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Formáli 

 

Rannsóknarverkefni þetta er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í stjórnun og 

stefnumótun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið var Dr. 

Runólfur Smári Steinþórsson prófessor við Háskóla Íslands og vil ég þakka honum 

kærlega fyrir leiðsögnina.  

Markmið verkefnisins var að kanna með megindlegri rannsókn hvernig áhætta er 

metin og henni stjórnað í íslenskum fyrirtækjum, ásamt því að kanna upplifun og 

afstöðu stjórnenda fyrirtækja til áhættustjórnunar. Sambærileg rannsókn hefur ekki 

verið gerð hér á landi svo rannsakandi viti til. 

Ég vil þakka Dóru Hjálmarsdóttur hjá Verkís og Svavari Hermannssyni hjá KPMG fyrir 

yfirlestur á spurningalistanum og góðar ábendingar hvað hann varðaði. Fjölskyldu minni 

vil ég jafnframt þakka fyrir þolinmæði og stuðning á meðan á námi mínu við Háskóla 

Íslands hefur staðið og þá sérstaklega í lokatörninni. 
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Útdráttur 

 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að komast að því hvaða afstöðu stjórnendur hafa til 

áhættustjórnunnar og hvernig upplifun þeirra væri af henni. Erlendar rannsóknir sýna að 

stjórnendur telja mikilvægt að menning fyrirtækja styðji við áhættustjórnunina og 

ennfremur að tilgangurinn sé rekstrarlegur og tryggi fyrirtækjum samkeppnisforskot.  

Til þess að finna svörin við þessum spurningum var úrtaki fyrirtækja skipt í tvo hópa; 

yfirstjórnendur sem ábyrgir eru fyrir rekstri fyrirtækjanna og bera endanlega ábyrgð á 

áhættustjórnun annars vegar og hins vegar áhættustjórnendur sem hafa það hlutverk 

að framfylgja áhættustjórnun innan fyrirtækjanna. Spurningalistakönnun var send til 

stjórnenda 46 fyrirtækja á Íslandi, á sviði fjarskipta, veitu, mannvirkjagerðar, iðnaðar, 

fólksflutninga, samgangna og vöruflutninga sem vitað er að nota áhættustjórnun á 

markvissan hátt. Svör bárust frá 30 þeirra eða 65% fyrirtækjanna. Kannað var til hvaða 

sviða áhættustjórnunin nær og hvort talið væri að hún ætti að ná til fleiri sviða að mati 

stjórnenda, hver helsti ávinningurinn væri, hverjar helstu ástæður væru fyrir því að 

áhættumat er gert og hvað reynist erfiðast við gerð þess. 

Helstu niðurstöður sýna að upplifun og afstaða stjórnenda var í flestum tilfellum í 

samræmi við rannsóknartilgátur og var munurinn marktækur í nokkrum tilvikum. Hvort 

betri ákvarðanir séu teknir fyrir tilstuðlan áhættustjórnunar og hvort skipulag fyrirtækis 

taki tillit til áhættustjórnunar þá reyndist ekki marktækur munur á svörum stjórnenda. 

Afstaða stjórnenda til áhættustjórnunar, ávinningi hennar, til hvaða sviða 

áhættustjórnun nær yfir og áskorunum við gerð áhættumats var nokkuð mismunandi 

eftir því hvort um yfirstjórnanda eða áhættustjórnanda var að ræða. Marktækur munur 

reyndist vera á milli stjórnenda varðandi hvort væntingar stjórnenda fyrirtækisins 

varðandi áherslur í áhættumati skili sér vel til starfsfólks. 
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Abstract 

 

The main subject of this survey is to research attitudes and positions of managers in 

companies with regards to risk management. Researches carried out abroad show that 

the managers regard it most important to that company culture support the risk 

management and that it´s purpose is regarding operations and insures competition 

advantage.. 

To find answers to confirm or not confirm the researches hypotheses managers were 

split into two groups, directors whos main responsibility is running the company and 

responsible for the risk and risk managers, whos main task is to enforce the plans of risk 

management within the company. A questionnaire was sent to officers in 46 Icelandic 

companies in telecommunications, energy service, construction, manufacturing, public 

transport and goods transportation that the researcher knew were working with risk 

management in a systematic way. The return rate was from 30 companies or 65% of the 

companies. Examined was to what areas in practice the risk management covered and 

whether or not it was considered enough or perhaps it should cover more areas. What 

was considered most beneficial, what were the main reasons for risk assessment and 

what was thought of as the hardest factor in making a risk assessment. 

The directors and risk managers experiences was in most cases similar regarding the 

researchers hypotheses .  The attitudes amongst the two groups was rather different 

regarding risk management depending on the weather the response came from a 

director or a risk manager. The difference is in some cases significant. When asked 

whether better decisions are made because of the risk management and whether the 

companies framing took the risk management into consideration, a significant 

difference was in responses from the two groups of managers. 
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1 Inngangur 

„Án áhættu er enginn ávinningur né framþróun, en ef áhættu er ekki stjórnað innan 

skipulagsheilda munu tækifæri ekki verða hámörkuð og ógnanir munu verða 

ófyrirséðar“ (Knight, 2012). 

Áhættustjórnun í fyrirtækjum ætti að vera sjálfsagður hluti rekstrar og mikilvægt er 

að samtvinna hana við heildarstefnu fyrirtækis á skipulagðan og markvissan hátt, eftir 

að mat á áhættu hefur farið fram. Stjórnendur fyrirtækja þurfa að geta tekið vel 

upplýstar ákvarðanir til framtíðar með velferð fyrirtækis og starfsmanna þess að 

leiðarljósi. 

Ágætt dæmi um hversu mikilvæg áhættustjórnun getur verið er til dæmis áhrif 

eldgosa á flugsamgöngur. Eldgos hafa leitt til þess að flugfélög hafa tapað miklum 

fjármunum og sum þeirra farið í þrot, því ekki hafði verið gert ráð fyrir hættu úr þessari 

átt. Samkvæmt Knight (2012) sem er einn af aðalhöfundum ISO 31000 áhættustaðalsins 

þá er athyglisvert að fæst flugfélög höfðu gert áhættumat sem náði yfir ógn af þessu 

tagi. Á þessu eru þó undantekningar og nefnir Knight UPS (United Parcel Service) sem 

dæmi um fyrirtæki sem notað hafi áhættustjórnun á markvissan hátt þar sem fyrirtækið 

valdi aðrar flugleiðir. Vöruflutningar sem áttu að fara til Evrópu frá Asíu voru fluttir yfir 

til Istanbul og fóru svo landleiðina á þá áfangastaði sem lokaðir voru flugvélum vegna 

eldgoss (Knight, 2012). 

Það þarf þó ekki náttúruhamfarir eins og eldgos til að ógna rekstri fyrirtækja.            

Til dæmis getur rafmagnleysi verið mjög raunveruleg ógn fyrir fjölmörg fyrirtæki. Bilun í 

spennustöð orkufyrirtækis getur valdið rafmangsleysi um óákveðinn tíma. Slík bilun 

getur haft ófyrirséðar afleiðingar fyrir t.d. stóra rafmagnsnotendur eins og stóriðjuna 

þar sem hún er gríðarlega háð öflugu rafafli í sinni starfssemi. Rafmagnleysi hefur raunar 

nú orðið mjög mikil áhrif á flest fyrirtæki þar sem nútíma starfssemi er til dæmis mjög 

háð rafmagni fyrir tölvur, símakerfi og netkerfi. Rafmagnsleysi getur gert þessi kerfi öll 

óvirk og þá er erfitt að stunda rekstur. Að sama skapi getur þetta haft miklar afleiðingar 

fyrir orkufyrirtækið, bæði kostnaðarlega og ímyndarlega. Var hægt að rekja bilunina til 

mistaka og vanmats á þáttum sem orsökuðu bilunina og hefði verið hægt að koma í veg 

fyrir bilunina? 
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Menning fyrirtækja, siðferði stjórnenda og ytri þrýstingur á árangur getur verið mikill 

áhrifavaldur í rekstri fyrirtækja. Gott dæmi um þar sem reyndi mikið á þá þætti er 

Challenger slysið. Árið 1986 fórst Challenger geimskutlan í geimskoti. Samkvæmt skýrslu 

sem tekin var saman af nefnd sem skipuð var af forseta Bandaríkjanna, Ronald Reagan, 

þá má rekja Challenger slysið til margra samþættra vandamála hjá NASA. Sem dæmi má 

nefna þá kom það nefndarmönnum á óvart þegar þeir uppgötvuðu að eftir margra 

klukkutíma vitnisburði þá var aldrei minnst á neinn aðila innan NASA sem vann að 

öryggismálum. Engum stjórnanda NASA hafði hugkvæmst að kallað til þá starfsmenn 

verktakans er komu að öryggi, áreiðanleika og gæðum eldflaugarinnar sem gaf sig. 

Jafnframt voru engir fulltrúar frá NASA sem sáu um öryggismál við undirbúning 

fararinnar. Nefndarmenn tjáðu áhyggjur sínar vegna þeirra einkenna í starfsemi Nasa 

sem komu fram í vitnisburðinum. Mikill þrýstingur var á stjórnendur NASA að skjóta upp 

geimskutlunni á tilsettum tíma, en upphaflegt markmið þeirra var að geimskutlum ætti 

að vera hægt að skjóta á loft upp á tveggja vikna fresti. Það markmið náðist aldrei og í 

aðdraganda þessa örlagaríka dags sem Challenger fórst hafði þurft að seinka 

geimskotinu ítrekað. Mögulega hafði þetta áhrif á stjórnendur þegar allt virtist loksins 

vera tilbúið, en sérfræðingar vildu fresta geimskotinu, þar sem þeir höfðu áhyggjur af 

því að mikill kuldi gæti haft alvarlegar afleiðingar. Aldrei áður hafði verið reynt að skjóta 

upp geimflaug í jafn miklum kulda og sérfræðingarnir sögðu að í þau skipti sem geimskot 

hefði verið í köldu veðri hefði það haft alvarleg áhrif á einangrunarhringina í 

eldflaugunum. Yfirmenn NASA sögðu að sérfræðingarnir yrðu að geta sannað að þetta 

ógnaði verkefninu en það gátu þeir ekki og geimskotið varð að veruleika með þessum 

skelfilegum afleiðingum (Rogers Commission report, 1986).  
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NASA hefði getað staðið undir pressunni um að flýta skotinu á árangursríkan hátt ef 

farið hefði verið eftir þeim verkferlum sem höfðu verið þeirra aðalsmerki og 

gæðastimpill í Appollo-áætluninni. Þann 3. apríl árið 1986 kom Arnold Aldrich, 

verkefnastjóri geimferðaráætlunarinnar, fyrir nefnd í Washington. Hann lýsti fimm 

mismunandi samskipta- eða skipulagsmistökum sem hefðu haft mikil áhrif á 

ákvörðunina um að skjóta geimferjunni Challenger upp þennan örlagaríka dag. Fjögur af 

þessum mistökum tengdust öryggisáætluninni beint. Þar má nefna til dæmis vöntun á 

kröfunni um að gera alltaf grein fyrir vandamálum sem upp koma, villandi upplýsingar 

og skortur á gagnrýninni rökræðu. Nefndin áleit að vel mannað og vel stutt starfsfólk 

með öflugt öryggisskipulag hefði getað komið í veg fyrir Challenger slysið (Rogers 

Commission report, 1986). 

 

Ofangreind frásögn af Challenger slysinu er ágætis dæmi um hvað ómarkviss 

áhættustjórnun getur haft alvarlegar afleiðingar. Með því að greina áhættu fyrirfram og 

gera áætlun um hvernig skuli bregðast við hinum ýmsu óvæntu atvikum er hægt að 

koma í veg fyrir tjón eða lágmarka það. Jafnframt er þetta gott dæmi um hversu 

mikilvæg menningin er í fyrirtækjunum en ekki síður hversu mikil ábyrgð hvílir á 

yfirstjórnendum. Þeir verða að vera góð fyrirmynd og taka upplýstar ákvarðanir sem 

byggðar eru á staðreyndum. Einnig er mikilvægt fyrir stjórnendur að sýna auðmýkt í 

hlutverki sínu og hlusta á viðvörunarraddir með opnum huga. 
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1.1 Hvatinn að rannsókninni og tilgátur 

Að gera ráð fyrir hinu óvænta er undirtitill rannsóknarinnar sem segja má að sé kjarni 

áhættustjórnunar, þ.e. hvernig geta stjórnendur undirbúið sig og verið viðbúnir 

óvæntum atvikum sem geta komið upp í rekstri fyrirtækja. 

Hvatinn að þessari rannsókn og vali á viðfangsefni er sérstakur áhugi rannsakandans 

á málaflokknum, enda hefur hann starfað við áhættustjórnun með beinum og óbeinum 

hætti undanfarna tvo áratugi. Hann hefur margoft átt þátt í formlegri áhættugreiningu 

fyrirtækja og hefur komist að því að það er að mörgu að huga í slíkri vinnu. Afdráttarlaus 

skuldbinding og skýr sýn stjórnenda verður að vera til staðar, markviss þekkingarmiðlun 

og skilvirkt upplýsingaflæði ásamt því að menning fyrirtækisins styðji við 

áhættustjórnunina. Hvaða aðferðir nota stjórnendur fyrirtækja sem eru í fararbroddi í 

áhættustjórnun á Íslandi og yfir hvaða þætti nær áhættustjórnunin? Eru yfirstjórnendur 

og þeir sem þurfa að framfylgja áhættustjórnuninni með sömu sýn og viðhorf gagnvart 

verkefninu?  

Þrjár stefnutilgátur voru settar fram í upphafi rannsóknarinnar. Tilgáturnar byggðust 

á þekkingu og reynslu rannsakanda á viðfangsefninu vegna öryggis- og gæðastjórnunar, 

ásamt lestri erlendra greina og rannsókna. 

 

Tilgáturnar voru eftirfarandi: 

1. Áhættustjórnendur frekar en yfirstjórnendur telja áhættustjórnun leiða til betri 
ákvarðanatöku. 

2. Yfirstjórnendur frekar en áhættustjórnendur telja að skipulag fyrirtækisins taki 
tillit til áhættustjórnunar. 

3. Áhættustjórnendum telja væntingar stjórnenda fyrirtækisins varðandi áherslur í 
áhættumati frekar en yfirstjórnendum skila sér vel til starfsfólksins. 
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1.2 Markmið og hagnýtt gildi 

Markmið verkefnisins er að draga saman þá þætti sem gagnast geta stjórnendum 

fyrirtækja til að gera sér grein fyrir mikilvægi áhættustjórnunar. Varpa ljósið á hvað 

reynist vandasamast og hvort raunin sé sú að allir stjórnendur fyrirtækis séu með sömu 

sýn og viðhorf gagnvart þessum málaflokki. Tekur stjórnskipulag fyrirtækisins mið af 

áhættustjórnuninni? Er áhættustjórnunin markviss og nær hún yfir öll þau svið sem 

æskilegt er? Er ávinningur af áhættustjórnun að skila sér til reksturs fyrirtækjanna að 

mati stjórnenda? Hvernig er með stuðning yfirstjórnenda og er upplýsingaflæði 

ábótavant innan fyrirtækja  hvað varðar áhættustjórnunina.   

Það er mjög mikilvægt að átta sig á að það er ekki nóg að áhættagreina og telur 

rannsakandi Shaw (2012) ná ágætlega að draga saman kjarna áhættustjórnunar. Það 

sem Shaw segir fyrirtæki og einstaklinga gjarnan skorta eru réttu verkfærin til að ná í 

réttu upplýsingarnar fyrir rétta fólkið á réttu staðina og á réttum tíma þannig að fólkið 

geti gert réttu hlutina. 

 

„Organizations and individuals lack; 

 

the right tools 

to get the right information 

to the right people 

in the right places 

at the right time 

so people can do the right things.“ 

 

(Shaw, 2012) 
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1.3 Uppbygging verkefnisins 

Í kafla 2 er fræðileg umfjöllun. Meðal annars er fjallað um hvað fellst í áhættustjórnun, 

lagarammann, skipulag og menningu fyrirtækja ásamt hlutverki stjórnenda þegar að 

áhættustjórnun kemur. Kafli 3 er aðferðarfræðikafli þar sem meðal annars er gerð grein 

fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar. Sagt er frá þátttakendum, mælitækinu, 

framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu þeirra gagna sem söfnuðust. Í kafla 4 er gerð grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og kafli 5 er umræðukafli þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru ígrundaðar í tengslum við fræðin og leitast er við að svara þeim 

tilgátum sem settar voru fram. Í kafla 6 eru svo lokaorð rannsakanda.



 

16 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessu kafla verður farið yfir mikilvæga þætti í áhættustjórnun á fræðilegan hátt þar 

sem helstu hugtök eru skilgreind og fjallað um hvað felst í áhættumati auk þess sem 

nokkrar aðferðir við áhættumat eru kynntar. Farið verður yfir hvað felst í 

áhættustjórnun og ávinningi af skipulögðum vinnubrögðum hvað hana varðar.  Í lok 

kaflans er svo umfjöllun um skipulag fyrirtækja, menningu þeirra og hlutverk stjórnenda  

 

2.1 Áhættustjórnun 

Þegar farið er í áhættustjórnun er að mörgu að huga fyrir stjórnendur fyrirtækja. Það 

þarf að skilgreina áhættu, meta hana og til þess þarf að velja réttu aðferðirnar.  

 

2.1.1 Hvað er áhætta? 

Í Oxford English Dictionary er „áhætta“ skilgreind sem; líkur eða möguleiki á hættu, tapi, 

meiðslum eða öðrum óhagstæðum afleiðingum. Skilgreiningin á „að vera í áhættu“ er; 

óvarinn fyrir hættu (Hopkin, 2010) 

Í bókinni The failure of risk management (2009) er ein löng og ein stutt skilgreining á því 

hvað áhætta er. Sú langa er eftirfarandi: „líkur og umfang taps, slysa og annarra 

óæskilegra atburða.“Sú stutta hljóðar svona; „eitthvað slæmt getur gerst“ (Hubbard, 

2009) 

Margir hafi komið að því að skilgreina áhættu og hvað í henni felst. Skilgreiningarnar 

eru þannig tengdar fyrirtækjunum sem við á og eru þar af leiðandi með áherslur tengdar 

viðkomandi starfsemi. Ef um er að ræða fyrirtæki sem vinnur með mikið af hættulegum 

efnum eða framleiðslan felur í sér líkamlega áhættu, eru áherslur tengdar meðferð 

þessara hættulegu efna og öryggi starfsmanna, auk rekstrarlegri hættu, en ef t.d. er um 

að ræða fjármálastofnun þá eru áhætturnar allt aðrar. 
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Crouhy, Galai og Mark (2006) fara inn á það að í daglegu lífi fólks sé einhverskonar 

áhætta stöðugt til staðar. Til dæmis erum við flest með nokkuð góða mynd af 

mánaðarlegum útgjöldum heimilisins og vitum að ráðið er við þau að fullu en svo geta 

komið upp óvæntar aðstæður og þar má nefna sem dæmi bankahrunið 2008 sem setti 

mörg fyrirtæki og heimili í mikla og ófyrirséða fjárhagslega erfiðleika (Crouhy, Galai og 

Mark, 2006) 

Þrátt fyrir það  sem upp hefur verið talið hér að framan þá má ekki gleyma því að það 

að taka áhættu getur oft á tíðum haft jákvæðar afleiðingar. Áhætta getur þannig verið 

skilgreind sem óvissa um niðurstöður en mikilvægt er að vera alltaf meðvitaður um þær 

áhættur sem maður tekur. 

2.1.2 Hvað er áhættumat? 

Við erum í rauninni að gera áhættumat oft á hverjum degi og er það í sjálfu sér einfalt 

og oftast ósjálfrátt. Til dæmis þegar við bökkum bíl út úr innkeyrslu. Þá könnum við 

hvort einhverjar hættur leynist í kring, svo sem börn að leik eða bílar á ferð. Þegar við 

höfum metið hætturnar leggjum við mat á það hvort óhætt sé að halda áfram eða hvort 

nauðsynlegt sé að grípa til einhverra aðgerða til að draga úr líkum á slysum. Svipað 

gerum við í vinnunni, erum sífellt að framkvæma áhættumat, ósjálfrátt. Við skoðum 

hvort hálka (vatn, olía eða annað) sé á gólfum og grípum til aðgerða ef þörf er á til að 

koma í veg fyrir óhapp (VSÓ Ráðgjöf, 2009).  

Áhættumat gengur þannig út á að greina innri og ytri áhættuþætti eins og skipulag, 

boðleiðir, hæfni starfsmanna, tæknileg vandamál, verklagsreglur, efnahagsumhverfi, 

lög, reglugerðir og alþjóða reglur, til dæmis (Ingi K. Magnússon, 2010). Um er að ræða 

kerfisbundna aðferð sem beitt er þvert á starfsemi fyrirtækis eða stofnunar til að greina, 

upplýsa og ákvarða hvernig skuli bregðast við tækifærum og/eða ógnunum sem 

viðkomandi stofnun stendur frammi fyrir til að ná markmiðum sínum (Anna Margrét 

Jóhannesdóttir, 2010). Tilgangurinn með því að framkvæma áhættumat hjá fyrirtæki er 

að fyrirbyggja og/eða draga úr líkum á slysum, óhöppum, álagi, vanlíðan og heilsutjóni 

sem störf geta valdið. Um er að ræða kerfisbundið ferli sem felur í sér skilgreiningu á 

áhættum, skoðun aðstæðna og mat á hugsanlegum afleiðingum ef mögulega eitthvað 

gæti farið úrskeiðis. Niðurstöður áhættumats eru svo skráðar með það að markmiði að 

fyrirbyggja slys og/eða lágmarka tjón (VSÓ Ráðgjöf, 2009). 
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2.1.3 Aðferðir við áhættumat 

Val á aðferðum við áhættumat fer algerlega eftir verkefninu hverju sinni, um hvernig 

rekstur er að ræða og hvaða markmiðum á að ná. Allar tegundir fyrirtækja af öllum 

stærðum þurfa að taka tillit til bæði utanaðkomandi þátta og innri þátta í rekstri sínum 

til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að. Hægt er að útbúa áhættumat fyrir allan 

reksturinn eða bara hluta reksturs, meta þarf hverju sinni hver þörfin er. Einnig er margt 

sem þarf að hafa í huga þegar áhættumat er skipulagt. Hvað er það sem ætlast er til að 

náist út úr áhættumati, hver eru markmiðin? Er ætlunin að auka líkur á að ná 

markmiðum, er ætlunin að auka frumkvæði stjórnenda, er ætlunin að auka líkur á að 

koma auga á tækifæri og/eða ógnanir eða er ætlunin að auka traust hluthafa á 

fyrirtækinu, til dæmis (ISO 31000, 2009). Eins og sést og gefur að skilja er það verkefnið 

hverju sinni sem kallar á ákveðna aðferð við að greina áhættu. Hér á eftir eru taldar upp 

sex mismunandi aðferðir við áhættugreiningar til að gefa dæmi um hversu ólíkar þær 

eru en það eru verkefnin hverju sinni einnig. 

 

2.1.3.1 Hugarflugsfundir (e. Brainstorming) 

Slíkir fundir einkennast af örvandi og hvetjandi umhverfi þar sem hópur einstaklinga 

með vit á málefninu lætur allt flakka. Ekkert er ómerkilegt, allar hugmyndir velkomnar 

en þó þarf að passa upp á að hugmyndirnar fái að koma fram án þess að verða ræddar í 

þaula á þessari stundu. Oft er góð hugmynd ekkert svo áhugavekjandi í upphafi en þegar 

hún er svo ígrunduð og útfærð seinna reynist hún jafnvel mikið afbragð. Mjög mikilvægt 

er að hafa skilvirka fundarstjórn á hugarflugsfundi svo hann nái takmarki sínu sem 

vettvangur hugmynda sem síðar verði skoðaðar betur til að finna út hvað getur virkað 

og hvað ekki. Gagnrýnisraddir verða að vera kveðnar niður, þær fá hljómgrunn síðar. Allt 

þarf að skrá niður og um fram allt að hafa fundinn eins skemmtilegan og hægt er fyrir 

alla þátttakendur (ISO 31010, 2009; Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003). 
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2.1.3.2 Gátlistar (e. Check-lists) 

Gátlistar eru listar um áhættu og/eða mistök við stjórnun sem komið hafa í ljós með 

reynslunni, bæði vegna fyrri áhættumata eða vegna fyrri óhappa. Listann er hægt að 

nota við að greina áhættu eða til að meta skilvirkni stjórnunar. Þessa lista er vel hægt að 

nota með öðrum aðferðum við áhættumat. Einn styrkleiki svona lista er sá að hver sem 

er getur notað þá, það þarf ekki sérfræðing til. Það sem er ekki eins jákvætt er að þeir 

ýta ekki undir að ný áhætta sé fundin og geta þá jafnvel skapað falskt öryggi, það er jú 

búið að tékka í öll boxin á listanum og því allt í góðu. Svona listar ýta ekki undir 

hugmyndaflug og sköpun notandans (ISO 31010, 2009). 

 

2.1.3.3 HAZOP 

HAZOP er skammstöfun fyrir HAZard (áhætta) og OPerability (notkunarhæfi). Um er að 

ræða markvissa og skipulagða rannsókn á framleiðsluvöru, vinnslu og starfsháttum, 

meðal annars. Markmiðið er að koma auga á áhættur fyrir fólk, tækjabúnað, umhverfi 

og/eða markmið reksturs. HAZOP tekur mið af skipulaginu og ferlinu og grandskoðar 

hvern hluta til að komast að því hvaða mögulegu frávik geta átt sér stað á leiðinni að 

lokatakmarkinu. Mögulegar ástæður eru greindar ásamt líklegum afleiðingum og gjörðin 

sem gæti ollið tiltekinni áhættu ásamt þeim starfsmanni sem mögulega gæti þá borið 

ábyrgð á mistökunum er tiltekin (ISO 31010, 2009). 

 

2.1.3.4 Sviðsmyndagreining (e. Scenario analysis) 

Um er að ræða þróun lýsandi líkana um það hvernig framtíðin geti mögulega þróast. 

Sviðsmyndagreining nýtist til þess að koma auga á hættur sem mögulega geta komið 

upp þegar tekið er tillit til framtíðar sem er spáð á einhvern ákveðinn veg. Atburðarrásir 

sem gera grein fyrir bestu mögulegu útkomu og verstu mögulegu útkomu eru notaðar til 

að reikna út mögulegar afleiðingar og líkur á að atburðarás geti átt sér stað (ISO 31010, 

2009). 
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2.1.3.5 Bilanatrésgreining (e. Fault tree analysis) 

Byrja þarf á því skilgreina hvaða ákvörðun þurfi að taka. Ákvörðunin er svo skráð í 

ramma lengst til vinstri á stóru blaði. Línur eru dregnar til hægri frá rammanum og hver 

um sig táknar ákvörðun sem hægt væri að taka. Til hægri við hugsanlegar ákvarðanir eru 

útlistaðar mögulegar niðurstöður þeirra ákvarðana. Ef áætlað er að hægt sé að taka 

aðra ákvörðun er haldið áfram annars gerður hringur utan um til að tákna lok þeirrar 

greinar á bilanatrésgreiningunni (ISO 31010, 2009; Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003). 

 

2.1.3.6 Orsaka- og afleiðingarit (e. Cause and effect analysis)  

Metnar eru orsakir og afleiðingar til að koma auga á mögulegar orsakir óæskilegra atvika 

og/eða vandamála. Ástæður fyrir óheppilegum og óvelkomnum atvikum eru flokkaðar 

niður og allar mögulegar ágiskanir um afleiðingar eru metnar. Orsaka- og afleiðingarit 

gefur yfirlit yfir ástæður sérstakra afleiðinga sem geta verið bæði jákvæðar og 

neikvæðar  (ISO 31010, 2009). 

 

2.1.4 Hvað er áhættustjórnun? 

Áhættustjórnun er ákveðið ferli sem stjórnendur og starfsmenn geta haft áhrif á. Það 

byggir á stefnumörkun þar sem greind eru atvik sem geta haft áhrif á árangur reksturs 

og er ætlað að halda áhættu innan þolmarka en veita um leið viðunandi tryggingu fyrir 

því að markmið náist (Anna Margrét Jóhannesdóttir, 2010; Ingi K. Magnússon, 2010). 

Það má orða það þannig að áhættustjórnun snúist um að lágmarka mögulegan skaða og 

hámarka mögulega ávinning (Stjórnvísi, 2006). 

Áhættustjórnun er viðleitni til þess að stjórna áhættu. Dæmi um stöðlun á slíkri 

viðleitni er ISO 31000 sem er alþjóðlegur viðurkenndur staðall fyrir áhættustjórnun og 

var fyrst gefinn út í nóvember árið 2009 af ISO. ISO er skammstöfun á heiti alþjóðlegra 

staðlasamtaka International Organization for Standardization. ISO staðlarnir eru gefnir 

út sem alþjóðastaðlar og fela í sér sammæli þjóða og hagsmunaaðila um hvað teljist 

tæknistig á viðkomandi sviði (ISO 31000, 2009). 
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Áhætta samkvæmt ISO 31000 (2009) staðlinum er skilgreind sem „áhrif óvissu á 

markmið fyrirtækja“. Með staðlinum fylgir áhugaverð samantekt sem kalla mætti 

verkfærakistu áhættustjórnunar og nefnist á ensku Risk assessment techniques og mun 

ég greina frá nokkrum síðar í þessum kafla. 

 

ISO 31000 staðallinn (2009) leggur mikla áherslu á flæði mikilvægra þátta 

áhættustjórnunar og þá er um að ræða skuldbindingu, hönnun skipulags, innleiðingu 

áhættustjórnunar, eftirlit og endurskoðun og stöðugar endurbætur, eins og sjá má á 

mynd 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Skuldbinding (e. Mandate and commitmend): Áhættustjórnun er ekki komið á í eitt 

skipti fyrir öll með einu átaki eða ákvörðun. Um er að ræða skuldbindingu til 

framtíðar þar sem stjórn fyrirtækis skipar aðila og honum falin völd til að sjá um að 

ferlið sé alltaf í gangi. Millistjórnendur verða að koma verkinu í framkvæmd og fá 

stuðning frá öllum öðrum stjórnendum sem koma að stjórn og skipulagi innan 

fyrirtækis ásamt þeim sem áhætta varðar (ISO 31000, 2009) 

 

 

 

Mynd 1. Grunnurinn að áhættustjórnun  
(ISO 31000) 
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2. Hönnun skipulags (e. Design of framework to manage risk): Ef innleiðing áætlunar á 

að takast þá er nauðsynlegt að hanna hana vel til að hún styðji við árangursríka 

innleiðingu. Skilgreina þarf  innihald áætlunarinnar um áhættustjórnun og koma á 

stefnu um áhættustjórnun í fyrirtækinu, festa í sessi nýja ferla, úthluta úrræðum 

sem í boði eru og ákveða ábyrgðaraðila. Allt eru þetta nauðsynlegir þættir til að eiga 

möguleika á að koma á virkri áhættustjórnun. Vel skipulögð og reglubundin 

skýrslugerð til eftirlitsaðila eða hagsmunaaðila ásamt skilvirkum samvinnuvettvangi 

styður við árangursríka stjórnun á áhættu (ISO 31000, 2009).  

3. Innleiðing áhættustjórnunar (e. Implementing risk management): Þegar skipulag 

hefur verið útbúið og er tilbúið kemur að því að innleiða hugmyndafræðina og 

virkilega gera stjórnunina að áhættustjórnun. Þarna kemur að því að tryggja það að 

þeir sem eiga áhættu taki það til sín og skilji skipulagið sem á að vinna eftir. Þetta er 

gert í samvinnu og með þjálfun (ISO 31000, 2009). 

4. Eftirlit og endurskoðun (e. Monitoring and reviewing framework): Til að tryggja að 

áhættustjórnun sé skilvirk og styðji við frammistöðu fyrirtækisins. Mæla virkni 

áhættustjórnunar með reglubundum hætti og bera saman við þau mælanlegu 

markmið sem hafa verið sett. Reglulega þarf að endurskoða áhættuáætlun og 

markmið hennar. Gera þarf grein fyrir áhættu og hversu vel er farið eftir áætluninni 

(ISO 31000, 2009).   

5. Stöðugar endurbætur (e. Continual improvement): Niðurstöður eftirlitsins og 

endurskoðunin er grundvöllur stöðugra endurbóta. Ákvarðanir eiga að leiða til 

endurbóta á áhættustjórnun fyrirtækisins, skipulagi og menningu  (ISO 31000, 2009). 
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Staðallinn leggur mikla áherslu á góð samskipti og samstarf við bæði innri og ytri aðila 

sem hagsmuna hafa að gæta, greina áhættu, bregðast við og tryggja gott flæði innan 

þessara lykilþátta á öllum stigum áhættumats. Sjá mynd 2 sem sýnir þessa lykilþætti 

sem þarf svo að stöðug að hafa eftirlit með og endurskoða. Jafnframt er lykilatriði 

samskipti og samráð séu virk hagsmunaaðila. Allt felur sér mikilvægi upplýsingaflæðis á 

öllum stigum ferlisins (ISO 31000, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Að búa til samhengi (e. Establishing context); er þegar markmið eru sett og 

hugað er að utanaðkomandi og innri þáttum fyrirtækis sem koma að þegar 

stjórna á áhættu. Það leggur grunninn fyrir framhaldið. Dæmi um 

utanaðkomandi þætti eru menning, stjórnmál, lög og reglur, tæknistig, 

umhverfi/náttúra, utanaðkomandi hagsmunaaðilar og hvort fyrirtæki er á 

alþjóðamarkaði eða einhverjum minni markaði. Dæmi um innri þætti eru 

skipurit, stefna fyrirtækis, markmið, upplýsingaflæði, stjórn fyrirtækis og 

ábyrgðarskylda einstaklinga innan fyrirtækis (ISO 31000, 2009).   

Mynd 2. Flæði lykilþátta áhættustjórnunar 
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 Að uppgötva áhættu (e. Risk identifcation); er það ferli sem notað er við að finna 

og skrásetja áhættuþætti. Tilgangurinn er að koma auga á hvað getur komið upp 

á eða hvaða aðstæður gætu haft áhrif á árangur í rekstri. Skoðað er hvað getur 

valdið áhættu; atburðir, ástand eða kringumstæður/umhverfi sem gætu haft 

afdrifarík áhrif á árangur og eðli áhrifanna. Aðferðir við svona mat eru meðal 

annars tékklistar, hugarflugsfundir, rannsóknir á eldri upplýsingum og viðtöl 

sérfræðinga við starfsmenn (ISO 31000, 2009).  

 Að greina áhættu (e. Risk analysis); er það ferli sem notað er við að útskýra og 

skilja áhættu ásamt umfangi hennar. Skoðað er hvort og þá hvernig þurfi að 

bregðast sérstaklega við ákveðinni áhættu. Leitast er við að meta líkur á 

afleiðingum og hverjar þær mögulega geta verið. Litið er til ástæðu og uppruna 

áhættu, mögulegum afleiðingum og hverjar líkurnar eru á að þessar afleiðingar 

verði að veruleika. Eðli og umfangi áhættu er stundum skipt niður í mikil, meðal 

eða lítil áhætta og stundum er notast við tölulegan skala til að merkja við hve 

mikil áhættan er talin (ISO 31000, 2009).  

 Að meta áhættu (e. Risk evaluation); er þegar borin eru saman mat á áhættu og 

einkenni áhættu, hve umfangsmikil áhætta er og hverjar líkurnar eru á að 

eitthvað komi upp á, tengt áhættu. Siðferði-, laga- og fjárhagsþættir koma þarna 

inní ásamt skilgreindum skilningi á áhættu. Tekin er ákvörðun um hvort og 

hvernig viðbrögð skulu viðhöfð. Taka þarf ákvörðun um hvort áhætta þurfi 

einhvers konar viðbrögð, forgangsröðun, hvort takast skuli á hendur einhverja 

viðbragðsáætlun og í hvaða röð hlutirnir skuli framkvæmdir, meðal annars. 

Komið er að skráningu skipulags, áætlana um eftirfylgni og endurmat er gert (ISO 

31000, 2009).  

 Eftirlit og endurskoðun (e. Monitoring and reviewing framework); ætti ávallt að 

vera hluti af því ferli sem áhættustjórnun er. Æskilegt væri að reglulegar 

athuganir væru gerðar og nauðsynlegt að það sé á hreinu hver ber ábyrgð á 

þessum þætti. Allir þættir áhættustjórnunar eiga að falla undir eftirlit og 

endurskoðun reglulega. Þar er metið hvort verkferlar séu skilvirkir eða ekki, 

upplýsinga aflað til að efla áhættustjórnun enn frekar, lært er af mistökum og 

góðum árangri og borin kennsl á mögulega verðandi nýja áhættu (ISO 31000, 

2009).   



 

25 

 

2.1.5 Hvað segja lögin? 

Með lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum á meðal annars að 

tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Þar kemur fram í 5. gr. að ef 

starfsmannafjöldi er tíu eða fleiri skal atvinnurekandi útnefna einn aðila á sínum vegum 

sem öryggisfulltrúa og að starfsmenn skuli útnefna einn úr sínum röðum sem 

öryggistrúnaðarmann. Þessir aðilar skulu í samvinnu fylgjast með aðbúnaði, 

hollustuháttum og öryggi á vinnustaðnum og að þar sé farið eftir lögum. Í 6. gr. er 

kveðið á um að ef starfsmannafjöldi sé kominn yfir 50 skuli stofna öryggisnefnd. 

Starfsfólk kýs tvo fulltrúa úr sínum hópi og atvinnurekandi tilnefnir aðra tvo til viðbótar. 

Í 8. gr. kemur fram að ef atvinnurekandi er ekki sjálfur fulltrúi í öryggisnefnd skuli hann 

skipa í sinn stað aðila með fullu umboði (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum nr.46/1980).  

Samkvæmt Vinnueftirliti ríkisins (2007), ber atvinnurekandi ábyrgð á að gerð sé skrifleg 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Atvinnurekendur þurfa að greina þau störf sem 

unnin eru á vinnustaðnum og meta hugsanlega áhættu í starfi með tilliti til heilbrigðis og 

öryggis starfsmanna. Markmiðið er að bæta aðstæður á vinnustað. Áætlun um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað felur í sér að gera þarf sérstakt áhættumat, áætlun um 

heilsuvernd og forvarnir í samræmi við niðurstöður áhættumatsins ásamt eftirfylgni. 

Áætlunin á að vera aðgengileg fulltrúa Vinnueftirlitsins sem og starfsmönnum 

fyrirtækisins (Vinnueftirlit, 2007).  

Samkvæmt reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á 

vinnustöðum, ber atvinnurekanda að tryggja að gætt sé fyllsta öryggis og góðs 

aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað. Þeirri skyldu er atvinnurekanda ætlað að gegna 

með því að tilnefna öryggistrúnaðarmenn, öryggisverði eða öryggisnefnd allt eftir 

reglum um stærð fyrirtækja. Hlutverk þeirra sem skipaðir eru í ofangreind störf eða 

nefndir er að fylgjast með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi séu í samræmi við 

lög og reglur. Það skal samt haft í huga að samkvæmt vinnuverndarlögum bera allir 

starfsmenn á hverjum vinnustað vissa ábyrgð á vinnuumhverfinu (Reglugerð, 

nr.920/2006). 
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2.1.6 Hver er ávinningur áhættustjórnunar? 

Velta má fyrir sér af hverju stjórnendur fyrirtækja skyldu eða ættu að eyða dýrmætum 

tíma í viðamiklar áhættugreiningar sem geta verið kostnaðarsamar og því eðlilegt að 

spyrja hvort ávinningur sé af slíkri vinnu. Í niðurstöðu skýrslu á vegum Accenture (2011) 

þar sem 397 fyrirtæki tóku þátt kom fram að ástæða fyrir áhættumati er rekstrarlegur 

og tryggir fyrirtækjum samkeppnisforskot. Stjórnendur telja mikilvægt að stjórnskipulag 

og menning fyrirtækja styðji við áhættustjórnunina þar sem 91% stjórnenda sagði 

mikilvægt eða mjög mikilvægt að virkja áhættuvitund innan fyrirtækjanna. 53% 

stjórnenda sögðu áhættustjórnunina mjög mikilvæga varðandi hlýtingu laga. 

Samkeppnisforskot nefndu 32% stjórnenda sem mjög mikilvægan þátt (Accenture, 

2011). 

2.2 Skipulag og menning fyrirtækja 

Skipulag fyrirtækja og menning hefur mikil áhrif á árangur við innleiðingu og skilvirkni 

áhættustjórnunar. Það er því rétt að gera aðeins grein fyrir því hvernig skipulag 

fyrirtækja og fyrirtækjamenning er skilgreind samkvæmt fræðunum. 

2.2.1 Skipulag fyrirtækja 

Skilvirk skipulagsheild hefur engin algild lögmál en það fer eftir umhverfi og 

aðstæðum/verkefnum hvernig hún á að vera.  Það er nauðsynlegt að skilja sérstöðu 

skipulagsheildarinnar áður en farið er í að hanna hana. 

Samkvæmt Mintzberg (1993) eru fimm aðferðir til að stjórna og samhæfa 

skipulagsheildir. Þær eru bein umsjón sem nýtist í einföldum aðstæðum eins og við 

stofnun fyrirtækis. Þessi aðferð er þó tímafrek og æskilegt að nota aðrar aðferðir 

samhliða. Stöðlun vinnuferla er hentug fyrir einfaldari störf þar sem búinn er til listi yfir 

það sem gera á dags daglega. Auðveldara er þá líka að kenna nýjum starfsmönnum og 

staðlaðir vinnuferlar tryggja líka skilvirkni í starfi. Að staðla hæfni starfsmanna er til að 

fullvissa vinnuveitendur um að starfsmenn geti leyst verkefni sín sjálfstætt. Með því að 

staðla afurðina er lögð áhersla á afurðina sjálfa en ekki starfsmanninn en hann verður 

að skila af sér ákveðnum fjölda verka í tilskyldum tíma. Með þessari leið getur það 

bitnað á gæðum enda ekki áhersla á hvernig verkið er unnið, bara að það sé unnið. 
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Samvinna sérfræðinga er mikilvæg og gagnkvæm aðlögun er þegar hópur sérfræðinga 

nær að aðlagast og vinna saman til að skila árangri. 

Í skipulagsheildum eru fimm þættir sem koma að. Þeir eru samkvæmt Mintzberg (1993) 

forysta, teknóstrúktúr, aðferðakjarni, millistjórnendur og þjónustu- og stoðdeildir. 

 Forysta: Gjarnan um að ræða beina umsjón í forystuhlutverkum. 

 Teknóstrúktúr: Skipulag á sér stað, vinnuferli er staðlað og starfsfólk þjálfað.  

 Aðferðakjarni: Um að ræða starfsfólkið sem vinnur kjarnastörfin og stöðlun á hæfni. 

 Millistjórnendur: Til dæmis sviðstjórar og skrifstofustjórar sem eru metnir af afurð 
starfs síns. 

 Þjónustu- og stoðdeildir:  Oft fljótandi skipulag, gagnkvæm aðlögun á milli til 
dæmis  lögfræðideildar og almannatengsla. 
 

Tegundir skipulagsheilda eru einnig fimm samkvæmt fyrrnefndum Mintzberg. Þær eru   

einfalt skipulag (e. simple structure) sem einkennir litlar skipulagsheildir, vélrænt 

skrifræði (e. machine bureaucracy) sem er einfaldur strúktúr með stöðluð vinnuferli,  

greinaskipulag (e. divisionalized form) sem eru sjálfstæðar deildir eða svið sem hafa 

mikið vægi en afurðir eru staðlaðar, fljótandi skipulag (e. adhocracy) þar sem unnið er 

eftir hentugleika án þess að einhver ákveðinn stjórni í eiginlegum skilningi og loks 

fagskrifræði (e. professional bureaucracy) um að ræða flóknari störf og staðlaða hæfni 

til dæmis hinir ýmsu sérfræðingar (Mintzberg, 1993). 

Til að hanna og koma á skilvirkri skipulagsheild er að mjög mörgu að huga og það 

krefst skuldbindingar og mikillar ígrundunar. Því stærri sem skipulagsheild er, því stærri 

verða einingar hennar og formlegri ásamt því að þær krefjast nákvæmari útfærslu á 

skipulagi. Því eldri sem skipulagsheild er, því formbundnari er hún, margt hefur safnast í 

sarpinn í gegn um tíðina og búið að læra af reynslunni. Því flóknara sem umhverfi 

fyrirtækis er, því valddreifðari er byggingin. Því fjölbreyttari sem markaðir 

skipulagsheildarinnar eru, því meiri tilhneiging til að skipta henni upp í 

markaðsgrundvallaðar einingar. Því meiri sem ytri stjórn er á skipulagsheildinni, því 

miðstýrðari og formlegri er bygging hennar. Tískusveiflur framkalla oft það skipulag sem 

er í tísku, jafnvel þótt það eigi illa við (Mintzberg, 1993). Svona mætti lengi halda áfram 

og þá sést um hversu flókið fyrirbæri er að ræða, að koma á skilvirkri skipulagsheild. 

Niðurstaða Mintzbergs (1993) er sú að það sé ekkert eitt skipulag sem virkar best og að 

það er nauðsynlegt að móta skipulagið  hverju sinni með hliðsjón af þeim verkefnum 

sem þarf að leysa hverju sinni. 
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2.2.2 Fyrirtækjamenning 

Settar hafa verið fram ýmsar kenningar um fyrirtækjamenningu af hálfu fræðimanna og 

eru þær á margan hátt líkar. Hún er gjarnan skilgreind sem gildi, venjur og staðlar sem 

fyrirfinnast innan fyrirtækja og hafa þróast á löngum tíma. Um er að ræða bæði leynd og 

ljós gildi, sem segja til um hvaða verkefni eigi að takast á við og sett eru markmið um 

hvernig eigi að ná þeim. Aðrir þættir sem falla undir fyrirtækjamenningu eru sýnilegri 

hlutir eins og klæðaburður, ímynd, tungumál, sögusagnir og slagorð (Daft, 2004; De 

Long & Fahey, 2000; Janz og Prasarnphanich, 2003 sbr. Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). 

Fyrirtækjamenningin mótar hegðun fólks og miðlun þekkingar innan skipulagsheildar. 

Hún býr til viðhorf, sem segja til um hvaða þekking er mikilvæg og nýtist vel innan 

skipulagsheildarinnar. Hún nær yfir óskráða staðla og reglur um hvernig þekkingu er 

dreift innan veggja hennar. Hún mótar félagsleg samskipti, en reglur sem gilda um 

menningu hafa áhrif á samskipti fólks og hvernig það miðlar þekkingu. 

Fyrirtækjamenning hefur áhrif á hvernig þekking úr utanaðkomandi umhverfi er túlkuð 

innan skipulagsheildarinnar (De Long & Fahey, 2000). Edgar H Schein (2004) greinir frá 

því að fyrirtækjamenning sé grunnur allra skipulagsheilda og að henni geti reynst erfitt 

að breyta. Hann nefnir þrjú stig fyrirtækjamenningar. Í fyrsta lagi allt það sem 

utanaðkomandi geta séð og skynjað eins og húsnæði, klæðaburð, framkomu og 

talsmáta starfsfólks. Í öðru lagi yfirlýst gildi sem fyrirtækið stendur fyrir, 

hugmyndafræði, slagorð, stefnu og framtíðarsýn. Í þriðja lagi undirliggjandi hugmyndir 

sem eru ósýnilegar og ekki er hægt að greina í daglegum samskiptum starfsmanna 

skipulagsheildarinnar. Þessar óskrifuðu reglur geta verið ómeðvitaðar og jafnvel án 

vitneskju þeirra sem eru í skipulagsheildinni (Schein, 2004). 

  

2.3 Hlutverk stjórnenda 

Stjórnendur gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar að áhættustjórnun kemur, því 

er mikilvægt að fara yfir hvert hlutverk stjórnenda er í þessu samhengi. 

2.3.1 Leiðtogahlutverkið 

Mikilvægt er fyrir yfirstjórnendur að gera sér grein fyrir ábyrgð sinni gagnvart 

fyrirtækinu og að þeir hugi að heildarhagsmunum þess. Peter Drucker (2004) fjallar um 
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þetta meðal annars í grein sinni um árangurríka stjórnendur, að þeir tileinki sér 

hugsunina „við“ frekar en „ég“ og hugsi um þarfir stofnunarinnar áður en þeir hugsa um 

eigin þarfir. Stjórnendur sem ná góðum árangri vita að þeir bera endanlega ábyrgð og þá 

ábyrgð er ekki hægt að framselja undirmönnum (Drucker, 2004).  

Samkvæmt kenningu Mary Parker Follett frá því á  þriðja áratuginum eru þrjár 

gerðir af leiðtogum. Fyrst er það leiðtoginn sem stjórnar í krafti stöðu sinnar innan 

skipulagsheildarinnar (e. leadership of position), þá er það sá sem leiðir aðra vegna 

persónuleika síns (e. leadership of personality) og að lokum sá sem stjórnar vegna hæfni 

sinnar eða sérþekkingar (e. leadership of function). Follett taldi að best reknu 

skipulagsheildirnar væru þær sem hefðu leiðtoga sem stjórna vegna hæfni sinnar og 

þekkingar. Þegar leitast er við að hafa áhrif á eða breyta menningu fyrirtækja þurfa 

fjölmargir þættir að koma til (Sethi, 1962).  

Í upphafi breytinga er mjög mikilvægt að leiðtoginn hefji breytingaferlið formlega. 

Þetta er margþætt ferli sem leiðtogar oft á tíðum skilja ekki nógu vel og/eða leggja ekki 

nægilega áherslu á í framkvæmd breytinga. Í upphafi þarf leiðtoginn að afþýða hinar 

frosnu hefðir sem eru til staðar. Þetta gerir leiðtoginn með því að benda á vankanta þess 

verklags og hugsunar sem er fyrir hendi (Schein, 1992). Þetta er í takt við kenningu 

Lewin (1947) um þriggja þrepa breytingaferli sem gengur út á að afþýða, breyta og 

frysta. Samkvæmt Lewin er nánast ómögulegt að breyta einhverju ef það er frosið. Hann 

heimfærir þetta upp á skoðanir og vinnuaðferðir í fyrirtækjum, þ.e. að þær séu í föstum 

skorðum, frosnar og ekki hægt að breyta neinu, nema með því að byrja á að afþýða 

(Lewin, 1947). Með afþýðingunni væri verið að skapa forsendur fyrir breytingum, sem 

samkvæmt Schein (1992) eru jafnvel enn mikilvægara og að í framhaldinu þurfi 

leiðtoginn að skapa andlegt öryggi, til að fá starfsmenn skipulagsheildarinnar til að 

tileinka sér breytingar (Dinsmore, Englund, & Graham, 2003). Peter Drucker (2004) 

leggur ríka áherslu á að stjórnendur axli ábyrgð á miðlun þekkingar og upplýsinga. 

Stjórnendur verða að ganga úr skugga um að skilningur sé fyrir hendi, bæði á 

aðgerðaráætlun og þörf fyrir tilteknar upplýsingar. Hann telur mikilvægt að stjórnendur 

kynni starfsfélögum sínum, yfirmönnum, undirmönnum og jafnsettum áætlanir sínar og 

fái þeirra álit á þeim (Drucker, 2004). 



 

30 

3 Aðferðafræði 

Í rannsókninni var gerð spurningalistakönnun til að athuga afstöðu stjórnenda til 

áhættustjórnunar fyrirtækja. Kannað var hvort viðhorfsmunur væri eftir því hvort sá 

sem er endalega ábyrgur fyrir áhættustjórnun fyrirtækjanna væri yfirstjórnandinn 

(forstjóri/framkvæmdastjóri) eða sá sem er ábyrgur fyrir að framfylgja 

áhættustjórnunarverkefnum (gæða-, umhverfis og öryggisstjóri). Kannað var til hvaða 

sviða áhættustjórnunin nær og hvort talið væri að hún ætti að ná til fleiri sviða, hver 

helsti ávinningurinn væri er að mati stjórnenda, hverjar helstu ástæðurnar væru fyrir því 

að áhættumat var gert og hvað hefði reynst erfiðast við gerð þess. 

3.1 Tilgangur og markmið 

Markmið verkefnisins er að kanna með meginlegri rannsókn hvernig áhætta er metin og 

henni stjórnað í 46 íslenskum fyrirtækjum. Rannsakað var hverjir koma að undirbúningi 

áhættustjórnunar og hverjir beri ábyrgð á henni. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Megindlegum rannsóknaraðferðum var beitt og byggði rannsóknin á spurningalistakönnun 

sem send var á stjórnendur fyrirtækja, sem vitað var með vissu að notuðu markvissa 

áhættustjórnun í rekstri sínum.  

3.2.1 Þátttakendur 

Spurningalistakönnunin var send til stjórnenda 46 fyrirtækja á Íslandi, á sviði fjarskipta, 

veitu, mannvirkjagerðar, iðnaðar, fólksflutninga, samgangna og vöruflutninga sem vitað 

er að nota áhættustjórnun á markvissan hátt. Mikill meirihluti þessara fyrirtækja er með 

vottun eða vinna samkvæmt vottuðu ferli, t.d. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, BS 

25999 eða HACCP/GÁMES. Spurningalistakönnunin var send eins og kostur var til 

framkvæmdastjóra/forstjóra og gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra í þeim tilfellum sem 

netföng voru aðgengileg á heimasíðum. Annars var sent á almennt netfang 

fyrirtækjanna með ósk um að spurningalistakönnunin yrði áframsend á fyrrgreinda 

aðila. Af 46 fyrirtækjum bárust svör frá 30 þeirra eða 65% fyrirtækjanna, alls svöruðu 49 

stjórnendur. 
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3.2.2 Mælitæki 

Aðaltækið í rannsókninni var spurningalistinn sem settur var upp í SurveyMonkey sem 

safnaði saman og hélt utan um niðurstöður könnunarinnar. SurveyMonkey er 

hugbúnaður sem notaður er til að gera rafrænar kannanir og er vistaður á vefnum 

SurveyMonkey.com. Með þessum hugbúnaði er mjög auðvelt að gera rafrænar 

skoðanakannanir. Forritið býður upp á fjölbreyttar spurningagerðir með ólíkum 

svarmöguleikum og hægt er að stilla könnunina þannig að hægt er að loka henni og 

koma að henni aftur til að klára að svara eða jafnvel leiðrétta. Auðvelt var að skipta 

spurningunum niður í kafla eftir innihaldi, viðmót er viðkunnanlegt og þægilegt að svara. 

Forritið býður upp á marga möguleika við úrvinnslu og framsetningu gagna.  

Spurningalistinn, sem útbúinn var fyrir tvo úrtakshópa, yfirstjórnendur fyrirtækja annars 

vegar og hins vegar áhættustjórnendur, var hannaður af rannsakanda og prufukeyrður á 

vel völdum aðilum ásamt leiðbeinanda rannsakanda áður en hann var sendur út. Á 

forsíðu spurningalistans var rannsóknin kynnt í stuttu máli, sagt frá markmiði og tilgangi 

hennar og áréttað að við framsetningu á niðurstöðum yrði ekki hægt að rekja svör til 

einstakra fyrirtækja eða einstaklinga innan þeirra. 

3.2.3 Framkvæmd 

Tölvupóstur var sendur til stjórnenda 46 fyrirtækja á Íslandi, á sviði fjarskipta, veitu- og 

mannvirkjagerðar, iðnaðar, fólksflutninga, samgangna og vöruflutninga. Um var að ræða 

fyrirtæki sem nota áhættustjórnun á markvissan hátt í rekstri sínum og var rannsóknin 

kynnt, tilgangi hennar og markmiðum lýst. Spurningalistakönnunin var send eins og 

kostur var til framkvæmdastjóra/forstjóra og gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra í þeim 

tilfellum sem netföng voru aðgengileg á heimasíðum. Annars var sent á almennt netfang 

fyrirtækjanna með ósk um að spurningalistakönnunin yrði áframsend á fyrrgreinda 

aðila. Í tölvupóstinum var vefslóð könnunarinnar gerð aðgengileg og áréttað að hægt 

væri að koma að könnuninni á meðan hún væri opin til að breyta eða bæta við 

upplýsingum eftir þörfum. Hún hófst 16. apríl, var ítrekuð 23. apríl og var svo lokað 27. 

apríl. SurveyMonkey sá um að halda utan um svörin á meðan á gagnaöflun stóð. 
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3.2.4 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar voru spurningarnar flokkaðar eftir eðli spurninga.  

1. Bakgrunnsspurningar  

2. Ástæða, áskoranir og ávinningur af áhættumati  

3. Skipulag og menning fyrirtækja 

4. Hlutverk stjórnenda  

Megingreining á niðurstöðum fólst í samanburði á yfirstjórnendum sem ábyrgir eru fyrir 

rekstri fyrirtækjanna og bera endanlega ábyrgð á áhættustjórnun fyrirtækjanna annars 

vegar og hins vegar áhættustjórnendur sem hafa það hlutverk að framfylgja 

áhættustjórnun innan fyrirtækjanna. Þetta var gert með krosskeyrslum í SPSS. Notað var 

t-próf til að meta hvort um marktækan mun væri að ræða á milli yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Allir útreikningar miðuðust við 95% vissu. Ákveðnar spurningar voru 

ennfremur umreiknaðar í einkunnir á kvarðanum frá 1-5, samkvæmt hlutfallslegri 

svörun og meðaltalseinkunn fengin. Jákvæðasta svarið fékk einkunnina 5 og 

neikvæðasta svarið einkunnina 1. Eins og fram hefur komið býður forritið SurveyMonkey 

upp á fjölbreytta úrvinnslu gagna. Excel var notað við myndræna framsetningu gagna. 

3.2.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í sambandi við réttmæti rannsóknar og áreiðanleika þá hefði svörun mátt vera meiri og 

úrtakið jafnvel stærra til að fá fleiri svör, en að mati rannsakanda var mikilvægara að 

senda spurningalistann eingöngu á þau fyrirtæki sem hann vissi að vinna á markvissan 

hátt með áhættustjórnun. Rannsakandi hefur engar upplýsingar um bakgrunn þeirra 

aðila er koma að svöruninni, til dæmis, menntun, starfsreynslu, forsendur svarenda og 

hvort raunverulegur áhugi þátttakanda á málefninu var til staðar eða ekki. Svona 

rannsókn hefur ekki áður verið gerð á landinu og því er um að ræða fyrstu tölur og 

ekkert til að bera saman við. Eins er mismunandi hvernig einstaklingar skilja hugtök, 

merkingu þeirra og það getur haft áhrif á svörin og þá niðurstöður. Allir þessir þættir 

hafa áhrif á réttmæti og áreiðanleika niðurstaðna. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Eins og fram hefur 

komið þá var hér um að ræða ítarlega spurningalistakönnun sem lögð var fyrir 

stjórnendur fyrirtækja. Við hönnun spurningalistans var leitast við að fá fram svör við 

tilgátum sem gætu sannað eða afsannað tilgátur rannsakanda.  

 

 

Grunnspurningar 

Hver svarar könnuninni? 

Mikilvægt var fyrir niðurstöður rannsóknarinnar að flokka stjórnendur í tvo hópa til að 

sjá samanburð á milli þeirra, þar sem tilgangurinn með rannsókninni var meðal annars 

að bera saman yfirstjórnendur og áhættustjórnendur. Til yfirstjórnenda flokkast 

forstjórar og framkvæmdastjórar. Þeir 

eru ávallt endanlega ábyrgir fyrir 

áhættumati fyrirtækja. 

Áhættustjórnendur er þeir sem í 

hlutarins eðli fylgja eftir 

áhættustjórnun fyrirtækisins dags 

daglega, þ.e. gæða-, umhverfis og 

öryggisstjórar. Yfirstjórnendur voru 

samkvæmt þessari flokkun 44% 

þátttakenda og áhættustjórnendur 

voru 56% eins og sjá má á mynd 3.. 

 

 

 

 

Mynd 3. Hver svara könnuninni? 



 

34 

Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu? 

Fyrirtæki sem voru með starfsmannafjöldann 1-100 voru samtals 28%, fyrirtæki með 

starfsmannafjöldann 101-300 voru samtals 42% og fyrirtæki með fjölda starfsmanna yfir 

300 voru 30% einsog  sjá má á mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í hve mörg ár hefur áhættustjórnun verið notuð með markvissum hætti hjá 

fyrirtækinu? 

Flest fyrirtækin eða 49% þeirra hafa notað áhættustjórnun á markvissan hátt undanfarin 

1-5 ár samkvæmt stjórnendum 

þeirra. 6-10 ár segja 31% 

þeirra og meira en 11 ár segja 

samtals 21% stjórnenda 

fyrirtækja. Þetta er nokkuð 

hátt hlutfall af fyrirtækjum 

sem notað hafa 

áhættustjórnun á markvissan 

hátt í 1-5 ár eins og sjá má á 

mynd 5. 
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Mynd 4. Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu? 
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Til hvaða mála/sviða nær áhættustjórnunin hjá fyrirtækinu? 

Algengast var eins og sést á mynd 6 að áhættustjórnun næði til vinnuverndar eða í 100% 

tilvika hjá fyrirtækjum í mannvirkjagerð. Þar á eftir komu aðgengismál hjá 

fjarskiptafyrirtækjum, rekstrar-, umhverfis, upplýsinga- vinnuvernd hjá veitufyrirtækjum 

allt með 86 %. Aðeins 14% fjarskiptafyrirtækja nefndu umhverfismál og fyrirtæki í 

mannvirkjagerð nefndu fjármál- og upplýsingamál í 25% tilfella. 
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Mynd 6. Til hvaða mála/sviða nær áhættustjórnunin? 
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Telur þú að áhættustjórnunin ætti að ná til fleiri mála/sviða hjá fyrirtækinu? 

Nokkuð misjafnt reyndist, eins og sjá má á mynd 7 hvort stjórnendur fyrirtækja teldu að 

áhættustjórnunin ætti að ná til fleiri mála/sviða hjá fyrirtækjunum. 57% stjórnenda 

veitufyrirtækja svöruðu spurningunni neitandi á meðan 14% til 25% stjórnenda annarra 

fyrirtækja sögðu að svo ætti að vera. 50% stjórnenda í mannvirkjagerð telja að 

áhættustjórnunin átti að ná einnig til fjármála- og upplýsingamála.   
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Mynd 7. Ætti áhættustjórnunin að ná til fleiri mála/sviða hjá fyrirtækinu? 
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Hefur verið gerð áætlun um samfelldan rekstur hjá þínu fyrirtæki? 

Niðurstöður sýna á mynd 8 að í 70% tilfella hefur 

verið gerð áætlun um samfelldan rekstur 

fyrirtækis. Í 21% tilfella hefur það ekki verið gert 

og í 9% tilvika vissi svarandi/svarendur ekki hvort 

gerð hefði verið slík áætlun hjá fyrirtækinu.  

 

 

 

 

Hvaða aðferðir eru helst notaðar þegar áhættumat er framkvæmt? 

Mynd 9 sýnir að hugarflugsfundir reyndist nokkuð mikið notuð aðferða hjá stjórnendum 

flestra fyrirtækjanna þar sem 50% stjórnenda í mannvirkjagerð, samgöngum og 

veitufyrirtækja sögðust nota þá aðferð við áhættumat. Fjarskiptafyrirtæki svörðu í 57% 

tilfella að um væri að ræða hugarflugsfundi og sviðmyndir. Atburðatrégreining er 

jafnframt notuð í 43% tilfella hjá veitufyrirtækjum. Engin aðferð er ekkert notuð en 

FMEA(FMECA er aðeins notuð af framleiðslufyrirtækjum þar sem 18% þeirra sögðust 

nota þá aðferð. 
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Mynd 8. Áætlun um samfelldan rekstur 

Mynd 9. Hvaða aðgerðir eru helst notaðar þegar áhættumat er framkvæmt? 
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4.1 Áhættustjórnun 

Hér verður gerð grein fyrir helstu ástæðum sem stjórnendur nefna um ástæður fyrir 

gerð áhættumats. Einnig hverjar helstu áskoranirnar voru og hver ávinningurinn er að 

mati stjórnenda. 

4.1.1 Ástæða fyrir áhættumati 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum þar sem spurt var um hverjar hafi verið helstu 

ástæður fyrir því að stjórnendur gera áhættumat. 

4.1.1.1 Vegna þrýstings frá viðskiptavinum 

Á mynd 10 má sjá að 55% yfirstjórnenda eru sammála eða mjög sammála því að ein af 

ástæðum fyrir áhættumatinu hafi verið vegna þrýstings frá viðskiptavinum á meðan 18% 

áhættustjórnenda telja 

svo vera. Hvorki né 

sögðu 29% 

yfirstjórnenda á móti 

29% 

áhættustjórnenda. 

27% yfirstjórnenda eru 

ósammála eða mjög 

ósammála því að 

ástæðan fyrir 

áhættumatinu hafi verið vegna þrýstings frá 

viðskiptavinum á móti 41% 

áhættustjórnenda. Samkvæmt t-prófi var 

ekki marktækur munur (t(30) = 1,99, p = 0, 

0,31 > 0,05) á afstöðu yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Eins og sjá má á mynd 

var meðaltalseinkunn yfirstjórnenda 3,2 en 

áhættustjórnendur voru með 

meðaltalseinkunnina 2,9.  

Mynd 10. Vegna þrýstings frá viðskiptavinum ein af ástæðum fyrir áhættumati 

Mynd 11. Þrýstingur frá viðskiptavinum umreiknuð  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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Mynd 13. Til að tryggja samfellan rekstur umreiknuð  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 

 

 

 

4.1.1.2 Til að tryggja samfelldan rekstur 

 

Á mynd 12 má sjá að 82% yfirstjórnenda eru sammála eða mjög sammála því að ein af 

ástæðum fyrir áhættumatinu hafi verið til að tryggja samfelldan rekstur fyrirtækisins á 

meðan 67% 

áhættustjórnenda 

telja svo vera. Hvorki 

né sögðu 9% 

yfirstjórnenda á móti 

11% 

áhættustjórnenda. 

9% yfirstjórnenda eru 

ósammála eða mjög 

ósammála því að 

ástæðan fyrir áhættumatinu hafi verið vegna 

þrýstings frá viðskiptavinum á móti 22% 

áhættustjórnenda. Samkvæmt t-prófi var 

ekki marktækur munur (t(30) = 1,99, p = 0, 

0,21 > 0,05) á afstöðu yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Eins og sjá má á mynd 13 

var meðaltalseinkunn yfirstjórnenda 4,2 en 

áhættustjórnendur voru með 

meðaltalseinkunnina 3,8. 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Til að tryggja samfelldan rekstur 
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Mynd 15. Lagalegar kröfur umreiknaðar 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 

 

4.1.1.3 Lagalegar kröfur 

 

Á mynd 14 má sjá að 45% 

yfirstjórnenda eru 

sammála eða mjög 

sammála því að ein af 

ástæðum fyrir 

áhættumatinu hafi verið 

lagalegar kröfur á meðan 

83% áhættustjórnenda 

telja svo vera. Hvorki né 

sögðu 55% yfirstjórnenda 

á móti 17% áhættustjórnenda. Sammála eða 

mjög ósammála reyndist enginn stjórnandi vera. 

Samkvæmt t-prófi var marktækur munur (t(30) 

= 1,99, p = 0, 0,00 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og sjá 

má á mynd 15 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 3,5 en áhættustjórnendur voru 

með meðaltalseinkunnina 4,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Lagalegar kröfur ein af ástæðum fyrir áhættumati 
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4.1.2 Áskoranir við gerð áhættumats 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum þar sem spurt var um hvað stjórnendur teldu 

reynast erfiðast þegar kemur að áhættumati. 

 

4.1.2.1 Að virkja starfsfólk 

Á mynd 16 má sjá að 33% yfirstjórnenda eru sammála eða mjög sammála því að ein af 

áskorunum við áhættumatið hafi verið að virkja starfsfólk fyrirtækisins á meðan 57% 

áhættustjórnenda 

telja svo vera. Hvorki 

né sögðu 42% 

yfirstjórnenda á móti 

21% 

áhættustjórnenda. 

25% yfirstjórnenda 

eru ósammála eða 

mjög ósammála því að 

ein af áskorunum við 

áhættumatið hafi verið að virkja starfsfólk 

fyrirtækisins á móti 21% áhættustjórnenda. 

Samkvæmt t-prófi var marktækur munur 

(t(30) = 1,99, p = 0, 0,01 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og 

sjá má á mynd 17 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 3,0 en áhættustjórnendur 

voru með meðaltalseinkunnina 3,6. 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Áskorun að virkja starfsfólk 

Mynd 17. Að virkja starfsfólk umreiknað 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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Mynd 19. Að virkja yfirstjórnendur umreiknað 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 

4.1.2.2 Að virkja yfirstjórnendur 

 

Á mynd 18 má sjá að 25% yfirstjórnenda eru sammála því að ein af áskorunum við 

áhættumatið hafi verið að virkja yfirstjórnendur fyrirtækisins á meðan 68% 

áhættustjórnenda voru 

mjög sammála eða 

sammála. Hvorki né 

sögðu 25% 

yfirstjórnenda á móti 

21% áhættustjórnenda. 

50% yfirstjórnenda eru 

ósammála eða mjög 

ósammála því að ein af 

áskorunum við 

áhættumatið hafi verið að virkja starfsfólk 

fyrirtækisins á móti 11% áhættustjórnenda. 

Samkvæmt t-prófi var marktækur munur 

(t(30) = 1,99, p = 0, 0,00 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og 

sjá má á mynd 19 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 2,6 en áhættustjórnendur 

voru með meðaltalseinkunnina 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Áskorun að virkja yfirstjórnendur 
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4.1.2.3 Að skilgreina mælanleg markmið 

 

Á mynd 20 má sjá að 60% yfirstjórnenda eru sammála því að ein af áskorunum við 

áhættumatið hafi verið að skilgreina mælanleg markmið á meðan 31% 

áhættustjórnenda voru 

mjög sammála eða 

sammála. Hvorki né 

sögðu 30% 

yfirstjórnenda á móti 

44% 

áhættustjórnenda. 

10% yfirstjórnenda eru 

ósammála eða mjög 

ósammála því að ein af 

áskorunum við áhættumatið hafi verið að 

virkja starfsfólk fyrirtækisins á móti 25% 

áhættustjórnenda. Samkvæmt t-prófi var 

marktækur munur (t(30) = 1,99, p = 0, 0,1 > 

0,05) á afstöðu yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Eins og sjá má á mynd 

21 var meðaltalseinkunn yfirstjórnenda 3,5 

en áhættustjórnendur voru með 

meðaltalseinkunnina 3,2. 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Áskorun að skilgreina mælanleg markmið  

Mynd 21. Að skilgreina mælanleg markmið umreiknað  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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Mynd 23. Bætt ímynd að mati stjórnenda umreiknuð 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og 
mjög sammála er 5 

4.1.3 Ávinningur af áhættumati 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum þar sem spurt var um það hvort stjórnendur 

teldu að áhættumat stuðlaði að ávinningi í formi bættrar ímyndar, betri ákvörðunartöku 

og aukinni þekkingar innann fyrirtækisins. 

 

4.1.3.1 Bætt ímynd 

Á mynd 22 má sjá að 75% yfirstjórnenda eru sammála því að ávinningur af 

áhættustjórnun er bætt 

ímynd fyrirtækisins á 

meðan 44% 

áhættustjórnenda voru 

mjög sammála eða 

sammála. Hvorki né 

sögðu 55% 

yfirstjórnenda á móti 

17% áhættustjórnenda. 

Sammála eða mjög 

ósammála reyndist enginn stjórnandi vera. 

Samkvæmt t-prófi var marktækur munur (t(30) 

= 1,99, p = 0, 0,00 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og sjá 

má á mynd 23 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 4,0 en áhættustjórnendur voru 

með meðaltalseinkunnina 3,8. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Bætt ímynd að mæti stjórnenda 
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Mynd 25. Betri ákvarðanataka að mati stjórnenda umreiknuð  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 

4.1.3.2 Betri ákvarðanataka 

Eins og sjá má á mynd 24 sögðust samtals 89% áhættustjórnenda vera sammála eða 

mjög sammála því að 

áhættustjórnun leiði til 

betri ákvarðanatöku á 

móti 50% 

yfirstjórnenda. Hvorki 

né sögðu 25% 

yfirstjórnenda á móti 

engum 

áhættustjórnenda. 

Mjög ósammála voru 

25% yfirstjórnenda og 11% 

áhættustjórnenda. Samkvæmt t-prófi var 

ekki marktækur munur (t(30) = 1,99, p = 0, 

0,18 > 0,05) á afstöðu yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Eins og sjá má á mynd 25 

var meðaltalseinkunn yfirstjórnenda 3,8 en 

áhættustjórnendur voru með 

meðaltalseinkunnina 4,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Betri ákvarðanataka að mati stjórnenda 
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4.1.3.3 Aukin þekking innan fyrirtækisins 

 

Eins og sjá má á mynd 26 sögðust samtals 75% yfirstjórnenda vera sammála því að 

áhættustjórnun leiði til 

aukinnar þekkingar 

innan fyrirtækisins á 

móti 78% 

áhættustjórnenda voru 

mjög sammála eða 

sammála. Hvorki né 

sögðu sagði enginn 

yfirstjórnenda á móti 

11% áhættustjórnenda. 

Mjög ósammála voru 25% yfirstjórnenda og 

11% áhættustjórnenda. Samkvæmt t-prófi 

var ekki marktækur munur (t(30) = 1,99, p = 

0, 0,39 > 0,05) á afstöðu yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Eins og sjá má á mynd 27 

var meðaltalseinkunn yfirstjórnenda 3,5 en 

áhættustjórnendur voru með 

meðaltalseinkunnina 3,7. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Aukin þekking innan fyrirtækisins 

Mynd 27. Aukin þekking að mati stjórnenda umreiknuð  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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Mynd 29. Skipulagið tekur til áhættustjórnunar umreiknað 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög sammála er 5 

 

4.2 Skipulag og menning fyrirtækisins 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum þar sem stjórnendur voru spurðir um það hvort 

skipulag fyrirtækjanna taki mið af áhættustjórnun, hvort menning fyrirtækisins styðji við 

áhættustjórnunina og hvort mikilvægi þátttöku starfsfólks væri metin í áhættumati. 

 

4.2.1 Skipulag fyrirtækisins tekur tillit til áhættustjórnunar 

 

Eins og sjá má á mynd 28 sögðust samtals 45% yfirstjórnenda vera sammála eða mjög 

sammála því að 

skipulag fyrirtækisins 

taki tillit til 

áhættustjórnunar á 

móti 65% 

áhættustjórnenda. 

Hvorki né sögðu sagði 

45% yfirstjórnenda á 

móti 12% 

áhættustjórnenda. 

Mjög ósammála var 9% yfirstjórnenda á 

móti 24% áhættustjórnenda. Samkvæmt t-

prófi var ekki marktækur munur (t(30) = 

1,99, p = 0, 0,39 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins 

og sjá má á mynd 29 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 3,55 en áhættustjórnendur 

voru með meðaltalseinkunnina 3,47. 

 

 

 

Mynd 28. Skipulag fyrirtækisins tekur tillit til áhættustjórnunar 
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4.2.2 Menning fyrirtækisins styður vel við áhættustjórnun 

 

Eins og sjá má á mynd 30 sögðust samtals 73% yfirstjórnenda vera sammála eða mjög 

sammála því að 

menning fyrirtækisins 

styðji vel við 

áhættustjórnun hjá 

fyrirtækinu á móti 50% 

áhættustjórnenda. 

Hvorki né sögðu sagði 

18% yfirstjórnenda á 

móti 28% 

áhættustjórnenda. 

Mjög ósammála var 9% yfirstjórnenda á móti 

22% áhættustjórnenda. Samkvæmt t-prófi 

var ekki marktækur munur (t(30) = 1,99, p = 

0, 0,08 > 0,05) á afstöðu yfirstjórnenda og 

áhættustjórnenda. Eins og sjá má á mynd 31 

var meðaltalseinkunn yfirstjórnenda 3,8 en 

áhættustjórnendur voru með 

meðaltalseinkunnina 3,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30. Menning fyrirtækisins styður vel við áhættustjórnun 

Mynd 31. Menningin styður við áhættustjórnunina umreiknuð  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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4.2.3 Þátttaka starfsfólks í áhættumati 

 

Eins og sjá má á mynd 32 

sögðust samtals 94% 

áhættustjórnenda vera 

sammála eða mjög sammála 

því að þátttaka starfsfólk í 

áhættumati sé mikilvæg á 

móti 64% yfirstjórnenda. 

Hvorki né sögðu 36% 

yfirstjórnenda á móti 6% 

áhættustjórnenda. Sammála 

eða mjög ósammála reyndist enginn stjórnandi 

vera. Samkvæmt t-prófi var marktækur munur 

(t(30) = 1,99, p = 0, 0,00 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og sjá 

má á mynd 33 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 3,8 en áhættustjórnendur voru 

með meðaltalseinkunnina 4,7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 32. Þátttaka starfsfólks í áhættumati 

Mynd 33. Þátttöku starfsfólk í áhættumati umreiknuð  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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4.3 Hlutverk stjórnenda 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum þar sem spurt var um mikilvægi stuðnings 

stjórnenda, hvort væntingar stjórnenda skili sér til starfsfólks og mikilvægi 

upplýsingaflæðis að mati stjórnenda. 

 

4.3.1 Stuðningur stjórnenda 

 

Eins og sjá má á 

mynd 34 sögðust 

samtals 82% 

yfirstjórnenda vera 

sammála eða mjög 

sammála því að 

stuðningur 

stjórnenda í 

áhættumati sé 

mikilvægur á móti 

100% áhættustjórnenda. Hvorki né sögðu 

36% yfirstjórnenda. Sammála eða mjög 

ósammála reyndist enginn stjórnandi vera. 

Samkvæmt t-prófi var marktækur munur 

(t(30) = 1,99, p = 0, 0,01 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og 

sjá má á mynd 35 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 4,2 en áhættustjórnendur 

voru með meðaltalseinkunnina 4,8. 

 

 

 

 

Mynd 34. Stuðningur stjórnenda er mikilvægur 

Mynd 35. Stuðningur stjórnenda umreiknaður 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og 
mjög sammála er 5 
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4.3.2 Væntingar stjórnenda 

 

Eins og sjá má á mynd 

36 sögðust samtals 45% 

áhættustjórnenda vera 

sammála eða mjög 

sammála því að 

væntingar stjórnenda 

fyrirtækisins varðandi 

áherslur í áhættumati 

skili sér vel til starfsfólks 

á móti 44% 

yfirstjórnenda. Hvorki né sögðu 45% 

yfirstjórnenda á móti 22% áhættustjórnenda. 

Ósammála eða mjög ósamála voru 9% 

yfirstjórnenda og 33% áhættustjórnenda. 

Samkvæmt t-prófi var ekki marktækur munur 

(t(30) = 1,99, p = 0, 0,22 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og sjá 

má á mynd 37 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 3,5 en áhættustjórnendur voru 

með meðaltalseinkunnina 3,1 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36. Væntingar stjórnenda skila sér til starfsfólks 

Mynd 37. Væntingar stjórnenda umreiknað  
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og mjög 
sammála er 5 
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4.3.3 Upplýsingamiðlum 

 

Eins og sjá má á mynd 

38 sögðust samtals 

82% 

áhættustjórnenda 

vera sammála eða 

mjög sammála því að 

upplýsingamiðlun væri 

mikilvæg þegar kemur 

að áhættumati á móti 

94% yfirstjórnenda. 

Hvorki né sögðu 18% yfirstjórnenda á móti 

6% áhættustjórnenda. Sammála eða mjög 

ósammála reyndist enginn stjórnandi vera. 

Samkvæmt t-prófi var marktækur munur 

(t(30) = 1,99, p = 0, 0,01 > 0,05) á afstöðu 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda. Eins og 

sjá má á mynd 39 var meðaltalseinkunn 

yfirstjórnenda 4,0 en áhættustjórnendur 

voru með meðaltalseinkunnina 4,6.  

 

 

 

 

 

Mynd 38. Mikilvægi upplýsingamiðlunar að mati stjórnenda 

Mynd 39. Upplýsingamiðlun umreiknuð 
á kvarðanum 1-5 þar sem mjög ósammála er 1 og 
mjög sammála er 5 
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5  Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar greindar nánar og útskýrt hversu vel 

niðurstöðurnar falla að fræðunum og tilgátunum sem settar voru fram ásamt 

samanburði við erlenda rannsókn. Fyrst verður farið yfir ástæður að áhættumati, 

áskoranir og ávinning. Því næst skipulag fyrirtækja, menningu og mikilvægi stjórenda.  

Þá  verður gerð grein fyrir helstu takmörkunum og styrkleikum þessa 

rannsóknarverkefnis. Í lok kaflans verður svo fjallað um hagnýtingu rannsóknarinnar 

sem jafnframt  eru lokaorð verkefnisins. 

5.1 Meginniðurstöður rannsóknarinnar 

Upplifun og afstaða stjórnenda var í flestum tilfellum í samræmi við rannsóknartilgátur, 

afstaða stjórnenda til áhættustjórnunar var nokkuð mismunandi eftir því hvort um 

yfirstjórnanda eða áhættustjórnanda var að ræða. Munurinn er marktækur í nokkrum 

tilfellum. Hvort að betri ákvarðanir séu teknir fyrir tilstuðlan áhættustjórnunar og hvort 

fyrirtækisins taki tillit til áhættustjórnunar þá reyndist ekki martækur munur á svörum 

stjórnenda. Marktækur munur reyndist vera á milli stjórnenda varðandi hvort væntingar 

stjórnenda fyrirtækisins varðandi áherslur í áhættumati skil sér vel til starfsfólks þar sem 

33% áhættustjórnenda reyndust því ósammála eða mjög ósammála á móti 9% 

yfirstjórnenda. 
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5.1.1 Ástæður við áhættumati 

Ástæður fyrir áhættumati fyrirtækja geta verið ólíkar eins og gefur að skilja. Fyrirtæki í 

efnaiðnaði glímir við öðruvísi hættur og áhættur en fyrirtæki sem framleiðir fatnað, 

matvælaframleiðsla og ritfangaverslun glíma við mjög ólíka áhættuþætti í sínum rekstri 

og að lokum má ímynda sér muninn á áhættum í rekstri álfyrirtækis annars vegar og 

veitufyrirtækis hins vegar. Stjórnendur þurfa að greina þá þætti sem skipta máli í rekstri 

fyrirtækja og átta sig á hvaða áhættu þarf að greina. 

Samkvæmt þessari rannsókn þá var aðalástæðan fyrir áhættumati viðkomandi 

fyrirtækis að mati yfirstjórnenda sú að tryggja samfelldan rekstur, eða í 82% tilvika en að 

mati áhættustjórnenda voru það lagalegar kröfur, eða í 83% tilvika. Einungis 45% 

yfirstjórnenda sögðu ástæðuna vera vegna lagalegra krafna en 67% áhættustjórnenda til 

að tryggja samfelldan rekstur. Marktækur munur reiknast á milli yfir- og 

áhættustjórnenda samkvæmt t-prófi þegar lagalegar kröfur eru nefndar en ekki í 

sambandi við samfelldan rekstur. Áhugavert er að sjá að 55% yfirstjórnenda taka ekki 

afstöðu til lagalegu krafnanna og svara hvorki né á móti aðeins 17% áhættustjórnenda. 

Samkvæmt Vinnueftirliti ríkisins (2007) þá ber atvinnurekandi ábyrgð á að gerð sé 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað (Vinnueftirlit, 2007). Eðlilegra hefði verið að 

mati rannsakanda að allir stjórnendur taki afstöðu þessa mála flokks og að áhættumat 

sé gert meðal annars vegna þessara lagaskuldbindinga.  Þrýstingur frá viðskiptavinum 

hefur oft mikil áhrif á rekstur fyrirtækja og voru 55% yfirstjórnenda á því að svoleiðis 

þrýstingur væri ástæða fyrir áhættumati á móti 18% áhættustjórnenda. Samkvæmt t-

prófi mælist ekki marktækur munur þar á. Það má að yfirstjórnendur hafi meiri 

utanaðkomandi þrýsting enda andlit fyrirtækisins út á við, en þessi munur getur valdið 

hættu á borð þá sem stjórnendur NASA glímdu við þegar þeir töldu sig ekki geta frestað 

geimskotinu eins fram kom í skýrslu forseta nefndarinnar (Rogers Commission report, 

1986). 
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5.1.2 Áskoranir við gerð áhættumats 

Eðlilegt er að alls konar áskoranir komi upp þegar farið er útí það ferli að gera 

áhættumat. Ansi mörgu þarf að huga að og ekki er ólíklegt að óvæntir atvik komi upp 

sem taka þarf á. Það getur verið mikil breyting í því fólgin að koma á áhættustjórnun og 

mjög líklegt að byrjunin sé holótt hjá mörgum og óvæntir þætti jafnvel úr óvæntum 

áttum geta verið ljár í þúfu. 

Í þessari rannsókn kom fram að megin áskorunin við gerð áhættumats væri að virkja 

yfirstjórnendur en 25% yfirstjórnenda nefndu þá ástæðu á móti 68% áhættustjórnenda. 

Það bendir til þess að í sumum tilfellum vanti skuldbindingu hjá yfirstjórnendum 

gagnvart verkefninu. Verkefnið gæti mögulega verið að reynast of erfitt fyrir 

stjórnandann, jafnvel áhugaleysi eða vanmat á umfangi verkefnisins. Yfirstjórnendur 

gætu hreinlega ætlast til að áhættustjórnandinn sjái um þennan málaflokk og vill jafnvel 

bara verið haldið utan við þetta ferli, vera á sínum stað óáreittur og ekki spenntur fyrir 

breytingum eða átkökum. Þarna reynir á skuldbindingu stjórnenda eins og ISO 31000 

staðallinn leggur mikla áherslu á og segir að þegar kemur á að áhættustjórnun að þá sé 

um að ræða skuldbindingu til framtíðar og stuðningur yfirstjórnenda grundvallaratriði 

fyrir skilvirkja áhættustjórnun (ISO 31000, 2009). Marktækur munur mælist samkvæmt 

t-prófi á milli yfir- og áhættustjórnenda.  

Einnig reynist oft erfitt að virkja almennt starfsfólk í vinnunni tengda 

áhættustjórnuninni og í 57% tilvika hjá áhættustjórnendum og 33% tilvika hjá 

yfirstjórnenda er þessi þáttur nefndur og mælist marktækur munur á milli yfir- og 

áhættustjórnenda samkvæmt t-prófi.  Enn eru áhættustjórnendurnir með þennan þátt 

hærri, að virkja mannskapinn í verkefnið. Bendir til þess að þessi þáttur mæði mest á 

áhættustjórnendum og að stuðningur fáist ekki frá öllum sem eiga að vera með, taka 

þátt. Samkvæmt skýrslu Accenture (2011) sem fjallað var um í örðum kafla þessa 

verkefnis var einmitt komið inn á þetta mikilvægi, að virkja áhættuvitund hjá öllum 

aðilum innan fyrirtækis.   

Að skilgreina mælanleg markmið getur reynst snúið og nefna 60% yfirstjórnenda 

þann þátt á móti 31% áhættustjórnenda. Marktækur munur mælist með t-prófi á milli 

yfir- og áhættustjórnenda. Í þessu sambandi er áhugavert að velta því fyrir sér hver ber 

ábyrgðina á þessum þætti áhættumatsins, hvort það sé meira á ábyrgð 
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áhættustjórnenda og þeir jafnvel þjálfaðri í því að skilgreina markmiðin. Yfirstjórnendum 

vex það kannski í augum að fara að skilgreina mælanleg markmið vegna þess að þeir 

gera það sjaldnar og þeir ekki með þjálfunina og/eða yfirsýnina sem þarf til. Samkvæmt 

ISO 31010 (2009) er þarna um að ræða risk identifacation eða að uppgötva áhættu. Um 

er að ræða ferli sem er notað til að finna áhættuþættina og skrásetja þá. Marga þætti 

þarf að taka inn í reikninginn og má nefna lög og reglugerðir, umhverfi og væntanlega 

atburði, til dæmis. Það má gera ráð fyrir að þjálfun þurfi til að gata sinnt þessum þætti 

áhættustjórnunar á markvissan og skilvirkan þátt og gerir rannsakandi ráð fyrir að það 

mæði yfirleitt meira á áhættustjórnendunum. 

5.1.3 Ávinningur af áhættumati 

Þegar fyrirtæki fer út í þá kostnaðarsömu og tímafreku aðgerð að gera áhættumat 

má slá því föstu að það sé til þess að fá einhvern ávinning út úr því fyrir viðkomandi 

fyrirtæki. Góð ímynd og orðspor er mjög dýrmætt fyrir allan rekstur og eins öryggi 

starfsmanna. Eins og áður hefur komið fram þá eru fyrirtæki svo ólík að ávinningurinn er 

í ólíkum formum. Það getur verið himinn og haf á milli þeirra þátta sem metnir eru 

mikilvægur ávinningur við gerð áhættumats. Allt fer það eftir stærð og gerð fyrirtækis. 

Að mati yfirstjórnenda er helsti ávinningurinn bætt ímynd og aukin þekking innan 

fyrirtækis eða í 75% tilvika. Áhættustjórnendur mátu betri ákvarðanatöku helsta 

ávinninginn eða í 89% tilvika á móti 50% yfirstjórnenda og þar mælist marktækur munur 

á milli yfir- og áhættustjórnenda samkvæmt t-prófi. Áhættustjórnendur sögðu bætta 

ímynd vera ávinning í 44% tilvika en aukna þekkingu innan fyrirtækis í 78% tilvika og ekki 

mælist marktækur munur þar á milli yfir- og áhættustjórnenda. Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að yfirstjórnendur horfi meira út fyrir fyrirtækið en áhættustjórnendur, meti 

meiri ávinning í ímyndarlegu tilliti. Þeir eru líka sýnilegri út á við en áhættustjórnendur 

og það skiptir þá því sennilega meira máli meðal annars þess vegna. Vilja ekki allir 

yfirstjórnendur verið stoltir fulltrúar fyrirtækis síns hvar sem þeir koma og hvern sem 

þeir hitta? Þessar niðurstöður eru í samræmi við skýrslu Accenture (2011) þar sem 

stjórnendur meta rekstrarlegan ávinning mikið, að virkja áhættuvitund til að taka betri 

ákvarðanir, fara eftir lögum og reglugerðum og ná þannig betri ímynd og þar af leiðandi 

samkeppnisforskoti.    
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5.1.4 Skipulag og menning fyrirtækisins 

Mjög mikilvægt er að skipulag fyrirtækis og menning þess styðji við starfsemina og fólkið 

sem er að vinna vinnuna. Flestir hafa unnið á nokkrum ólíkum vinnustöðum og því 

kynnst ólíkum menningum og skipulagi innan fyrirtækja og fundið hvað þetta er mikill 

áhrifavaldur á öllum sviðum reksturs. Ekki síst upp á vellíðan á vinnustað, starfsánægju 

starfsmanna og og þar af leiðandi vinnuframlag og fleira.  

Ekki reyndist marktækur munar á milli stjórnenda þegar þeir voru inntir eftir því hvort 

skipulag fyrirtækisins tæki tilliti til áhættustjórnunar þar sem samtals 45% yfirstjórnenda 

var sammála eða mjög sammála því að skipulag fyrirtækisins taki tillit til 

áhættustjórnunar á móti 65% áhættustjórnenda. Skilvirk og skipulögð skipulagsheild er 

grundvöllur árangursríkrar áhættustjórnunar og hefði rannsakandi viljað sjá hærra 

hlutfall stjórnenda sammála eða mjög sammála því að skipulag fyrirtækis tæki tillit til 

áhættustjórnunar. Það verður þó að hafa í huga, eins og Mintzberg (1993) kemur inn á, 

að engin algild lögmál gilda um skilvirka skipulagsheild.  Nauðsynlegt er að gera sér grein 

fyrir og skilja sérstöðu skipulagsheildarinnar og fer það eftir verkefnum og umhverfi 

hverju sinni hvernig hún á að vera. Í því sambandi má velta því fyrir sér hvort 

skipulagsheildir séu nógu vel skilgreindar hjá fyrirtækjunum til að virka með 

áhættustjórnuninni. Mintzberg (1993) kemur líka inn á mikilvægi skuldbindingar og 

ígrundunar, eru það kannski þættir sem eru ekki að virka eins og skildi hjá 

fyrirtækjunum. Samkvæmt ISO 31000 (2009) er hönnun skipulags grundvallaratriði ef 

innleiðing áætlunar á að takast og því mjög mikilvægt að leggja mikla vinnu í 

undirbúning og hönnun skipulags. 

Að sama skapi reyndist ekki marktækur munur á því hvort stjórnendur væru því 

sammála að menning fyrirtækisins styðji vel við áhættustjórnun þar sem 73% 

yfirstjórnenda vora sammála eða mjög sammála því að menning fyrirtækisins styðji vel 

við áhættustjórnun hjá fyrirtækinu á móti 50% áhættustjórnenda. Yfirstjórnendur meta 

þarna stuðning menningar fyrirtækis meiri en áhættustjórnendur. Fyrirtækjamenning 

mótar hegðun starfsmanna, félagsleg samskipti, býr til ýmis viðhorf og hefur mikil áhrif á 

hvernig utanaðkomandi áreiti eru túlkuð innan skipulagsheildar, meðal annars (De Long 

& Fahey, 2000; Schein, 2004). Í þessu samhengi veltir rannsakandi því fyrir sér hvort ein 
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algild menning sé innan fyrirtækis þvert á öll stöðugildi, sama hversu ofarlega eða 

neðarlega í skipuritinu hver einstaklingur er. Eða gæti verið örlítill munur á milli 

menninga innan fyrirtæka, sérstaklega þegar þau eru mannmörg eins og í flestum 

tilvikum þessarar rannsóknar. Gætu ekki vel reynst menningarkimar innan stóra 

samhengisins. Það getur verið svo ólíkt viðfangsefni hinna ólíku hópa innan stórra 

fyrirtækja að það má leiða líkum að því að það sé ekkert óeðlilegt við það að það 

myndist einhverjir ólíkir undirhópar í menningunni. Það er til dæmis himinn og haf á 

milli starfsmanns sem situr og vinnur á skrifstofu alla daga eða starfsmanns sem stjórnar 

stórri vinnuvél uppi á hálendinu til dæmis. Svo má velta því fyrir sér hvort einhver 

menning innan fyrirtækis sé meira ríkjandi og ráðandi en önnur. Yfirstjórnendur hafa 

yfirleitt mesta vægið innan fyrirtækja og kannski er þeirra menning ráðandi og þeir meta 

þá gildi menningarinnar út frá sínu sjónarhorni en áhættustjórnandinn sér bæði 

menningu yfirstjórnandans og áhættustjórnandans og finnur fyrir sköruninni sem hefur 

þá sést hér í niðurstöðunum. Dæmi um mikilvægi og vægi menningar er Challenger 

slysið (Rogers Commission report, 1986) til dæmis. Þar virðist fyrirtækjamenning þessa 

risafyrirtækis ekki hafa verið stöðluð yfir heildina og mikil gjá á milli yfir- og undirmanna 

NASA. 

Hvað varðar mikilvægi starfsfólks í áhættumati þá reyndist marktækur munur á milli 

stjórnenda þar sem 94% áhættustjórnenda vora sammála eða mjög sammála því að 

þátttaka starfsfólks í áhættumati sé mikilvæg á móti 64% yfirstjórnenda. Það segir sig nú 

bara sjálf að mikilvægt er að sem flestir og þá helst allir komi að áhættumati fyrirtækis 

og gæti það verið mjög mikilvægur liður í að koma á áhættuvitund samanber skýrslu 

Accentura (2011). Áhættustjórnendur virðast gera sér grein fyrir þessu mikilvægi og 

yfirstjórnendur virðast vanmeta þennan þátt. 
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5.1.5 Hlutverk stjórnenda 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður hvað varðar hlutverk stjórnenda þá reyndist ekki 

marktækur munur hvað varðar mikilvægi stuðnings stjórnenda þar sem 82% 

yfirstjórnenda reyndist vera sammála eða mjög sammála því að stuðningur stjórnenda í 

áhættumati sé mikilvægur á móti 100% áhættustjórnenda. Þarna kemur skýrt fram sú 

krafa áhættustjórnenda um stuðning yfirmanna þegar kemur að áhættustjórnun innan 

fyrirtækja. Taka verður tillit til þess að um framtíðarskuldbindingu (ISO 31000, 2009) er 

að ræða og krefst áhættustjórnun því seiglu og úthalds allra stjórnenda. Peter Drucker 

(2004) fjallar um mikilvægi þess að yfirstjórnendur geri sér grein fyrir ábyrgð sinni 

gagnvart fyrirtækinu og að þeir beri ábyrgð á heildarhagsmunum þess. Hann nefnir 

nauðsyn þess að yfirstjórnendur tileinki sér hugsunina „við“ frekar en „ég“ og setji 

þannig þarfir fyrirtækis ofar sínum eigin. Krafa áhættustjórnenda er mjög skýr hvað 

þetta varðar og yfirstjórnendur meta sig nokkuð öfluga í verkefninu. 

Væntingar stjórnenda fyrirtækjanna virðist skila sér að nokkru leyti eða í 44% tilfella að 

mati yfirstjórnenda en í 45% tilvika hjá áhættustjórnendum. Fyrrnefndur Drucker (2004) 

kemur inn á að góðir stjórnendur, þeir sem ná árangri í rekstri fyrirtækis viti að þeir eru 

endanlega ábyrgir fyrir velgengni fyrirtækis og að þá ábyrgð er ekki hægt að framselja til 

undirmanna. Ef væntingar og þá hlutverk hvers og eins er vel skilgreint þá ætti góður 

árangur að nást og þá um leið er væntingum yfirstjórnenda mætt. Samkvæmt ISO 31000 

(2009) þá er mikilvægi skýrra hlutverka seint ofmetin og í eftirliti og endurskoðun 

áhættustjórnunar er það lykilatriði að væntingar séu skýrar og í framhaldinu að það sé 

algerlega á hreinu hver ber hvaða ábyrgð og er þetta mikilvægur hlekkur í að geta mætt 

væntingum yfirstjórnenda. Hvað varðar mikilvægi upplýsingarmiðlunar þá reyndist 82% 

áhættustjórnenda vera sammála eða mjög sammála því að upplýsingamiðlun væri 

mikilvæg þegar kemur að áhættumati á móti 94% yfirstjórnenda. Eins og greinilega má 

sjá á niðurstöðum eru flestir stjórnendur meðvitaðir um mikilvægi upplýsingamiðlunar 

innan fyrirtækja þegar kemur að áhættustjórnun. Á mynd 2 í umfjöllunum ISO 31000 má 

sjá hvernig flæði lykilþátta áhættustjórnunar þarf að vera til staðar. Setja þarf markmið 

með tilliti til innri og ytri þátta, finna og skrásetja áhættuþætti, skilja áhættu og 

umfangið, meta áhættu, koma á verkferlum og sinna eftirliti og endurskoðun(ISO, 2009). 

Eins og gefur að skilja er upplýsingarmiðlun grundvöllur þess að þetta ferli virki og verði 

fyrirtækinu til gagns.  
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5.2 Réttmæti tilgátna 

 

Tilgáta 1. Áhættustjórnendur frekar en yfirstjórnendur telja áhættustjórnun leiða 

til betri ákvörðunartöku. Tilgátan samræmdist ekki niðurstöðum rannsóknarinnar þar 

sem ekki reyndist vera marktækur munur á milli áhættustjórnenda og yfirstjórnenda. 

Stjórnendur virðast nokkuð sammála um að áhættustjórnun leiði til betri 

ákvörðunartöku. 

 

Tilgáta 2. Yfirstjórnendur frekar en áhættustjórnendur telja að skipulag 

fyrirtækisins taki tillit til áhættustjórnunar. Tilgátan samræmdist niðurstöðum 

rannsóknarinnar og reyndist vera marktækur munur á milli áhættustjórnenda og 

yfirstjórnenda. Yfirstjórnendur telja skipulag fyrirtækisins taki tillit til áhættustjórnunar 

en áhættustjórnendur telja að gera megi betur hvað þetta varðar. 

 

Tilgáta 3. Áhættustjórnendum telja væntingar stjórnenda fyrirtækisins varðandi 

áherslur í áhættumati frekar en yfirstjórnendum skila sér vel til starfsfólksins.  

Tilgátan samræmdist niðurstöðum rannsóknarinnar og reyndist vera marktækur munur 

á milli áhættustjórnenda og yfirstjórnenda. Áhættustjórnendur virðast samkvæmt þessu 

telja að það vanti nokkuð upp á að áherslur í áhættumati skili sér til starfsfólksins. 

Væntanleg skýring er sú að áhættustjórnendur eru þeir sem fylgja þurfa eftir áherslum 

fyrirtækju í áhættumati og verða því frekar varir við ef misbrestur sé á þessu. 
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5.3 Helstu annmarkar og styrkleikar 

Helstu annmarkar á rannsókninni að mati rannsakanda er að hér var um að ræða 

valkvæða spurningalistakönnun sem gæti hafa leitt til þess að þeir aðilar sem hafa 

áhuga á málefninu svara, en þeir sem ekki hafa áhuga eða staða fyrirtækjanna er slæm í 

þessum málaflokki gátu valið að svara ekki. Þetta gæti þýtt að þau fyrirtæki sem tóku 

þátt í rannsókninni eru hugsanlega betur stödd hvað varðar áhættustjórnun en fyrirtæki 

sem veigruðu sér við eða vildu ekki taka þátt. Hlutfall yfirstjórnenda var lægra eða 44% 

en hlutfall áhættustjórnenda mældist 56% sem getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Enn 

fremur var ekki spurt út í kyn og aldur svarenda og því vantar þær upplýsinga í 

útreikningana og það getur haft áhrif því viðhorf kynjanna geta verið ólík.  

Helstu styrkleikar á rannsókninni voru hversu góð þátttaka stjórnenda fyrirtækja var, 

spurningalistakönnunin var send til 46 fyrirtækja og svör bárust frá 30 þeirra eða 65% 

fyrirtækjanna. Spurningum var vel svarað og tilfinning rannsakanda var sú að 

þátttakendur væru áhugasamir og tóku afstöðu til allra spurninga sem fyrir þá var lagt. 
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6 Hagnýting rannsóknarinnar og lokaorð 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá er ánægjulegt hversu margir stjórnendur 

fyrirtækja virðast almennt vera að vinna markvisst að áhættustjórnun innan sinna 

fyrirtækja. Viðhorf stjórnenda eru almennt jákvæð. Gagnlegt er að rýna þá þætti sem 

stjórnendur nefna sem þá þætti sem reynast þeim erfiðastir þegar að áhættustjórnun 

kemur. 

 Það sem er neikvætt og áhyggjuefni er að yfirstjórnendur og áhættustjórnendur 

virðist upplifa ákveðna þætti innan áhættustjórnunar og stjórnun almennt í fyrirtækjum 

á ólíkan hátt. Þetta er kannski ekki óeðlilegt því að hlutverkin og ábyrgðin er misjöfn. 

Yfirstjórnendur eru ábyrgir fyrir öllum ákvörðunum og rekstri fyrirtækisins á meðan 

áhættustjórnandinn þarf að framfylgja þáttum áhættustjórnunar. 

Það er ekki sjálfgefið að áhættustjórnun leiði til betri ákvarðana og stjórnunar 

fyrirtækja. Ef stjórnendur hunsa þær vísbendingar og þann aga sem áhættustjórnun 

felur í sér þá er það mikil sóun en erfitt að ráða við. Ábyrgð yfirstjórnenda er því mikil og 

í raun er áhættustjórnun ómöguleg nema  yfirstjórnendur styðji við hana af heilum hug. 

Yfirstjórnandi þarf að leiða starfið og tryggja rétta menningu innan fyrirtækisins  

Rannsóknin gefur það til kynna að mögulega liggi vandinn í upplýsingaflæði á milli 

yfirstjórnenda og áhættustjórnenda og telur rannsakandi því að Peter Drucker (2004) 

hitta naglann á höfuðið þar sem hann leggur ríka áherslu á að stjórnendur axli ábyrgð á 

miðlun þekkingar og upplýsinga. Stjórnendur verða að ganga úr skugga um að skilningur 

sé fyrir hendi, bæði á aðgerðaráætlun þeirra og þörf þeirra fyrir tilteknar upplýsingar. 

Hann telur mikilvægt að stjórnendur miðli til starfsfélaga sinna, yfirmanna, undirmanna 

og jafnsettum áætlanir sínar og fái þeirra álit á þeim (Drucker, 2004). Það er ekki vafi á 

því að þetta eru mjög mikilvægt atriði. Það er mjög hættulegt fyrirtækjum ef 

stjórnendur eru ekki með sömu sýn á verkefnin og upplýsingaflæði af skornum skammti. 
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