsingar komi frá öllum stigum fyrirtækisins,  

starfsmenn þess hafi eitthvað um ferilinn að segja og opin skoðanaskipti og 

umræður eigi sér stað um hann (Lynch, 2009).   

Ferill sjálfsprottna skólans 

Segja má að hinn sjálfsprottni skóli stefnumótunar sé á öndverðum meiði við hinn 

klassíska hönnunarskóla þar sem sjálfsprottni skólinn leggur áherslu á að þær 

stefnur sem eru myndaðar séu ekki eftir niðurnjörvuðum ferlum heldur birtist innan 

fyrirtækisins án þess að nokkur hafi vísvitandi veitt þeim athygli. Til þess að stefnur 

geti birst með slíkum hætti er mikilvægt að fyrirtæki séu ekki miðstýrð heldur að 

hinn almenni starfsmaður hafi vald innan þess og þannig geti stefnur birst innan 

fyrirtækisins. Ef fyrirtækið er miðstýrt getur það haft hamlandi áhrif á lærdóm og 

vöxt innan þess (French, 2009). 

4.2 Tæki og tól sem styðja við stefnumótunarferilinn 

Gjarnan er talið að stefnumótunarferillinn innihaldi þrjú meginskref sem eru 

greining og myndun stefnunnar, innleiðing og eftirfylgni. Ferillinn er þó gjarnan 

settur fram í fleiri skrefum. Einstök skref ferilsins eru svo nátengd að oft reynist 
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erfitt að greina á milli skrefa í ferlinum því hvert skref hefur áhrif á önnur 

(Thompson og Strickland, 1998).  

Til þess að stefnumótunarferillinn sé framkvæmdur á sem árangursríkastan hátt 

er gjarnan stuðst við hin ýmsu tæki og tól. Sum þeirra styðja við mótun stefnunnar á 

meðan önnur þeirra auðvelda innleiðingu og eftirfylgni hennar. Eins og gefur að 

skilja er til aragrúi af tækjum og tólum sem notast má við til stuðnings 

stefnumótunarferlinu en í þessari rannsókn er notast við þau tól sem endurspegla 

raundæmisrannsóknirnar. Yfirlit yfir þessi tól má sjá á mynd 3.  

 

Styður við mótun 

 

Styður við innleiðingu 

 

Styður við eftirfylgni 

 

SVÓT greining 

 

Stefnumiðað árangursmat 

 

Stefnumiðað árangursmat 

 

PESTEL greining 

 

Fjárhagsáætlun 

 

Fjárhagsáætlun 

 

Fimm krafta líkan Porter 

  

Mynd 3 Tól sem styðja við stefnumótunarferilinn 

4.2.1 PESTEL greining 

PESTEL greining er það tól sem hægt er að nota til þess að greina hið ytra 

þjóðfræðilega umhverfi fyrirtækisins, t.d. þróun vaxta og gjaldmiðla, áhrif nýrra 

reglugerða, þróun á sviði tækni og afskipti stjórnvalda af markaðnum. Við 

framkvæmd á þessari greiningu er horft til eftirtalinna þátta í umhverfi 

fyrirtækisins: Stjórnmála, efnahags, þjóðfélags, tækni, umhverfis og laga (Kaplan 

og Norton, 2008).  

4.2.2 Fimm krafta líkan Porter 

Fimm krafta líkan Porter er notað til þess að greina hið ytra umhverfi með áherslu á 

þá krafta sem móta samkeppnina eins og sjá má á mynd 4: 
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Mynd 4 Fimm krafta líkan Porter (Porter, 2008) 

Þessir fimm kraftar sem hafa áhrif á samkeppnina geta þó vegið misþungt eftir því 

um hvaða markað er að ræða.  

Þessir kraftar verða nú skoðaðir nánar.  

Ógn af nýjum samkeppnisaðilum: Áhrif þess að fá nýjan samkeppnisaðila inn á 

markaðinn eru gjarnan þau að það setur þrýsting á verð vörunnar eða þjónustunnar. 

Ógn af nýjum samkeppnisaðila er háð því hversu erfitt er fyrir hann að koma inn á 

markaðinn. 

Samningsstyrkur birgja: Ef samningsstyrkur birgja er mikill getur það haft miklar 

afleiðingar. Til að mynda geta þeir verðlagt sig hærra og boðið fram takmarkað 

magn af þjónustu. Talið er að samningsstyrkur birgja sé mikill til dæmis. ef meiri 

samþjöppun er á meðal birgjanna heldur en viðskiptavinanna, ef birgjarnir eru ekki 

alfarið háðir einum ákveðnum markaði um tekjur sínar og ef það felur í sér mikinn 

kostnað að skipta um birgja.  

Samningsstyrkur kaupenda: Þeir kaupendur sem eru í sterkri stöðu geta krafist 

lægra verðs, betri gæða og þjónustu, og hefur það gjarnan í för með sér að tekjur 

seljandans verða minni. Kaupendur eru taldir vera í sterkri stöðu ef það er auðvelt 

Samningsstyrkur 

birgja 

Samningsstyrkur 

kaupenda 

Ógn af nýjum 

samkeppnisaðilum 

Ógn vegna 

staðkvæmdarvöru 

eða þjónustu 

Samkeppni meðal 

núverandi 

samkeppnisaðila 
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og ekki kostnaðarsamt fyrir þá að skipta um söluaðila, ef kaupandinn kaupir í miklu 

magni miðað við stærð birgjans og einnig ef vörurnar sem um er rætt eru 

staðkvæmdarvörur.  

Ógn vegna staðkvæmdarvöru eða þjónustu: Staðkvæmdarvörur leynast víða á 

markaðnum. Ef margar staðkvæmdarvörur fyrir ákveðna vöru eða þjónustu eru til 

staðar hefur það áhrif á það verð sem viðkomandi getur sett á vörur sínar eða 

þjónustu.  

Samkeppni meðal núverandi samkeppnisaðila: Stærð þessarar samkeppni 

byggist fyrst og fremst á tveimur þáttum. Annars vegar hversu áköf samkeppnin er á 

markaðnum og hins vegar á hvaða grundvelli keppt er. Samkeppnisaðilar geta haft 

áhrif á hvorn annan til dæmis með því að kynna nýja vöru á markað, fara í 

auglýsingaherferð og lækka verð vöru sinnar (Porter, 2008).  

4.2.3 SVÓT greining 

SVÓT greining er tól sem er gjarnan notað við stefnumótun fyrirtækja og markar 

gjarnan upphafið af stefnumótunarvinnu fyrirtækisins (Helms og Nixon, 2010). 

Talið er að SVÓT greining sé eitt af elstu tólum sem notast er við í 

stefnumótunarvinnu fyrirtækja (Kaplan og Norton, 2008). Ekki er vitað með vissu 

hvenær hugtakið spratt fyrst fram á sjónarsviðið en talið er að þessi hugmyndafræði 

eigi að einhverju leyti rætur sína að rekja til bókar Selznick, Leadership in 

Administration, sem kom fyrst út árið 1957 (Mintzberg, 1994).  

SVÓT stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri, en eins og sjá má 

á mynd 5 þá flokkast styrkleikar og veikleikar undir innri þætti fyrirtækisins en 

ógnanir og tækifæri undir ytri: 
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 Þeir þættir sem styðja 
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fyrirtækisins 
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Innri einkenni Styrkleikar Veikleikar 

Ytri einkenni Tækifæri Ógnanir  

 

Mynd 5 SVÓT greining (Kaplan og Norton, 2008) 

Með því að framkvæma þessa innri og ytri greiningu á fyrirtækinu er auðveldara að 

sjá meginatriði sem fyrirtæki verður að gera ráð fyrir þegar það myndar stefnu sína. 

Með þessari greiningu getur fyrirtækið nýtt sér styrkleika sína til þess að sækjast 

eftir þeim tækifærum og forðast þær ógnanir sem það stendur frammi fyrir. Á sama 

tíma gerir þetta fyrirtækinu kleift að sjá þá veikleika og ógnanir sem það þarf að 

yfirbuga með stefnu sinni (Kaplan og Norton, 2008).   

Einn af meginkostum þessarar greiningar er einfaldleiki hennar og hversu 

fljótlegt það er að setja hana upp. Í könnun, sem framkvæmd var af Glaister og 

Falshaw meðal fyrirtækja á Bretlandi, kom í ljós að SVÓT greining var eitt af 

vinsælustu tólunum sem notuð voru í stefnumótunarferli fyrirtækja (1999). Þessi 

greining er þó langt frá því að vera fullkomin og hefur fengið gagnrýni. Sú gagnrýni 

hefur meðal annars beinst að því hversu fljótt þessi greining getur úrelst nú á dögum 

þar sem hið ytra umhverfi er síbreytilegt og það sem var styrkur fyrirtækisins í gær 

gæti orðið að veikleika á morgun (Helms og Nixon, 2010). 

4.2.4 Stefnumiðað árangursmat 

Til þess að miðla og mæla stefnu fyrirtækisins er gjarnan notað tól sem nefnist 

stefnumiðað árangursmat  (Kaplan og Norton, 2008).  Stefnumiðað árangursmat 

kom fram á sjónarsviðið árið 1992 og var þróað af Kaplan og Norton.  Þegar þessi 

aðferðafræði kom fyrst fram var hún aðallega hugsuð til þess að framkvæma 

frammistöðumat en hefur síðan þróast út í það að vera eitt af mikilvægustu 

stjórntækjum fyrirtækja til að aðstoða þau við að framkvæma stefnu sína (Lagace, 

2008).  
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Þessi aðferðafræði túlkar stefnu og sýn fyrirtækisins út frá fjórum sjónarhornum 

eins og sést á mynd 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 Stefnumiðað árangursmat (Kaplan og Norton, 1996) 

Fyrst ber að nefna fjárhagslegt sjónarhorn og þar má finna áþreifanlegar útkomur  

úr stefnunni eins og t.d. arðsemi fjárfestingar, rekstrarhagnað, tekjur á hvern 

viðskiptavin og svo framvegis. Næst ber að nefna viðskiptavini en þar er skilgreint 

hvernig fyrirtækið mun aðgreina sig frá öðrum fyrirtækjum í augum 

viðskiptavinarins. Hér eru gerðar mælingar á ánægju viðskiptavina, vöxt 

viðskiptavina og markaðshluteild þeirra. Þriðja sjónarhornið er innri ferlar en þar 

eru skilgreindir þeir viðskiptaferlar sem þurfa að vera til staðar til þess að uppfylla 

fyrstu tvö sjónarhornin. Sem dæmi um þetta má nefna afhendingarhraða og 
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vörukostnað. Síðast en ekki síst er það lærdómur og vöxtur. Þar eru skilgreind þau 

störf, kerfi og árferði sem styðja við þá ferla sem skapa virði. Fyrstu tvö 

sjónarhornin, fjárhagsleg og viðskiptavinir, útskýra hverju fyrirtækið sækist eftir að 

afreka, en seinni tvö útskýra hvernig fyrirtækið muni innleiða sína stefnu (Kaplan 

og Norton, 2008).  

Innan hvers og eins flokks eru svo skráð markmið, mælieiningar, takmörk og 

frumkvæði (Kaplan, 2010).  

Talið er að meginkostir þessarar aðferðafræði séu að hún tengir myndun stefnu 

við aðfangaþörf og eftirfylgni, rökstyðji fjöldann af frammistöðumælingum og  

útvegi stjórnendum tól til þess að fylgjast með öllum víddum rekstursins á 

markvissan hátt. Þeir gallar sem hafa verið nefndir í tengslum við þessa 

aðferðafræði eru að þessi fjögur sjónarhorn eru mjög ósveigjanleg sem getur haft 

þær afleiðingar að fyrirtækinu getur yfirsést þáttur sem þarf að sinna þó hann falli 

ekki skýrt innan einhvers flokks. Einnig hefur verið nefnt að þessir fjórir flokkar séu 

ekki nógu yfirgripsmiklir og sem dæmi um það má nefna að eina sjónarhornið sem 

horfir út fyrir fyrirtækið eru viðskiptavinir en ekkert af þessum sjónarhornum horfir 

til að mynda til birgja fyrirtækisins (Munive-Herandez o.fl., 2004). 

Segja má að þessi aðferðafræði hafi einnig verið hönnuð með það að leiðarljósi 

að leita leiða til þess að bæta stefnuna í stað þess að einblína aðeins á 

fjárhagsniðurstöður (Cribb og Hogan, 2003).  

Að lokum leggja Kaplan og Norton þunga áherslu á færni leiðtogans og halda 

því fram að góður leiðtogi sé bæði nauðsynlegur og á sama tíma nægur til þess að 

fyrirtækjum geti vegnað vel (2010). 

4.3 Dæmi um mismunandi stefnumótunarferla 

Stefnumótunarferill er sá ferill sem farið er eftir við myndun og mótun stefnunnar 

eins og áður var getið. Kynntir hafa verið til sögunnar hinir mismunandi skólar 

stefnumótunar og einnig þau tæki og tól sem gjarnan eru notuð við mótun 

stefnunnar og innleiðingu hennar. Því ber að kynna einstök skref ferilsins. 

Áætlunarskólinn lagði mesta áherslu á að njörva niður stefnumótunarferilinn og lýsa 

skrefum hans nákvæmlega.  

Kynntir verða til sögunnar þrír mismunandi stefnumótunarferlar. Þann fyrsta 

setti Lorange fram árið 1978 en hann er keimlíkur ferli áætlunarskólans sem farið 
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var yfir hér að ofan. Næst ber að nefna stefnumótunarferil sem Thomson og 

Strickland settu fram og kjósa að kalla „fimm verkefni stefnumiðaðar stjórnunar“ en 

sá ferill leggur mikið upp úr endurskoðun og endurbótum á ferlinum. Að lokum ber 

að nefna þann feril sem Kaplan og Norton settu fram í bók sinni The Execution 

Premium sem gefin var út árið 2008 en þeir leggja höfuðáherslu á að tengja saman 

stefnu fyrirtækisins við rekstur þess til að ná hámarksárangri. Í lok þessa kafla 

verður hinn myndræni ferill Mintzberg greindur en hann sýnir hvernig stefnur, 

markmið og áætlanir kvíslast niður stjórnstiga fyrirtækisins og reynir að skýra út 

hver tengingin sé á milli þeirra.  

4.3.1 Stefnumótunarferill Lorange 

Stefnumótunarferill Lorange er settur fram í fimm skrefum sem sjá má á eftirfarandi 

mynd: 

 

 

 

Mynd 7 Stefnumótunarferill Lorange 

Greining og markmiðssetning 

Á þessu stigi staðsetur fyrirtækið sig og ákveður í hvaða átt það vill stefna. Mikil 

áhersla er lögð á að fyrirtækið sé víðsýnt á þessu stigi þar sem gæði þessa stigs 

munu hafa áhrif á allan ferilinn. Hægt er að skipta þessu stigi upp í fjögur skref. 

Fyrsta skrefið lítur að því að framkvæma SVÓT greiningu. Lagt er upp með að 

hún sé bæði framkvæmd fyrir fyrirtækið í heild sinni og einnig deildir þess.  

Annað skrefið lítur að samanburði við samkeppnisaðila. Með þessu er hægt að sjá 

hvar viðkomandi fyrirtæki er statt í samanburði við önnur samkeppnisfyrirtæki. 

Þriðja skrefið eru útlistanir á forsendum og þvingunum er varða stefnu 

fyrirtækisins. Á þessu stigi eru eftirtaldir fjórir þættir skoðaðir: Efnahagsumhverfið 

sem getur haft hvetjandi eða letjandi áhrif á markmiðasetningu fyrirtækisins, þróun 

á vöxtum, gjaldmiðlum og svo framvegis. Þriðji þátturinn snýr að fjárhagslegum 

þrengingum sem fyrirtækið stendur frammi fyrir. Með þessu er átt við ónýtta 

fjármögnunarmöguleika, kostnað við að afla fjár og þann arð sem hluthafar krefjast. 
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Þetta er gert til þess að setja fram fjárhagsstöðu fyrirtækisins þannig að stefnan geti 

verið þróuð í takt við fjárhagsleg markmið. Í fjórða lagi eru ófjárhagslegar 

þrengingar en í því felst að skoða félagslega þætti, stjórnmál, siðferði fyrirtækja og 

reglugerðir stjórnvalda.  

Fjórða skrefið nær yfir hlutverk og metnað framkvæmdastjórans og helstu 

undirmanna hans. Þetta hefur mikið að segja þar sem framkvæmdastjórinn og helstu 

starfsmenn hans hafa mikil áhrif á andrúmsloftið sem myndast í fyrirtækinu 

(Lorange, 1978).  

Mótun stefnumiðaðrar áætlunar 

Skilgreint hefur verið hver stefnan er og því næst er hugað að því hvernig verður 

farið þangað sem að er stefnt. Stefnumiðuð áætlun gegnir því hlutverki en hún þarf 

að vera til staðar til þess að hrinda ofangreindum markmiðum í framkvæmd. Það 

sem er sameiginlegt með flestum stefnumiðuðum áætlunum er að þær vinna þvert á 

deildir fyrirtækisins.  

Áætlanir eru gjarnan mjög ólíkar á milli fyrirtækja en oftast nær eru einhverjar 

þeirra líkar. Þær fjórar áætlanir sem talið er að megi almennt finna innan fyrirtækja 

eru eftirfarandi: Núverandi tekjuáætlun, en sem dæmi um það má nefna þróun á 

markaðsáætlun fyrir vörulínu fyrirtækisins. Ný tekjuáætlun sem gæti þá verið 

áætlun og þróun af nýrri vörulínu innan fyrirtækisins, áætlanir um endurbætur en í 

því getur falist að straumlínulaga framleiðsluferli sem dæmi og að lokum 

stuðningskerfi en með því er átt við þau kerfi sem bæta stuðning frá yfirmönnum en 

sem dæmi um þetta má nefna kerfi sem heldur utan um upplýsingar fyrir 

stjórnendur þess.  

Það sem er einnig mikilvægt á þessu stigi er að tengja saman stefnumiðuðu 

áætlunina við stefnumiðuð markmið, það er að skilgreina þarf hvaða tiltekna 

stefnumiðaða markmiði tiltekin áætlun er að þjóna. Við þetta myndast betri tengsl á 

milli deilda fyrirtækisins.  

Að lokum ber að nefna mikilvægi þess að þær stefnumiðuðu áætlanir sem valdar 

eru séu framkvæmdar á árangursríkan hátt og til þess að svo megi vera þarf að taka 

mið af þeim styrkleikum sem fyrirtækið býr yfir. Sem dæmi um þetta má nefna að 

hrinda ekki í framkvæmd stefnumiðaðri áætlun sem þarfnast tiltekinnar þekkingar 

sem ekki er til staðar innan fyrirtækisins (Lorange, 1978).  
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Mótun fjárhagsáætlunar 

Þetta stig er nátengt stiginu hér að ofan. Eftir að búið er að velja stefnumiðaða 

áætlun þá þarf að framkvæma nákvæma aðgerðaáætlun fyrir komandi ár. 

Fjárhagsáætlun gegnir lykilhlutverki í þessum aðgerðaáætlunum sem verða að vera í 

takt við stefnumiðuðu áætlanirnar til lengri tíma litið.  

Einn megintilgangur fjárhagsáætlunar er að mynda svokallað mynstur fyrir 

athafnir sem lúta að framkvæmdum á stefnumiðuðum áætlunum til skamms tíma. 

Það er gert með úthlutun ákveðinna verkefna á deildir fyrirtækisins og með því að 

ráðstafa því fjármagni sem þarf til að framkvæma þær aðgerðir sem á að ráðast í. 

Með þessu auðveldar fjárhagsáætlunin árangursríka innleiðingu á stefnunni.  

Fjárhagsáætlunin er sögð vera hápunkturinn á stefnumótunarferlinu og líta má á 

fjárhagsáætlunina sem áætlun um þær aðgerðir sem ætlast er til af hverri og einni 

deild innan fyrirtækisins á komandi misseri. Einnig er lögð áhersla á að skýrt 

samband á milli markmiða, stefnumótunar og fjárhagsáætlunar sé nauðsynlegt til að 

ná árangri (Lorange, 1978).  

Eftirfylgni 

Á þessu stigi þarf að útbúa mælistikur til þess að mæla hvernig gengur að uppfylla 

þau markmið sem hafa verið skilgreind. Ef í ljós kemur að fyrirtækið er ekki að ná 

tilskildum markmiðum er hægt að bregðast við með eftirfarandi hætti: Fyrst ber að 

nefna aðgerð sem lýtur að því að lagfæra það vandamál sem upp hefur komið við 

innleiðingu stefnunnar svo hægt sé að halda áfram að innleiða hana. Í öðru  lagi ber 

að nefna ákvörðun um, annað hvort að halda áfram að innleiða ákveðna stefnu, eða 

að hætta við það. Að lokum ber svo að nefna þegar fyrirtækið stendur frammi fyrir 

þvíað of seint er að breyta eða hætta við að innleiða ákveðna stefnu þó svo að hún 

sé ekki að ganga eins og lagt var upp með. Þegar svo ber undir skiptir miklu máli að 

lærdómur sé dreginn af atvikinu og greint sé hvaða ástæður liggi að baki þess að 

ekki gekk sem skyldi.  

Það sem einnig ber að huga að er að setja upp vörður í átt að markmiðinu til þess 

að brjóta markmiðið niður í viðráðanlegri undirmarkmið (Lorange, 1978).  
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Hvatning stjórnenda 

Áætlanagerð innan fyrirtækis er háð því hver hvati og vilji stjórnenda er til að vinna 

saman að langtímastefnu fyrirtækisins. Því skiptir máli að þau markmið sem eru sett 

fyrir hvern og einn lykilstjórnenda samsvari markmiðum fyrirtækisins.  

Hafa ber í huga að jafnvægi ríki á milli skammtíma og langtíma markmiða því 

hætta er á því að starfsmenn einblíni of mikið á skammtíma markmið til þess að fá 

viðurkenningu á störfum sínum innan fyrirtæksins í stað þess að einblína á langtíma 

stefnumiðuð markmið. 

Til þess að starfsmenn séu metnaðargjarnir og vilji ná markmiðum sínum og 

fyrirtækisins er gjarnan sett upp hvatakerfi. Hægt er að tala um þrenns konar 

hvatakerfi: fjárhagsumbun, ófjárhagslega umbun t.d. stöðuhækkun og síðast en ekki 

síst endurgjöf til einstakra starfsmanna um það hvernig þeir eru að standa sig í að 

uppfylla markmið sín (Lorange, 1978).  

4.3.2 Stefnumótunarferill Thomson og Strickland 

Stefnumótunarferill Thomson og Strickland, sem þeir kjósa að kalla hin fimm 

verkefni stefnumiðaðrar stjórnunar, er að einhverju leyti líkur þeim skrefum sem við 

sáum í ferli Lorange en að öðru leyti ólíkur eins og sést á eftirfarandi mynd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 8 Fimm verkefni stefnumiðaðrar stjórnunar (Thompson og Strickland, 

1998) 
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Þessi ferill inniheldur fimm skref líkt og ferill Lorange. Hins vegar inniheldur þessi 

ferill myndun sýnar og tilgangs og innleiðingu og framkvæmd stefnunnar sem ferill 

Lorange inniheldur ekki. Það sem er einnig einkennandi fyrir þennan feril er sú 

áhersla sem lögð er á endurbætur á ferlinum. Nú verður farið yfir einstök skref 

ferilsins. 

Myndun sýnar og tilgangs 

Í upphafi stefnumótunarferilsins þarf fyrirtækið að taka ákvörðun um hvar það sjái 

sig eftir fimm til tíu ár. Til þess að það sé hægt þarf fyrirtækið að skoða núverandi 

aðstæður sem það býr við til þess að geta betur metið til að mynda hvers konar 

viðskipti það vill stunda, hvernig það vill fullnægja þörfum viðskiptavina sinna og 

hvaða getu fyrirtækið þurfi að þróa með sér.  

Tilgangur fyrirtækisins skýrir það sem fyrirtækið er að gera um þessar mundir 

fyrir viðskiptavini sína. Þar sem fyrirtæki búa við mjög breytilegt umhverfi nú á 

dögum dugar þetta ekki til heldur verður fyrirtækið einnig að hafa sýn. Sýn 

fyrirtækisins segir til um hvert fyrirtækið stefnir og á hvaða stað það vill vera í 

framtíðinni (Thompson og Strickland, 1998).  

Markmiðssetning 

Næsta verkefni lítur að því að fyrirtækið setji sér markmið. Það fer þannig fram að 

tilgang og sýn fyrirtækisins er breytt í markmið sem hægt er að mæla og meta 

frammistöðuna eftir. Heildarmarkmið fyrirtækisins eru brotin niður í undirmarkmið 

sem einstaka deildir innan þess eiga að keppast við að ná. 

Frammistöðumælikvarðar er tvenns konar, annars vegar fjárhagslegir 

mælikvarðar og hins vegar stefnumiðaðir mælikvarðar. Augljóst er að góð 

fjárhagsleg frammistaða fyrirtækisins er nauðsynleg til þess að fyrirtækið gangi vel. 

Þó skiptir miklu máli að huga einnig að stefnu fyrirtækisins og hvernig gengur að 

hrinda henni í framkvæmd. Þess vegna er lagt til að sett séu fram annars vegar 

fjárhagsleg markmið og hins vegar stefnumiðuð markmið. Sem dæmi um 

fjárhagsleg markmið er arðsemi fjárfestingar en sem dæmi um stefnumiðuð 

markmið er aukin markaðshlutdeild, nýsköpun og aukin gæði svo eitthvað sé nefnt. 

Stefnumiðuð markmið sjá til þess að fyrirtækið sé ekki einvörðungis að einblína á 

fjárhagsleg markmið til skamms tíma (Thompson og Strickland, 1998).     
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Val á stefnu til þess að uppfylla markmiðin  

Á þessu stigi er stefnan valin til þess að geta uppfyllt þau markmið sem hafa verið 

sett. Tekið skal mið af því að stefnur geta bæði verið fyrirfram ákveðnar en einnig 

komið skyndilega upp sökum óvæntrar þróunar eða nýrrar samkeppni. Stefna innan 

fyrirtækisins er því sambland af fyrirhuguðum stefnum og sjálfsprottnum stefnum. 

Stefnuna skal nálgast fyrst utan frá og svo innan frá en með því er átt við að fyrst 

skal horfa til ytri aðstæðna og síðan til innri aðstæðna. Einnig er lögð áhersla á að 

fylgst sé með þróun á samkeppnismarkaði og tækniþróun til þess að sú stefna sem 

er valin sé í takt við það umhverfi sem fyrirtækið býr við. Stefna fyrirtækisins getur 

þróast og breyst í tímans rás og geta verið hinar ýmsu ástæður fyrir því til dæmis 

nýr samkeppnisaðili eða óvænt tækniþróun sem hefur átt sér stað.  

Þegar þessu skrefi er lokið hefur stefnumiðuð áætlun myndast en hún inniheldur 

sýn og tilgang fyrirtækisins, markmið þess og þá stefnu sem fyrirtækið ætlar að fara 

til þess að nálgast markmið sín (Thompson og Strickland, 1998).  

Innleiðing og framkvæmd stefnunnar 

Í þessu skrefi verða stjórnendur að vera að átta sig á hvaða aðgerða þarf að grípa til 

til þess að hrinda stefnunni í framkvæmd. Þetta skref í ferlinum inniheldur meðal 

annars eftirtalin atriði: 

 Fjárhagsáætlun sem beinir fjármagninu í þá átt sem leiðir til þess að stefnan 

verði framkvæmd á farsælan hátt. 

 Hvatning starfsmanna til þess að ná markmiðum fyrirtækisins. 

 Umbun sem tengd er við þau markmið sem starfsmönnum er ætlað að ná.  

 Innleiða tól sem stuðla að stöðugum endurbótum innan fyrirtækisins. 

Það sem skiptir þó höfuðmáli í þessu skrefi er að sterk tenging sé á milli stefnunnar 

og þeirra tækja og tóla sem notast er við til að innleiða hana. Þetta skref er gjarnan 

það tímafrekasta af öllum skrefunum og krefast mikillar hæfni stjórnenda 

(Thompson og Strickland, 1998).  

Frammistöðumat, eftirfylgni með nýrri þróun og lagfæringar 

Eftir að stefnan hefur verið innleidd er ekki öll sagan sögð því stjórnendur þurfa 

sífellt að vera vakandi yfir því hvernig gengur að hrinda stefnunni í framkvæmd, 
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hvort einhverjar breytingar þurfi að gera á stefnunni og svo framvegis (Thompson 

og Strickland, 1998).  

4.3.3 Ferill hámarksárangurs (The execution premium) 

Í bók þeirra Kaplan og Norton, Hámarksárangur, er rík áhersla lögð á að samþætta 

stefnumótunina við reksturinn. Þeir halda því fram að ástæða þess að fyrirtækjum 

mistekst að innleiða stefnu sína eða að stýra rekstrinum sé skortur á stjórnkerfi sem 

samþættir þessa þætti. Sá fjöldi af tólum og tækjum sem komið hefur fram á síðustu 

árum til þess að mynda stefnuna og til þess að bæta reksturinn hefur horft á þessa 

tvo þætti sem aðskilda en ekkert af þeim hefur hins vegar hugað að samþættingu 

þessara tveggja þátta enn. Með því að samþætta þessa þætti munu fyrirtæki geta 

yfirstigið þá erfiðleika sem felast gjarnan í því að innleiða stefnumótun innan 

fyrirtækja (Kaplan og Norton, 2008).  

Í viðtali sem tekið var við Kaplan vegna útgáfu bókarinnar nefnir hann einnig að 

eitt af vandamálum áætlanagerðar innan fyrirtækja sé það að fjárhagsáætlunin sé 

gerð óháð stefnumiðaðri áætlun. Kaplan og Norton leggja til að rekstrar- og 

fjárhagsáætlun séu  gerðar í kjölfarið af setningu tekjumarkmiða í stefnumiðaðri 

áætlanagerð.  

Til þess að öðlast betri skilning á hugmyndafræði þeirra félaga er gagnlegt að 

skoða þá mynd sem þeir hafa búið til af samþættu ferli stefnumótunar og reksturs.  
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Mynd 9 Stjórnunarkerfi sem tengir saman stefnu við rekstur (Kaplan og 

Norton, 2008) 

Mótun stefnu 

Í upphafi eru tilgangur, gildi og sýn fyrirtækisins skilgreind. Tilgangur fyrirtækisins 

skýrir hver tilvist þess er og helst gjarnan svipaður í tímanna rás. Gildi fyrirtækisins 

má að einhverju leyti líkja við persónueinkenni manneskju, en sem dæmi um gildi 

er hvert viðhorf fyrirtækisins er og hvernig það hagar sér. Sýn fyrirtækisins skýrir 

þriggja til tíu ára markmið þess. Hafa ber í huga við skilgreiningu sýnarinnar að í 

henni felist markmið, á hvaða vettvangi fyrirtækið vill vera og síðast en ekki síst 

verður sýnin að hafa tímaramma.  

Áætlun stefnunnar 

 Stefnukort/þema 

 Mælieiningar/markmið 

 Frumkvæði  

 Fjármagn/STRATEX 

Mótun stefnunnar 

 Tilgangur, gildi, sýn 

 Stefnumiðuð greining 

 Myndun stefnunnar 

Samþætting 

fyrirtækisins 

 Rekstrareiningar 

 Stuðningseiningar 

 Starfsmenn 

Skipulagning 

rekstrar 

 Lykilumbætur á 

ferlum 

 Söluáætlun 

 Aðfangageta 

skipulögð 

 Fjárhagsáætlun 

Stefnumiðuð 

áætlun 

 Stefnukort 

 Stefnumiðað árangursmat 

 STRATEX 

Rekstraráætlun 

 Mælaborð 

 Söluspá 

 Aðfangaþörf 

 Fjárlög 

Prufun og aðlögun 

 Arðsemisgreining 

 Fylgni stefnunnar 

 Sjálfsprottnar stefnur 

Eftirfylgni og 

lærdómur 

 Stefnan yfirfarin 

 Reksturinn 

yfirfarinn 

1.  

Framkvæmd 

Ferlar 

Frumkvæði 

 

 

1

. 

2 

3 

4 
5 

6 



51 

 

 

Eftir að fyrirtækið hefur greint hver tilgangur, gildi og sýn þess eru er  það í 

stakk búið til þess að greina sitt ytra og innra umhverfi. Hið ytra umhverfi er 

gjarnan greint með notkun PESTEL greiningar. Við greiningu á hinu innra umhverfi 

er gjarnan notuð virðiskeðja Porter en í grunninn hjálpar þetta fyrirtækjum að greina 

þá ferla sem það getur innleitt til þess að styðja við meginvirðisvaka innan þeirra. 

Að auki getur þetta hjálpað fyrirtækjum að greina þá þætti sem fyrirtæki geta gert 

betur eða öðruvísi heldur en samkeppnisaðilar þeirra til þess að ná 

samkeppnisforskoti. Eftir að hið ytra og innra umhverfi hefur verið greint eru þær 

upplýsingar gjarnan settar fram í SVÓT greiningu. Þessi greining er þó aðeins 

frábrugðin þeirri SVÓT greiningu sem áður var farið yfir að því leyti að greiningin 

er framkvæmd með áherslum stefnumiðaðs árangursmats. Það sem er átt við með 

því er að greiningin er gerð fyrir hvert og eitt sjónarhorn. 

Gríðarlegt magn er til af tækjum og tólum til þess að aðstoða við að mynda 

stefnuna og stefnukort (strategy map) getur verið gagnlegt til þess að velja úr hvað 

hentar fyrirtækinu best hverju sinni.  

 Stefnan áætluð 

Í þessu skrefi er stefnumiðuð áætlun mynduð. Í því felst að skilgreina meðal annars 

stefnumiðuð markmið, framtak og fjárhagsáætlun sem útlistar hvernig fjármunum 

fyrirtækisins er varið. Algengt er á þessu stigi að fyrirtæki spyrji sig eftirfarandi 

spurninga: 

 Hvernig lýsum við stefnunni okkar?  Það er gjarnan gert með því að búa 

til stefnukort. Í stað þess að setja öll markmið fyrirtækisins upp í 

stefnukortið sem getur orðið ansi snúið sökum fjölda markmiða er mælt 

með að fyrirtækið þjappi markmiðunum saman í  stefnuþemu (Strategic 

themes). Þau útskýra lykilatriði stefnunnar og brjóta heildarstefnu 

fyrirtækisins niður í viðráðanlegar undirstefnur. Stefnukort fyrirtækis sýnir 

hvernig fyrirtækið ætlar að búa til virði fyrir hluthafana. Kortið sýnir á 

myndrænan hátt orsakasamband markmiðanna út frá fjórum áðurnefndum 

sjónarhornum í stefnumiðuðu árangursmati.  

 Hvernig mælum við áætlanir okkar? Þegar stefnuþemu fyrirtækisins hafa 

verið skilgreind er komið að því að setja markmið fyrir hvert og eitt 

stefnuþema. Markmiðin svara því hverju stefnan er að reyna að ná fram. 

Því næst eru þessi gögn flutt yfir í stefnumiðað árangursmat en í því felst að 

skilgreina hvernig markmiðunum er stýrt. 
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 Hvaða aðgerðaráætlunar þarfnast stefnan okkar?  Á þessu stigi er 

komið að því að skilgreina hvernig fyrirtækið ætlar að ná þeirri stefnu sem 

sett hefur verið. Það er gert með stefnumiðuðu framtaki (strategic 

initiative). Stefnumiðað framtak er í raun samansafn af þeim verkefnum og 

kerfum, sem hjálpa fyrirtækinu að ná fram þeim markmiðum sem það hefur 

sett sér.  

 Hvernig fjármögnum við aðgerðir okkar?  Hér er fjármunum deilt niður 

á stefnumiðuðu framtökin. Þekkt er að fyrirtæki skipti útgjöldum sínum í 

rekstrargjöld og fjármagnsgjöld. Hættan við þetta er að starfsmönnum 

fyrirtækisins, sem gjarnan eru undir álagi við að ná skjótum árangri hættir 

til að einblína á verkefni sem skila skjótt ávinningi en hunsa þau sem munu 

skapa ávinning til lengri tíma litið. Þess vegna er  lagt til að fyrirtæki gangi 

lengra og bæti þriðja gjaldaliðnum við sem nefnist stefnumótunargjöld 

(STRATEX). Þetta þjónar þeim tilgangi að skilgreina þær auðlindir sem þarf 

til þess að innleiða framtökin sem munu veita langtíma ávinning.  

  Hver mun leiða framkvæmd stefnunnar? Ákveðnir starfsmenn eru 

gerðir ábyrgir fyrir stefnuþemu fyrirtækisins.  

Stefnan samstillt við fyrirtækið  

Á þessu stigi er lögð áhersla á þrenns konar samþættingu. Sú fyrsta snýr að því að  

allar einingar fyrirtækisins séu samstilltar og að stefnur hverra deilda fyrirtækisins 

séu í takt við heildarstefnu fyrirtækisins. Næst ber að nefna stuðningseiningar 

fyrirtækisins, t.d. mannauðssvið eða tæknisvið og að stefnur þeirra séu samhangandi 

við heildarstefnu fyrirtækisins. Að lokum skiptir miklu máli að starfsmenn 

fyrirtækisins skilji stefnuna og séu skuldbundnir því að hrinda henni í framkvæmd. 

Einnig er lagt til að markmið starfsmanna og hvati þeirra sé tengdur við stefnu 

fyrirtækisins.  

Skipulagning rekstursins 

Á þessu stigi er langtímastefnan tengd við daglegan rekstur. Til þess að svo megi 

verða þurfa stjórnendur að spyrja sig tveggja meginspurninga. Sú fyrsta lítur að því 

að skilgreina hvaða endurbótum á ferlum þarf að hrinda í framkvæmd til þess að 

innleiða stefnuna og hin síðari að því hvernig á að tengja saman stefnu við rekstrar- 

og fjárhagsáætlun.  

Til þess að fylgja þessum endurbótum á ferlum eftir er mælt með að notuð séu 

mælaborð (dashboards). Mælaborðin safna saman þeim upplýsingum sem þykja 
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nauðsynlegar til þess að veita starfsmönnum endurgjöf á því hvernig einstaka 

deildir innan fyrirtækisins standa sig. Mælaborðin eru ólík stefnumiðuðu 

árangursmati að því leyti að þau einblína á hinn daglega rekstur en ekki stefnuna 

eins og stefnumiðaða árangursmatið.  

Þegar kemur að því að tengja saman stefnuna við rekstrar- og fjárhagsáætlunina 

þarf að huga að þremur atriðum. Fyrst ber að nefna söluáætlun en mælst er til þess 

að tekjumarkmið í stefnumiðaðri áætlun sé fært yfir í söluáætlunina. Næst ber að 

nefna áætlun um aðfangamagn sem hægt er að framkvæma eftir að söluáætlunin 

hefur verið gerð. Til þess að framkvæma þessa áætlun er mælt með að nota tól sem 

nefnist TDABC og stendur fyrir tímamiðaðan og athafnagrundaðan kostnað. Síðast 

en ekki síst ber að nefna rekstraráætlun og fjárfestingarútreikninga. Á þessu stigi 

getum við reiknað þann kostnað við að bjóða fram það magn af vöru eða þjónustu 

sem áætlunin segir til um. Kostnaðurinn getur verið tvenns konar, 

rekstrarkostnaður, eins og starfsmannakostnaður, eða fjárfestingakostnaður, eins og 

kaup á nýjum vélum (Kaplan og Norton, 2008). 

Eftirfylgni og lærdómur 

Á þessu stigi eru haldnir fundir um það annars vegar hvernig gengur að fylgja 

rekstrar- og fjárhagsáætlun og hins vegar hvernig gengur að hrinda stefnunni í 

framkvæmd. Þetta er gert hvort í sínu lagi til þess að vandamál sem snúa að 

rekstrinum yfirgnæfi ekki það sem þarf að huga að hvað varðar stefnuna.  

Prófun og aðlögun á stefnunni 

Á þessu síðasta stigi er skoðað hvort sú stefna sem er farið eftir sé sú rétta og hvort 

eitthvað hafi breyst í hinu ytra umhverfi hvað varðar samkeppni og reglugerðir. Ef 

þörf krefur þá er stefnunni breytt að hluta til á þessu stigi (Kaplan og Norton, 2008).  

4.3.4 Samantekt ferlanna 

Ef litið er til upphafsskrefa ferlanna sem lúta að myndun stefnunnar þá kemur fram 

að ferill Lorange leggur ekki til að horft sé til tilgangs og sýnar fyrirtækisins á 

meðan hinir tveir gera það og ferill Kaplan og Norton gerir einnig ráð fyrir að horft 

sé til gilda fyrirtækisins áður en stefnan er mynduð. Einnig má sjá að áherslan á 

starfsmenn fyrirtækisins er ekki sú sama í ferlunum. Ferill Lorange, sem er elstur af 

þeim, leggur mesta áherslu á yfirmenn fyrirtækisins og að þeir séu skuldbundnir 
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stefnunni og innan þess ferils er sérstakt skref sem nefnist hvatning stjórnenda. 

Hinir leggja aftur á móti meiri áherslu á hinn almenna starfsmann innan 

fyrirtækisins. Allir ferlarnir innihalda fjárhagsáætlun en henni er gert hæst undir 

höfði í stefnumótunarferli Lorange þar sem nefnt er að fjárhagsáætlunin sé 

hápunktur stefnumótunarferilsins. Ferill Lorange líkist mest forskriftarnálguninni 

því í honum er ekki gert ráð fyrir sjálfsprottnum stefnum innan fyrirtækisins á 

meðan ferill Thomson og Strickland og ferill Kaplan og Norton gera ráð fyrir þeim 

og eru því sambland af forskriftarnálguninni og birtingarnálguninni.  

Ef litið er til innleiðingar stefnunnar þá tilheyrir það ekki sérstöku skrefi í ferli 

Lorange. Hins vegar er það sérstakt skref í ferli Thomson og Strikcland og einnig 

gerð sérstök skil í ferli Kaplan og Norton þó að það tilheyri ekki sérstöku skrefi.  

Allir ferlarnir nefna mikilvægi þess að hafa stefnuna samhangandi við 

fjárhagsáætlunina. Það sem allir ferlarnir eiga einnig sameiginlegt er að 

stefnumiðuð áætlun kemur á undan fjárhagsáætlun þannig að fjárhagsáætlunin er 

unnin innan marka stefnumiðaðrar áætlunar. Þó kemur fram í ferli Kaplan og 

Norton að fjárhagsáætlunin geti einnig haft áhrif á stefnumiðaða áætlun. Lorange 

heldur því fram að fjárhagsáætlunin auðveldi innleiðingu á stefnunni og því sé 

nauðsynlegt að hafa þessa þætti tengda. Thomson og Strickland nefna einnig að 

sterk tenging á milli stefnunnar og þeirra tækja og tóla sem notast er við að innleiða 

hana sé nauðsynleg. Segja má að ferill Kaplan og Norton leggi mesta áherslu á 

þessa tengingu og kynnir til sögunnar TDABC sem að þeirra mati gegnir 

lykilhlutverki í að tengja stefnuna við reksturinn.  

Þó svo að allir þessir ferlar leggi áherslu á að tengja stefnuna við 

fjárhagsáætlunina þá virðist vera tómarúm þegar kemur að nákvæmri útlistingu á 

því hvernig eigi að gera það. Ferill Mintzberg verður nú tekinn fyrir til þess að 

reyna að öðlast betri skilning á tengslum á milli stefnumiðaðrar áætlunar og 

fjárhagsáætlunar.   

4.4 Stefnumótunarferillinn myndrænt séð 

Þrír stefnumótunarferlar hafa verið teknir fyrir og liggur því skýr mynd af því 

hvernig hið mismunandi flæði ferilsins er. Það sem hefur hins vegar ekki verið gert 

er að skoða hvernig fjárhagsáætlanir, markmið, stefnur og áætlanir fyrirtækisins 

kvíslast niður á deildir þess en skoða á sama tíma sambandið á milli þeirra. Þessu 
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gerði Mintzberg góð skil í bók sinni The rise and fall of strategic planning þar sem 

hann setur upp á myndrænan hátt tengslin í þessu ferli þar sem tekin eru mið af 

þeim mismunandi deildum innan fyrirtækisins, allt frá yfirstjórn og niður til 

starfsmanna þess, eins og sést á mynd 10:  
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Mynd 10 Myndrænt flæði stefnumótunarferilsins  
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áætlanirnar hafa áhrif á deildir fyrirtækisins allt frá yfirstjórn og til starfsmanna 

þess.  

Hinn hefðbundni stefnumótunarferill hefst á heildarmarkmiðasetningu. 

Markmiðasetningin hefur áhrif á myndun stefnunnar en það samband er þó óskýrt 

og ekki vel skilgreint. Hringur er gerður utan um stefnurnar þar sem sambandið á 

milli stefnanna milli mismunandi stjórnstiga er ekki skýrt. Stefnurnar hafa áhrif á 

áætlanir en einnig er talið að áætlanirnar hafi áhrif á stefnurnar. Áætlanirnar leiða 

svo að sér aðgerðir af hálfu fyrirtækisins. Auk þess hafa áætlanirnar áhrif á 

fjárhagsáætlun fyrirtækisins en eins og sést á mynd 10 er sambandið óskýrt 

(Mintzberg, 1994).  

Til að öðlast betri skilning á líkaninu er gagnlegt að skoða hverja stigskiptingu 

fyrir sig.  

Stigskipt kerfi markmiða 

Áður fyrr voru markmið fyrirtækisins gjarnan ákvörðuð af æðstu stjórnendum þess 

og látin berast niður stjórnunarstigann. Í dag hefur verið sýnt fram á að ef markmið 

eiga að vera hvetjandi fyrir starfsmenn verða þeir að taka þátt í 

markmiðasetningunni. Örvarnar sem vísa í báðar áttir í líkaninu sýna að markmið 

fyrirtækisins eru mynduð í samstarfi æðstu stjórnenda og starfsmanna.  

Stigskipt kerfi fjárhagsáætlunar 

Fjárhagsáætlun er lík markmiðum að því leyti að í henni má einnig finna markmið 

sem eru flest fjárhagsleg. Það sem er einnig sameiginlegt er að örvarnar vísa í báðar 

áttir. Fjárhagsáætlunin er gjarnan innleidd á allar deildir fyrirtækisins og 

framkvæmd regulega innan þess, oft á eins árs fresti. Hún er fyrst og fremst notuð 

til þess að stýra hvernig útgjöldin dreifast innan fyrirtækisins en einnig er hún notuð 

að einhverju leyti til þess að hvetja starfsmenn þess.  

Stigskipt kerfi stefnu 

Stefnunni er skipt þannig niður að efst er stefna fyrirtækisins, út frá því myndast  

stefna rekstursins sem sem segir til um hvaða stöðu fyrirtækið vill gegna á þeim 

mörkuðum sem það er á og síðast en ekki síst er það hagnýt stefna sem tekur tillit til 

markaðssetningar, framleiðslu, aðfanga og svo framvegis. Eins og sést á mynd 10  

benda örvarnar aðeins í eina átt. Hafa ber í huga að þessi þrískipting stefnunnar sem 



57 

 

 

var lýst hér að ofan er mjög óljós í raunveruleikanum. Það er auðvelt að greina þetta 

samband á milli stiga í fjárhagsáætlunum en mun erfiðara þegar kemur að stefnunni.  

Stigskipt kerfi áætlana 

Áætlanir innan fyrirtækis eru gjarnan annað hvort fjármagnslegs eðlis eða 

rekstrarlegs eðlis. Sem dæmi um hið fyrrnefnda er t.d. áætlun um að stækka 

verksmiðju á meðan dæmi um hið síðarnefnda er áætlun um það hvernig eigi að 

manna verksmiðjuna. Þessar gerðir áætlana geta bæði flætt upp og niður 

stjórnunarstiga fyrirtækisins.  

Þegar um hefðbundinn stefnumótunarferil er að ræða er gjarnan hafður sá háttur 

á að áætlaðar stefnur eru færðar yfir í ofangreindar áætlanir til þess að innleiða þær. 

Því næst eru þessar áætlanir færðar yfir í þær áætlanir sem gerðar eru reglulega 

innan fyrirtækisins eins og t.d. fjárhagsáætlunina. Þó er það samband ekki vel 

skilgreint (Mintzberg, 1994).  

4.4.1 Tengsl á milli áætlana í líkaninu 

Ef skoðað er hvernig stefnumiðaða áætlunin og fjárhagsáætlunin tengjast í líkaninu 

sést að sambandið er ekki skýrt og í rauninni er tengingin á milli þeirra frekar 

ályktun en staðreynd.   

Líkanið virðist samanstanda af tveimur aðskildum athöfnum. Annars vegar 

frammistöðustjórnun og hins vegar framkvæmdaáætlun. Markmiðin og 

fjárhagsáætlunin sem fellur undir frammistöðustjórnun eru framkvæmdar reglulega 

og eru gjarnan magnbundnar.  Markmiðin og fjárhagsáætlunin eru gjarnan  notaðar 

til þess stýra frammistöðu deilda sem hefur svo áhrif á hvaða aðgerða verður gripið 

til.  

Stefnur og áætlanir sem falla undir framkvæmdaáætlun eru gjarnan ómagnbundnar 

og sambandið á milli þeirra tveggja er mun óskýrara heldur en sambandið á milli 

markmiðanna og fjárhagsáætlunar. Þegar kemur að því að útskýra sambandið á milli 

þesssara tveggja aðskildu athafna flækist málið til muna. Sökum þess bendir 

Mintzberg á að gjarnan huga fyrirtæki aðeins að frammistöðustjórninni í sinni 

áætlanagerð sem er gjarnan ranglega nefnd stefnumiðuð áætlun en er í raun leikur 

að tölum. Eins og nefnt var hér að ofan er mun einfaldara að skilja samband 

markmiða og fjárhagsáætlunar heldur en samband stefnu og áætlana og því 
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auðveldara að skilja þá gerð áætlunar sem einblínir aðeins á fjárhagsáætlun og 

markmið.  
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5 Snertiflötur stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana 

Eins og komið hefur fram eru áætlanir veigamikill þáttur í starfsemi fyrirtækja. Til 

þess að þessar áætlanir séu sem bestar má ætla að það þurfi að vera snertiflötur á 

milli þeirra, það er að þær tengist á einn eða annan hátt. Könnun sem gerð var 

meðal fjármálastjóra leiðir þetta í ljós, en hún sýndi að betri tengsl á milli rekstrar- 

og stefnumiðaðra áætlana voru taldar næst brýnustu endurbæturnar þegar kom að 

fjárhagsáætlanagerð og áætlanagerð almennt (Rickards, 2008).  

Ef þessi tenging er skoðuð í sögulegu samhengi má sjá að áður fyrr var 

höfuðáherslan lögð á fjárhagsáætlanir og talið að þær væru helsta stýritækið. 

Stefnumiðaðar áætlanir og rekstraráætlanir voru hugsaðar sem eins konar 

uppfyllingarstjórntæki við fjárhagsáætlunina. Talið var að fjárhagsáætlanir væru 

sameiginlegar með öllum fyrirtækjum en bæði rekstrar- og stefnumiðaðar áætlanir 

væru mjög mismunandi meðal fyrirtækja og því ætti að einblína á það stjórntæki 

sem væri sameiginlegt með fyrirtækjum, það er fjárhagsáætlanir (Anthony, 1965).  

Með tímanum má segja að aukin áhersla hafi verið lögð á stefnumótunarferilinn 

og er áætlunarskólinn dæmi um það. Þá var farið að horfa á stjórnun út frá víðara 

samhengi en bara fjárhagslegum gögnum og farið var að tvinna saman bæði 

fjárhagsleg og ófjárhagsleg gögn sem stjórntæki innan fyrirtækja (Hansen o.fl., 

2003).   

Ef horft er á tenginguna á milli stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana annars 

vegar út frá stefnumótunarfræðunum og hins vegar út frá fjárhagsfræðunum virðist 

vera að mestu leyti horft fram hjá því hvernig hægt sé að tengja þessar áætlanir 

(Mintzberg, 1994). Sem dæmi um þetta má nefna að þeir sem einblína á 

stefnumiðaðar áætlanir setja það gjarnan fram að fimm ára framkvæmdaáætlun yrði 

breytt í eins árs fjárhagsáætlun án þess að útskýra nákvæmelga hvernig það ætti að 

gerast. Á hinn bóginn eru þeir sem einblína á fjárhagsáætlanir sem að sama skapi 

héldu því fram að hin árlega fjárhagsáætlun væri byggð á stefnumiðuðum- og 

langtímaáætlunum án þess að nefna hvernig ætti að tengja þær.  
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En hvernig stendur á því að svona lítið er ritað um tenginguna á milli stefnumiðaðra 

áætlana og fjárhagsáætlana? Ein tilgátan er sú að það sé vegna erfiðleika við að 

tengja þær saman (Piercy og Thomas, 1984). 

5.1 Vandkvæði við tengsl áætlana  

Eins og gefur að skilja eru stefnumiðaðar áætlanir og fjárhagsáætlanir ólíkar og eins 

og Mintzberg setti þetta fram tilheyra stefnumiðaðar áætlanir og fjárhagsáætlanir 

aðskildum athöfnum. Stefnumiðaðar áætlanir flokkast undir framkvæmdaáætlanir 

en fjárhagsáætlanir undir frammistöðustjórnun (Mintzberg, 1994). Bent hefur verið 

á sökum þess hve ólíkar þær séu í eðli sínu þá sé skynsamlegast að taka gerð 

fjárhagsáætlana út úr stefnumótunarferlinu (Hofer og Schendel, 1978). Í töflu 1 má 

sjá samantekt yfir þann eðlismun sem talinn er vera á fjárhagsáætlunum annars 

vegar og stefnumiðuðum áætlunum hins vegar.  

Tafla 1 Munurinn á milli fjárhagsáætlana og stefnumiðaðra áætlana (Anthony, 

1965; Piercy og Thomas, 1984) 

Fjárhagsáætlanir Stefnumiðaðar áætlanir 

Til skamms tíma, gjarnan eins árs Til langs tíma 

Magnbundnar Eigindlegar 

Athafnatengdar Markmiðatengdar 

Þrepaskiptar Ekki þrepaskiptar 

Pólitískar Rökréttar 

Hnitmiðaðar upplýsingar Yfirgripsmiklar upplýsingar 

Taktbundin, farið eftir fyrirfram ákveðnu 

ferli 

Óskipulagðar og óreglulegar 

Leiðir til væntra niðurstaðna Sýnir væntanlegar niðurstöður 

Einblínir bæði á áætlanir og stýringu Megináhersla á áætlanir en lítil áhersla á 

stýringu 

Auðvelt að tengja við umbun Erfitt að tengja við umbun 

 

Eins og sést í töflu eitt er margt sem aðgreinir fjárhagsáætlanir frá stefnumiðuðum 

áætlunum. 
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Þó svo að eðli þessara áætlana sé ólíkt hefur verið talið að fjárhagsáætlanir gegni 

lykilhlutverki í framkvæmd stefnu og sé aðaltengiliðurinn á milli stefnumiðaðra 

áætlana og stýringar (Piercy og Thomas, 1984). Í þessu samhengi hefur verið sett 

fram að veik tenging á milli fjárhagsáætlunar og stefnu geti hindrað það að 

stefnunni verði hrint í framkvæmd (Thompson og Strickland, 1998). 

5.2 Hugmynd að tengslum á milli áætlana  

Eins og áður hefur verið greint frá má segja að fjárhagsáætlanir og rekstraráætlanir 

séu framkvæmdar innan ramma stefnumiðaðra áætlana og þar af leiðandi ber að 

tengja þær saman í samþættan feril. Í þessum samþætta ferli er talið að fjárhagslegir 

mælikvarðar reksturs sem ná til deilda fyrirtækisins séu einkar mikilvægir þegar 

kemur að því að ná stefnumiðuðum markmiðum. Þessi markmið og mælikvarðar 

mynda skýrt samband á milli stefnumiðaðrar áætlunar og rekstraráætlunar. Þó kom 

fram í könnun sem gerð var meðal fjármálastjóra að rúmlega 25% fyrirtækja 

notfærðu sér ekki þessa tengingu. Í samnefndri könnun endurmátu rúmlega 40% 

fyrirtækja stefnumiðuð markmið sín aðeins árlega og aðrir enn sjaldnar. Það hefur í 

för með sér að greining á stefnumiðuðum markmiðum er hunsuð og rekstrartengdir 

mælikvarðar eru ekki tengdir við þessi markmið (Rickards, 2008).  

Blumentritt hefur bent á að stefnumiðaðar áætlanir og fjárhagsáætlanir séu 

gjarnan ótengdar en með því að tengja þessar áætlanir geti fyrirtæki náð 

afburðaárangri. Hann hefur sett upp líkan til þess að reyna að tengja þessa atburði 

saman sem sjá má á mynd 11. 
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Mynd 11 Hvernig tengja má stefnu við fjárhagsáætlun 

Stefnumarkandi stjórnun er skipt í þrennt: áætlanir fyrir áframhaldandi rekstur, 

áætlanir fyrir lítils háttar breytingar og áætlanir fyrir nýja stefnu fyrir fyrirtækið. 

Fjárhagsstjórnun er skipt upp í tvennt, annars vegar rekstraráætlanir en með því er 

átt við áætlanir sem tengjast núverandi rekstri og hins vegar fjárfestingarútreikninga 

sem snúa að nýrri starfsemi.  Eins og sést á mynd 11 þá vísa örvarnar í báðar áttir 

sem sýnir gagnkvæm áhrif sem þessar áætlanir hafa á hvor aðra án þess að útskýra 

þetta samband nánar. Blumentritt bendir á að til þess að áætlanirnar séu 

samhangandi sé nauðsynlegt að þær séu sveigjanlegar. Til þess að hafa áætlanir 

sveigjanlegar er hægt að notast við hlaupandi spá, styðja samvinnu á milli þeirra 

sem vinna stefnumiðaðar áætlanir og fjárhagsáætlanir og skipa nefnd innan 

Stefnumarkandi 

stjórnun 

Áætlanir um 

áframhaldandi 

rekstur 

Áætlanir fyrir 

lítilsháttar 

breytingar 

Áætlanir fyrir nýja 

stefnu 

Stefnur og 

taktík 

Innleiðing 

Fjárhagsstjórnun 

 

 

Rekstraráætlanir 

 

Fjárfestingar-

útreikningar 

Fjárveiting 

Fjárhagsstjórn 

Stefnumarkandi og fjárhagsleg 

frammistaða 
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fyrirtækisins sem yfirfer stefnuna reglulega. Hins vegar bendir hann á að það 

samband sem sýnt er á mynd 11 megi sjaldnast finna hjá fyrirtækjum og eru nefndar 

þrjár meginástæður fyrir því. Fyrst ber að nefna fyrirtæki sem styðjast aðallega við 

fjárhagsáætlanir í sínum áætlunum og þar sem hin hefðbundna fjárhagsáætlun er 

gjarnan ósveigjanleg í eðli sínu getur það hindrað fyrirtækið í að bregðast við því 

samkeppnisumhverfi sem það lifir í. Í öðru lagi ber að nefna þegar fyrirtæki móta 

stefnu og gera fjárhagsáætlanir en þessar áætlanir tengjast ekkert þar sem ábyrgðin á 

þeim liggur hjá ólíkum deildum fyrirtækisins. Hættan hér er sú að ef starfsmaðurinn 

sem sér um stefnumótunina tekur eftir því að fyrirtækið þurfi að breyta stefnu sinni 

og þar af leiðandi að verja fjármagni í þróun en starfsmaðurinn sem sér um 

fjárhagsáætlunina gerir engar breytingar á fjárveitingum hjá sér er vonlaust að hægt 

sé að hrinda stefnunni í framkvæmd. Í þriðja lagi ber að nefna þegar stefnan er 

mynduð án vitneskju um fjárhagsstöðu fyrirtækisins.  

Sama hvaða ástæða býr að baki ósamræmis á milli fjárhagsáætlana og 

stefnumótunar þá eru afleiðingarnar annað hvort fjárhagsáætlanir sem hindra að 

stefnu verði hrint í framkvæmd eða stefna sem ekki er studd af fjárhag fyrirtækisins 

(Blumentritt, 2006).  

Önnur aðferð til að tengja þessar áætlanir saman er að mynda fyrst stefnumiðaða 

áætlun og tengja fjárhagsáætlunina við hana með því að draga upp á skýran hátt 

hvernig stefnumiðaða áætlunin hefur áhrif á hverja rekstrareiningu og einnig 

hvernig fjárhagsáætlunin mætir langtímamarkmiðum stefnunnar (Henry, 1977). 

Til að skoða það hversu ötul fyrirtæki eru að tvinna saman stefnumiðaða áætlun 

sína við fjárhagsáætlun gerðu Kaplan og Norton könnun árið 1996. Þá kom í ljós að 

aðeins 40% fyrirtækja tengdu fjárhagsáætlun sína við stefnumótun (Kaplan og 

Norton, 2008).   

Eins og kemur berlega í ljós hér að ofan eru tvö öfl sem togast á. Annars vegar 

þau sem halda því fram að sökum þess hversu ólíkar þessar áætlanir eru þá sé best 

að aðgreina þær en hins vegar þeir sem telja að það sé mjög mikilvægt að tengja 

þær saman til þess að fyrirtækin nái sem bestum árangri (Hofer og Schendel, 1978; 

Piercy og Thomas, 1984). 

Þeir sem telja að nauðsynlegt sé að tengja þessar áætlanir saman hafa hins vegar 

ekki geta gefið nákvæma lýsingu á því hvernig beri að gera það. Þeir 
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stefnumótunarferlar sem fjallað hefur verið um (og mynd 11) sýna með örvum hver 

tengingin er á milli stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar án þess þó að 

útskýra samband þeirra nánar.  Raundæmisrannsóknirnar verða nú teknar fyrir og 

samband stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar kannað.  
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6 Alvogen 

Lyfjafyrirtækið Alvogen er byggt á grunni Norwich Pharmaceuticals sem á sér yfir 

125 ára sögu. Fyrirtækið, sem er í einkaeigu sérhæfir sig í að framleiða flókin 

samheitalyf sem meðhöndla, meðal annars hjarta-, öndunarfæra-, tauga- og 

meltingafærasjúkdóma. Í dag nær starfsemi þess til rúmlega tuttugu landa í Evrópu, 

Asíu og Bandaríkjunum, en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Pine Brook, New 

Jersey („Fact sheet“, e.d.).  

Lyfjamarkaðurinn hefur breyst mikið á undanförnum árum. Samkeppnin á 

honum hefur harðnað til muna, mikil samþjöppun hefur átt sér stað, til að mynda 

hafa tíu stærstu fyrirtækin yfir helmings markaðshlutdeild, einkaleyfum sem renna 

út hefur fækkað, erfiðara er að sækja fjármagn,  vöruframboðið er að breytast og 

aukin áhersla er á lífræn lyf.   

Í bók sem Alvogen gaf út fyrir starfsmenn sína árið 2012 setja þeir upp hvernig 

bregðast eigi við breyttum markaðsaðstæðum og aukinni samkeppni sem er 

eftirfarandi:  

 Velja vörur sínar á annan hátt og leitast eftir vörum sem veita þeim í senn 

mikið virði og framlegðarmöguleika. 

 Velja markaði sína öðruvísi en samkeppnisaðilar með því að sækjast eftir 

mörkuðum með mikla vaxtarmöguleika og mörkuðum sem hafa háan 

virðisauka. 

 Skipuleggja fyrirtækið sitt á annan hátt með hraða og rekstrarhagkvæmni að 

leiðarljósi.  

 Endurhugsa virðiskeðjuna til þess að öðlast sveigjanleika og aukin gæði.  

 Beita nýrri tækni og vísindum til að ná fram nýjungakenndum lausnum. 

 Mynda net af samstarfsaðilum til þess að viðhalda viðskiptamódeli sínu og 

stuðla að auknum vexti.  

 Forstjóri og stjórnarformaður Alvogen er Róbert Wessman. Undir hann heyra 

átta svið sem eru Bandaríkin, Evrópa, Asía, vöruþróunarsvið (global portfolio), 
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rekstrar- og gæðastjórnunarsvið (operations and quality), fjármálasvið (finance), 

viðskiptaþróunarsvið (organizational development) og lögfræðisvið (legal). Á 

hverju landsvæði fyrir sig er unnið að sölu- og markaðsmálum auk þróunar. 

vöruþróunarsvið er ábyrg fyrir vöruframboði fyrirtækisins og einnig vöruþróun 

þess, rekstrar- og gæðastjórnunarsvið er ábyrgt fyrir framleiðslunni, virðiskeðjunni, 

pökkun og gæðum, fjármálasviðið sér um fjárhagsáætlanir, fjármögnun, tryggingar 

og innri endurskoðun, viðskiptaþróunarsvið er ábyrgt fyrir skipulagi fyrirtækisins, 

stefnumiðaðri áætlun og samþættingu innan fyrirtækisinsins og að lokum sér 

lögfræðisviðið um þau lagalegu atriði sem tengjast fyrirtækinu. 

Fyrirtækið úthýsir hluta af verkefnum sínum til dæmis hluta þess sem snýr að 

þróun og rannsóknum, og pökkun í sumum tilfellum. Það skiptir því miklu máli að 

byggja upp gott samband við þá samstarfsaðila sem eru til staðar. Með því að 

úthýsa hluta verkefna sinna telja þeir að meiri sveigjanleiki og hraði náist auk lægri 

kostnaðar (Svafa Grönfeldt, munnleg heimild, viðtal, 30. júlí).  

Fyrirtækið gerir stefnumiðaða áætlun og einnig fjárhagsáætlun. Þessar tvær 

gerðir áætlana verða nú teknar fyrir ásamt því að skoða snertiflöt á milli 

ofangreindra áætlana.  

6.1 Stefnumiðuð áætlun Alvogen 

Áður en stefnan er mynduð er horft til tilgangs, sýnar og gilda fyrirtækisins. Því 

næst eru markmið til skemmri og lengri tíma sett fram og leiðir til að ná þeim.  

Tilgangur Alvogen er að setja ný viðmið í samheitalyfjaiðnaðinum um gæði og 

breytt viðskiptamódel sem byggir á samstarfsneti um allan heim.  

Sýn Alvogen er að vera lyfjafyrirtæki framtíðarinnar með því að setja nýjan 

staðal fyrir samheitalyf en það er gert með því að samræma þá reynslu sem þeir 

hafa til þess að skilja þarfir viðskiptavinanna.  

Gildi fyrirtækisins eru áhersla á viðskiptavini, nýsköpun og ástríða. Með áherslu 

á viðskiptavini er átt við að spá fyrir um þarfir hvers og eins viðskiptavinar og reynt 

að finna leiðir til að mæta þeim. Með það að leiðarljósi og með gagnkvæmri 

virðingu og skilningi geta þeir myndað framúrskarandi virði fyrir viðskiptavininn. 

Nýsköpun næst fram með því að vera kraftmikil og skapandi, vera alltaf að leita 

leiða til endurbóta og með því að hvetja og styrkja nýjar hugmyndir. Að lokum þarf 

ástríða að vera til staðar til þess að setja nýjan staðal og að sækjast eftir yfirburðum. 
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Auk ástríðu þurfa starfsmenn að búa yfir krafti, aga og heitbindingu til þess að 

yfirstíga hindranir sem verða á vegi þeirra. Tilgangur, sýn og gildi fyrirtækisins 

haldast óbreytt nema að skyndilegar breytingar verði á hinu ytra umhverfi sem 

krefst þess að þessi atriði verða endurskoðuð.  

Alvogen setur sér markmið bæði til skemmri og lengri tíma. Markmið 

fyrirtækisins fyrir árið 2012 eru að tvöfaldast í stærð, þrefalda EBIDTU sína,  

stækka sölunet sitt í Mið- og Austur Evrópu, í Asíu og á Kyrrahafssvæðinu, kynna 

til sögunnar yfir 455 vörur og síðast en ekki síst fá leyfi fyrir yfir 515 vörum á 

alþjóðlegum markaði. Þessi markmið eru öll tengd þeirri stefnu sem Alvogen hefur 

sett sér fyrir árið 2016, að vera eitt af tíu stærstu samheitalyfjafyrirtækjum á 

heimsvísu. Til þess að ná því markmiði hafa þeir sett sér það markmið fyrir árið 

2016 að salan fari yfir milljarð bandaríkjadala og að EBITDA verði 25%.  

Til þess að styðja við stefnu og markmið sem Alvogen hefur sett sér fyrir árið 

2016 hefur það sett upp vegvísi sem einblínir á þrjá meginhluti: Velja vörur sínar og 

markaði á sérstakan hátt, vanda valið þegar kemur að starfsfólki og samstarfsaðilum 

og að ná hagkvæmni í rekstri.  

Til þess að ná markmiðum sínum og stefnu fyrir árið 2016 telur Alvogen að það 

þurfi fyrst og fremst að einblína á tvo hluti. Annars vegar að auka tekjustreymi og 

hins vegar að reka fyrirtækið á árangursríkan hátt. Aukið tekjustreymi næst með því 

að stækka á þeim landsvæðum sem þeir vilja vera á, stuðla að stöðugri vöruþróun, 

halda áfram að skrá ný lyf og þróa frekar færni sína í líftækni. Árangursríkur rekstur 

fyrirtækisins næst með því að hleypa af stokkunum nýjum vörum á lýtalausan hátt 

og á  réttum tíma, hafa sveigjanlega aðfangakeðju sem tryggir gæði og að varan geti 

komið skjótt á markað, viðhalda lágum kostnaði og athafnadrifinni menningu innan 

fyrirtækisins.  

6.2 Fjárhagsáætlun Alvogen 

Alvogen gerir fimm ára fjárhagsáætlun. Fyrstu tvö ár áætlunarinnar eru nákvæm og 

brotin niður á vörunúmer fyrirtækisins. Seinni þrjú árin eru grófari og ekki brotin 

niður á mánuði ársins, eins og tveggja ára áætlunin en allt árið tekið fyrir í senn. 

Algengt er að fyrirtæki geri eins árs fjárhagsáætlun en Alvogen kýs að styðjast við 

nákvæma tveggja ára áætlun þar sem það er nokkurn veginn sá tími sem það tekur 

að koma vöru á markað. Þegar kemur að því að spá innan ársins notfærir Alvogen 
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sér hlaupandi spá að því leyti að þeir endurskoða spá sína á þriggja mánaða fresti, í 

apríl, júlí og október og breyta henni og bæta ef þörf þykir. Hins vegar er spánni 

ekki velt fram á næsta ár innan ársins og því aðeins hægt að segja að þeir geri 

hlaupandi spá að hluta. 

Fjárhagsáætlun fyrirtækisins er unnin á hverju landsvæði fyrir sig og svo 

sameinuð í heildarfjárhagsáætlun fyrirtækisins. Lykilmælikvarðar úr þessari áætlun 

eru settir niður fyrir hvert og eitt landsvæði þar sem starfsmenn geta fylgst með  

frammistöðu á lykilþáttum í áætlanagerð fyrirtækisins sem eru EBITDA, tekjur, 

sjóðstaða, skráning á nýjum lyfjum og fjöldi nýrra lyfja sem eru sett á markað á 

hverju landsvæði fyrir sig. Þessir mælikvarðar eru beintengdir við markmiðin. Með 

þessum hætti er hægt að fylgjast með því hvernig landsvæðin standa sig í að fylgja 

áætlun og einnig er hægt að bera landsvæði saman. Innri vefur fyrirtækisins gegnir 

því mikilvægu hlutverki í að fylgja fjárhagsáætluninni eftir og að halda 

starfsmönnum á tánum, hann er því mikilvægt stjórntæki innan fyrirtækisins. Bónus 

fyrirtækisins er svo reiknaður eftir ofangreindum lykilþáttum (Svafa Grönfeldt, 

munnleg heimild, viðtal, 30. júlí).  

6.3 Stefnumótunarferill Alvogen 

Alvogen tvinnar stefnumótunarferil sinn saman við fjárhagsáætlunarferilinn. 

Yfirstjórn fyrirtækisins fundar í ágúst um útlínur að fimm ára stefnu, markmið 

félagsins, og helstu áherslur og markmið fyrir næsta ár. Segja má að leiðbeinandi 

rammi komi frá yfirstjórn til að samræma aðgerðir en þær aðgerðir sem gripið er til 

eru ákvarðaðar af starfsmönnunum og eru síðan samþættar yfir fyrirtækið. 

Aðgerðaáætlanirnar koma því frá starfsmönnum fyrirtækisins.  

Framkvæmdastjórnin fundar mánaðarlega til þess að fylgja stefnunni eftir og 

ræða hvernig gengur að hrinda henni í framkvæmd. Á þessum fundum gefst rými til 

þess að skoða tækifæri sem komið hafa upp og þannig geta áherslur breyst þó svo 

að ramminn standi óbreyttur. Ár hvert er einnig haldinn upphafsfundur meðal 

starfsmanna þar sem sýn, markmið og stefna fyrirtækisins eru kynnt. Þessir þrír 

ofangreindir þættir eru einu fastmótuðu atriðin sem tengjast stefnu fyrirtækisins 

(Bjartur Logi Ye Shen, munnleg heimild, viðtal, 13. ágúst).  

Þegar kemur að tækjum og tólum sem fyrirtækið nýtir við mótun stefnunnnar ber 

helst að nefna tvö tól, annars vegar SVÓT greiningu og hins vegar PESTEL 
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greiningu. Fyrirtækið nýtir sér að einhverju leyti SVÓT greiningu áður en 

stefnufundur fyrirtækisins er haldinn án þess að setja hana fram á formlegan hátt. 

Einnig nota þeir hluta PESTEL greiningar þar sem fyrirtækið þarf að leggja mikla 

áherslu á að greina hið pólítíska umhverfi, en yfirvöld geta haft umtalsverð áhrif á 

lyfjamarkaðinn. Sem dæmi um þetta þá þurfti fyrirtækið að hætta við fyrirhugaða 

framleiðslu á talsverðu magni vara í Rúmeníu þar sem ytri aðsæður höfðu gert það 

að verkum að ekki þótti lengur hagkvæmt að framleiða vörurnar. Til þess að geta 

brugðist við þessum ytri aðstæðum passar fyrirtækið sig á að hafa stefnu sína 

lifandi. 

Stefna fyrirtækisins er að vera eitt af tíu stærstu samheitalyfjafyrirtækjum á 

heimsvísu árið 2016. Alvogen líkir því við fjallstoppinn sem allir innan 

fyrirtækisins eiga að stefna á og þessi fjallstoppur helst óbreyttur. Þó getur breyst 

hvernig klifið er upp fjallið og því er stefnan sveigjanleg. Ef við höldum okkur við 

fjallslíkinguna þá má segja að yfirstjórnin ákveði hvar toppur fjallsins sé en svo er 

það starfsmannanna að finna út úr því í sameiningu hvernig þeir ætli svo að ná að 

komast upp á topp fjallsins. Að því leyti er stjórnun fyrirtækisins dreift á milli 

yfirmanna fyrirtækisins og svo starfsmanna þess (mixed top-down bottom-up) 

(Svafa Grönfeldt, munnleg heimild, viðtal, 30. júlí).   

Eins og nefnt var í upphafi þessa kafla þá samræmir fyrirtækið 

stefnumótunarferil sinn við fjárhagsáætlunina og verður það nú skýrt betur.  

6.3.1 Nákvæm skref ferilsins 

Ferlinum er skipt í tvo fasa. Sá fyrsti nær frá júní fram í ágúst og skilgreinist sem 

undirbúningsfasi. Ávinningurinn af undirbúningsfasanum felst meðal annars í því 

að skilgreina þær vörur sem Alvogen muni bjóða upp á, finna út kostnaðarverð 

seldra vara og sýn um það hver söluáætlun og EBITDA markmið séu.  Seinni hluti 

tímabilsins nær frá september til nóvember og skilgreinist sem áætlunar- og 

endurskoðunarfasi. Niðurstaða þessa fasa er meðal annars nákvæm söluáætlun, 

útgjaldaáætlun og samþætting innan fyrirtækisins. Nákvæm skref ferilsins verða nú 

gerð skil. 
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Júní 

1. Stjórn fyrirtækisins kynnir áætlað vöruframboð næsta árs.   

Júlí 

2. Framkvæmdastjórar hvers landsvæðis fara yfir reksturinn síðastliðna sex 

mánuði og yfirfæra einnig hlaupandi spá sína sex mánuði fram í tímann. Á 

þessum fundi er meðal annars lögð áhersla á að fara yfir hvernig salan hefur 

þróast, hvert kostnaðarverð seldra vara er og hver framlegðin sé á hverja 

vöru fyrir sig. Einnig er farið yfir hver rekstrarfjárþörfin sé og hvernig 

útgjöld hafa þróast. 

3. Landstjórar senda yfirfærða spá síðastliðinna sex mánaða á fjármálastjóra 

fyrirtækisins sem fer yfir hana. 

4. Framkvæmdastjórarnir hittast og fara yfir stöðuna saman og hvort það sé 

eitthvað sem þarf að lagfæra eða gera.  

Ágúst 

5. Yfirstjórnendur halda stefnumótunarfund. Yfirstjórnendur er sá hópur sem 

er yfir hverju landsvæði fyrir sig. Á þessum fundi er tilgangurinn sá að setja 

markmið til eins árs og til fimm ára.  

6. Útlínur fyrir fjárhagsáætlunina sendar á starfsmenn landsvæða frá 

fjárhagsáætlunar- og greiningarteyminu. Þetta er í raun tómt Excelskjal sem 

hvert landsvæði þarf að fylla út. Með því að starfsmenn landsvæða fylli 

sjálfir út skjalið er verið að virkja fleiri við áætlanagerð innan fyrirtækisins 

og einnig dreifa ábyrgðinni innan þess.  

7. Upphafsfundur vegna fjárhagsáætlunarinnar. Á þessum fundi eru meðal 

annars yfirmenn landsvæða, þeir sem tilheyra fjárhagsáætlunarteyminu og 

sölustjórar. Hér eru ræddar væntingar eins og til dæmis að laun hækki ekki 

meira heldur en um ákveðna prósentu, væntingar um  stjórnunarkostnað, 

upphæð sem miðað er við að hægt sé að verja í laun og markaðskostnað og 

einnig væntingar um vöxt. Tilgangur þessa fundar er einnig að láta markaði 

og deildir fyrirtækisins vinna saman.  

 

September 

8. Allir markaðir hafa einn mánuð til þess að gera fjárhagsáætluna. Þeir byrja 

1.september og eiga að klára í lok þess mánaðar. 
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Október 

9. Starfsmenn landsvæða fara yfir síðastliðna 9 mánuði og yfirfæra einnig 

þriggja mánaða hlaupandi spá fram í tímann. 

10. Á þessu stigi eru öll fyrirliggjandi gögn flutt í BPC, tölvukerfi hjá 

fyrirtækinu sem heldur utan um allar tölur.  

11. Eftir að landstjórar hafa farið yfir spá síðastliðinna níu mánaða er hún send á 

fjármálastjóra fyrirtækisins sem fer yfir hana.  

12. Fjárhagsáætlun komandi árs er yfirfarin af framkvæmdastjóra, fjármálastjóra 

og þróunarstjóra. Þeir koma á framfæri skoðun sinni á áætluninni og krefjast 

endurbóta ef þörf er á.  

Nóvember 

13. Starfsmenn landsvæða fara aftur yfir fjárhagsáætlunina ef þess var krafist í 

skrefi 12.  

14. Gögn fjárhagsáætlunar eru send til stjórnar.   

15. Stjórnin fundar og fer yfir fjárhagsáætlunina.  

Desember 

16. Stjórnin klárar að fara yfir fjárhagsáætlunina.  

17. Framkvæmdastjórnarfundur þar sem fjárhagsáætlunin er endanlega 

samþykkt. Hér eru einnig ræddar taktískar breytingar eins og hvort eigi að 

fjölga starfsfólki og svo framvegis.   

Í lok desember er fjárhagsáætlunin endanlega tilbúin og hægt að fara að vinna eftir 

henni.  

6.4 Snertiflötur stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar 

Eins og nefnt var hér að framan þá framkvæmir Alvogen nákvæma fjárhagsáætlun  

til tveggja ára og svo grófa fjárhagsáætlun til fimm ára.  

Fyrirtækið framkvæmir einnig fimm ára fjárhagsáætlun til þess að beintengja 

fjárhagsáætlunina við markmið og stefnu fyrirtækisins til fimm ára og svo hægt sé 

að sjá hvernig Alvogen muni ná þeim markmiðum sem það hefur sett sér.  

Fyrirtækið stefnir að því að vera meðal tíu stærstu samheitalyfjafyrirtækja á 

heimsvísu fyrir árið 2016 en til þess að það náist hefur fyrirtækið sett sér þau fimm 
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ára markmið að ná að minnsta kosti einum milljarði bandaríkjadala í sölu og 25% 

EBITDA. Til þess að ná þessum markmiðum telur Alvogen að það þurfi fyrst og 

fremst að huga að tekjuaukningu og árangursríkum rekstri. Áður hefur verið greint 

frá hvernig þeir hyggjast ná fram tekjuaukningu og árangursríkum rekstri en þessir 

þættir eru beintendir við markmið Alvogen til eins árs og fimm ára. Einnig er skýrt 

samband á milli eins árs og fimm ára markmiða Alvogen.   

Lykilmælikvarðar fjárhagsáætlunar eru brotnir niður á landsvæði en þeir 

mæikvarðar eru  EBITDA, tekjur, sjóðstaða, skráning á nýjum lyfjum og fjöldi 

nýrra lyfja sem eru sett á markað hjá hverju landsvæði fyrir sig. Eins og sést eru 

lykilmælikvarðarnir úr fjárhagsáætluninni bæði beintengdir við markmið til 

skemmri og lengri tíma og einnig við þau átta atriði sem nefnd voru hér að ofan.  

Þegar Svafa var spurð út í samband stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar 

sagði hún að þetta væru algjörlega samtvinnaðir ferlar þar sem hægt væri að rekja 

hvernig hver og einn þáttur í fjárhagsáætluninni tengdist stefnu fyrirtækisins. Hún 

benti einnig á að ekkert færi inn í fjárhagsáætlunina nema að það samræmdist stefnu 

fyrirtækisins.  
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7 Össur 

Össur er alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar á heilbrigðissviði og var stofnað á Íslandi 

árið 1971. Fyrirtækið er  leiðandi í þróun, framleiðslu, markaðssetningu og sölu á 

stoðtækjum, spelkum og stuðningsvörum og vörum til notkunar við 

blóðrásarmeðferðir. Össur hefur starfsstöðvar á 15 stöðum víðs vegar um heim en 

höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Íslandi („Um Össur“, e.d.). Fyrirtækið heitir eftir 

einum af stofnanda þess, Össuri Kristinssyni stoðtækjafræðingi en hann hefur á 

eigin skinni fengið að kynnast notkun stoðtækja þar sem hann þarf að ganga með 

gervifór þar sem annar fóturinn á honum er styttri en hinn. Össur fann upp 

sílikonhulsu, sem stúfurinn er klæddur í og síðan gervilimur festur við og má segja 

að sú uppgötvun hafi komið fyrirtækinu á kortið á alþjóðavísu. Árið 1986 fékk 

fyrirtækið fyrsta einkaleyfi sitt og hóf sama ár útflutning á vörum sínum (Eyþór Ívar 

Jónsson, 2000). Árið 1999 var fyrirtækið skráð í Kauphöll Íslands og tíu árum 

seinna á NASDAQ OMX í Kaupmannahöfn. Össur hefur tekið gríðarlegum 

breytingum frá því að það var fyrst skráð á markað og til að mynda hefur salan 

vaxið úr 18 milljónum í 401 milljón bandaríkjadala frá árunum 1999-2011 og á 

sama tíma hefur starfsmönnum fyrirtækisins fjölgað úr 100 í rúmlega 1800 manns 

(Össur, e.d.).   

Þessi gríðarlegi vöxtur hefur annars vegar náðst með samrunum og yfirtökum. 

Til að mynda keypti Össur fyrirtækið Flex Foot Inc áið 2000 og við það varð Össur 

annar stærsti framleiðandi stoðtækjalausna í heiminum (Viðskiptablaðið, 2000).  

Hins vegar hefur þessi mikli vöxtur náðst með umfangsmiklum þróunum og 

tækninýjungum (Margrét Lára Friðriksdóttir, 2009).  

Skipurit félagsins er svokallað starfaskipulag. Fyrirtækinu er skipt upp í fjögur 

svið sem eru rannsókna- og þróunarsvið, framleiðslusvið, sölu- og markaðssvið og 

fjármálasvið (Margrét Lára Friðriksdóttir, 2009).  

7.1 Stefnumiðuð áætlun Össurar 

Stefnumiðuð áætlun fyrirtækisins samanstendur af gildum, sýn, tilgangi, 

markmiðum, aðaláherslum, lykilverkefnum og stefnumiðuðu árangursmati.  
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Gildi Össurar eru heiðarleiki, hagkvæmni og hugrekki en gildi fyrirtækisins eru 

talin vera grunnur að markmiðum og sýn þess (Margrét Lára Friðriksdóttir, 2009).  

Með heiðarleika er átt við að bera virðingu fyrir hvort öðru, með því að uppfylla 

loforð og kröfur og viðurkenna þau mistök sem fyrirtækið gerir. Áhersla er lögð á 

heiðarleg samskipti innan fyrirtækisins og að starfsmenn deili upplýsingum og virði 

vinnu hvers annars. Hagsýni er náð fram með því að lágmarka kostnað sem næst 

fram með skilvirkum samskiptum, viðbúnaði, áætlunum og með hagræðingu ferla. 

Hugrekki  felst meðal annars í því að vera opinn fyrir breytingum og stuðla ávallt að 

endurbótum. Auk þess felst hugrekki í því að sýna frumkvæði og taka áhættur en 

vera á sama tíma meðvitaðir og taka ábyrgð á hugmyndum sínum, ákvörðunum og 

gjörðum.  

Sýn Össurar er að vera leiðandi fyrirtæki í stoð- og stuðningstækjum  en  

tilgangur fyrirtækisins er að auka hreyfigetu fólks. Tilgangur og gildi félagsins 

haldast nokkuð óbreytt í tímanna rás líkt og sýnin sem breytist einungis ef ytri 

aðstæður breytast (Margrét Lára Friðriksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 2012).  

Markmið fyrirtækisins eru sett fram til þriggja ára og koma fram í skorkorti þess. 

Össur kýs að hafa markmið sín til þriggja ára í stað fimm þar sem því þykir fólk 

hafa betri tilfinningu fyrir þriggja ára áætlunum en fimm ára þar sem fimm ára 

áætlun nær of langt fram í tímann. Einu áætlanirnar sem er til fimm ára hjá félaginu 

eru áætlanir hjá þróunarsviðinu. Ástæða þess er sú að vörur geta verið nokkur ár í 

þróun og því nauðsynlegt að horfa frekar langt fram í tímann þegar kemur að 

þróunarvinnu (Margrét Lára Friðriksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 2012).  

Aðaláherslur Össurar eru nýsköpun og skilvirkni og eru þær settar fram í 

stefnuhúsi fyrirtækisins sem verður fjallað um síðar í þessum kafla.  

Lykilverkefni ársins 2012 eru fimm talsins. Ábyrgð á framkvæmd lykilverkefna 

er deilt niður á framkvæmdastjórnina og endurspeglast það í skorkorti þeirra yfir 

árið. Framkvæmdastjóri skipar verkefnahóp til þess að aðstoða sig við að hrinda 

verkefnum í framkvæmd og á innra neti Össurar geta starfsmenn fylgst með 

framgangi lykilverkefna. Farið er yfir framgang lykilverkefna á 

framkvæmdastjórnarfundum. Lykilverkefni fyrirtækisins eru ekki opinber en sem 

dæmi um lykilverkefni eru verkefni sem snúa að yfirburðum í rekstri sem næst með 
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því að færa ákveðnar framleiðslustöðvar fyrirtækisins (Margrét Lára Friðriksdóttir, 

munnleg heimild, viðtal, 2012). 

Össur hóf að notfæra sér aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats árið 2001. 

Þessi aðferðafræði var notuð til þess að öðlast sameiginlega sýn og stefnu fyrir þau 

fyrirtæki sem Össur hafði keypt á þessum tíma og var jafnframt tæki til að halda 

utan um markmiðasetningu fyrirtækjanna.  

Stefnumiðað árangursmat er í dag fyrst og fremst notað til markmiðasetningar. 

Össur framkvæmir ekki stefnukort eins og aðferðafræðin mælir til um heldur 

einungis skorkort. Skorkort eru gerð fyrir hverja deild fyirr sig og tengd 

heildarskorkorti fyrirtækisins. Með þessari tengingu er starfsmönnum auðveldað að 

sjá hvað þeirra deild leggur á vogarskálarnar við að ná þeim árangri sem fyrirtækið 

stefnir að. Þeir reitir sem eru lóðrétt á skorkortinu eru þær fjórar víddir sem hið 

stefnumiðaða árangursmat leggur upp með eða fjármál, viðskiptavinir, innri ferlar 

og lærdómur og vöxtur.  Láréttu reitirnir á skorkortinu eru refer to cor obj. en með 

því er átt við hvaða tengingu viðkomandi verkefni hefur fyrir markmiðin í 

heildarskorkorti fyrirtækisins. Næstu dálkar eru svo markmið, mælikvarði, viðmið, 

frumkvæði, tímarammi, kostnaður og síðast en ekki síst hver er ábyrgur fyrir því að 

hrinda tilteknu verkefni í framkvæmd. Að lokum eru svo reitir fyrir hvern 

ársfjórðung því eins og áður hefur verið greint frá er farið yfir markmiðin 

ársfjórðungslega á framkvæmdastórnarfundum (Margrét Lára Friðriksdóttir, 2009).   

7.2 Fjárhagsáætlun Össurar 

Fjárhagsáætlunarferill fyrirtækisins hefur tekið talsverðum breytingum að 

undanförnu þar sem fyrirtækið er að innleiða aðferðafræði víðtækari 

fjárhagsáætlunar. Ákvörðun um að innleiða þessa aðferðafræði var tekin eftir að 

fyrirtækið upplifði að fjárhagsáætlun þeirra var talsvert langt frá rauntölum árið 

2009. Í kjölfarið hófst fyrirtækið handa við að innleiða hlaupandi spá og hefur síðan 

smátt og smátt verið að innleiða frekar aðferðafræði víðtækari fjárhagsáætlunar.  

Fjárhagsáætlunin inniheldur fjóra meginþætti: Markmið, áætlun (sem er notuð til 

þess að afla aðfanga), tól (til að reikna bónusa) og spá (um þá þætti sem snýr að 

fjárhagsáætlunni). Í dag er þessum þáttum skipt upp í ótengda þætti þannig að til að 

mynda getur markmið fyrirtækisins verið að ná 10% söluvexti en spáin segir að 

fyrirtækið nái bara 8% söluvexti. Þegar slík aðstaða kemur upp þarf fyrirækið að 
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bregðast við því. Einnig er verið að vinna í því að aftengja bónusgreiðslur við 

fyrirfram ákveðið föst markmið í fjárhagsáætlun eins og víðtækari fjárhagsáætlun 

mælir til um. Í stað þess að setja upp föst markmið í upphafi tímabilsins er 

frammistaðan borin saman við síðastliðið tímabil, aðrar deildir innan fyrirtækisins 

eða jafnvel samkeppnisaðila. Sem dæmi um markmið af þessu tagi má nefna að ná 

t.d. 1% meiri vexti heldur en markaðurinn. Einnig er lagt upp með að í lok þess 

tímabils séu teknar inn þær upplýsingar sem lágu ekki fyrir í upphafi tímabilsins. 

Sem dæmi um þetta má nefna að í upphafi tímabils var gert ráð fyrir einhverjum 

ákveðnum söluvexti en svo kom ófyrirsjáanlegur samdráttur og vöxturinn varð 

minni en áætlað var. Þá er hægt að taka þessar upplýsingar inn í lokin og jafnvel 

veita fullan bónus þó svo að einhverju markmiði sé ekki náð. Niðurstaðan er samt 

sem áður ásættanleg miðað við ytri aðstæður. Með þessu eru starfsmenn hvattir til 

þess að gera sitt besta en er ekki refsað fyrir ytri aðstæður sem þeir geta ekki 

stjórnað (Axel Guðni Úlfarsson, munnleg heimild, viðtal, 2012a).  

Hlaupandi spá fyrirtækisins nær fimm tímabil fram í tímann og er alltaf uppfærð 

á þriggja mánaða fresti og oftar ef þörf krefur. Með hlaupandi spá er því komið í 

veg fyrir að spáin lendi langt frá rauntölum eins og fyrirtækið upplifði í lok árs 2009 

(Axel Guðni Úlfarsson, munnleg heimild, viðtal, 2012b). Önnur ástæða þess að 

fyrirtækið valdi þessa aðferðafræði er sú að áður fyrr var fjárhagsáætlun gerð eitt ár 

fram í tímann sem þýddi að í nóvember var aðeins til spá einn mánuð fram í tímann 

og ekkert fyrir næsta ár en með hlaupandi spá er alltaf til spá fimm tímabil fram í 

tímann þannig að í lok árs er þegar til spá fyrir komandi ár. Með þessu fá 

stjórnendur mun betri yfirsýn yfir reksturinn (Margrét Lára Friðriksdóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 2012).  

Í dag nær hlaupandi spá aðeins yfir landsvæði en ekki lengra en það. Þó eru 

hugmyndir um að láta þessa spá ná lengra niður á deilir fyrirtækisins og hefur 

fjármálasviðið á Íslandi hafist handa við það sem spáir niður á kostnaðarliði. Þó 

hefur Össur önnur kerfi eins til dæmis og það sem notað er í framleiðslunni sem 

spáir mun nákvæmara nánar tiltekið alveg niður á vörulínur fyrirtækisins.   

Þegar kemur að því að notfæra sér aðferðafræði víðtækari fjárhagsáætlunar hafa 

þeir haft þann háttinn á að kynna hana fyrir starfsmönnum og leyfa svo 
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sviðsstjórum í hverju landi að ráða að hversu miklu leyti þeir notfæra sér tól hennar 

(Axel Guðni Úlfarsson, munnleg heimild, viðtal, 2012a).    

7.3 Stefnumótunarferill Össurar  

Stefnumótunarferill Össurar er settur fram í fimm stigum. Þau eru eftirfarandi: 

 

 

Mynd 12 Stefnumótunarferill Össurar 

7.3.1 Stig 1: Myndun stefnunnar 

Stefnan er mynduð á þessu stigi og er það gert í þremur skrefum:  

Fyrst er umhverfið skoðað og greint og fundið út hvaða vandamálum fyrirtækið 

stendur frammi fyrir. Að því loknu er hægt að hefjast handa við að mynda stefnuna. 

Í því skrefi er rýnt í sýn fyrirtækisins, tilgang og gildi. Einnig er skoðað hvernig 

hægt er að gera fyrirtækið sem samkeppnishæfast. Auk þess eru markmið fyrir 

fyrirtækið sett fram. Síðasta skrefið í myndun stefnunnar lítur að því að horfa til 

sjálfsprottinna stefna  (emergent strategies) en það er gert með því að skilgreina 

STRATEX verkefni. Þetta er gert til þess að halda stefnunni lifandi. Með því er átt 

við að ef upp koma  tækifæri sem krefjast útgjalda sem eru ekki í áætluninni er hægt 

að leggja málið fyrir á framkvæmdastjórnarfundi þar sem ákveðið er hvort grípa 

eigi tækifærið eður ei. Össur er iðulega með nokkur slík verkefni tilbúin sem ráðast 

á í ef markaðsaðstæður leyfa (Margrét Lára Friðriksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 

2012).   

7.3.2 Stig 2: Túlkun stefnunnar 

Stefnan er skýrð innan fyrirtækisins með aðstoð þriggja tóla sem eru stefnuhús, 

skorkort og frumkvæði.  
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Stefnuhús Össurar má sjá á mynd 13. Neðst í stefnuhúsinu eru gildi fyrirtækisins 

sett fram. Þar fyrir ofan koma aðaláherslur fyrirtækisins sem að eru nýsköpun og 

skilvirkni. Í þriðja sæti stefnuhússins eru stefnumiðuð markmið og lykilverkefni. 

Stefnumiðuð markmið fyrirtækisins eru meðal annars hagkvæmur vöxtur 

markaðshlutdeildar en ekki fengust uppgefnar nákvæm stefnumiðuð markmið. 

Lykilverkefni ársins 2012 eru fimm talsins. Efst í stefnuhúsinu má svo finna tilgang 

fyrirtækisins og að lokum sýn þess.  

 

Mynd 13 Stefnuhús Össurar 

Fyrirtækið notfærir sér einnig skorkort til þess að túlka stefnu sína en þau þýða 

stefnuna í rekstrarmarkmiði sem knýr áfram hegðun og frammistöðu starfsmanna.  

Að lokum er skilgreint hvaða frumkvæði þurfa að eiga sér stað til þess að knýja 

áfram framtíðarvöxt og einnig til þess að loka virðisgatinu.  

7.3.3  Stig 3: Fyrirtækið samstillt 

Til þess að samstilla stefnuna innan fyrirtækisins er notuð hlaupandi spá og 

ákvörðun tekin um úthlutun aðfanga fyrir lykilverkefni. Einnig þarf að miðla 

stefnunni til starfsmanna fyrirtækisins og fá álit þeirra og jafnframt loforð um að 

hrinda henni í framkvæmd.  

7.3.4  Stig 4: Framkvæmd 

Þetta stig lýtur að framkvæmd stefnunnar en hér þarf að hafa í huga að frumkvæði 

og lykilverkefni sem voru ákvörðuð á stigi tvö séu framkvæmd á árangursríkan hátt.  
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7.3.5  Stig 5: Eftirfylgni og lærdómur 

Eftirfylgni og lærdómur snúa bæði að stefnunni og að rekstrinum. Annars vegar er 

fylgst með því hvernig gengur að hrinda stefnunni í framkvæmd með því að rýna í 

skorkortin, framkvæmd lykilverkefna og frumkvæða. Hins vegar eru haldnir 

mánaðarlegir rekstrarfundir í hverri deild innan fyrirtækisins til þess að skoða 

hvernig reksturinn gengur.  

Stefnumótunarferlinum sem var lýst hér að ofan hefst í ágúst ár hvert og til þess 

að ná að framkvæma hann á sem árangursríkan hátt þarf fyrirtækið að fara i gegnum 

eftirfarandi 35  skref. 

Ágúst  

1. Stefnufundur sviða: Stefnumótunarvinnan hefst hjá fyrirtækinu í ágúst þar 

sem fundir eru haldnir á hverju sviði sem lúta að stefnunni. Í þessu skrefi er 

farið yfir gildi, hlutverk og einnig framtíðarsýn og samkeppnisaðila 

fyrirtækisins. Auk þess er hið ytra og innra umhverfi greint.  

2. Uppkast framkvæmdastjóra: Framkvæmdastjóri gerir uppkast að 

markmiðum og stefnu félagsins.  

3. Stefnufundur framkvæmdastjórnar: Framkvæmdastjórnin hefur tekið 

saman niðurstöðuna úr stefnufundum sviðanna. Á þessu stigi er framkvæmd 

SVÓT greining. PESTEL greining og fimm krafta líkan Porters eru einnig 

gerð ef ástæður þykja til þess. Að því loknu eru aðaláherslur næsta árs 

ákveðnar og heildarskorkort fyrirtækisins sett upp.  

4. Mánaðarlegur rekstrarfundur: Millistjórnendur fara yfir rekstur sinnar 

deildar með sviðsstjóra, fjármálastjóra og forstjóra og rauntölur eru bornar 

saman við spá.  

September  

5. Stefnufundir sviða: Fundir eru haldnir innan hvers sviðs fyrirtækisins sem 

tengjast stefnunni.  

6. Stjórnarfundur: Forstjóri kynnir fyrir stjórn félagsins stefnu komandi árs og 

stjórnarmenn koma með tillögur að endurbótum ef þörf krefur. 

7. Skorkortsfundur framkvæmdastjórnar: Framkvæmdastjórn samræmir 

skorkort sviðanna.  

8. Kynningarfundur:  Stefna komandi árs er kynnt á öllum starfsstöðvum.  
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9. Skorkort sviða: Á þessu stigi eiga skorkort sviða að vera tilbúin og kynnt 

fyrir þeim sem málið varðar.   

10. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

Október 

11. Skorkort deilda: Í byrjun október eiga skorkort fyrir hverja og eina deild 

fyrirtæksins að vera tilbúin 

12. Stjórnarfundur: Lykilverkefni valin.  

13. Stefnan kynnt. 

14. Hlaupandi spá: Fimm ársfjórðunga hlaupandi spá er útbúin. 

15. Skorkortsfundur: Farið er yfir hvernig gekk að framfylgja þeim markmiðum 

sem sett voru fram fyrir þriðja ársfjórðung á árinu og hver sé staðan á 

lykilverkefnunum.  

16. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

Nóvember 

17. Stefnuskýrsla tilbúin.  

18. Framkvæmdastjórnarfundur: Skorkortin samþykkt og þriggja ára markmið 

sett.  

19. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

Desember 

20. Stjórnarfundur: Í byrjun desember eru haldnir stjórnarfundir þar sem 

stjórnin samþykkir stefnuna. 

21. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

Þau skref í stefnumótunarferlinu sem nefnd voru hér að ofan flokkast undir 

stefnumiðaða áætlanagerð. Mánaðarlegir rekstrarfundir og skorkortsfundur í 

október flokkast undir framkvæmd, eftirfylgni og lærdóm. Með því að stunda 

stefnumiðaða áætlanagerð  gerir Össur ráð fyrir að fá ánægða hluthafa og 

viðskiptavini, skilvirka ferla og síðast en ekki síst ánægða starfsmenn.  

Á þessu stigi á stefnan að vera tilbúin og það eina sem eftir á að gera er að hrinda 

stefnunni í framkvæmd og fylgja henni eftir. Það sér stað í eftirfarandi skrefum: 



81 

 

 

Janúar 

22. Skorkort ársins: Farið yfir skorkort ársins og stöðuna á lykilverkefnum. 

23. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

24. Hlaupandi spá: Fimm ársfjórðunga hlaupandi spá útbúin. 

Febrúar 

25. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

Mars 

26. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

Apríl 

27. Skorkort yfirfarið: Skorkort fyrir fyrsta ársfjórðung yfirfarið ásamt stöðu á 

lykilverkefnum.  

28. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

29. Hlaupandi spá: Fimm ársfjórðunga hlaupandi spá útbúin.  

Maí 

30. Mánaðarlegur rekstrarfundur.  

Júní 

31. Mánaðarlegur rekstrarfundur. 

32. Staðan tekin á lykilverkefnum.  

Júlí 

33. Skorkort yfirfarið: Skorkort fyrir annan ársfjórðung yfirfarið 

34. Mánaðarlegur rekstrarfundur 

35. Hlaupandi spá: Fimm ársfjórðunga hlaupandi spá útbúin. 

 

7.4 Snertiflötur stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar 

Snertiflötur stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar hefur breyst við 

innleiðingu á víðtækari fjárhagsáætlun. Fyrir innleiðingu hennar var spá 
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fjárhagsáætlunar byggð á markmiðum í stefnumiðaða árangursmatinu og þannig 

voru stefnumiðuð áætlun og fjárhagsáætlun tengdar saman. Eins og Margrét Lára 

yfirmaður stefnumótunar og aðstoðarmanneskja forstjóra nefndi: 

„Ef á að nota fjárhagsáætlun sem tól stjórnandans þá verður stefnumiðaða 

áætlunin að vera samhangandi henni.“ 

Í dag, eftir innleiðingu víðtækari fjárhagsáætlunar, þarf spáin um þá þætti sem 

snúa að fjárhagsáætluninni ekki að vera sú sama og markmiðin í stefnumiðaða 

árangursmatinu þannig að markmiðið getur verið að ná 10% söluvexti en spáin segir 

að fyrirtækið muni aðeins ná 8% söluvexti. Ef þessi staða kemur upp þarf þó að 

grípa til einhverra ráðstafana til þess að söluvöxturinn verði í takt við markmiðin og 

að því leyti má sjá að þetta eru ekki algjörlega óskildar athafnir heldur taka þær að 

einhverju leyti mið af hvor annarri.  

Eins og greint var frá í skrefi þrjú í stefnumótunarferli Össurar snýr það að því að 

samstilla fyrirtækið og hlaupandi spá er notuð til að samstilla stefnuna innan 

fyrirtækisins og úthlutun aðfanga fyrir lykilverkefni og frumkvæði. Hér sést 

snertiflötur á milli stefnunnar annars vegar og fjárhagsáætlunar hins vegar því einn 

hluti fjárhagsáætlunar snýr að áætlun fyrir úthlutun aðfanga, sem er tengdur við 

lykilverkefni og frumkvæði sem eru tengd stefnu fyrirtækisins.  

Segja má að fjárhagsáætlun og stefnumiðuð áætlun séu einnig sveigjanlegri í dag 

en áður tíðkaðist. Eins og áður hefur komið fram varð fjárhagsáætlunin mun 

sveigjanlegri við innleiðingu á hlaupandi spá. Einnig skilgreinir fyrirtækið sérstakan 

stefnumiðaðan útgjaldalið sem nefnist STRATEX sem gerir það að verkum að 

stefnan verður sveigjanlegri en ella og fyrirtækið er stöðugt á tánum hvað varðar 

spennandi stefnumarkandi verkefni sem koma upp.  

Hver snertiflötur stefnumiðaðar áætlunar og fjárhagsáætlunar verður 

nákvæmlega mun koma betur í ljós þegar víðtækari fjárhagsáætlun hefur verið 

innleidd að fullu innan fyrirtækisins. Þó telur Axel Guðni, sérfræðingur á 

fjármálasviði, að þetta samband muni styrkjast við innleiðingu víðtækari 

fjárhagsáætlunar og að fjárhagsáætlunin verði betur í takt við stefnumiðuðu 

áætlunina. Ástæða þess er meðal annars sú að með innleiðingu á hlaupandi spá, er 

fjárhagsáætlunin endurmetin á þriggja mánaða fresti og oftar ef þörf krefur sem 
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verður til þess að hún er betur í takt við stefnumiðuðu áætlunina (Axel Guðni 

Úlfarsson, munnleg heimild, viðtal, 2012a).   

7.5 Lærdómur dreginn af áætlanargerð 

 Á sama tíma og Össur hefur stækkað og þróast hefur áætlunargerð fyrirtækisins 

einnig tekið stakkaskiptum. Fyrirtækið hóf fyrst að nofæra sér stefnumótun árið 

1996 og í kjölfarið fór það að setja sér markmið. Eftir að hafa vaxið mjög hratt í 

kringum aldamótin var ákveðið að innleiða aðferðafræði stefnumiðaðs 

árangursmats. Stefnumótunarferill fyrirtækisins er því í stöðugri þróun og má gera 

ráð fyrir að hann taki alltaf einhverjum breytingum og þá sérstaklega þegar 

breytingar eiga sér stað eins og innleiðing á víðtækari fjárhagsáætlun (Margrét Lára 

Friðriksdóttir, 2009).  

Í dag takmarkar fyrirtækið fjölda af stefnumiðuðum verkefnum sem það fer út í 

því reynslan var sú að farið var út í of mikið af verkefnum sem ekki var svo nægur 

tími til þess að sinna (Hjörleifur Pálsson, munnleg heimild, viðtal, 2012).  
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8 Raundæmin í ljósi fræðanna 

Eins og komið hefur í ljós getur stefnumótunarferillinn verið settur fram á 

mismunandi hátt og verið ólíkur, bæði þegar hinn fræðilegi bakgrunnur og 

raundæmisrannsóknirnar eru skoðaðar.  

Hér á eftir mun hinn fræðilegi bakgrunnur vera borinn saman við 

raundæmisrannsóknirnar hvort í sínu lagi. Að lokum munu raundæmin stuttlega 

vera borin saman til glöggvunar. 

8.1 Alvogen borin saman við fræðin 

Eins og komið var inn á hér að framan þá tvinnar Alvogen saman 

stefnumótunarferil sinn og fjárhagsáætlunina. Þessi ferill er fastmótaður og settur 

fram í nákvæmum skrefum. Mótun stefnumiðaðrar áætlunar, fjárhagsáætlunar og 

stefnumótun fyrirtækisins mun nú vera borin saman við hinn fræðilega bakgrunn 

auk þeirra tækja og tóla sem notast er við í stefnumótun fyrirtækisins. Að lokum 

verður svo snertiflötur áætlana fyrirtækisins borinn saman við hinn fræðilega 

bakgrunn.  

8.1.1 Stefnumiðuð áætlun 

Alvogen stefnir að því vera meðal tíu stærstu samheitalyfjafyrirtækja á heimsvísu 

árið 2016 eins og áður hefur komið fram. Stefnumiðuð áætlun er talin áætlun um að 

framkvæma og fylgja eftir þeirri stefnu sem er við lýði innan fyrirtækisins og er 

gjarnan talin innihalda tilgang, markmið til skemmri og lengri tíma, sýn og stefnu 

fyrirtækisins (Thompson og Strickland, 1998). Stefnumiðuð áætlun Alvogen 

inniheldur alla ofangreinda þætti auk þess sem Alvogen skilgreinir gildi sem telja 

má sem hluta af áætluninni.  

8.1.2 Fjárhagsáætlun 

Þegar fjárhagsáætlun Alvogen er borin saman við hinn fræðilega bakgrunn sést að 

fjárhagsáætlun fyrirtækisins, sem er framkvæmd til fimm ára, hefur mun lengri 

tímaramma heldur en gjarnan er talið að fjárhagsáætlun hafi eða eitt ár (Andy Neely 

o.fl., 2001). Framkvæmd þessarar áætlunar er í samstarfi yfirmanna og þeirra 
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undirmanna (mixed bottom-up/ top-down) sem er í takt við 70% þátttakenda í  

könnun sem framkvæmd var af Shastri og Stout sem sögðust vinna 

fjárhagsáætlunina á þennan máta. Hins vegar notast Alvogen við hlaupandi spá 

innan ársins sem er á skjön við ofangreinda könnun þar sem 70% þátttakenda 

notuðust við fjárhagsáætlun sem var ekki breytt eftir að hún var gerð (Shastri og 

Stout, 2008).   

Fjárhagsáætlun fyrirtækisins er einnig notuð til þess að meta frammistöðu 

starfsmanna með því að veita bónusa ef vissum markmiðum fjárhagsáætlunar er náð 

og má þá ætla að fjárhagsáætlunin sé nokkuð öflugt stjórntæki innan fyrirtækisins 

(Hope og Fraser, 2003). 

Hin hefðbunda gerð fjárhagsáætlunar hefur verið gagnrýnd fyrir að vera leikur að 

tölum og Alvogen hefur að einhverju leyti lent í því sem varð til þess að 

fjármálastjórinn og viðskiptaþróunarstjórinn fara nú yfir fjárhagsáætlunina lið fyrir 

lið eftir að hún hefur verið gerð til þess að tryggja að ekki sé sett eitthvað inn í 

áætlunina sem eigi ekki að vera þar (Svafa Grönfeldt, munnleg heimild, viðtal, 30. 

júlí).  

8.1.3 Stefnumótunarferillinn 

Ef stefnumótunarvinna Alvogen er borin saman við þá þrjá ferla stefnumótunar sem 

farið hefur verið yfir má sjá nokkra samsvörun þar á milli. Fyrsta skrefið í ferli 

Thomson og Strickland er að horfa til tilgangs og sýnar fyrirtækisins sem Alvogen 

gerir einnig og þeir skilgreina líka gildi eins og getið er í fyrsta skrefinu í ferli 

Kaplan og Norton. Skref tvö í ferli Thomson og Strickland sem er einnig hluti af 

ferli Kaplan og Norton og einnig Lorange, lýtur að því að setja sér markmið líkt og 

Alvogen gerir sem setur sér markmið til eins árs og fimm ára. Thomson og 

Strickland nefna að frammistöðumælikvarðar séu tvenns konar, annars vegar 

fjárhagslegir og hins vegar stefnumiðaðir og nauðsynlegt sé að huga að hvoru 

tveggja. Ef við lítum á markmið Alvogen til eins árs sem eru að tvöfaldast í stærð, 

þrefalda EBITDA sína, stækka sölunet sitt, kynna til sögunnar 455 nýjar vörur og fá 

leyfi fyrir 515 nýjum vörum má sjá að markmið fyrirtækisins eru bæði fjárhagsleg 

og stefnumiðuð. Ef hins vegar horft er til markmiða fyrirtækisins til 2016 sem er að 

ná yfir billjón bandaríkjadala í sölu og 25% EBITDA þá eru þau hvoru tveggja 

fjárhagsleg.  
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Fyrirtækið útbýr fjárhagsáætlun og setur einnig fram nákvæm skref 

fjárhagsáætlunar. Að því leyti líkist hann öllum þeim þrem ferlum stefnumótunar 

sem teknir voru fyrir. Gerð fjárhagsáætlunar er talin vera hluti af innleiðingu og 

framkvæmd stefnunnar hjá Thomson og Strickland. Að auki eru tengsl umbunar við 

markmið hluti af þessu skrefi. Þetta má sjá hjá Alvogen en þeir tengja umbun 

starfsmanna við þau markmið sem þeir hafa sett sér.  

Segja má að stefnumótun Alvogen sé einhvers konar sambland af 

forskriftaraðferðinni og birtingaraðferðinni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b). 

Hún er lík forskriftaraðferðinni að því leyti að fyrirtækið setur niður markmið og 

hvað þurfi að gera til þess að ná þeim. Hún er hins vegar lík birtingaraðferðinni að 

því leyti að stefna þeirra er sveigjanleg. Auk þess líkist hún birtingaraðferðinni að 

því leyti að starfsmaðurinn og hans skoðanir eru settar í forgrunn þegar kemur að 

því að framkvæma fjárhagsáætlun fyrirtækisins þar sem þeir eru látnir fylla út 

áætlunina  og skilgreina hvernig þeir muni ná fram til dæmis ákveðinni sölu í stað 

þess að það komi frá yfirstjórn fyrirtækisins.  

Ef greint er hvaða skóla stefnumótunar sem flokkast undir forskriftaraðferðina 

má sjá hjá Alvogen ber helst að nefna áætlunarskólann. Áhrif áætlunarskólans koma 

skýrast fram í fjárhagsáætlunarferli fyrirtækisins sem er nákvæmt, fastmótað og sett 

fram í mörgum skrefum. Hins vegar má greina áhrif sjálfsprottna skólans sem 

flokkast undir birtingaraðferðina að því leyti að fyrirtækið er opið fyrir tækifærum 

hvað stefnuna varðar og er sífellt að leita að tækifærum sem koma upp en hefur ekki 

endilega verið gert ráð fyrir í áætlunum Alvogen. Þessi tækifæri eru svo rædd á 

mánaðarlegum rekstrarfundum innan fyrirtækisins.  

8.1.4 Tól til stuðnings áætlanagerðar 

Ef rýnt er í þau tæki og tól sem Alvogen notfærir sér kemur í ljós að þeir 

framkvæma SVÓT og PESTEL greiningu þegar kemur að myndun stefnunnar þó 

svo að það sé ekki gert á formlegan hátt. Þegar horft er til eftirfylgni stefnunnar má 

segja að sú aðferð sem þeir nota við að brjóta lykilmælikvarða 

fjárhagsáætlunarinnar niður á landsvæði líkist að einhverju leyti stefnumiðuðu 

árangursmati. Þessir lykilmælikvarðar sem eru EBITDA, tekjur, sjóðstaða, skráning 

á nýjum lyfjum og fjöldi nýrra lyfja sem sett eru á markað. Fyrstu þrír 

mælikvarðarnir eru fjárhagslegir en síðustu tveir eru það ekki. Þessi mælikvarðar ná 
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þó ekki yfir jafn breitt svið og þau fjögur svið sem skilgreind eru í stefnumiðuðu 

árangursmati. Einnig notast Alvogen við hlaupandi spá eins og áður hefur verið 

greint frá.  

8.1.5 Snertiflötur áætlana 

Ef samband stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar er skoðað er  skýrt 

samband á milli skammtímamarkmiða og langtímamarkmiða fyrirtækisins og einnig 

á milli markmiðana og þeirra lykilmælikvarða sem settir eru fram í 

fjárhagsáætluninni. Einnig framkvæmir fyrirtækið fimm ára fjárhagsáætlun til að 

láta hana mæta fimm ára markmiðum. Þetta er í takt við það sem kemur fram í 

fræðilega hlutanum þegar farið er í tengsl þessara áætlana. Ein leið til að tengja 

þetta saman er að setja upp á skýran hátt hvernig fjárhagsáætlunin mætir 

langtímamarkmiðum stefnunnar (Henry, 1977). Einnig notfærir Alvogen sér 

hlaupandi spá innan ársins sem tryggir sveigjanleika fjárhagsáætlunar en nefnt hefur 

verið að ein leið til þess að hafa þessar áætlanir meira samhangandi sé að hafa þær 

sveigjanlegar.  

8.2 Össur borinn saman við fræðin 

Össur hefur stundað stefnumótun frá 1996 og hefur stefnumótunarferillinn verið í 

stöðugri þróun allar götur síðan. Stefnumótunarferill Össurar, stefnumiðuð áætlun 

og fjárhagsáætlun verða nú spegluð í ljósi fræðanna. Að lokum verður snertiflötur 

stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar borinn saman við hinn fræðilega 

bakgrunn. 

8.2.1 Stefnumiðuð áætlun 

Stefnumiðuð áætlun fyrirtækisins samanstendur af gildum, sýn, tilgangi, 

markmiðum, aðaláherslum, lykilverkefnum og stefnumiðuðu árangursmati. Segja 

má að þetta sé víðtækara heldur en sú stefnumiðaða áætlun sem Thomson og 

Strickland skilgreindu að innihéldi sýn, tilgang, markmið til skemmri og lengri tíma 

og stefnu fyrirtækisins. Stefnumiðað árangursmat er hluti af stefnumiðaðri áætlun 

líkt og í ferli Kaplan og Norton en sá ferill er líkur ferli Össurar að mörgu leyti.  
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8.2.2 Fjárhagsáætlun 

Við gerð fjárhagsáætlunar Össurar er notast við aðferðafræði víðtækari 

fjárhagsáætlunar. Kveikjan að þessari aðferðafræði var sú hversu mikið frávik var 

frá spá miðað við rauntölur. Í kjölfarið fór fyrirtækið að innleiða hlaupandi spá og 

einnig fleiri lögmál víðtækari fjárhagsáætlunar. Össur spáir alltaf fimm tímabil fram 

í tímann og líkt og aðferðafræðin mælir til um er spáin endurmetin á þriggja mánaða 

fresti og oftar ef þörf krefur og bætt við einu spáðu tímabili til viðbótar.  

Ef horft er til tóla sem Össur nýtir sér sem nefnd voru að gætu stutt við 

aðferðafræði víðtækari fjárhagsáætlunar ef þau eru notuð á réttan hátt ber að nefna 

hlaupandi spá sem nefnt var hér að framan, hagnýt viðmið þegar kemur að því að 

reikna bónusa fyrir starfsmenn og að lokum stefnumiðað árangursmat sem við 

munum taka fyrir hér síðar.  

8.2.3 Samanburður á stefnumótunarferlinu 

Stefnumótunarferill Össurar er settur fram í fimm skýrum skrefum. Hann inniheldur 

þau þrjú meginskref sem nefnd eru í fræðunum, greiningu og myndun stefnu, 

framkvæmd stefnunnar og eftirfylgni hennar. Ferillinn minnir óneitanlega á feril 

Kaplan og þó að einhver skref hans séu einnig sambærileg þeim skrefum sem koma 

fram í ferli Thomson og Strickland og ferli Lorange. Því er gagnlegt að bera saman 

skref ferilsins við feril Kaplan og Norton. 

Fyrsta skrefið í báðum ferlunum hefst á myndun stefnunnar þar sem tilgangur, 

gildi og sýn fyrirtækisins eru skoðuð. Það sem er ólíkt í þessu er að Össur setur 

STRATEX fram í fyrsta skrefinu en í ferli Kaplan og Norton er það ekki sett fram 

fyrr en í öðru skrefi. Annað skrefið er einnig mjög líkt í báðum ferlunum en í því 

felst að setja stefnuna fram í stefnuhús, skorkort og frumkvæði. Hins vegar er mælt 

með notkun stefnukorta í ferli Kaplan og Norton sem Össur nýtir sér ekki. Kaplan 

og Norton mæla með að mynda þemateymi í kringum stefnuþemu en Össur hefur 

ekki þann háttinn á heldur myndar þemateymi í kringum lykilverkefni. Segja má að 

að þriðja skrefið í ferlinu hjá Össuri sem felst í samstillingu fyrirtækisins, notkun 

hlaupandi spár, miðlun stefnunnar til starfsmanna og ákvörðunar um úthlutun 

aðfanga fyrir lykilverkefni nái að einhverju leyti yfir þriðja og fjórða skrefið í ferli 

Kaplan og Norton. Þriðja skrefið hjá þeim snýr að samstillingu fyrirtækisins og það 

fjórða að gerð rekstraráætlunar. Fjórða skrefið í stefnumótunarferli Össurar  lítur að 
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framkvæmd stefnunnar en það er kortlagt í ferli þeirra Kaplan og Norton án þess að 

tilheyra sérstöku skrefi. Fimmta og síðasta skrefið í ferli Össurar lítur að eftirfylgni 

stefnunnar og er það sama og næst síðasta skrefið í ferli Kaplan og Norton. Síðasta 

skrefið í ferli Kaplan og Norton sem er ekki partur af stefnumótunarferli Össurar 

lítur að prófun og aðlögun. Þó fer Össur árlega í gegnum prófun og aðlögun 

stefnunnar þó svo að það sé ekki hluti af ferlinu.  

Ef rýnt er í stefnumótunarferil Össurar og hann borinn saman við skóla 

stefnumótunar má sjá að ferillinn líkist að mestu leyti annars vegar 

áætlunarskólanum og hins vegar sjálfsprottna skólanum. Hins vegar má einnig 

greina lítils háttar áhrif frá staðsetningarskólanum. Ferill Össurar líkist 

áætlunarskólanum að því leyti að hann setur fram formleg markmið, ferillinn er 

settur fram í fastmótuðum og nákvæmum skrefum og skráir stefnumótunarvinnu 

fyrirtækisins niður á mánuði ársins. Að lokum má nefna bilgreiningu sem fyrirtækið 

notast við til að loka virðisgatinu og er talið eitt af helstu einkennum 

áætlunarskólans. Ferillinn líkist sjálfsprottna skólanum að því leyti að fyrirtækið 

skilgreinir sérstakan útgjaldalið sem tengist stefnum fyrirtækisins eða STRATEX 

og gerir þar af leiðandi ráð fyrir sjálfsprottnum stefnum sem voru ekki fyrirfram 

ákveðnar. Áhrif staðsetningarskólans má svo greina við fimm krafta líkan Porter 

sem fyrirtækið nýtir sér ef þörf þykir.  

8.2.4 Tól til stuðnings áætlanagerðar 

Ef tekin eru saman þau tæki og tól sem Össur notast við í stefnumótunarferli sínum 

og borin saman við feril Kaplan og Norton má sjá að við myndun stefnunnar 

notfærir fyrirtækið sér SVÓT greiningu og PESTEL greiningu líkt og mælst er til í 

ferli þeirra félaga. Hins vegar nýtir Össur sér fimm krafta líkan Porters ef þörf þykir 

en það tól kemur ekki við sögu í ferli Kaplan og Norton. STRATEX kemur svo við 

sögu í báðum ferlunum til þess að gæta þess að fjármagn sé fyrir hendi til þess að 

verja í stefnumarkandi verkefni. 

Við innleiðingu og eftirfylgni stefnunnar ber annars vegar að nefna stefnumiðað 

árangursmat og hins vegar hlaupandi spá. Össur notfærir sér aðeins hluta 

stefnumiðaðs árangursmats sem snýr að gerð skorkorta. Hins vegar er mælt með í 

ferli Kaplan og Norton að nota bæði stefnukort og skorkort. Hlaupandi spá er notuð 

en hún er sett fram í stefnumótunarferli fyrirtækisins undir framkvæmd stefnunnar.  
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8.2.5 Snertiflötur áætlana 

Ef snertiflötur stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar er skoðaður má sjá að 

Össur fer yfir bæði skorkortin sín og fjárhagsáætlun á þriggja mánaða fresti því má 

segja að þessar áætlanir séu sveigjanlegar en talið er að samþætting á milli þeirra sé 

betri ef þær eru sveigjanlegri. Einnig er talsverð samvinna á milli þeirra sem 

framkvæma stefnumiðaða áætlun annars vegar og fjárhagsáætlun hins vegar en slík 

samvinna er talin styrkja samspil áætlana (Blumentritt, 2006). Eins og áður var 

greint frá var beint samband á milli stefnunnar og fjárhagsáætlunar að því leyti að 

fjárhagslegu markmiðin í skorkortunum voru færð inn í fjárhagsáætlunina en eftir 

innleiðingu víðtækari fjárhagsáætlunar er því ekki háttað svo og mun því betur 

koma í ljós með tímanum hvert samspilið verður á milli þessara áætlana.  

8.3 Raundæmin borin saman 

Þau tvö raundæmi sem tekin voru fyrir í þessari ritgerð eru mjög ólík að mörgu 

leyti. Alvogen á sér aðeins þriggja ára sögu í núverandi mynd á meðan Össur á sér 

41 árs sögu. Alvogen telst því ungt fyrirtæki á vaxtarskeiði á meðan Össur myndi 

teljast þroskað fyrirtæki. Alvogen stefnir að því að vera á meðal tíu stærstu 

samheitalyfjafyrirtækja á heimsvísu árið 2016 en Össur er á meðal stærstu 

fyrirtækjanna á sínu sviði.  

Össur hefur vísvitandi notfært sér stefnumótun frá árinu 1996 og hefur hún verið 

að þróast allar götur síðan. Allur sá lærdómur sem fyrirtækið hefur dregið af 

áætlanagerðum sínum í gegnum tíðina veitir Össuri ósjálfrátt forskot við gerð 

áætlana. Einnig er form fyrirtækjanna ólíkt, Alvogen er einkahlutafélag en Össur 

almenningshlutafélag. Hlutverk stjórnarinnar er einnig ólíkt þar sem stjórn Alvogen 

einblínir fyrst og fremst á fjárhagsstjórn en er ekki mikið innvikluð í stefnu 

fyrirtækisins á meðan stjórn Össurar er mun virkari þegar kemur að 

stefnumótunarvinnu fyrirtækisins (Grönfeldt, 30. júlí).  

Össur virðist huga meira að stefnu sinni almennt og tólum sem tengjast henni og 

sem dæmi um það má nefna skorkort úr stefnumiðuðu árangursmati, skilgreiningu á 

lykilverkefnum, frumkvæðum og aðal áherslum ársins auk STRATEX sem sér til 

þess að halda stefnunni lifandi. 
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 Fyrirtækin gera sér bæði grein fyrir mikilvægi þess að hafa sveigjanlega 

fjárhagsáætlun og notast Össur að öllu leyti við hlaupandi spá en Alvogen aðeins 

hluta af hlaupandi spá. 
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9 Niðurstaða og lærdómur 

Stefnumótunarferlinum hafa verið gerð skil með áherslu á snertiflöt stefnumiðaðra 

áætlana og fjárhagsáætlana í mótun og framkvæmd. Fyrst var farið yfir fræðilegan 

bakgrunn og síðar teknar fyrir tvær raundæmisrannsóknir.   

Þegar farið var yfir stefnumótunarferilinn, stefnumiðaðar áætlanir og 

fjárhagsáætlanir lá fyrir mikið magn fræðilegra gagna. Þegar snertiflötur 

stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana var skoðað fór málið að vandast. Eins og 

nefnt hefur verið eru stefnumiðaðar áætlanir afurð stefnumótunarferilsins en 

fjárhagsáætlanir eru gjarnan talin þáttur í því að innleiða stefnuna í 

stefnumótunarferlinu. Mintzberg benti á að erfitt gæti reynst að finna hver þessi 

snertiflötur væri þar sem þessar áætlanir flokkast undir gjörólíkar athafnir. Á meðan 

stefnurnar flokkast undir framkvæmdaáætlun flokkast fjárhagsáætlanirnar undir 

frammistöðustjórnun (Mintzberg, 1994). Vilja sumir meina að sökum þess sé best 

að aðskilja fjárhagsáætlunina frá stefnumótunarferlinu (Hofer og Schendel, 1978). 

Þó hafa fleiri bent á að nauðsynlegt sé að hafa snertiflöt á milli þessara áætlana 

(Blumentritt, 2006; Kaplan og Norton, 2008; Lorange, 1978; Thompson og 

Strickland, 1998). Þegar kemur að því að lýsa hvernig þessi snertiflötur eigi að vera 

er nánast komið að tómum kofanum. Þó hefur verið bent á að sveigjanlegar áætlanir 

og samvinna þess fólks sem kemur að gerð stefnumiðaðra áætlana og 

fjárhagsáætlana geti styrkt samband þeirra (Blumentritt, 2006).  

Raundæmisrannsóknirnar sem teknar voru fyrir voru ólíkar að mörgu leyti. 

Alvogen tvinnar saman fjárhagsáætlunina við stefnumótunarferilinn. Markmiðin til 

skemmri og lengri tíma eru sett inn í fjárhagsáætlunina og að því leyti má segja að 

stefnan sé tengd við fjárhagsáætlunina. Alvogen gerir sér einnig grein fyrir 

mikilvægi þess að hafa sveigjanlegar áætlanir og notfærir sér hlaupandi spá að hluta 

til.  

Össur gerir fjárhagsáætlun og hefur fastmótaðan stefnumótunarferil. Fyrirtækið 

notfærir sér fjölda tóla allt frá myndun til innleiðingar á stefnunni eins og skorkort, 

frumkvæði til að knýja áfram framtíðarvöxt, lykilverkefni og aðaláherslur. 

Fyrirtækið hefur nýverið innleitt víðtækari fjárhagsáætlun hjá sér og hefur nú þegar 
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innleitt þann hluta sem snýr að hlaupandi spá. Við það hefur fjárhagsáætlunin tekið 

breytingum og samband stefnumiðaðrar áætlunar og fjárhagsáætlunar á því betur 

eftir að koma í ljós eftir að innleiðingin hefur að fullu gengið í gegn. Fyrir  

innleiðinguna má segja að stefnumiðað árangursmat fyrirtækisins hafi gegnt 

lykilhlutverki í að samþætta stefnuna við fjárhagsáætlunina. Össur líkt og Alvogen 

gerir sér grein fyrir mikilvægi sveigjanlegra áætlana og notfærir sér hlaupandi spá. 

Þeir yfirfara skorkortin sín einnig fjórum sinnum á ári. Mikil samvinna virðist 

einnig vera á milli þeirra sem gera fjárhagsáætlunina og þeirra sem eru yfir 

stefnumótun félagsins en það ætti að styrkja sambandið á milli þessara tveggja 

áætlana.  

Eins og kom fram í raundæmisrannsóknunum voru þær mjög ólíkar að mörgu 

leyti sem gefur til kynna hversu ólíkar áætlanir og stefnumótunarferlar innan 

fyrirtækja geta verið og eru því raundæmin alls ekki tæmandi lýsing á mótun 

áætlana og stefnumótunarferlum innan fyrirtækja.  

Niðurstöður ritgerðarinnar varpa ljósi á tómarúm sem virðist vera í fræðunum 

þegar kemur að því að lýsa snertifleti stefnumiðaðra áætlana og fjárhagsáætlana í 

mótun og framkvæmd. Þessi niðurstaða er í samræmi við niðurstöðu Barbara 

Boothe  sem hún komst að í doktorsritgerð sinni frá Liberty University árið 2002 þar 

sem hún kannaði meðal annars snertiflötinn á milli stefnumiðaðra áætlana og 

fjárhagsáætlana. Hún komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir þá miklu þróun sem 

hefur átt sér stað á undanförnum árum við stefnumiðaðar áætlanir og 

fjárhagsáætlanir hafi enginn skrifað um snertiflöt þeirra á yfirgripsmikinn hátt 

(2002).  

Því liggur fyrir að rannsaka þurfi þennan snertiflöt nánar, sérstaklega í ljósi þess 

að talið hefur verið að nauðsynlegt sé að hafa stefnumiðaðar áætlanir og 

fjárhagsáætlanir samhangandi.   
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