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Útdráttur 

Frammistöðumat er lítill en mikilvægur hluti mannauðsstjórnunar. Matinu er ætlað að 

mæla frammistöðu starfsmanna, finna út hvort, hvar og hvernig skuli bæta úr henni 

ásamt því að fylgjast með og stuðla að aukinni starfsþróun. Matið á að vera hvetjandi 

og upplýsandi auk þess sem starfsmenn eiga að fá tækifæri til að tjá sig. Höfundi 

fannst áhugavert að rannsaka það hvort tengsl væru á milli frammistöðumats og 

starfsánægju. 

Í þessari rannsókn er leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hefur notkun og 

eftirfylgni frammistöðumats áhrif á starfsánægju starfsmanna?“  

Notast var við tvær rannsóknaraðferðir, eigindlega aðferð í formi viðtala og 

megindlega aðferð í formi spurningakönnunar. Viðtöl voru tekin við stjórnendur 

nokkurra ólíkra fyrirtækja og spurningakönnun send út á alla starfsmenn þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bæði notkun og eftirfylgni 

frammistöðumats hafi jákvæð áhrif á starfsánægju. Þrátt fyrir að eftirfylgni hafi 

jákvæð áhrif á starfsánægju þá telja bæði stjórnendur og starfsmenn að hægt sé að 

bæta hana töluvert.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst og 

er vægi hennar 12 ECTS einingar. Verkefnið var unnið á tímabilinu september til 

desember 2014. Markmið verkefnisins er að athuga hvort notkun og eftirfylgni 

frammistöðumats hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna. 

Áhugi minn á viðfangsefninu kviknaði þegar ég sat áfangann, Mannauðsstjórnun, við 

Háskólann á Bifröst. Velti ég þá fyrir mér hvaða áhrif frammistöðumat hafi á 

starfsmenn fyrirtækja og þá sérstaklega á starfsánægju þeirra. Eins hvort að 

stjórnendur væru yfirleitt að fylgja niðurstöðum frammistöðumatsins eftir eða hvort 

þessu væri bara hent ofan í skúffu og ekki litið á þetta aftur. Ákvað höfundur því að 

rannsaka viðfangsefnið nánar. Við gerð rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við 

stjórnendur fyrirtækja og send út spurningakönnun til starfsmanna þeirra.  

Vill höfundur þakka þeim fyrirtækjum fyrir sem að gáfu sér tíma til að taka þátt í 

rannsókninni. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Haraldur Daði Ragnarsson, fyrir góða og 

gagnlega leiðsögn við vinnslu verkefnisins.  

Ég vil einnig færa fjölskyldu minni innilegar þakkir fyrir óendanlegan stuðning í 

gegnum þetta verkefni. Sérstaklega vil ég þakka unnasta mínum fyrir að hafa hvatt 

mig áfram til að klára verkefnið og dóttur minni fyrir að hafa þurft að sýna endalausa 

þolinmæði á meðan á verkefninu stóð og fyrir að veita mér óendanlega mikla gleði á 

hverjum degi. 

Að auki vill höfundur þakka Örnu Helgadóttur og Ástu Bjarney Hámundardóttur fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni og góðar ábendingar.   



 

 
iii 

Efnisyfirlit 
 

1	   Inngangur ............................................................................................................... 1	  

1.1	   Aðferðafræði ............................................................................................................... 1	  

1.2	   Uppbygging ritgerðar ................................................................................................. 2	  

1.3	   Annmarkar .................................................................................................................. 2	  

2	   Mannauður ............................................................................................................. 4	  

3	   Mannauðsstjórnun ................................................................................................. 5	  

3.1	   Stefnumiðuð mannauðsstjórnun ............................................................................... 8	  

3.2	   Mjúk-hörð og veik-sterk mannauðsstjórnun ........................................................... 8	  

3.3	   Þroskastig mannauðsstjórnunar ............................................................................. 10	  

4	   Frammistöðustjórnun .......................................................................................... 15	  

5	   Frammistöðumat .................................................................................................. 18	  

5.1	   Hverjir taka þátt í matinu? ...................................................................................... 19	  

5.2	   Aðferðir við að meta frammistöðu .......................................................................... 21	  

5.3	   Algengar matsvillur .................................................................................................. 23	  

5.4	   Starfsmannasamtöl ................................................................................................... 25	  

5.5	   Endurgjöf og eftirfylgni ........................................................................................... 26	  

6	   Starfsánægja ......................................................................................................... 28	  

7	   Rannsóknin ........................................................................................................... 30	  

7.1	   Markmið og rannsóknarspurningar ....................................................................... 30	  

7.2	   Rannsóknaraðferðir ................................................................................................. 30	  



 

 
iv 

7.2.1	   Eigindleg rannsóknaraðferð ................................................................................ 31	  

7.2.2	   Megindleg rannsóknaraðferð ............................................................................... 31	  

7.3	   Niðurstöður viðtalsrannsóknar ............................................................................... 32	  

7.4	   Niðurstöður spurningakönnunar ............................................................................ 39	  

8	   Niðurstöður ........................................................................................................... 56	  

9	   Lokaorð ................................................................................................................. 59	  

Heimildaskrá .............................................................................................................. 61	  

Viðauki I – Viðtalsrammi eigindlegra viðtala ......................................................... 64	  

Viðauki II – Viðtöl diktuð ......................................................................................... 65	  

Viðauki III – Kynningabréf fyrir spurningakönnun .............................................. 83	  

Viðauki IV – Spurningalisti fyrir könnun ............................................................... 84	  

Viðauki V – Trúnaðarsamningar viðmælenda ........................................................ 88	  

 

  



 

 
v 

Myndaskrá 

Mynd 1. Meginviðfangsefni mannauðsstjórnunar (Björgvin Filippusson, Gylfi 

Dalmann og Ingrid Kuhlman, 2005, bls.1). ................................................................... 7	  

Mynd 2. Áherslur í mannauðsstjórnun – kortlagning John Storey (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2003, bls. 190). ............................................................................................. 9	  

Mynd 3. Þroskastig mannuaðsstjórnunar (Kearns, 2003, bls. 37). .............................. 10	  

Mynd 4. Staða íslenskra fyrirtækja og stofnana á þroskastigum mannauðsstjórnunar. 

Samanburður milli áranna 2012, 2009 og 2006 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). ....... 13	  

Mynd 5. Frammistöðustjórnunarhringurinn (Beardwell og Holden, 2001, bls. 539). . 16	  

Mynd 6. Kyn ................................................................................................................ 39	  

Mynd 7. Aldur .............................................................................................................. 40	  

Mynd 8. Starfsaldur ..................................................................................................... 41	  

Mynd 9. Ertu ánægð(ur) í þínu starfi? ......................................................................... 42	  

Mynd 10. Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast af þér í starfi þínu? ...................... 43	  

Mynd 11. Hefur þú farið í frammistöðumat? ............................................................... 44	  

Mynd 12. Hversu oft hefur þú farið í frammistöðumat á síðastliðnum 12 mánuðum? 45	  

Mynd 13. Finnst þér þú fá nægja endurgjöf á starfið þitt í frammistöðumatinu? ........ 46	  

Mynd 14. Finnst þér markmið frammistöðumatsins vera skýr? .................................. 47	  

Mynd 15. Finnst þér vera næg eftirfylgni með frammistöðumatinu? .......................... 48	  

Mynd 16. Finnst þér frammistöðumat gagnlegt? ......................................................... 49	  

Mynd 17. Finnst þér frammistöðumat hvetja þig á jákvæðan hátt? ............................. 50	  

Mynd 18. Finnst þér frammistöðumat leiða til aukinnar starfsánægju? ...................... 51	  

Mynd 19. Spurning 14 krosskeyrð eftir kyni þáttakenda. ............................................ 52	  

Mynd 20. Spurning 14 krosskeyrð eftir aldri þáttakenda. ........................................... 52	  

Mynd 21. Telur þú frammistöðumat skila árangri til fyrirtækisins? ............................ 54	  

Mynd 22. Hvert er viðhorf þitt almennt til frammistöðumats? .................................... 55	  

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Spurning 14 krosskeyrð við spurningu 11. ..................................................... 53	  
  



 

 

1 Inngangur 

Fyrirtæki eru í raun ekkert án starfsmanna sinna og því er mikilvægt að hlúa vel að 

þeim. Stjórnendur virðast í síauknum mæli vera að átta sig á þessu og eru þegar farnir 

að leita leiða til að auka afköst starfsmanna sinna. Til að ná sem mestum afköstum úr 

starfsmönnum er mikilvægt að fylgjast vel með frammistöðu þeirra, það er m.a. gert 

með svokölluðu frammistöðumati. Það er helst á síðustu árum sem fyrirtæki eru farin 

að notast við formlegt og markvisst frammistöðumat. Með slíku fyrirkomulagi er 

starfsmönnum gerð nákvæm grein fyrir hlutverki sínu, hvers er ætlast til af þeim og 

hvernig þeir geta staðið undir þeim væntingum sem til þeirra eru gerðar. Kerfinu er 

ætlað að bæta bæði frammistöðu og árangur starfsmannsins og fyrirtækisins í heild 

sinni með því að beita markvissri hvatningu, þjálfun og þróun. Frammistöðumat er 

hluti mannauðsstjórnunar, en það er ferli sem sér um starfsmannamál fyrirtækja. 

 

Í ritgerð þessari verður rannsakað hvort að frammistöðumat hafi áhrif á starfsánægju 

starfsmanna. Það verður gert með því að skoða fyrirtæki sem eru þegar farin að 

styðjast við frammistöðumat í starfsemi sinni. Athugað verður hvernig framkvæmd 

matsins er háttað og hvort fyrirtæki séu að sinna frammistöðumatinu með nægri 

eftirfylgni. Höfundur mun auk þess skoða hvort notkun og eftirfylgni 

frammistöðumats hafi áhrif á starfsánægju, hvort stjórnendur og starfsmenn telji 

frammistöðumat gagnlegt og jafnframt kanna viðhorf þeirra til frammistöðumatsins. 

 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: 

Hefur notkun og eftirfylgni frammistöðumats áhrif á starfsánægju starfsmanna? 

 

Helstu undirspurningarnar sem notaðar verða til stuðnings eru: 

Eru yfirmenn að sinna frammistöðumati með nægri eftirfylgni? 

Telja stjórnendur og starfsmenn frammistöðumat gagnlegt? 

Hvert er viðhorf stjórnenda og starfsmanna til frammistöðumats? 

 

1.1 Aðferðafræði 

Notaðar voru tvær rannsóknaraðferðir til þess að svara rannsóknarspurningunum, 

eigindlega rannsóknaraðferð í formi viðtala og megindlega rannsóknaraðferð í formi 

spurningakönnunar. 



 

 

Haft var samband við fyrirtæki sem notast við frammistöðumat, erfitt var að fá 

fyrirtækin til að taka þátt og var þá ákveðið að hafa rannsóknina nafnlausa, að 

endingu voru það fimm fyrirtæki sem samþykktu þátttöku. Byrjað var á því að taka 

viðtöl við stjórnendur sem sjá um mannauðsmál innan fyrirtækjanna. Ákveðið var að 

notast við viðtöl til að fá dýpri skilning á þvi hvernig frammistöðumatsferlinu og 

eftirfylgni sé háttað innan fyrirtækjanna. Því næst var ákveðið að senda út 

spurningakönnun til allra starfsmanna fyrirtækjanna, til að fá sem stærst úrtak. Þar 

voru þeir spurðir ýmissa spurninga varðandi frammistöðumat og áhrif þess á 

starfsánægju.  

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

rannsóknarhluta. 

Í upphafi fræðilega hlutans verður fjallað um mannauð, mannauðsstjórnun, hlutverk 

mannauðsstjóra og stefnumiðaða mannauðsstjórnun, ásamt því að skoða víddir og 

þroskastig mannauðsstjórnunar. Því næst verður farið í að fjalla almennt um 

frammistöðustjórnun og frammistöðumat, hvaða aðferðir eru notaðar við mat á 

frammistöðu, hverjir það eru sem taka þátt í matinu og sagt frá algengum matsvillum. 

Auk þess verður farið í umfjöllun um endurgjöf, eftirfylgni og starfsánægju. 

Í seinni hlutanum verður fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknanna. Í 

kjölfarið verður farið yfir niðurstöður viðtala og spurningakönnunar. Því næst verða 

niðurstöðurnar dregnar saman og rannsóknarspurningunum svarað. Ritgerðin endar á 

lokaorðum höfundar þar sem tillögur til úrbóta verða lagðar fram. 

 

1.3 Annmarkar 

Höfundur bendir á að úrtak rannsóknarinnar er lítið, eða 175 svarendur, og því ekki 

hægt að útiloka að önnur niðurstaða fengist ef notað væri stærra úrtak. Þau fyrirtæki 

sem tóku þátt í rannsókninni njóta nafnleyndar. Einnig er rétt að taka fram að margir 

aðrir þættir en frammistöðumat geta haft áhrif á starfsánægju, t.d. starfsumhverfi, 

starfshvatning, samskipti á vinnustað o.fl. Höfundur vill einnig koma því á framfæri 

að frammistöðumat er lítill hluti mannauðsstjórnunnar en mannauðsstjórnun er miklu 

stærra ferli sem snýr að starfsmannamálum fyrirtækja. 



 

 

  



 

 

2 Mannauður 

Mannauður (e. human resources) er ein mikilvægasta auðlind og eign skipulagsheildar 

og er einn af lykilþáttum í sköpun samkeppnisforskots. Mannauður er öll sú reynsla, 

þekking eða kunnátta, dómgreind, færni, gildi, viðhorf, hegðun auk annarra 

persónulegra eiginleika sem starfsfólk kann að búa yfir. Það er því mikilvægt að 

stjórnendur reyni að laða að hæfasta og besta starfsfólkið því það er það sem skapar 

verðmæti fyrir skipulagsheildir (Barney, 1995, bls. 50; Inga Jóna Jónsdóttir, 2003, bls. 

185).  

Stjórnendur á hinum síbreytilega vinnumarkaði eru í auknum mæli farnir að átta sig á 

mikilvægi mannauðsins og að hann sé í raun lykilvopn í samkeppnisbaráttunni. 

Mikilvægt er að sinna starfsmannamálum að alúð þar sem mannauðurinn dafnar ekki í 

daglegu starfi nema hugað sé vel að honum. Stjórnendur standa ávallt frammi fyrir 

því verkefni að reyna að ná því besta út úr starfsfólki sínu, auka jákvæðni þess og um 

leið afköst þess á sama tíma. Starfsánægja getur skipt sköpum þar sem ánægðir 

starfsmenn eru líklegri til að leggja meira og harðar að sér auk þess að skapa gott 

andrúmsloft í kringum sig (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gustavsdóttir, 24. mars 1999). 

Fyrirtæki virðast vera að snúa frá því að meta þjálfun og þróun starfsfólks út frá 

kostnaði eingöngu yfir í að skoða frekar þann arð sem þjálfaður starfsmaður skilar 

fyrirtækinu. Stjórnendur eiga því að líta á mannauð sinn sem eitthvað sem þeir eiga að 

ávaxta fyrir fyrirtækið, t.d. með menntun og þjálfun. Aukin menntun og þjálfun 

starfsfólks ætti að koma fram í auknum afköstum fyrirtækisins (Ingi Bogi Bogason og 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 32).  

Fyrirtæki sem vilja ná sem mestu úr mannauði sínum ættu því að hafa stjórnanda sem 

einblínir á mannauðsmál og hefur sérþekkingu á sviði mannauðsstjórnunar.   



 

 

3 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) er fræðigrein sem fjallar um það 

hvernig skipulagsheildir geta nýtt sér framlag mannauðsins til að ná sem mestum 

árangri. Hlutverk mannauðsstjórans er því að skapa hvetjandi umhverfi með 

markvissum aðferðum sem stuðla að því að starfsfólk leggi harðar að sér í starfi með 

hagsmuni skipulagsheildarinnar að leiðarljósi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg 

Ársælsdóttir, 2011, bls. 2).  

Hugtakið mannauðsstjórnun kom fyrst fram í upphafi níunda áratugarins og hefur 

verið að vinna sér sess í stjórnunarfræðunum á undanförnum árum þar sem 

stjórnendur virðast gera sér sífellt betur grein fyrir mikilvægi þess (Sigmar Þormar, 

2007, bls. 85; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 35). 

Ágreiningur hefur verið um hvaða munur sé á starfsmannastjórnun og 

mannauðsstjórnun, eru sumir þeirrar skoðunar að einungis sé um nafnabreytingu að 

ræða. Tilgangur mannauðsstjórnunar er að ná sem mestum árangri, framleiðni og 

sveigjanleika með skipulagi í starfsmannamálum á meðan að hefðbundin 

starfsmannastjórnun snýst að miklu leyti um launaútreikning, eftirlit með 

vinnuskýrslum og málefni sem snúa að kjarasamningum. Eitt af meginmarkmiðum 

mannauðsstjórnunar er að tryggja skipulagsheildum samkeppnisforskot með því að 

virkja dýrmætustu auðlindina sem fyrirtækin eiga, mannauðinn, en það er m.a. hægt 

að gera með markvissri starfsþróun og þjálfun starfsmanna (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003, bls. 3; Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007, 

bls. 545). 

Þær ákvarðanir sem teknar eru innan fyrirtækja varðandi mannauðsstjórnun hafa bein 

áhrif á þau markmið sem bæði fyrirtækin og starfsmenn þeirra setja sér. Því má segja 

að grunnurinn að stjórnun fyrirtækja sé í mannauðsstjórnuninni (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003, bls. 3). Aðferðafræði mannauðsstjórnunar snýr í raun að öllu því 

sem varðar mannauð innan fyrirtækja, samband starfsmanna og stjórnenda, hvernig 

best sé að sinna mannauðnum og halda í hann (Armstrong, 2006, bls. 8). 

  



 

 

Þar sem hugtakið mannauðsstjórnun hefur nokkuð víðtæka merkingu getur verið erfitt 

að skilgreina það (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006, bls. 3), nokkrir fræðimenn 

hafa þó gert tilraun til þess. Armstrong (2006, bls. 3) skilgreinir mannauðsstjórnun 

sem stefnumiðaða og samhangandi nálgun á stjórnun fyrirtækja og starfsfólki þeirra. 

Dessler (2013, bls. 30) segir að mannauðsstjórnun snúist um að finna, ráða, þjálfa og 

meta starfsfólk og umbuna því með viðeigandi hætti. Sömuleiðis að tryggja réttindi 

starfsfólks, góðan aðbúnað og koma fram við starfsfólkið með sanngirni að leiðarljósi. 

Í grein Ingu Jónu Jónsdóttur (2003, bls. 188) kemur fram að Michiganhópurinn 

skilgreinir mannauðsstjórnun sem eins konar samhæft ferli sem snýr að ráðningu, 

frammistöðu, þjálfun og þróun starfsfólks, þar sem notast er við viðeigandi 

umbunarkerfi til að tryggja sem besta frammistöðu og árangur. Allt er þetta gert til að 

styrkja samkeppnisforskot og markaðsstöðu. Fyrirtækinu er stjórnað sem einni heild 

þar sem hagnaður og verðmætasköpun skipta meginmáli. John Storey telur 

meginmarkmið mannauðsstjórnunar vera það að hjálpa skipulagsheildum að öðlast 

samkeppnisforskot með því að stjórna starfsmönnum út frá sérstökum nálgunum. Það 

er gert með því að beita stefnumiðuðum aðferðum hæfra og hliðhollra starfsmanna. 

Val og þróun starfsmanna innan skipulagsheildarinnar er því grundvallaratriði 

mannauðsstjórnunar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006, bls. 3). 

Ljóst er að mannauðsstjórnun er mikilvæg grein sem nær til flestra ef ekki allra sviða 

fyrirtækja. Mannauðsstjóri þarf því að hafa góða yfirsýn yfir starfsemina til að gegna 

hlutverki sínu á sem bestan hátt. Þeir stýra m.a. ferli starfsmanna frá ráðningu til 

starfsloka og sjá um að miðla upplýsingum um t.d. réttindi og skyldur starfsmanna og 

atvinnurekenda. Einnig sjá þeir um miðlun stefnu skipulagsheildarinnar til 

starfsfólksins. Mannauðsstjórar eru því eins konar faglegir ráðgjafar bæði starfsmanna 

og stjórnenda (Halla Valgerður Haraldsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011, 

bls. 97-98). 

Stundum er talað um að meginviðfangsefni mannauðsstjórnunar séu níu talsins. Þessi 

viðfangsefni eru áætlanagerð í starfsmannamálum, öflun umsækjenda, starfsmanna-

val, þjálfun og fræðsla starfsfólks, frammistöðumat, mat á árangri, umbun og 

hvatning, starfsþróun og starfslok (Halla Valgerður Haraldsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2011, bls. 98). 

 



 

 

 

Mynd 1. Meginviðfangsefni mannauðsstjórnunar (Björgvin Filippusson, Gylfi Dalmann og Ingrid 
Kuhlman, 2005, bls.1). 

 

Í erindi1 Höllu Valgerðar Haraldsdóttur og Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar (2011, 

bls. 98) kemur fram að Dave Ulrich (1997) telur að hægt sé að skipta hlutverki 

mannauðsstjóra í fjögur meginviðfangsefni. Í fyrsta lagi á mannauðsstjóri að vinna 

náið með yfirstjórn skipulagsheildar sem nokkurs konar stefnumótandi meðeigandi og 

tryggja að verkefni mannauðsstjórnunar og stefna skipulagsheildar séu samhljóma. 

Það gerir hann með því að greina stöðu skipulagsheildar út frá getu og hæfni með það 

að markmiði að skapa virðisauka og tryggja árangur til framtíðar. Annað 

meginviðfangsefni hans er að leiðbeina og styðja aðra stjórnendur við stjórnun 

mannauðs út frá sérþekkingu sinni. Í þriðja lagi á hann að vera nokkurs konar 

umboðsmaður starfsmanna sem hvetur þá áfram og tryggir þannig hollustu þeirra og 

tryggð. Hann á að stuðla að því að starfsmenn standist kröfur og væntingar og um leið 

að skoðanir þeirra og viðhorf fái hljómgrunn meðal stjórnenda. Í fjórða lagi á hann að 

stjórna framkvæmd breytinga þegar ákveðið er að breyta einhverju innan 

skipulagsheildarinnar. Þar á hann að koma í veg fyrir hræðslu og andstöðu með því að 

setja breytingarnar þannig fram að þær veki jákvæð viðbrögð hjá starfsmönnum.  

                                                
1 Erindi flutt á Vorráðstefnu Viðskiptafræðistofnunnar Háskóla Íslands í apríl 2011. 



 

 

3.1 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. strategic human resource management) miðar að 

því að tengja markmið og viðskiptastefnu fyrirtækis við mannauðsstjórnun. Stefnu-

miðuð mannauðsstjórnun er í raun stefna á sviði starfsmannamála sem unnin er í 

samræmi við viðskiptastefnu fyrirtækis og endurspeglar hana. Starfsmannaþróun er 

hagað á þann hátt að hún skili af sér starfsmönnum sem búa yfir hæfileikum og 

þekkingu sem henta þörfum fyrirtækjanna á hverjum tíma fyrir sig (Armstrong, 2006, 

bls. 533; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 6). 

Mörg fyrirtæki starfa eftir ákveðinni viðskiptastefnu til að nálgast markmið sín, 

markmiðin geta krafist starfsmanna sem búa yfir ákveðnum hæfileikum. Þegar 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun er tekin upp innan fyrirtækja þurfa stjórnendur að 

áætla þörf fyrir starfsfólk, greina starfskröfur og starfslýsingar í samræmi við 

viðskiptastefnu fyrirtækisins. Hlutverk mannauðsstjóra er því að þróa mannauðsstefnu 

út frá upplýsingum stjórnenda, stefnu sem miðar að því að haga m.a. ráðningu og 

þjálfun starfsmanna eftir þörfum fyrirtækisins með það að markmiði að skila af sér 

starfsmönnum sem uppfylla óskir vinnuveitenda sinna og skila sem mestum ávinningi 

til framtíðar (Dessler, 2013, bls. 106-107, Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, 2009, bls. 6). 

 

3.2 Mjúk-hörð og veik-sterk mannauðsstjórnun 

Mismunandi áherslur í mannauðsstjórnun eru stundum flokkaðar út frá tveimur 

víddum, önnur víddin flokkar mannauðsstjórnun í mjúka og harða mannauðsstjórnun 

(e. soft-hard human resource management), eftir því hvernig litið er til mannauðsins, 

en hin víddin í veika og sterka mannauðsstjórnun (e. loose-tight human resource 

management), sem flokkast allt frá því að vera nánast hefðbundið starfsmannahald 

yfir í stefnumiðaða mannauðsstjórnun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003, bls. 190-193). 

Víddirnar má sjá á mynd 2. 



 

 

 

Mynd 2. Áherslur í mannauðsstjórnun – kortlagning John Storey (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003, bls. 190). 

 

Víddin frá veikri mannauðsstjórnun yfir í sterka mannauðsstjórnun nær allt frá 

hefðbundnu starfsmannahaldi, lengst á veika skalanum, yfir í sterka merkingu 

mannauðsstjórnunar, lengst á sterka skalanum, þar sem ný viðmið og nýjar aðferðir 

ráða för í stjórnun starfsmannamála. Veik mannauðsstjórnun er nánast annað orð eða 

nafn á starfsmannahaldi, fyrir utan endurskoðaða verkferla og aukið samræmi í 

starfsmannamálum. Sterk mannauðsstjórnun er þar sem stefnumótunarvídd er bætt við 

ferlið þannig að stefnumörkun í starfsmannamálum er samþætt viðskiptastefnu 

fyrirtækisins. 

Þegar litið er til mjúku og hörðu víddanna kemur í ljós að þær ná allt frá því að litið sé 

á mannauðinn sem hvern annan framleiðsluþátt yfir í að litið sé á hann sem mikilvæga 

auðlind sem þarf að hlúa að. Harða hliðin lítur á mannauðinn þannig að því betur sem 

honum er stjórnað því meira fæst úr honum. Mannauðurinn er til jafns við aðra 

framleiðsluþætti s.s. land, vélar og fjármagn. Stjórnunin er í aðalhlutverki og ræður 

hún sköpum um það hversu mikilli nýtingu er hægt að ná úr mannauðnum. Áhersla er 

lögð á magnbundnar aðferðir, útreikninga og hina viðskiptalegu þætti er snúa að 

rekstrinum. Í hinni mjúku aðferð er litið á mannauðinn sem mikilvægustu auðlind 

fyrirtækisins. Mannauðurinn þarf tækifæri til að njóta sjálfstæðis og þátttöku í starfi 

svo hann geti þróast í jákvæða átt og um leið nýst fyrirtækinu á sem bestan máta. Líkt 

og í hörðu útgáfunni leggur mjúka útgáfan áherslu á viðskiptastefnu fyrirtækisins en 

þó með því hugarfari að starfsfólkið sé þeirra helsta auðlind. Samkeppnisforskot og 



 

 

markaðstækifæri liggja í tryggð, þekkingu og færni starfsfólksins. Sérstök áhersla er 

lögð á að fá starfsfólk til að samsama sig sem mest með fyrirtækinu til að auka við 

tryggð þeirra og afköst, það er gert með góðum boðskiptum, hvatningu og jákvæðri 

stjórnun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003, bls. 190-193).  

 

3.3 Þroskastig mannauðsstjórnunar 

Hægt er að lýsa mismunandi stöðu fyrirtækja í mannauðsstjórnun með því að styðjast 

við hugtakið um þroskastig mannauðsstjórnunar (e. human resource maturity scale). 

Paul Kearns (2003) hefur skilgreint sjö þroskastig mannauðsstjórnunar, frá 0 til 6, 

sem lýsa því hvernig fyrirtæki nálgast stýringu mannauðs og hvernig meginverkefni 

mannauðsstjórnunar koma fram með ólíkum hætti eftir því á hvaða þroskastigi 

fyrirtæki eru stödd (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna 

K. Georgsdóttir, 2012, bls. 114-115; Kearns, 2003, bls. 35-37). 

Á mynd 3 er hægt að sjá hvernig Kearns (2003) skilgreinir þessi sjö þroskastig 

mannauðsstjórnunar. 

 

Mynd 3. Þroskastig mannauðsstjórnunar (Kearns, 2003, bls. 37). 

 

Á þroskastigi 0 er engin meðvituð starfsmannastjórnun, mikil miðstýring er 

einkennandi, starfsmannamál er alfarið á ábyrgð æðsta stjórnanda og ákvarðanir 

hverju sinni teknar út frá innsæi. Starfsmannamálin snúast aðallega um ráðningar og 

launagreiðslur. Mat og val á umsækjendum, starfsþróun og upplýsingaflæði milli 

stjórnenda og starfsfólks er ekki til staðar. Samband fyrirtækis og starfsmanna er mjög 

laust í reipum.  



 

 

Á þroskastigi 1 er komið hefðbundið starfsmannahald og eru stjórnendur orðnir 

meðvitaðir um það að starfstengdar ákvarðanir sem byggðar eru á innsæi séu ekki 

líklegar til árangurs. Starfsmannaskrár eru haldnar. Unnið er í samræmi við lög og 

kjarasamninga. Stjórnendur notast ekki mikið við aðferðir mannauðsstjórnunar en 

notast þó við einföld viðtöl við ráðningar. Upplýsingamiðlun er mest einhliða, frá 

stjórnendum til starfsfólks.  

Á þroskastigi 2 er talað um faglega starfsmannastjórnun þar sem fagmennska á sviði 

starfsmannamála hefur aukist. Upplýsingamiðlun er farin að ganga í báðar áttir á milli 

stjórnenda og starfsmanna án þess að um skipulagningu sé að ræða. Stundum er notast 

við sérstakan starfsmannastjóra eða leitað til fagaðila á sviði starfsmannamála. 

Ráðningarferlið er enn fremur óformlegt, en þó eru ráðningarviðtöl byggð á 

starfslýsingum og fleiri en einn sem kemur að hverri ráðningu. Ákveðin 

starfsmannastefna er orðin til og fylgst er með starfsmannaveltu. Fyrstu hugleiðingar 

að frammistöðumati gera vart við sig en eru þó óformlegar og ómarkvissar. 

Launahækkanir fara stöku sinnum að tengjast frammistöðu. Lögð er áhersla á að 

þjálfun og námskeiðshald taki mið af þörfum fyrirtækisins. 

Á þroskastigi 3 er komin á árangursrík mannauðsstjórn. Hér eru kerfi og ferli á sviði 

mannauðsstjórnunar orðin vel mótuð og farin að hafa marktæk og jákvæð áhrif á 

rekstur fyrirtækisins. Fyrirtækið er komið með öll helstu kerfi mannauðsstjórnunar. 

Ráðningarferlið er orðið mun formlegra, formföst viðtöl eru tekin af fleirum en einum 

aðila til að vanda valið við ráðningar og ávallt er borið saman tvo eða fleiri 

umsækjendur og nýtt reynslutíma til að leggja mat á árangur þeirra. Byrjað er að haga 

þjálfun og starfsþróun eftir þarfagreiningu þar sem árangurs er krafist. Stefna og staða 

fyrirtækisins á að vera öllum ljós. Starfrækt er formleg starfsmannadeild og 

starfsmannastjóri á sæti í framkvæmdastjórn eða sambærilegu stjórnunarteymi. 

Helmingur starfsfólks og stjórnenda notast við frammistöðumat sem hefur leitt til 

markvissrar endurgjafar til starfsfólks og er það einnig notað til að ákvarða breytingar 

og umbun. 

Á þroskastigi 4 er mannauðsstjórnun fyrirtækja orðin samþætt við stjórnun og rekstur 

skipulagsheildarinnar og litið er á mannauðinn sem grunnforsendu samkeppnis-

forskots. Mælingar á mannauði eru hluti af árangursmælingum fyrirtækisins. 

Ráðningarferlið er orðið mjög faglegt og krafa gerð um að sá einstaklingur sem ráðinn 

er geti bætt frammistöðu fyrirtækisins. Mikil áhersla er lögð á starfsþróun og þjálfun 



 

 

starfsfólks. Fagaðilar leggja formlegt mat á árangur og frammistöðu, miklar kröfur 

gerðar til hvers starfsmanns, laun eru árangurstengd og kerfisbundið tekið á slakri 

frammistöðu. Allir stjórnendur sjá um þjálfun og þróun starfsfólksins og eru þar af 

leiðandi mannauðsstjórar. Starfsmannadeildin tekur þátt í viðskiptatengdum 

ákvörðunum og stefnumörkunum og er því mjög tengd rekstrinum sjálfum. Allir 

starfsmenn vita nákvæmlega hver stefna og fjárhagsleg staða skipulagsheildarinnar er 

og eru þeir reglulega spurðir um álit sitt á hinum ýmsu málefnum (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2012, bls. 114-115; Kearns, 2003, bls. 37-42; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2008, bls. 35-36). 

Á þroskastigi 5 er mannauðsstjórnun orðin stefnumiðuð og stjórnendur starfa eftir 

sömu starfsmannastefnu. Athygli er þó ennþá beint að viðskiptatækifærum sem þegar 

eru til innan skipulagsheildarinnar. Stíga þarf skrefið frá ofurstjórnun yfir í að allir 

innan skipulagsheildarinnar séu með athyglina við það hvers er vænst af þeim, ekki 

bara dagsdaglega, heldur líka í framtíðinni. Stig 5 er umbreytingaskeið, allt frá vinstri 

ásnum þar sem er um að ræða stofnanir sem eru undir hálfgerðri ofurstjórnun, þar sem 

ekkert frelsi er til að framkvæma og ákvarðanir aðeins teknar af æðstu yfirmönnum. Í 

miðjunni eru fyrirtæki sem er stjórnað á góðan hátt, með mismunandi stjórn- og 

ábyrgðarskiptingu. Lengst til hægri eru svo fyrirtæki þar sem stefnan er ákveðin, allir 

haga sér takt við hana í daglegu starfi sínu og einnig í framtíðarhugsun. Samvinna er 

lykilþáttur þegar komið er svo hátt á þroskastigunum. 

Loks er það þroskastig 6 en þar verður skipulagsheildin loks að fullkominni heild. 

Erfitt getur verið að átta sig nákvæmlega á mörkunum á milli 5. stigs og 6. stigs, enda 

er ekki um ósvipað ferli að ræða og þegar manneskja færist úr því að vera unglingur 

yfir í að verða fullorðin, skilin þar á milli eru ekki svo skýr. Manneskja getur hagað 

sér eins og unglingur eina stundina en svo eins og fullorðin manneskja þá næstu. 

Fyrirtæki á 6. stigi eru mjög sjaldgæf ef þau eru til yfirhöfuð. Til að átta sig aðeins 

betur á því hvernig það er að vera á 6. stigi eru nokkrir hlutir sem gætu skýrt það. Þú 

gætir ennþá verið með yfirmann en samband ykkar væri ekki dæmigert yfir-

undirmanns samband, þar sem þú þyrftir að taka skipunum og svara til hans. Ólíklegt 

er að menn þurfi yfirhöfuð að svara til einhvers ákveðins aðila á stigi 6, þar sem þeir 

vinna náið með mörgum öðrum stjórnendum og teymum. Þú leggur heilmargt af 

mörkum en ert um leið að koma með nýjar hugmyndir. Þú pirrar þig ekki á því þótt 

skipulagsheildin kjósi að nota ekki hugmynd þína. Þú treystir dómgreind heildarinnar 

og trúir því að góðar ástæður liggi að baki því að hugmyndin var ekki notuð, þér mun 



 

 

ekki finnast eins og það sé búið að leggja stein í götu þína og annað en vinnuframlag 

þitt ráði áliti á þér (Kearns, 2003, bls. 42-44). 

Þroskastig mannauðsstjórnunar í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum hafa verið 

mæld reglulega í svokölluðum Cranet rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið hér á 

landi þriðja hvert ár frá árinu 2003 á vegum Háskólans í Reykjavík.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sem gerð var árið 2012 sést að vakning 

hefur orðið á mikilvægi mannauðsstjórnunar hjá íslenskum fyrirtækjum og 

stofnunum, en þó voru engin fyrirtæki eða stofnanir hér á landi sem uppfylltu öll 

skilgreind skilyrði fyrir þroskastig 4 árið 2012 og hefur lítið breyst frá árinu 2006. 

 

Mynd 4. Staða íslenskra fyrirtækja og stofnana á þroskastigum mannauðsstjórnunar. Samanburður milli 
áranna 2012, 2009 og 2006 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

 

Ef skoðaður er samanburður á milli áranna 2006 til 2012 (sjá mynd 4), er hægt að sjá 

að veruleg fækkun hefur orðið á þroskastigi 0 og 1. Mikil aukning hefur orðið á 

þroskastigi 2, úr 33% árið 2006 í 62% árið 2012, eða tæp 30% aukning. Hins vegar 

hefur orðið örlítil fækkun á milli áranna 2009 og 2012 sem að stunda árangursríka 

starfsmannastjórnun, úr 16% í 14%.  

Meðalþroskastig allra þátttakenda frá árinu 2012 var 1,9 sem er það sama og árið 

2009 en 1,4 árið 2006. Almennt er þróunin í jákvæða átt, að því leyti að 

meðalþroskastigið fer hækkandi með árunum, en hins vegar hefur orðið ákveðin 
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stöðnun varðandi tilfærslu úr þroskastigi 3 yfir í þroskastig 4 milli áranna 2009 og 

2012 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012, bls. 116). 

Innleiðing frammistöðustjórnunar og vitund um hvernig best sé að hlúa að starfsfólki 

fer vaxandi með auknu þroskastigi fyrirtækja. 

  



 

 

4 Frammistöðustjórnun 

Frammistöðustjórnun (e. performance management) er einn þáttur mannauðs-

stjórnunar, henni er ætlað að draga fram ákveðna mælikvarða sem skýra væntingar 

skipulagsheildarinnar til frammistöðu starfsmanna. Áhersla frammistöðustjórnunar er 

að auka skilning allra innan skipulagsheildar á lykilþáttum hennar s.s. hvar liggja 

verðmæti hennar og hver er stefna, áætlun og markmið hennar til lengri tíma. 

Frammistöðustjórnun er því ætlað að auka og þróa samskipti og skilning milli 

starfsmanna og yfirmanna, sjá til þess að þeir skilji væntingar hvers annars og 

skipulagsheildarinnar í heild sinni, og hvernig stefna hennar hefur áhrif á hlutverk, 

samskipti og samband þeirra til framtíðar. Þannig er frammistöðustjórnun ætlað að 

tryggja árangursríka frammistöðu allra starfsmanna, með því að sjá til þess að þeir viti 

hvernig þeir geti uppfyllt þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Frammistöðustjórnun er 

ætlað að sjá til þess að ákveðin atriði séu tekin upp og framkvæmd innan fyrirtækis, 

má þar helst nefna: að fyrirtækið, í heild sinni eða að hluta, og starfsmenn þess setji 

sér markmið; umbunarkerfi til að hvetja starfsmenn; áætlanir um þjálfun og 

starfsþróun starfsmanna; endurgjöf til starfsmanna; einstaklingsbundin starfsþróunar-

áætlun; og að tekið sé upp matskerfi til að fylgjast með og meta frammistöðu 

starfsmanna. Þar af leiðandi má sjá að í frammistöðustjórnun er ekki einungis lögð 

áhersla á ýmis matseyðublöð og viðtöl milli yfirmanna og undirmanna, heldur er um 

mun viðameira verkefni að ræða (Beardwell og Holden, 2001, bls. 538-539). 

Til þess að frammistöðustjórnun skili sem mestum árangri er mikilvægt að ferlið sé 

unnið jafnt og þétt yfir allt starfsárið. Á mynd 5 má sjá frammistöðustjórnunar-

hringinn, eða helstu þrepin sem fara þarf til að auka samþættingu frammistöðu-

stjórnunar, mikilvægustu þættirnir eru: að ákveða stefnu og áætlanagerð, þjálfa og 

styðja starfsfólkið og stöðugt endurmat. 

 



 

 

 
Mynd 5. Frammistöðustjórnunarhringurinn (Beardwell og Holden, 2001, bls. 539). 

 

Við ákvörðun stefnu og áætlunargerðar er mikilvægt að koma auga á hvaða 

frammistaða og hegðunarmynstur starfsmanna er nauðsynlegt til að fyrirtæki geti 

uppfyllt viðskiptastefnu sína. Mikilvægt er að setja einstaklingsbundin markmið og 

koma auga á það hvaða hæfileikar og eiginleikar henti best til að ná þeim 

markmiðum. Auka samspil milli markmiða starfsmanna og skipulagsheildarinnar. 

Setja sér sameiginlegar verkáætlanir til að ná einstaklings markmiðum. Setja saman 

persónubundna starfsþróunaráætlun sem ætlað er að taka á núverandi veikleikum í 

frammistöðu starfsmanns og undirbúa hann fyrir framtíðarhlutverk, starfskröfur og 

starfsferilsvæntingar. 

Þjálfun og stuðningur starfsfólks er mikilvægur þáttur í frammistöðustjórnunarferlinu. 

Þjálfunar- og þróunarmöguleikar verða að vera til staðar auk nauðsynlegra úrræða 

sem tengjast þeim svo hægt sé að bregðast við breytingum. Hvetja þarf starfsmenn til 

að taka ábyrgð á lærdómi sínum og fylgjast betur með starfsþróun sinni. Gott er að 

starfsfólk fái sífellda endurgjöf á starf sitt til að hvetja það til dáða og um leið bæta 

frammistöðu þess. 

Stöðugt endurmat er mikilvægur þáttur frammistöðustjórnunar, en í því ferli felst m.a. 

að frammistöðumat er framkvæmt með jöfnu millibili til þess að mæla raunverulega 

frammistöðu starfsmanna gagnvart væntingum skipulagsheildarinnar. Þar er reynt að 

koma auga á hverjar eru ástæður góðrar og slæmrar frammistöðu svo hægt sé að vinna 

með þær upplýsingar til að bæta starfsemina (Beardwell og Holden, 2001, bls. 538-

539).  



 

 

Verkefni frammistöðustjórnunar ná yfir víðan völl eins og sjá má af umfjöllun hér að 

framan, má þar helst nefna þróun, þjálfun og mótun. Frammistöðumat er svo tækið 

sem notað er til að mæla árangur frammistöðustjórnunar, nánar verður fjallað um 

frammistöðumat í næsta kafla. 

  



 

 

5 Frammistöðumat 

Frammistöðumat (e. performance appraisal) er mikilvægur þáttur frammistöðu-

stjórnunar. Stjórnendur öðlast sýn á frammistöðu starfsmanna sinna með matinu og 

eiga auðveldara með að greina kosti og galla. Nokkuð algengt er að hugtökunum 

tveimur, frammistöðumat og frammistöðustjórnun, sé ruglað saman. Misskilningurinn 

felst í því að fólk telur oft að um sé að ræða sama hlutinn og áttar sig þar af leiðandi 

ekki á að frammistöðumat er í raun hluti af mun stærra ferli sem frammistöðustjórnun 

tekur á. Frammistöðumat er venjulega framkvæmt einu sinni á ári á meðan 

frammistöðustjórnun er stöðugt ferli sem er í gangi allt árið (Dessler, 2013, bls. 335). 

Frammistöðumat er aðferð sem notuð er til að meta hversu vel starfsfólk sinnir 

störfum sínum, samanborið við fyrirfram ákveðna staðla og væntingar sem gerðar eru 

(Jens Ólafsson, 2001, bls. 518; Dessler, 2013, bls. 310). Skilvirkt mat krefst þess að 

stjórnendur setji frammistöðuviðmið og að starfsmenn fái þjálfun, endurgjöf og 

hvatningu sem nauðsynleg er til þess að útrýma frammistöðu annmörkum (Dessler, 

2013, bls. 311). 

Dessler (2013, bls. 311) skiptir frammistöðumati niður í þrjú þrep eða þrjú 

viðfangsefni innan hverrar skipulagsheildar, (1) að skilgreina starfið og ákveða 

starfskröfur; (2) að meta raunverulega frammistöðu starfsmanna út frá þessum 

starfskröfum; (3) að veita starfsmanni endurgjöf með það að markmiði að bæta 

frammistöðu hans eða hvetja hann til áframhaldandi góðra verka. 

Skipulagsheildir gera mismunandi kröfur til frammistöðumats, það sem hentar einu 

fyrirtæki eða stofnun hentar kannski ekki öðru. Því er nauðsynlegt að aðlaga 

frammistöðumatið að upplýsingaþörf, starfsmannastefnu og viðskiptastefnu hvers 

fyrirtækis. Eins er mikilvægt, þegar slíkt mat er innleitt í fyrsta sinn, að gera það í 

góðri samvinnu við starfsmenn og kynna vel fyrir þeim hvað frammistöðumat er, 

hvernig það fari fram og hver markmið þess eru. Í byrjun er eðlilegt að starfsmenn 

hafi einhverjar efasemdir t.d. um það hvernig matið fari fram, hvort það sé nægilega 

hlutlaust og hvort að yfirmennirnir séu hæfir til að framkvæma slíkt mat. Áður en 

frammistöðumat er lagt fyrir starfsmenn er mikilvægt að upplýsa þá um markmið og 

væntingar gagnvart eigin starfi og hvað fyrirtækið telji ásættanleg afköst. Þetta krefst 

þess að stjórnandi hafi nákvæma þekkingu á starfslýsingu svo hægt sé að koma fram 

með raunhæfar kröfur og að mögulegt sé að framkvæma frammistöðumat. Í 

frammistöðumatinu eru margir ólíkir þættir metnir, enda hafa starfsmenn mismunandi 



 

 

styrkleika og veikleika sem nýtast misvel eftir störfum. Að meta sem flesta þætti 

gefur möguleika á að athuga þá þætti nánar sem skipta hvað mestu máli hverju sinni. 

Gæta þarf að því að frammistöðumatið sé þægilegt og auðvelt viðfangs til að minnka 

líkur á að það verði ekki notað. Traust á kerfinu er grundvallaratriði og að allir, bæði 

starfsmenn og stjórnendur, sætti sig við niðurstöður þess (Margrét Guðmundsdóttir, 

1990, bls. 114-115; Jens Ólafsson, 2001, bls. 518-519).  

Á undanförnum árum hafa stjórnendur gert sér betur grein fyrir þeim ávinningi sem 

frammistöðumat getur haft í för með sér (Ásta Bjarnadóttir, 1998, bls. 16). Dessler 

(2013) telur upp fimm ástæður afhverju stjórnendur meta frammistöðu starfsmanna. Í 

fyrsta lagi, til að meta launa- og stöðuhækkanir. Í öðru lagi, spilar frammistöðumat 

lykilhlutverk í frammistöðustjórnunarferlinu. Með frammistöðustjórnun er átt við að 

stöðugt þarf að fylgjast með því að frammistaða starfsmanna taki mið af heildarstefnu 

fyrirtækisins. Í þriðja lagi, gerir frammistöðumat yfirmanni kleift að þróa áætlun til að 

laga það sem betur má fara og umbuna og styrkja það sem vel er gert. Í fjórða lagi, þá 

auðveldar matið áætlanagerð varðandi starfsþróun starfsmanna. Það gefur 

möguleikann á að þróa starfsþróunaráætlun sem tekið getur mið af styrkleikum og 

veikleikum starfsmannsins. Í fimmta lagi, nota stjórnendur matið til að sjá út hvaða 

þjálfun og þróun er nauðsynleg. Matið ætti að gera stjórnanda kleift að koma auga á 

mismun milli raunverulegrar frammistöðu og frammistöðukrafna og segja til um hvað 

veldur því og hvað sé hægt að gera til að bregðast við og bæta (Dessler, 2013, bls. 

311). 

 

Í grunninn má segja að frammistöðumat sé í raun aðal mælieiningin sem stjórnendur 

nota til að betrumbæta og samþætta mannauðsstefnu sína að kröfum fyrirtækisins. Í 

næsta kafla verður fjallað um hverjir það eru sem taka þátt í matinu og hverjir 

framkvæma það.  

 

5.1 Hverjir taka þátt í matinu?  

Engin algild regla er til um það hverjir framkvæma frammistöðumat og getur það m.a. 

farið eftir því hvaða aðferð er notuð til að meta. Algengast er að næsti yfirmaður sjái 

um matið, þ.e.a.s. að yfirmenn meti frammistöðu undirmanna sinna. Það byggist á 

þeirri hugmynd að yfirmenn séu hæfastir til að meta undirmenn sína, þar sem þeir 

bera ábyrgð á starfsmönnum sínum og þekki oft best til starfa þeirra. Þrátt fyrir að 



 

 

algengast sé að yfirmenn meti frammistöðu undirmanna sinna er það líka þekkt að 

undirmenn meti yfirmenn sína, jafningjar meti hver annan, menn meta sig sjálfa með 

sjálfsmati, viðskiptavinir meti starfsmenn eða blanda af þessu öllu (Jens Ólafsson, 

2001, bls. 519; Dessler, 2013, bls, 314). 

Jafningjamat (e. peer appraisals) er vinsæl aðferð til að meta frammistöðu, en þá eru 

samstarfsmenn fengnir til að meta hvern annan. Rannsóknir benda til þess að þetta sé 

jákvæð og skilvirk aðferð, fólk verður opnara í samskiptum sín á milli, starfar betur 

saman í hópum og er ánægðara (Dessler, 2013, bls. 314-315). Hættan liggur aðallega í 

því að samstarfsmenn geta metið hvern annan hærra en tilefni er til sökum tengsla 

þeirra á milli.  

Matsnefnd (e. rating committees) er venjulega samsett af þremur til fjórum 

yfirmönnum ásamt næsta yfirmanni starfsmanns. Með því að nota marga matsmenn er 

auðveldara að koma í veg fyrir vandamál eins og t.d. hlutdrægni sem getur skapast 

þegar einungis einn sér um matið. Hægt er að nota það í matinu sjálfu, að mismunandi 

hliðar á frammistöðu séu metnar af mismunandi matsmönnum og niðurstöður 

skoðaðar út frá mismunandi sjónarhornum. Nokkrir matsmenn ættu að geta séð 

frammistöðu starfsmanns út frá öllum mikilvægustu hliðunum, sjaldgæft er að menn 

meti hluti eins í svona ferli. Því er ráðlagt að yfirmaðurinn sjálfur þ.e. yfirmaður þess 

sem er verið að meta, fái yfirmann sinn auk eins annars stjórnanda sem þekkir til 

starfsmannsins til að sjá um stigagjöfina. Flestir atvinnurekendur krefjast þess þó að 

lágmarki að yfirmaður stjórnandans kvitti undir öll þau möt sem stjórnandinn gerir 

(Dessler, 2013, bls. 315).  

Sjálfsmat (e. self-ratings) getur verið viðeigandi til þess að meta frammistöðu. En sú 

aðferð byggist á góðri sjálfþekkingu og ákveðinni þjálfun í að meta sjálfan sig í starfi. 

Þó þarf að hafa í huga að þessi aðferð hættir til þess að starfsmenn meti sjálfan sig 

betur eða meira en ástæða er til eða hærra en yfirmenn eða jafningjar þeirra gera 

(Dessler, 2013, bls. 315). 

Undirmenn meta (e. appraisal by subordinates) er aðferð þar sem atvinnurekendur 

hafa hlutina þannig að yfirmenn eru metnir af undirmönnum sínum og er það oftast 

gert í þróunarlegum tilgangi frekar en fjárhagslegum. Nafnleynd hefur áhrif á endur-

gjöfina, flestir undirmenn vilja vera nafnlausir en í þeim tilvikum þar sem undirmaður 

þarf að gefa upp nafn sitt þá virðist það hafa áhrif til hækkunar á mati hans á 

yfirmanni sínum. Frammistaða yfirmanna eykst við jákvæða endurgjöf, þetta sást vel í 



 

 

rannsókn þar sem fylgst var með rúmlega 250 stjórnendum yfir 5 ára tímabil. Önnur 

rannsókn taldi að neikvæðni gagnvart stjórn og léleg samskipti milli yfir- og 

undirmanna myndi leiða til lélegri útkomu úr endurmati, skv. sömu rannsókn kom 

aftur á móti fram að þeir yfirmenn, sem fengu jákvæða endurgjöf og hittu og ræddu 

við undirmenn sína um hana bættu sig mun meira en aðrir (Dessler, 2013, bls. 315) 

360° endurgjöf (e. 360-degree feedback) er aðferð sem gengur út á það að allir sem 

hafa einhver samskipti við starfsmanninn koma að matinu, þ.e. til dæmis stjórnendur, 

undirmenn, samstarfsfólk, viðskiptavinir og starfsmennirnir sjálfir. Í stað þess að 

starfsmaður er metinn af einum aðila, þá er frammastaða hans metin út frá nokkrum 

sjónarhornum (Dessler, 2013, bls. 315; Herdís Pála Pálsdóttir, 2000, bls. 30). Þessi 

aðferð hentar mjög vel í fyrirtækjum þar sem yfirmenn hafa marga undirmenn og geta 

þar af leiðandi ekki fylgst alla jafna með frammistöðu allra starfsmanna sinna. Eins ef 

undirmenn hafa víðtækari eða sértækari þekkingu en yfirmennirnir þá er erfiðara fyrir 

yfirmennina að meta frammistöðu þeirra. 360° endurgjöf hentar því mjög vel 

yfirmönnum sem vilja fá sem víðtækast mat á undirmenn sína (Herdís Pála Pálsdóttir, 

2000, bls. 30).  

Framkvæmd matsins getur verið misjöfn eins og glögglega sést á umfjöllun hér að 

framan. Matsnefndin og 360° endurgjöfin virðast vera bestu kostirnir, þar sem þess er 

gætt að ekki sé um hlutdrægni að ræða, þar sem fleiri en einn aðili koma að matinu. 

Nánar verður fjallað um aðferðir frammistöðumats í kaflanum hér á eftir. 

 

5.2 Aðferðir við að meta frammistöðu  

Til eru margar tegundir aðferða til að meta frammistöðu einstaklinga og er mikilvægt 

að velja þá aðferð sem best á við hverju sinni. Gott er að hafa tvær meginspurningar í 

huga þegar verið er að velja matskerfi, hvaða frammistöðu á að mæla og hvernig á að 

mæla hana. Margar aðferðir eru til og getur verið nauðsynlegt að blanda þeim saman 

til að matið henti því starfi sem verið er að meta og passar sem best við rekstur 

fyrirtækisins (Dessler, 2013, bls. 316). Hér fyrir neðan verður sagt lauslega frá 

nokkrum matskerfum sem notuð eru við mat á frammistöðu: 

Myndrænn matsskali (e. graphic rating scale method) er ein einfaldasta og 

vinsælasta aðferðin til að meta frammistöðu starfsmanna samkvæmt Dessler (2013, 

bls. 316-318). Þar er notast við kvarða sem inniheldur þá þætti sem á að mæla. 

Yfirmaðurinn metur undirmanninn með því að merkja á réttan stað í kvarðanum sem 



 

 

endurspeglar best frammistöðu starfsmannsins. Þessi aðferð getur mögulega hentað 

flestum fyrirtækjum þar sem hún er þægileg í notkun og á yfirleitt vel við. 

Einföld flokkun (e. alternation ranking method) er líka mjög vinsæl aðferð til að 

meta frammistöðu samkvæmt Dessler (2013, bls. 320), en hún snýst um það að raða 

starfsfólki niður eftir ákveðnum skala, frá toppi og niður. Fyrst er ákveðið hvaða þátt 

eða þætti eigi að mæla eða meta og svo er starfsfólki raðað niður eftir því hver 

frammistaða hvers og eins er fyrir hvern þátt. Besta starfsmanninum er raðað efst á 

skalann á meðan lakasti er settur neðst. Aðferðin getur gefið misvísandi upplýsingar 

þar sem þættirnir sem mældir eru geta verið mismikilvægir fyrir starfsemi 

fyrirtækisins, t.d. gæti einn starfsmaður skorað hátt á einum þætti á meðan að annar 

skorar hátt á fleiri þáttum en samt eru þeir jafn mikilvægir fyrir fyrirtækið þar sem 

þættirnir hafa mismikið vægi. 

Paraður samanburður (e. paired comparison method) er aðferð þar sem undirmenn 

eru bornir saman í pörum. Búin er til tafla yfir öll möguleg pör undirmanna þar sem 

þeir fá plús eða mínus eftir því hvor standi sig betur. Síðan er fjöldi plúsa hvers 

starfsmanns teknir saman til að finna út hver skorar hæst (Dessler, 2013, bls. 320). 

Aðferðin gæti hentað vel þar sem starfsmenn vinna svipaða vinnu til að auðvelda 

samanburð. Aðferðin gæti t.d. ekki átt vel við minni fyrirtæki þar sem starfsmenn eru 

fáir og vinna fjölbreytt og ólík störf. 

Þvingað val (e. forced distribution method) er aðferð þar sem yfirmenn raða 

starfsfólki niður í fyrirfram ákveðna flokka. Þessi aðferð kemur í veg fyrir að 

yfirmenn meti alla starfsmenn eins, þar sem þessi aðferð krefst þess að notuð sé 

normaldreifing sem kallar á þvingaða niðurstöðu, sumir flokka þannig að 20% eru í 

efsta flokki, 70% í meðal og 10% neðstir (20/70/10 skipting). Þetta er oftast notað 

þegar um er að ræða stærri fyrirtæki eða deildir (Dessler, 2013, bls. 320). 

Markmiðasetning (e. management by objectives, MBO) er markmiðatengd mæli-

tækni. Þar koma yfirmenn og starfsmenn sér saman um ákveðin starfsmarkmið og 

fylgja þeim eftir með því að hittast reglulega og fara yfir stöðu mála. Markmiðin væru 

allt frá allsherjar markmiðum fyrirtækisins niður í dagleg markmið starfsmannsins 

(Dessler, 2013, bls. 326). Þessi aðferð bíður upp á góða eftirfylgni þar sem yfirmaður 

og undirmaður þurfa að hittast nokkuð reglulega til að aðferðin skili sem bestum 

árangri. 



 

 

Krítísk tilvik (e. critical incident method) er aðferð þar sem yfirmaður heldur skrá 

yfir jákvæða og neikvæða starfstengda hegðun. Að skrá reglulega upplýsingar um slík 

atvik gerir það að verkum að yfirmaðurinn þarf að hugsa um matið allt árið. 

Yfirmaður og undirmaður hittast svo á sex mánaða fresti til að ræða frammistöðu með 

skránna til hliðsjónar, en hún á m.a. að innihalda dæmi um hvernig undirmaður getur 

bætt frammistöðu sína. Þar sem ekki er gefin einkunn er erfitt að nota þetta kerfi til að 

bera saman starfsmenn og ákveða laun (Dessler, 2013, bls. 321-322). Aðferðin er 

gölluð að því leyti að örfá öfgatilvik geta lítið sagt um heildarframmistöðu einstaka 

starfsmanna. 

Hegðunartengdur einkunnaskali (e. behaviorally anchored rating scales, BARS), er 

ein af betri aðferðunum til að meta starfsmenn, en í henni felst að hafa númeraðan 

skala, frá t.d. einum upp í tíu. Yfirmenn og starfsmenn koma sér saman um 

mælikvarða sem passa best við hvern þátt starfsins, þar sem möguleg frammistaða er 

skipt niður á kvarðann (Dessler, 2013, bls. 322). Aðferðin er einnig góð að því leyti 

að hún eykur samskipti milli undirmanna og yfirmanna þegar kvarðarnir eru ákveðnir, 

undirmönnum finnst þeir skipta meira máli þar sem þeir eru hafðir með í ferlinu. 

 

Eins og sjá má á umfjölluninni hér að framan þá er um margar mismunandi leiðir að 

velja við framkvæmd frammistöðumats, þó var ekki um tæmandi talningu að ræða. 

Mikilvægt er að yfirmenn geri sér grein fyrir hvaða þætti þeir ætla að mæla og að þeir 

velji svo rétta aðferð sem hentar best til mælinga á þeim þáttum. Val á aðferð skiptir 

miklu máli ef forðast á algengar matsvillur. 

 

5.3 Algengar matsvillur 

Við mat á frammistöðu geta ýmis vandamál og skekkjur komið upp sé ekki rétt staðið 

að málum. Þessi vandamál eða skekkjur geta dregið úr gildi frammistöðumatsins. Hér 

verða taldar upp nokkrar af algengustu skekkjunum og helstu vandamálunum sem 

geta komið upp við mat á frammistöðu: 

Óskýrar kröfur (e. unclear standars). Frammistaða sem á að meta er ekki nægilega 

skilgreind. Starfsmaður þarf að vita hvaða kröfur eru gerðar til hans svo hann viti á 

hvað grunni á að meta hann. Þar skiptir greinagóð starfslýsing miklu máli, þar sem 

markmið, ábyrgðarsvið og helstu verkefni eru skilgreind. Mikilvægt er að kynna 

væntingar sem gerðar eru til starfsmanns fyrir honum, þannig að hann geti betur áttað 



 

 

sig á hvers er vænst af honum og á hvaða grunni hann verður metinn (Dessler, 2013, 

bls. 329). 

Geislabaugsáhrif (e. halo effect) er þegar að ákveðin atriði í fari umsækjanda leiða til 

þess að hann verður ofmetinn. Þetta getur átt við um starfsmann sem er einstaklega 

skemmtilegur og skorar hátt í matinu eða öfugt þar sem leiðinlegur starfsmaður skorar 

lágt (Dessler, 2013, bls. 329). 

Miðsækni eða miðjutilhneiging (e. central tendency). Sumir stjórnendur halda sig 

við miðsvæðið, t.d. ef skalinn nær frá 1-7 þá er hann líklegur til að forðast 1-2 og 6-7 

og merkja mest þar á milli. Þar af leiðandi verða allir metnir sem miðlungs 

starfsmenn. Þessi tilhneiging veldur því að myndin sem fæst út úr matinu er ekki rétt 

(Dessler, 2013, bls. 329). 

Linkind eða stífleiki (e. leniency or strictness). Yfirmenn eru oft alltof mjúkir eða 

alltof harðir þegar kemur að gagnrýni. Niðurstaðan hjá slíkum yfirmönnum er oft sú 

að allir enda eins á skalanum, sérstaklega þegar notaður er myndrænn skali (Dessler, 

2013, bls. 329). 

Nýleiki (e. recency effects) er þegar stjórnendur láta nýlegar athafnir undirmanna hafa 

áhrif á mat sitt (Dessler, 2013, bls. 330). 

Hlutdrægni (e. bias) getur komið fram á marga vegu. Ótal rannsóknir hafa verið 

gerðar um þetta efni, hafa þær m.a. sýnt fram á að þegar matið er gert til að skoða 

launahækkanir eða stöðuhækkanir þá skora undirmenn oft hærra en þegar matið snýr 

að t.d. starfsþróunarlegum ástæðum. Ungir matsmenn geta verið hlutdrægir þegar 

kemur að mati á eldri starfsmönnum og margt fleira. Matið segir oft meira um 

matsmanninn en þann sem er metinn, þess vegna er gott að hafa fleiri en einn sem sér 

um matið (Dessler, 2013, bls. 330). 

 

Matsvillurnar geta verið margar og flóknar og því er mikilvægt að sá sem sinnir 

frammistöðumatinu þekki þær hættur sem geta skapast við matsframkvæmdina. Mörg 

starfssvið krefjast þess t.d. að beitt sé blöndu af hinum ýmsu aðferðum til að 

niðurstaðan verði sem nákvæmust. Þó er nokkuð ljóst að samskipti og upplýsinga-

flæði milli starfsmanna og yfirmanna skiptir töluverðu máli við matsgerðina. 

 



 

 

5.4 Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtal er órjúfanlegur hluti frammistöðumats en þó geta starfsmanna-

samtöl einnig staðið ein og sér, þ.e. starfsmannasamtal án þess að um sé að ræða 

formlegt frammistöðumat (Jens Ólafsson, 2001, bls. 519). 

Starfsmannasamtöl eru regluleg samtöl milli yfirmanna og undirmanna og fara oftast 

nær fram einu sinni á ári. Í samtölunum er farið yfir allt það sem snýr að starfi og 

starfsumhverfi, t.d. starfið sjálft, frammistöðu, markmið, starfsánægju, starfsþróun og 

framtíðaráætlanir starfsmanna. Helstu markmið þessara samtala er að veita endurgjöf 

og umbætur. Starfsmannasamtalið er þó ekki vettvangur til að ræða launakjör (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006, bls. 137; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, 2009, bls. 31). 

Þegar um frammistöðumat er að ræða í fyrirtækjum, er mikilvægt að yfirmaður og 

undirmaður finni og gefi sér tíma til að setjast niður og ræða frammistöðumatið og 

niðurstöður þess. Ef að niðurstöður frammistöðumatsins sýna fram á misbresti er 

mjög mikilvægt að ná samkomulagi um framhaldið, t.d. hvernig starfsmaðurinn geti 

bætt sig og hvað stjórnandinn geti gert til að styðja þá breytingu (Ásta Bjarnadóttir, 

1998, bls. 18). Algengast er að yfirmaðurinn stýri samtalinu, að minnsta kosti í 

upphafi þess. Þar þarf hann að skýra frá þeim forsendum og niðurstöðum sem liggja 

fyrir um matið. Mikilvægt er að samtalið sé opið og að báðir aðilar geti tjáð sig frjálst 

og óhindrað um alla þætti matsins, þ.e. að það séu gagnkvæm samskipti um 

niðurstöður frammistöðumatsins (Margrét Guðmundsdóttir, 1990, bls. 115). 

Mikilvægt er að undirbúa starfsmannasamtalið mjög vel. Yfirmaður þarf að safna 

saman nauðsynlegum upplýsingum, s.s. að skoða starfslýsingu undirmanns, bera 

frammistöðu við fyrirfram ákveðna staðla og skoða eldri frammistöðumöt viðkomandi 

ef þau eru til. Einnig þarf hann að undirbúa undirmann sinn fyrir starfsmannasamtalið 

t.d. með því að kynna honum ýmis undirbúningsgögn til að styðjast við í samtalinu 

sjálfu. Undirmann ber að boða í samtalið með að minnsta kosti viku fyrirvara, þannig 

hann hafi nægan tíma til undirbúnings. Mikilvægt er að tryggja að samtalið fari fram í 

næði án truflana (Dessler, 2013, bls. 332-333). 

Gott er fyrir yfirmann að hafa fjóra hluti í huga þegar samtalið er framkvæmt. Í fyrsta 

lagi að vera nákvæmur, skýr, heiðarlegur og tala tungumál sem að tengist 

starfsumhverfinu. Í öðru lagi ekki nota persónulegar ásakanir eða bera starfsmann 

saman við aðra starfsmenn, betra er að bera frammistöðu starfsmanns við staðla. Í 



 

 

þriðja lagi er mikilvægt að hvetja starfsmann til að tjá sig. Í fjórða lagi þarf yfir-

maðurinn að sjá til þess að starfsmaðurinn viti hvað hann er að gera vel eða illa. Auk 

þess sem þeir þurfa að komast að samkomulagi um það hvernig hægt sé bæta 

frammistöðu hans (Dessler, 2013, bls. 333). 

Í starfsmannasamtali skiptir miklu máli að undirmanni finnist honum ekki ógnað, að 

hann fái tækifæri til að ræða hugmyndir sínar og tilfinningar og fái að hafa áhrif á 

samtalið. Gott er að láta uppbyggilegan og hjálplegan stjórnanda sjá um samtalið 

(Dessler, 2013, bls. 333). 

Starfsmannasamtalið gefur starfsmanni tækifæri til að hafa áhrif á starf sitt og 

starfsþróun. Yfirmaðurinn á að nýta samtalið til að upplýsa starfsmanninn sem best 

um þær væntingar sem gerðar eru til hans, hver er líkleg framtíðarþróun starfs hans og 

hverjir eru möguleikar starfsmannsins á stöðubreytingum og starfsframa. Yfirmaður á 

einnig að taka við tillögum starfsmanns að endurbótum, auk þess sem hann á að 

hvetja og styrkja góða frammistöðu (Jens Ólafsson, 2001, bls. 519). 

Starfsmannaviðtöl eru góð leið til að veita yfirmönnum nauðsynlega yfirsýn yfir 

mannauð fyrirtækisins. Þau eru góð til að samræma aðgerðir í starfsmannastjórnun og 

auðvelda starfsþróun. Þau bæta upplýsingaflæði og samskipti milli yfir- og 

undirmanna. Þau eru góð tækifæri til að ræða liðsheildina. Ef yfirmenn eru ekki vel 

undirbúnir fyrir viðtölin geta þau auðveldlega farið úr böndunum, orðið of 

persónuleg, eyðublöð geta verið illa unnin eða ónothæf og þá er lítið að marka 

niðurstöður viðtalsins (Jens Ólafsson, 2001, bls. 519). Sumir hafa gagnrýnt aðferðina 

þar sem hún er bæði kostnaðarsöm og tímafrek, t.d. í tengslum við fyrirtæki þar sem 

nálægð og mikil samskipti eru milli yfirmanna og starfsmanna þá þegar (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2004, bls. 175 ). 

 

5.5 Endurgjöf og eftirfylgni 

Endurgjöf (e. feedback) er aðferð sem er ætlað að skýra og bæta samskipti milli 

yfirmanna og undirmanna. Að veita endurgjöf á réttan hátt er mikilvæg aðferð til að 

aðstoða starfsmenn við að ná settum markmiðum og bæta skilvirkni þeirra. Endurgjöf 

er oft skipt í tvo flokka, styrkjandi endurgjöf þar sem starfsmönnum er umbunað fyrir 

ríkjandi hegðun og leiðréttandi endurgjöf sem notuð er til að breyta óæskilegri 

hegðun. Mikilvægt er að styrkja æskilega hegðun svo að starfsmaður viti af því þegar 

hann er að standa sig vel, þá verður hann líklegri til að leggja ennþá harðar af sér. 



 

 

Leiðréttandi endurgjöf er jafn mikilvæg ef ekki mikilvægari heldur en styrkjandi 

endurgjöf. Leiðréttandi endurgjöf miðar að því að laga og bæta úr óæskilegri hegðun. 

Gott er að yfirmaður sé strax tilbúinn með úrlausnir eða tillögur til úrbóta eftir að 

leiðréttandi endurgjöf er veitt. Endurgjöf þarf að vera einlæg og nákvæm, hún verður 

að beinast að hegðun en ekki persónu, staðsetning og tímasetning skiptir miklu máli 

þegar kemur að endurgjöf. Mikilvægt er að halda sig við einn málaflokk þegar 

endurgjöf er veitt. Þó má gera undantekningu á síðastnefnda atriðinu þar sem gott 

getur verið að ræða önnur málefni eftir leiðréttandi endurgjöf (Ingrid Kuhlman, 1999, 

bls. 3-4). 

Eftirfylgni (e. follow-up) er skilgreind á þann hátt að hún viðheldur eða líkur ákveðnu 

ferli eða athöfn.2 Yfirmenn gegna því mikilvæga hlutverki að gæta þess að eftirfylgni 

sé vel háttað innan fyrirtækis. Með eftirfylgni geta yfirmenn fylgst með þróun 

starfsmanna og hvatt þá áfram til góðra verka. Aukin skilvirkni fylgir oft aukinni 

eftirfylgni, sem að lokum skilar auknum afköstum og hagnaði fyrir fyrirtækið.3  

                                                
2 Merriam-Webster. (e.d.). Sótt af http://www.merriam-webster.com/dictionary/follow-up. 
3 The free dictionary by Farlex. (e.d.). Sótt af http://www.thefreedictionary.com/follow-up. 



 

 

6 Starfsánægja 

Eins og fram hefur komið eru stjórnendur fyrirtækja og stofnana almennt farnir að 

gera sér betur grein fyrir því að mannauðurinn sé ein mikilvægasta auðlind og 

samkeppnisvopn skipulagsheildarinnar. Starfsmenn eru lykilinn að velgengi fyrir-

tækja og verða stjórnendur því að huga vel að starfsmönnum sínum. Ánægðir 

starfsmenn eru líklegri til að leggja harðar að sér fyrir fyrirtækið og skapa þar að auki 

gott andrúmsloft sem smitar út frá sér. Stjórnendur fyrirtækja verða því að skilja það 

hvað starfsmenn ætlast til af vinnustað sínum og hvað hafi áhrif á starfsánægju þeirra 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 11-12). 

Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir (1999, bls. 11-12) segja í bók 

sinni Starfsánægja, það vera þekkta staðreynd að ánægðir starfsmenn eru áhugasamari 

en óánægðir starfsmenn. Einnig að fyrirtæki sem eru með ánægða starfsmenn eru 

almennt árangursríkari en fyrirtæki með óánægða starfsmenn. 

Starfsánægja (e. job satisfaction) ber margþætt hugtak, ekki er til ein rétt skilgreining 

á því. Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir (1999, bls. 15) lýsa 

megininntaki starfsánægju á þennan hátt:  

„Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér huglæg og 

tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif á þessa 

tilfinningu er yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn og 

stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin.“4 

Mismunandi þættir geta haft áhrif á starfsánægju, þessum þáttum má skipta í hlutlæga 

þætti t.d. kyn, aldur, menntun hjúskaparstaða o.fl., og í huglæga þætti t.d. 

vinnuaðstaða, vinnufélagar, fyrirtækjatryggð, frammistaða o.fl. Hlutlægu þættirnir geta 

þó aðeins haft óbein áhrif á starfsánægju þá t.d. í gegnum áhrif sín á starfstengdar 

breytur (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 25). 

Starfsmenn vilja tækifæri til að nota þekkingu sína, störf sem bjóða upp á 

fjölbreytileika, frelsi og það að eiga möguleika á stöðuhækkun þar sem hún skapar 

tækifæri fyrir meiri ábyrgð. Eins vilja þeir að stjórnendur eða yfirmenn láti sig vita 

um frammistöðu sína. Rannsóknir hafa sýnt að milliliðalaus samskipti milli 

                                                
4 Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 15. 

 



 

 

starfsmanna og yfirmanna auki starfsánægju og starfsafköst. Einnig hafa rannsóknir 

sýnt fram á það að starfsánægja starfsmanna eykst ef yfirmaður þeirra er 

skilningsríkur og vinalegur, hlustar á skoðanir og hugmyndir þeirra og umbunar fyrir 

góða frammistöðu, starfsmenn vilja aukna ábyrgð. Upplýsingaflæði þarf að vera virkt 

eins og komið var inná hér að framan, starfsmannasamtöl, reglulegir starfs-

mannafundir og starfslýsingar eru leiðir til að geta bætt samskiptin. Yfirmenn bera 

ábyrgð á að hvetja starfsmenn sína og halda uppi góðum starfsanda (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 24. mars 1999). 

 

Lykillinn að starfsánægju starfsmanna virðist vera sá, að starfsmenn þurfa að fá að 

vita á sem skýrastan hátt, til hvers er ætlast af þeim og einnig að þeim sé gerð grein 

fyrir því hvernig þeir standi sig í starfi. Einnig er mikilvægt að þeir eigi möguleika á 

að læra og þroskast innan starfsins.  

  



 

 

7 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim markmiðum og rannsóknarspurningum 

sem lágu að baki við gerð rannsóknarinnar, þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar 

voru við framkvæmd hennar, auk þess sem gerð verður grein fyrir þátttakendum, 

framkvæmd, úrvinnslu og niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

7.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort þau fyrirtæki sem notast við 

frammistöðumat eru að sinna því með nægri eftirfylgni og hvort notkun og eftirfylgni 

frammistöðumats hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna. Jafnframt að finna út hvort 

stjórnendum og starfsmönnum finnist frammistöðumat gagnlegt og einnig að skoða 

viðhorf stjórnenda og starfsmanna til matsins. 

 

Rannsóknarspurningin sem sett er fram í upphafi er eftirfarandi: 

Hefur notkun og eftirfylgni frammistöðumats áhrif á starfsánægju starfsmanna? 

 

Helstu undirspurningar eru: 

Eru yfirmenn að sinna frammistöðumati með nægri eftirfylgni? 

Telja stjórnendur og starfsmenn frammistöðumat gagnlegt? 

Hvert er viðhorf stjórnenda og starfsmanna til frammistöðumats? 

 

7.2 Rannsóknaraðferðir 

Hér verður greint frá þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við gerð þessarar 

rannsóknar. Bæði var notast við eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð og 

verður báðum aðferðum lýst í sitthvoru lagi. Fyrst verður gerð grein fyrir eigindlegu 

aðferðinni sem var í formi viðtala og síðan gerð grein fyrir þeirri megindlegu sem var 

í formi spurningakönnunar. 

  



 

 

7.2.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Við gerð rannsóknarinnar var byrjað á því að notast við eigindlega rannsóknaraðferð, 

hún fólst í því að taka stutt viðtöl við starfsmannastjóra eða mannauðsstjóra fyrirtækja 

á mismunandi sviðum atvinnulífsins. Miðað var við fyrirtæki sem notast við 

frammistöðumat. Það reyndist frekar erfitt að fá fyrirtæki til að taka þátt í 

rannsókninni. Leitað var til 44 fyrirtækja í heildina en að endingu voru það einungis 

fimm fyrirtæki sem samþykktu þátttöku. Þau fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókninni 

njóta nafnleyndar. 

Með viðtölunum var leitast við að fá svör stjórnenda við því hvernig notkun og 

eftirfylgni frammistöðumats væri háttað í fyrirtækjunum. Auk þess var kannað 

viðhorf þeirra til frammistöðumats. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 27. október til 17. 

nóvember 2014. Fyrir viðtölin var höfundur búinn að útbúa spurningalista eða 

svokallaðan viðtalsramma sem innihélt 12 spurningar sem stuðst var við í viðtölunum 

(sjá viðtalsramma í viðauka I). Fengin voru leyfi hjá viðmælendum til að hljóðrita 

viðtölin og að þeim loknum voru þau diktuð af höfundi. Hvert viðtal var u.þ.b. 10-13 

mínútur að lengd. 

Höfundur gerði sér grein fyrir því að viðmælendur voru í öllum tilfellum aðilar sem 

annaðhvort sáu um að framkvæma eða fylgja eftir frammistöðumati innan fyrir-

tækjanna. Því eru nokkrar líkur á að þeir séu hlynntari frammistöðumati en gengur og 

gerist. 

 

7.2.2 Megindleg rannsóknaraðferð 

Ásamt eigindlegri rannsóknaraðferð var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Sú 

aðferð fólst í því að rafræn spurningakönnun var lögð fyrir starfsmenn fyrirtækjanna. 

Markmiðið var m.a. að kanna hvert viðhorf þeirra til frammistöðumats væri, hvort 

þeim fyndist vera næg eftirfylgni með matinu og hvort þeim fyndist frammistöðumat 

hafa áhrif á starfsánægju þeirra. Könnunin var send út með vefpósti til allra 

starfsmanna þeirra fyrirtækja sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Alls voru 

það 389 starfsmenn sem fengu könnunina senda. Spurningakönnunin samanstóð af 17 

spurningum, þar af voru 4 spurningar tengdar bakgrunni þátttakenda, 12 spurningar 

snéru að starfi þeirra og viðhorfi til frammistöðumats. Að lokum var ein opin 

spurning þar sem þátttakendum gafst kostur á að bæta við athugasemdum eða öðru 

sem þeir vildu koma á framfæri. Könnunin var virk í 20 daga, eða frá 31. október til 



 

 

20. nóvember 2014. Alls voru það 175 starfsmenn sem að svöruðu könnuninni og var 

svarhlutfallið því 45%.  

Notast var við forritið Questionpro til að halda utan um spurningakönnunina. Eftir að 

könnuninni var lokað voru svörin flutt yfir í Excel þar sem unnið var úr þeim. 

Líkt og komið hefur fram þá gerir höfundur sér grein fyrir því að þeir stjórnendur sem 

teknir voru í viðtal gætu verið hlutdrægir í svörum sínum. Einnig gæti það skipt máli 

fyrir niðurstöður könnunarinnar að úrtakið var frekar lítið. 

 

7.3 Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Eins og fram hefur komið voru viðtöl tekin við stjórnendur fimm fyrirtækja sem starfa 

á mismunandi sviðum atvinnulífsins. 

Til þess að fá sem besta sýn á það hvernig frammistöðumat er framkvæmt hjá 

fyrirtækjunum var byrjað á að spyrja viðmælendur spurninga sem tengdust því 

hvernig frammistöðumati væri háttað hjá þeim. Í seinni hluta viðtalanna var farið út í 

viðhorf stjórnenda til frammistöðumatsins og hvaða áhrif þeir telja það hafa á 

mismunandi hluti, s.s. árangur fyrirtækja og starfsánægju. 

 

Hversu oft er frammistöðumat framkvæmt? 

Byrjað var að spyrja viðmælendur hversu oft frammistöðumat væri framkvæmt hjá 

þeim. Allir viðmælendur svöruðu því, að það væri einu sinni á ári fyrir utan 

viðmælanda 4, hann sagði það hefði verið breytt úr einu sinni á ári yfir í annað hvert 

ár, ástæðuna fyrir því sagði hann vera: 

„...starfsmennirnir vildu bara tala við þennan æðsta yfirmann þar sem hann 

hefur í rauninni mest með þeirra framtíð að segja, þannig að ef að hann ætti að 

taka viðtöl við þessa 200 í hans deild, þá myndi hann ekki gera neitt annað.“5 
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Hverjir fara í frammistöðumat? 

Viðmælendur voru síðan spurðir hvort það væru allir í fyrirtækinu sem færu í 

frammistöðumat. Flestir viðmælendur sögðu að allir í fyrirtækjunum fái mat, nema 

viðmælandi 4. Hann tók fram að minni deildirnar færu ekki í frammistöðumat en þó í 

starfsmannasamtöl en stærsta deildin þeirra sem telur 200 manns færi í 

frammistöðumat. Jafnframt tók viðmælandi 5 fram að þegar um útlendinga væri að 

ræða væri reynt að einfalda ferlið niður í einföld starfsmannasamtöl:  

„Já, það fara allir í frammistöðumat, öllum er boðið það. Hins vegar er það 

svo, að við köllum ekki til túlka nema í erfiðum málum og því eru samtöl við 

útlendinga þar sem tungumálaerfiðleikar hamla flóknum samskiptum gerð að 

einföldu samtali.“6 

Hver framkvæmir frammistöðumat? 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hver framkvæmir frammistöðumatið, svöruðu 

allir að það væri næsti yfirmaður sem tæki sína undirmenn í frammistöðumat. En eins 

og kom fram hér að framan þá hafði viðmælandi 4 þó aðra sögu að segja þ.e. að æðsti 

yfirmaður ákveðinnar deildar tekur alla starfsmenn hennar í frammistöðumat. 

 

Hvernig er frammistöðumat framkvæmt? 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig frammistöðumatið væri framkvæmt 

svöruðu allir á þá leið að yfirmenn notast við eyðublöð sem innihalda ákveðna staðla 

til að leggja mat á frammistöðu starfsmanna sinna. Einnig fá starfsmennirnir sjálfir 

eyðublað þar sem þeir eru beðnir um að leggja mat á frammistöðu sína. Það á þó ekki 

við um fyrirtæki viðmælenda 4 en þar er eingöngu notast við eyðublað yfirmanna, þ.e. 

að starfsmenn framkvæma ekki sjálfsmat. 

Einnig töluðu allir viðmælendur um að í kjölfar frammistöðumats væri boðið öllum 

starfsmönnum í starfsmannasamtal, þar sem yfirmaður og starfsmaður setjast saman 

niður og fara yfir niðurstöður matsins.  
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Hvernig er eftirfylgni háttað? 

Misjafnt er hvernig eftirfylgni frammistöðumatsins er háttað hjá viðmælendum. Tveir 

þeirra töluðu um að eftirfylgni sé helst fólgin í því að starfsmenn setji sér framtíðar 

markmið. Síðan setjast þeir reglulega niður með yfirmanni sínum, t.d. á 3-6 mánaða 

fresti og taka stöðuna. Þar er farið yfir hvernig gangi að ná þeim markmiðum sem 

höfðu verið sett og hvað þurfi að gera til að ná þeim. Annars staðar er þetta ekki jafn 

stöðugt, þ.e.a.s. stundum hittast starfsmenn og yfirmenn einu sinni til tvisvar á milli 

frammistöðumats eða þá að eftirfylgnin felst eingöngu í því að bera saman 

frammistöðumat fyrri ára við það nýjasta. Stundum er það svo að starfsmanna- eða 

mannauðsstjórar reyna að fylgja frammistöðumati eftir á þann hátt að þeir sjá til þess 

að þeim starfsmönnum sem beri að fara í frammistöðumat fari í það. Viðmælandi 3 

sagði m.a.:  

„við sendum vikulega út póst á þá sem tóku frammistöðumatið þar sem þeir áttu 

að svara okkur hversu marga þeir voru búnir með og hverja þeir væru ekki 

búnir með og við fylltum inn.“7 

Stundum er eftirfylgninni háttað þannig að starfsmanna- eða mannauðsstjórar fá 

niðurstöður frammistöðumatsins til sín og leggi svo fram tillögur að úrbótum ef þess 

er þörf. Viðmælandi 5 sagði m.a.  

„Auðvitað mætti alltaf gera betur en mannauðsstjórinn fær matsblaðið í 

hendurnar og fer yfir til að aðstoða yfirmenn ef eitthvað þarf að gera á 

sérstakan hátt.“8 

Hver er tilgangur frammistöðumats? 

Allir viðmælendur voru sammála um að þeim fyndist mikilvægt að starfsmenn fengju 

endurgjöf og tækifæri til að setjast niður með yfirmanni sínum. Einnig voru þeir 

sammála um mikilvægi þess fyrir alla aðila að vita hvernig staðan væri, t.d. 

verkefnastaða starfsmanns eða væntingar yfirmanns, til að hægt væri að samstilla 

kröfur beggja og þær aðgerðir sem fara þurfi í. Flestir viðmælendurnir voru sammála 

því að samskipti eiga að fara fram á báða bóga, þ.e. ekki bara að yfirmaður sé að segja 

starfsmanni til heldur að um opin samskipti sé að ræða. 
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Viðmælandi 1 tók þó sérstaklega fram að frammistöðumat komi ekki í staðinn fyrir 

daglega endurgjöf:  

„...ég hef lagt mikla áherslu á það að þetta komi ekki í staðinn fyrir daglega 

endurgjöf [...] eða bara þessi daglegu samskipti sem þú átt við starfsmenn og 

einmitt klappið á bakið og allt þetta og hrósin ef vel gengur og allt þetta og 

hérna leiðbeiningarnar ef þarf á að halda.“9 

Er frammistöðumat gagnlegt? 

Allir viðmælendur voru sammála um að frammistöðumat væri mjög gagnlegt, þó 

sögðu sumir að þeir þyrftu stundum að sannfæra bæði einstaka yfirmenn og aðra 

starfsmenn um ágæti þess.  

Viðmælandi 1 sagði til að mynda:  

„Það eru ekkert allir alveg að sjá ljósið í því, því miður [...] þó að manni finnist 

það sjálfum liggja mjög í augum uppi.“10 

Á meðan viðmælandi 2 sagði:  

„auðvitað er fólk alltaf með það svona smá í kollinum, tilfinningu um að þetta 

sé useless thing [...] það eru mjög mismunandi skoðanir á þessu milli 

starfsmanna.“11  

Töluðu flestir viðmælendurnir um það hvað gott væri að fá á hreint, bæði frá 

starfsmönnum og eins með því að lesa úr gögnum, hvaða þjálfun væri nauðsynleg til 

að ná auknum árangri, viðmælandi 3 sagði m.a.: 

„...ef fólk er að svara að því finnst vanta einhverja þjálfun í einhverju sérstöku, 

þá er það eitthvað sem við skoðum og reynum að finna þá leið til að laga það, 

hvort það þurfi að þjálfa þetta sérstaka svið, eða allt fyrirtækið.“12 

Viðmælandi 5 tók fram að honum fyndist gott að starfsmenn vissu að fyrirtækinu væri 

ekki sama um þá:  
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„þá sýnir það að við viljum hjálpa einstaklingnum að standa sig betur, þróast og 

blómstra í vinnu hjá okkur.“ 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í kosti og galla frammistöðumats, sögðu flestir að 

helstu kostirnir væru þeir að bæði fyrirtæki og starfsmenn átti sig betur á styrk- og 

veikleikum sínum og hvaða þjálfun sé nauðsynleg til að bæta úr þeim. Helsti gallinn 

er sá að ferlið sé frekar tímafrekt að mati viðmælenda. 

Skilar frammistöðumat árangri til fyrirtækisins? 

Allir viðmælendur voru sammála um það að frammistöðumat myndi skila góðum 

árangri til fyrirtækisins, eins að það auki samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna. 

Viðmælandi 1 sagði:  

„Já, þetta er svona liður í því að hafa samskipti milli stjórnenda og 

starfsmanna mjög góð. Þetta er svona einn líður í því að bæta endurgjöfina, og 

ég held að endurgjöf skipti alveg gríðarlegu máli hvað varðar starfsánægju. 

Þannig ég held að þetta sé mjög mikilvægur liður í því, eins og ég segi þó að 

þetta komi ekki í staðinn fyrir daglega endurgjöf. Það hefur oft komið í ljós í 

vinnustaðagreiningu og öðru að ef að þú hefur ekki nýlega farið í 

starfsmannasamtal eða frammistöðumat þá líður fólki oft eins og það hafi ekki 

fengið endurgjöf...“13 

Viðmælandi 3 sagði:  

„Já, ég myndi telja það, við erum allavega að sjá að fólk er að setja sér 

markmið og er að keppast við að ná þeim á ákveðnum tímum af því þau setja 

sér sjálf tímaramma til að ná þeim. Og með þessari eftirfylgni erum við að sjá 

árangur með því, og okkur finnst þetta vera að auka starfsánægju og 

starfsöryggi starfsmanna.“14  
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Leiðir frammistöðumat til aukinnar starfsánægju? 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort að þeir teldu frammistöðumat leiða til 

aukinnar starfsánægju. Voru þeir allir sammála um að svo væri og töldu þeir helstu 

ástæðuna fyrir því vera að aukin samskipti og endurgjöf skilaði sér í ánægðara 

starfsfólki.  

Viðmælandi 1 tók fram: 

„Já, ég myndi telja það, ég held að allavegna ef það [frammistöðumat] er ekki 

þá sé svona líklegra að það ýti undir óánægju, því að fólk telur sig ekki hafa 

vettvanginn, ef það telur sig ekki hafa fengið endurgjöfina þá er það mjög 

neikvætt.“15 

Viðhorf til frammistöðumats 

Viðmælendur voru bæði spurðir út í það hvert almennt viðhorf þeirra væri til 

frammistöðumats og hvaða viðhorf þeir teldu starfsmenn hafa til þess. Allir 

viðmælendur höfðu jákvætt viðhorf til frammistöðumats og töldu þeir einnig að 

viðhorf starfsmanna væri jákvætt, þó sér í lagi yngri starfsmanna. Einn viðmælandi 

tók þó fram að mörgum starfsmönnum fyndist erfitt að meta frammistöðu sína. 

Viðmælandi 2 tók fram um viðhorf sitt: 

„Bara mjög jákvætt, ég tel það sé mjög mikilvægt að fyrirtæki hafi 

frammistöðumat, starfsmaður getur ekki vitað hvaða þætti það er sem að hann á 

að standa sig í eða byggja ofan á nema hann viti eitthvað um þessi mál, bæði 

búið að hæfnigreina störfin hans og að frammistaðan sé metin, að það sé 

einhver að horfa í frammistöðuna og þú fáir að vita.“16 

Viðmælandi 3 sagði sagði: 

„Mitt viðhorf er bara frekar gott, mér finnst þetta vera mjög gott tól ef maður 

hugsar út frá sjónarhorni starfsmannanna, þá finnst mér þetta mjög gott tæki og 

tól fyrir starfsmanninn til að nýta sér, líka til að sjá hvar hann stendur innan 

fyrirtækisins, til að sjá hvar hann stendur innan deildarinnar, til að sjá hvar 

hann stendur hjá sjálfum yfirmönnum og þetta er góð leið til að nýta sér ef 
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menn vilja komast áfram og fá meiri ábyrgð, þarna er tækifærið fyrir 

starfsmanninn að sýna að hann sé þá tilbúinn að taka meiri ábyrgð.“17 

„Viðhorf starfsmanna er bara mjög gott, það vilja allir fá tíma til að setjast 

niður og ræða sín mál eða við höfum allavega ekki heyrt neinar gagn-

rýnisraddir að t.d. fólki finnist þetta óþarft eða neitt svoleiðis, fólk í rauninni 

tekur þessu meira fagnandi heldur en hitt.“18 

Viðmælandi 5 um viðhorf starfsmanna:  

„Jákvætt frekar en hitt, en þó finnst mörgum þetta vera óþarfi fyrirfram en 

þegar öllu er á botninn hvolft þá sjá þeir mikilvægi þess.“19 

Opin spurning 

Í lok viðtalsins var viðmælendum boðið að bæta einhverju við sem þeir töldu eiga við.  

Einungis voru tveir viðmælendur sem að vildu bæta einhverju við. 

Viðmælandi 1 sagði: 

„...ég held að fyrirtæki þurfi bara að passa sig kannski á því að hafa ferlana 

ekki of þunga í vöfum og svona reyna að tryggja innleiðinguna frekar en að 

þetta sé eitthvað rosalega fancy kerfi, það skiptir meira máli, en það er 

auðvitað viðvarandi verkefni að selja öllum stjórnendum þetta en ég held að 

það sé alveg lykilatriði til að vel takist til.“20 

Viðmælandi 2 sagði m.a.: 

„...mér finnst þetta bara mjög mikilvægt, ég hérna, ég sé ekki hvernig fyrirtæki, 

geta farið í gegn án þess að hafa eitthvað form af þessu, [...] ég er mjög jákvæð 

gagnvart þessu, en eins og ég segi má örugglega gera betur í þessu og fjölga 

þessu og það, og þarna, gera þetta einfaldara en allavegna ekki að taka þetta út 

sko.“21  
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7.4 Niðurstöður spurningakönnunar 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður spurningakönnunarinnar sem send var til 

allra starfsmanna fyrirtækjanna fimm sem tóku þátt í rannsókninni. Alls voru 175 

starfsmenn sem svöruðu könnuninni, en þar sem þátttakendum var ekki skylt að svara 

einstaka spurningum var ekki jöfn svörun á milli spurninga. Þátttakendur gátu 

einungis valið einn svarmöguleika við hverri spurningu fyrir utan tvær spurningar sem 

voru opnar. Hér á eftir verða niðurstöður könnunarinnar sundurliðaðar eftir 

spurningum. Spurningarnar úr spurningakönnuninni má finna í viðauka IV. 

 

Spurning 1 

Í fyrstu spurningunni var spurt um kyn þátttakenda. 

 

Kyn 

 
Mynd 6. Kyn 

 
Á mynd 6 má sjá kynjahlutfall svarenda. Alls svöruðu 175 einstaklingar spurningunni 

eða allir þátttakendur könnunarinnar, af þeim voru 98 konur og 77 karlar eða 56% 

konur á móti 44% karla og var því hlutfallið nokkuð jafnt.  



 

 

Spurning 2 

Í spurningu 2 var spurt um aldur þátttakenda. 

 

Aldur 

 
Mynd 7. Aldur 

 

Á mynd 7 má sjá aldursdreifngu þátttakenda. Allir nema einn svöruðu spurningunni, 

af þeim voru flestir á aldrinum 35-50 ára eða 43,1%, 36,21% voru eldri en 50 ára og 

20,69% yngri en 35 ára.  

 

Spurning 3 

Í spurningu 3 var spurt um starfsheiti þátttakenda. Eftir að vinnsla ritgerðarinnar hófst 

var tekin sú ákvörðun að fyrirtækin myndu njóta nafnleyndar. Af þeim sökum er ekki 

hægt að gefa upp starfsheiti þar sem hægt væri að tengja þau við ákveðin fyrirtæki.  



 

 

Spurning 4 

Í spurningu 4 voru þátttakendur spurðir um starfsaldur sinn. 

 

Starfsaldur 

Mynd 8. Starfsaldur 

 

Á mynd 8 má sjá starfsaldur þátttakenda. Alls svöruðu 171 einstaklingar 

spurningunni. Flestir höfðu starfað yfir 10 ár eða 38,01%, 32,16% höfðu starfað 1-5 

ár, 25,15% 6-10 ár og 4,68% þátttakenda í minna en 1 ár. Starfsaldur svarenda 

dreifðist því nokkuð jafnt enda eðlilegt að fæstir væru eingöngu búnir að starfa í innan 

við ár hjá fyrirtæki.  



 

 

Spurning 5 

Í spurningu 5 voru þátttakendur spurðir um starfsánægju sína. 

 

Ertu ánægð(ur) í þínu starfi? 

 

Mynd 9. Ertu ánægð(ur) í þínu starfi? 

 

Á mynd 9 má sjá starfsánægju starfsmanna í starfi sínu. Alls svöruðu 174 

spurningunni. Eins og sést á myndinni voru flestir annað hvort frekar ánægðir eða 

mjög ánægðir í starfi sínu. En 81 þátttakandi eða 46,55% svaraði því að þeir væru 

frekar ánægðir í starfi sínu og 77 eða 44.25% að þeir væru mjög ánægðir. 8 

þátttakendur eða 4,6% svöruðu því að þeir væru hvorki né eða hlutlausir, 7 eða 4,02% 

voru frekar ósammála og einungis 1 sem að var mjög ósammála. Starfsmenn þeirra 

fyrirtækja sem fengu könnunina senda eru yfirhöfuð ánægðir í starfi sínu og virðist 

það heyra til algjörra undantekninga að þeir séu óánægðir með starf sitt.  



 

 

Spurning 6 

Í spurningu 6 voru þátttakendur spurðir af því hvort þeir viti nákvæmlega til hvers er 

ætlast til af þeim í starfi sínu. 

 

Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast til af þér í starfi 
þínu? 

 

Mynd 10. Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast af þér í starfi þínu? 

 

Á mynd 10 má sjá að meirihluti starfsmanna eða 65,14% veit oftast eða alltaf hvers er 

ætlast til af þeim í starfi sínu og 26,86% sögðust vita það fremur oft. Af þessu má sjá 

að flestir starfsmanna virðast vita til hvers sé ætlast af þeim í starfi. Allir þátttakendur 

svöruðu spurningunni. Spurning er hvort að það tengist því að til að frammistöðumat 

virki sem best er mikilvægt að starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim.  



 

 

Spurning 7 

Í spurningu 7 voru þátttakendur spurði hvort þeir hafi farið í frammistöðumat.  

 

Hefur þú farið í frammistöðumat? 

 

 

Mynd 11. Hefur þú farið í frammistöðumat? 

 

Eins og sjá má á mynd 11 höfðu langflestir þátttakendur farið í frammistöðumat, 157 

þátttakendur gegn 13 eða 92,35% á móti 7,65%.  

Tekið var sérstaklega fram að þeir þátttakendur sem myndu svara neitandi þyrftu ekki 

að halda áfram með könnunina.  



 

 

Spurning 8 

Í spurningu 8 voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir hefðu farið í frammistöðumat á 

síðastliðnum 12 mánuðunum. 

 

Hversu oft hefur þú farið í frammistöðumat á síðastliðnum 
12 mánuðum? 

 

Mynd 12. Hversu oft hefur þú farið í frammistöðumat á síðastliðnum 12 mánuðum? 

 

147 þátttakendur eða 87,5% þátttakenda sögðust hafa farið í frammistöðumat einu 

sinni á síðastliðnum 12 mánuðum eins og sjá má á mynd 12. 7,74% sögðust aldrei 

hafa farið í frammistöðumat á fyrr nefnda tímabili. 4,77% sögðust hafa farið tvisvar 

eða oftar. Flestir viðmælendur í viðtalinu sögðu að frammistöðumat væri framkvæmt 

einu sinni á ári og endurspegla svör starfsmannanna þá fullyrðingu.  



 

 

Spurning 9 

Í spurningu 9 voru þátttakendur spurðir hvort þeim fyndist þeir fá næga endurgjöf á 

starfið sitt í frammistöðumatinu. 

 

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

 

Mynd 13. Finnst þér þú fá nægja endurgjöf á starfið þitt í frammistöðumatinu? 

 

Eins og sjá má á mynd 13 þá voru þeir sem voru frekar eða mjög sammála 68,32% á 

meðan að þeir sem voru frekar eða mjög ósammála 16,77%. Hlutlausir voru 14,91%. 

Alls voru 161 þátttakendur sem að svöruðu. Flestir virðast sáttir með þá endurgjöf 

sem þeir fá innan fyrirtækjanna, viðmælendur í viðtalinu bentu sumir á að 

frammistöðumatið ætti ekki að koma í staðinn fyrir daglega endurgjöf þó svo að því 

væri ætlað að auka hana.  



 

 

Spurning 10 

Í spurningu 10 voru þátttakendur spurðir að því hvort þeim fyndist markmið 

frammistöðumatsins vera skýr. 

 

Finnst þér markmið frammistöðumatsins vera skýr? 

 

Mynd 14. Finnst þér markmið frammistöðumatsins vera skýr? 

 

Á mynd 14 má sjá að þeir sem voru frekar eða mjög sammála voru 70,01% á meðan 

15% voru frekar eða mjög ósammála. Hlutlausir voru 15%. Alls tóku 160 

þátttakendur afstöðu til spurningarinnar. Stjórnendur virðast taka því nokkuð 

alvarlega að samskipti séu einn af lykilþáttum að árangursríku frammistöðumati, 

starfsmenn gera sér vel grein fyrir hvers er ætlast til af þeim eins og kom fram hér að 

framan og meirihluti þeirra virðist vita nokkuð vel hvert markmið matsins er.  



 

 

Spurning 11 

Í spurningu 11 voru þátttakendur spurðir hvort þeim fyndist vera næg eftirfylgni með 

frammistöðumatinu. 

 

Finnst þér vera næg eftirfylgni með frammistöðumatinu? 

 

 

Mynd 15. Finnst þér vera næg eftirfylgni með frammistöðumatinu? 

 

Þátttakendur virtust vera nokkuð sammála því að eftirfylgnin væri næg, eins og sjá má 

á mynd 15, en þeir sem voru frekar eða mjög sammála því voru 43,48% svarenda. 

Hlutlausir voru 27,95% svarenda og þeir svarendur sem voru frekar eða mjög 

ósammála voru 28,57%. Stjórnendur sem sátu fyrir svörum í viðtölunum voru flestir 

sammála því að hægt væri að gera betur varðandi eftirfylgni. Það virðist endurspeglast 

svolítið í svörum spurningarinnar þar sem margir svarendur eru hlutlausir og frekar 

lítill munur á milli þeirra sem eru sammála og þeirra sem eru ósammála.  



 

 

Spurning 12 

Í spurningu 12 voru þátttakendur spurðir út í það hvort að þeim fyndist 

frammistöðumat gagnlegt. 

 

Finnst þér frammistöðumat gagnlegt? 

 

 

Mynd 16. Finnst þér frammistöðumat gagnlegt? 

 

Mikill meirihluti svarenda telur að frammistöðumat sé gagnlegt eins og sjá má á mynd 

16, en þeir sem voru frekar eða mjög sammála voru 67,9%. Þeir sem voru frekar eða 

mjög ósammála voru 16,67% og hlutlausir voru 15,43%. Alls svöruðu 162 

spurningunni. Svarendur könnunarinnar eru í þessu tilviki yfirleitt sammála þeim 

stjórnendum sem sátu fyrir svörum í viðtölunum, allir voru þeir sammála um 

gagnsemi frammistöðumatsins.  



 

 

Spurning 13 

Í spurningu 13 voru þátttakendur spurðir að því hvort þeim fyndist frammistöðumat 

hvetja þá á jákvæðan hátt. 

 

Finnst þér frammistöðumat hvetja þig á jákvæðan hátt? 

 

 

Mynd 17. Finnst þér frammistöðumat hvetja þig á jákvæðan hátt? 

 

Mikill meirihluti þátttakenda var sammála því að frammistöðumat veitti þeim 

jákvæða hvatningu. 66,04% svöruðu að þeir voru frekar eða mjög sammála á meðan 

að 8,17% svöruðu að þeir væru frekar eða mjög ósammála. Hlutlausir voru 25,79%. 

Alls svöruðu 159 spurningunni. Hvatning skiptir miklu máli varðandi starfsánægju en 

hluti af frammistöðumati er einmitt að hvetja starfsmenn á jákvæðan hátt til að bæta 

frammistöðu sína.   



 

 

Spurning 14 

Í spurningu 14 voru þátttakendur spurðir hvort að þeim fyndist frammistöðumat leiða 

til aukinnar starfsánægju. 

 

Finnst þér frammistöðumat leiða til aukinnar starfsánægju? 

 

 

Mynd 18. Finnst þér frammistöðumat leiða til aukinnar starfsánægju? 

 

Rétt rúmur helmingur þátttakenda er sammála því að frammistöðumat leiði til 

aukinnar starfsánægju. Þeir sem voru frekar eða mjög sammála voru 54,38% á móti 

15% sem voru frekar eða mjög ósammála. Þó var nokkuð stór hluti svarenda hlutlaus 

eða 30,63%. Alls tóku 160 afstöðu til spurningarinnar.  

 

Höfundur ákvað að krosskeyra spurningu 14 við kyn (sjá mynd 19) og aldur 

þátttakenda (sjá mynd 20). 

 



 

 

 

Mynd 19. Spurning 14 krosskeyrð eftir kyni þátttakenda. 

 

Við krosskeyrsluna kom í ljós að konur eru mun líklegri til að finnast frammistöðumat 

leiða til aukinnar ánægju í starfi en 65,6% kvenna voru frekar eða mjög sammála því 

á meðan að 38,8% karla voru á sama máli. Athyglisvert er að sjá að karlar eru mun 

líklegri en konur til að vera hlutlausir en 41,8% þeirra voru hlutlausir á móti 22,6% 

kvenna. 

 

 

Mynd 20. Spurning 14 krosskeyrð eftir aldri þátttakenda. 

Þegar spurning 14 var krosskeyrð við aldur þátttakenda kom í ljós að dreifingin var 

nokkuð jöfn hjá þeim sem voru sammála eða hlutlausir. Af þeim sem voru frekar eða 
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mjög ósammála því að frammistöðumat leiði til aukinnar starfsánægju voru þeir sem 

eldri eru meira áberandi. Þeir sem eru yngri en 35 ára voru í meirihluta þeirra sem 

sögðust vera mjög sammála en síðan virðast hlutföllin jafnast út. 

 

Ákveðið var að krosskeyra spurningu 14 um starfsánægju við spurningu 11 um 

eftirfylgni (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1. Spurning 14 krosskeyrð við spurningu 11. 

 

Sjá má á þessum niðurstöðum að mikil fylgni sé á milli þeirra sem töldu eftirfylgni 

góða og þeirra sem töldu matið leiða til aukinnar starfsánægju. Eins má lesa það út úr 

niðurstöðunum að þeir sem töldu eftirfylgni ekki nógu góða voru líklegri en aðrir til 

að finnast frammistöðumatið ekki leiða til aukinnar starfsánægju.  



 

 

Spurning 15 

Í spurningu 15 voru þátttakendur spurðir út í það hvort að þeir teldu frammistöðumat 

skila árangri til fyrirtækisins. 

 

Telur þú frammistöðumat skila árangri til fyrirtækisins? 

 

 

Mynd 21. Telur þú frammistöðumat skila árangri til fyrirtækisins? 

 

Meirihluti svarenda taldi að frammistöðumat skili auknum árangri til fyrirtækisins. 

62,2% svarenda voru frekar eða mjög sammála á meðan að 12,81% voru frekar eða 

mjög ósammála. Hlutlausir voru 25%. Svarendur voru 164. Hérna eru svarendur 

könnunar og viðmælendur viðtalsspurninga nokkuð sammála en mikill meirihluti 

viðmælendanna voru sammála því að frammistöðumatið ætti beinan þátt í árangri 

fyrirtækjanna.  

  



 

 

Spurning 16 

Í spurningu 16 voru þátttakendur spurðir út í það hvert viðhorf þeirra væri almennt til 

frammistöðumats. 

 

Hvert er viðhorf þitt almennt til frammistöðumats? 

 

 

Mynd 22. Hvert er viðhorf þitt almennt til frammistöðumats? 

 

Mikill meirihluti svarenda er með jákvætt viðhorf til frammistöðumats. Þeir sem 

svöruðu frekar eða mjög jákvætt voru 80,37% á meðan að þeir sem svöruðu frekar 

eða mjög neikvætt voru 8,58%. Hlutlausir voru 11,04%. Alls svöruðu 163 

spurningunni. Viðmælendur viðtalsspurninganna töldu að viðhorf starfsmanna væri 

almennt gott til frammistöðumats, þeir voru einnig á því að aukin samskipti við 

yfirmenn væru lykillinn af því að starfsmönnum þætti gott að hafa frammistöðumat. 

Þeir virðast hafa haft rétt fyrir sér að einhverju leyti því yfirgnæfandi meirihluti 

svarenda eru með jákvætt viðhorf til frammistöðumats. 

 

Spurning 17 



 

 

Að lokum var opin spurning þar sem þátttakendum var boðið að bæta einhverju við að 

lokum sem þeir töldu skipta máli. Ekki bárust mörg svör en þó bentu nokkrir 

þátttakendur á að eftirfylgni væri ábótavant og mætti gera betur á því sviði. 

 

8 Niðurstöður 

Á síðastliðnum árum hefur notkun frammistöðumats verið að færast í aukana hjá 

íslenskum fyrirtækjum. Tilgangur frammistöðumats er m.a. að auðvelda stjórnendum 

að átta sig á frammistöðu starfsmanna sinna, hvað þeir gera vel og hvað þeir mættu 

gera betur, með það að markmiði að bæta heildarframmistöðu þeirra með markvissri 

þjálfun og þróun. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort þau fyrirtæki 

sem eru með frammistöðumat séu að sinna þeim með nægri eftirfylgni og hvort 

notkun og eftirfylgni frammistöðumats hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna.  

Var því rannsóknarspurningin svo hljóðandi:  

 

Hefur notkun og eftirfylgni frammistöðumats áhrif á starfsánægju starfsmanna?  

 

Áður en rannsóknarspurningunni var svarað taldi höfundur rétt að svara fyrst örfáum 

undirspurningum. Undirspurningarnar eru þrjár og hljóma svo: 

 

Eru yfirmenn að sinna frammistöðumati með nægri eftirfylgni?  

Telja stjórnendur og starfsmenn frammistöðumat gagnlegt?  

Hvert er viðhorf stjórnenda og starfsmanna til frammistöðumats? 

 

Eru yfirmenn að sinna frammistöðumati með nægri eftirfylgni?  

Þegar litið er til svörunar bæði úr spurningakönnun sem lögð var fyrir starfsmenn og 

úr viðtölum við yfirmenn telja báðir hópar að eftirfylgni sé almennt vel framfylgt. Þó 

sést það á svörun beggja að báðir hópar telja að betur megi gera í þeim málum þar 

sem eftirfylgni virðist oft frekar tilviljunarkennd. Viðmælendur viðtalsspurninganna 

sögðu sumir til að mynda að ferlið væri tímafrekt og misjafnt væri eftir yfirmönnum 

hvernig þeir höguðu eftirfylgni sinni. Oftast væri reynt að hittast eftir ákveðinn tíma 

frá því að matið hafi fyrst verið framkvæmt og farið yfir þau markmið sem sett höfðu 

verið. Stór hluti þátttakenda í könnuninni eða 43%, var sammála því að eftirfylgni 

væri góð, á móti kom að nokkuð stór hópur taldi að svo væri ekki eða 29% 



 

 

þátttakenda og hlutlausir voru 28%. Ljóst er þegar litið er til niðurstaðna að betur má 

gera í högun eftirfylgni frammistöðumats til að árangur verði sem mestur og að matið 

nái að sinna tilgangi sínum. 

Þegar jafn stórt ferli og frammistöðumat er keyrt í gang innan fyrirtækja er mikilvægt 

að allir séu með og á sömu blaðsíðu. Meiri líkur eru á að árangur náist ef allir sinna 

hlutverkum sínum af heilum hug og hafa trú á því sem þeir gera. 

 

Telja stjórnendur og starfsmenn frammistöðumat gagnlegt? 

Þegar þátttakendur, bæði viðtalsspurninga og spurningakönnunar, voru spurðir um 

gagnsemi frammistöðumats voru þeir langflestir sammála um að frammistöðumat 

væri mjög gagnlegt. Bentu viðmælendur viðtals á það að frammistöðumatið væri t.d. 

mikilvægur þáttur í því að auðvelda stjórnendum að átta sig á hvar þjálfun og þróun 

væri ábótavant. Einnig töldu þeir matið auðvelda starfsmönnum, sem vilja bæta sig og 

vinna sig upp innan fyrirtækisins, að átta sig betur á því hvað yfirmenn ætlast til af 

þeim. Þar af leiðandi geta starfsmenn einbeitt sér betur að þeim þáttum sem gera þeim 

kleift að ná markmiðum sínum. Þegar litið er til spurningakönnunarinnar og ummæla 

viðmælenda í viðtölum sést að meirihluti þátttakenda telur frammistöðumat skila 

fyrirtækjum betri árangri, auk þess sem meirihluti þátttakenda spurningakönnun-

arinnar telja matið veita sér jákvæða hvatningu. Bæði þessi sjónarmið styðja við þá 

fullyrðingu að stjórnendur og starfsmenn þessara fyrirtækja telja frammistöðumatið 

gagnlegt. 

 

Hvert er viðhorf stjórnenda og starfsmanna til frammistöðumats? 

Þegar spurt var út í viðhorf til frammistöðumats kom í ljós að það var almennt mjög 

gott bæði hjá viðmælendum viðtala og þátttakendum könnunarinnar. Viðmælendur 

viðtala voru allir jákvæðir gagnvart frammistöðumati, töldu þeir að þetta væri 

mikilvægur vettvangur fyrir starfsmenn til að átta sig á hvar þeir stæðu innan 

fyrirtækjanna, hvers væri ætlast til af þeim í starfi og hvernig þeir gætu bætt 

frammistöðu sína. Einnig töldu þeir að starfsmenn og yfirmenn hefðu almennt gott af 

því að setjast niður og ræða saman málin. Niðurstaða könnunarinnar virðist 

endurspegla það viðhorf þar sem yfirgnæfandi meirihluti svarenda könnunarinnar 

voru jákvæðir gagnvart frammistöðumatinu. 



 

 

 

Hefur notkun og eftirfylgni frammistöðumats áhrif á starfsánægju starfsmanna?  

Svarendur könnunarinnar voru spurðir að því hvort þeim fyndist frammistöðumat 

leiða til aukinnar starfsánægju. Meirihluti þeirra eða 54,38% var sammála að svo 

væri, þó var nokkuð stór hluti þátttakenda hlutlaus eða rétt um 30% svarenda. Af 

þessu má sjá að einungis lítill hluti starfsmanna var ósammála því að 

frammistöðumatið hefði jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra. Því er óhætt að segja að 

notkun frammistöðumats, ein og sér, leiði til aukinnar starfsánægju samkvæmt 

svarendum sjálfum. Mikil fylgni var á milli þeirra sem töldu eftirfylgni góða og þeirra 

sem töldu matið leiða til aukinnar starfsánægju. Eins mátti lesa það út úr könnuninni 

að þeir sem töldu eftirfylgni ekki nógu góða voru líklegri en aðrir til að finnast 

frammistöðumatið ekki leiða til aukinnar starfsánægju. Niðurstöður könnunarinnar 

styðja við það sem áður hefur verið haldið fram, því meiri og betri eftirfylgni því 

meiri og betri starfsánægja. Það hlýtur því að vera óhætt að segja að notkun og 

eftirfylgni frammistöðumats hafi jákvæð áhrif á starfsánægju. 

  



 

 

9 Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram geta margir mismunandi þættir haft áhrif á 

starfsánægju, m.a. umhverfi, vinnuaðstaða, vinnufélagar, fyrirtækjatryggð o.fl. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvort notkun og eftirfylgni frammistöðu-

mats hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna. Höfundur lagði upp með rannsóknar-

spurninguna: „Hefur notkun og eftirfylgni frammistöðumats áhrif á starfsánægju 

starfsmanna?“  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að frammistöðumat geti leitt til aukinnar 

starfsánægju, eins að samhengi sé á milli eftirfylgni frammistöðumats og ánægju í 

starfi, því er líklegt að öflug eftirfylgni með frammistöðumati leiði til ánægðari 

starfsmanna. Niðurstöðurnar eru merkilegar að því leyti að þær staðfesta það sem áður 

hefur verið haldið fram um mannauðsstjórnun, þ.e. að einn helsti lykillinn að öflugum 

og jákvæðum mannauð séu aukin samskipti á milli yfirmanna og undirmanna og að 

óvissuþáttum sé eytt. Frammistöðumat tryggir ákveðin samskipti milli yfir- og 

undirmanna, samskipti þessi auka síðan þekkingu beggja aðila á væntingum hvors 

annars til starfsins og þar af leiðandi ætti það að geta skilað sér í betri árangri fyrir 

fyrirtækið. Niðurstaðan skiptir máli að því leyti að hún sýnir fram á það, að með 

reglubundnum samskiptum og eftirfylgni, þar sem menn fá viðurkenningu fyrir það 

sem vel er gert og leiðbeiningar með það sem betur mætti gera, eru meiri líkur en ella 

að starfsmenn séu ánægðari í starfi sínu. Er það því mat höfundar að fyrirtæki sem 

vilja auka starfsánægju starfsmanna sinna ættu að innleiða frammistöðumat, hafa 

kerfið einfalt í sniðum, ekki of stórt og fá starfsfólk sitt til að setja sér markmið í 

samráði með yfirmönnum sínum. Eftirfylgni er sá þáttur sem viðmælendur viðtala 

telja að helst þurfi að bæta, því er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að leggja sérstaka 

áherslu á eftirfylgni t.d. með stuttum en reglulegum viðtalsfundum milli yfir- og 

undirmanna. Fyrirtæki sem þegar eru að notast við frammistöðumat ættu að leggja 

áherslu á sömu þætti, þ.e. að auka samskipti og efla eftirfylgni.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að eingöngu fimm fyrirtæki sáu sér fært 

um að taka þátt í rannsókninni og svarendur könnunar voru ekki nema 175, ekki er 

víst að sömu niðurstöður fengjust ef úrtakið hefði verið stærra. Að auki var eingöngu 

leitað til fyrirtækja sem þegar notast við frammistöðumat í starfsemi sinni, þar af 

leiðandi var ekki hægt að gera samanburð á milli fyrirtækja sem notast við 

frammistöðumat og þeirra sem nota það ekki.  



 

 

Höfundi fannst efnið mjög áhugavert og telur sig hafa öðlast dýpri skilning á því eftir 

að hafa unnið rannsóknina. Að mati höfundar væri gaman að gera stærri rannsókn þar 

sem notast væri við mun stærra úrtak og sjá hvort að aðrar niðurstöður fengjust. Eins 

væri gaman að gera samanburð milli fyrirtækja sem notast við frammistöðumat og 

þeirra sem gera það ekki. Ennþá áhugaverðara væri að fylgja fyrirtæki í gegnum 

innleiðingu frammistöðumats og sjá hvort að starfsánægja myndi aukast samhliða 

innleiðingu. 
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