
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhrif árangursstjórnunar  

á veltu fyrirtækja á Íslandi 

Hólmfríður Eysteinsdóttir 

 

 

B.Sc. í viðskiptafræði 

 

 

 

16. maí 2016          Hólmfríður Eysteinsdóttir 

Leiðbeinandi          Kt. 070192-3309 

Catherine Elisabet Batt           



Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvaða áhrif árangursstjórnunaraðferðir hafa á veltu íslenskra 

fyrirtækja. Einnig er skoðað hvaða áhrif tenging árangursstjórnunar við stefnu fyrirtækja hefur á 

veltu þeirra. Leitast er eftir því að kynna fyrir lesendum hvað árangursstjórnun er og hvaða áhrif 

hún hefur á fyrirtæki. Ýmsar árangursstjórnunaraðferðir eru taldar upp og þeim lýst á skýran og 

myndrænan hátt. Fjárhagslegum og ófjárhagslegum mælikvörðum eru gerð skil og greint frá þeim 

kostum og ókostum sem fylgja notkun þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að af þeim 6 

árangursstjórnunaraðferðum sem kannaðar voru hafði einungis stefnumiðað árangursmat (e. 

Balanced scorecard) marktæk áhrif á veltu fyrirtækja á Íslandi. Einnig sýndu niðurstöður að ef 

fyrirtæki tengja árangursstjórnun sína við stefnu fyrirtækisins leiðir það til hærri veltu. Engin 

marktæk tengsl fundust á milli notkunar á árangursmælikvörðum og veltu. 
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Inngangur 

Árangursstjórnun er eins konar regnhlífarhugtak fyrir nokkrar stjórnunaraðferðir sem styðja hver 

aðra og stuðla að betri árangri í rekstri en þessar aðferðir byggja á ákveðinni heildarhugsun (‘Hvað 

er árangursstjórnun?’, n.d.). Árangursstjórnun byggist á markmiðum, mælingum og eftirfylgni. 

Miklu máli skiptir að þau markmið sem fyrirtæki setja sér séu skýr. Stjórnendur og starfsmenn 

þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim, hver tilgangur starfseminnar er, hvert fyrirtækið stefnir og 

hvernig það ætlar sér að komast þangað til þess að þeir geti tekið þátt í því ferli. Fyrst þurfa 

fyrirtæki að setja sér stefnu, síðan geta þau sett sér markmið og að lokum þarf að fylgja þeim eftir 

og veita starfsfólki endurgjöf á árangur sinn til þess að hvetja það áfram („Hvað er 

árangursstjórnun?“, e.d.). Árangursstjórnun varð mjög vinsæl upp úr 1980 en þá fóru fyrirtæki að 

verða mjög upptekin af því að fá sem mest út úr einstaklingum, hópum og fyrirtækinu í heild sinni 

(Dransfield, 2000). Ef allir í fyrirtækinu toga í sömu átt er auðveldara að ná settum markmiðum. 

„Mission statement“ er mikilvægt tól sem upplýsir starfsfólk um stefnu fyrirtækisins og leiðbeinir 

þannig öllum í sömu átt (Dransfield, 2000).  

Rannsóknir hafa sýnt að árangursstjórnun hafi jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja (Beekes, 

Otley og Ururuka, e.d.; Walker, Damanpour og Devece, 2011). Ýmsar árangursstjórnunaraðferðir 

hafa komið fram á sjónarsviðið en þær sem farið verður yfir hér eru stefnumiðað árangursmat (e. 

Balanced scorecard), stefnukort (e. Strategy maps), Lean, Six Sigma, Policy deployment og 

Business excellence. Mælikvarðar eru stór hluti af árangursstjórnun og þeim er skipt upp í 

fjárhagslega og ófjárhagslega mælikvarða. Fjárhagslegir mælikvarðar eru til dæmis hreinar tekjur 

eftir vexti, skatta og afskriftir (e. net income after interest, taxes, depreciation and amortization, 

EBITDA), hagrænn virðisauki (e. economic value added), arðsemi eiginfjár (e. return on equity) 

og arðsemi hreinna eigna (e. return on net assets)(Merchant og Van der Stede, 2012). 

Fjárhagsmælingar einblína á fortíðina og mælingarnar eru gerðar til skamms tíma en ekki langs 

tíma og geta því leitt til hegðunarvandamála eins og skammsýni (e. myopia). Ófjárhagslegir 

mælikvarðar gefa hins vegar betri mynd af framtíðar frammistöðu fyrirtækja en þeir þurfa að vera 

vel valdir. Þeir geta komið í veg fyrir skammsýni stjórnenda vegna þess að þeir ýta undir 

ákvarðanatöku um virðissköpun til langs tíma. Dæmi um ófjárhagslega mælikvarða eru ánægja 

viðskiptavina, markaðshlutur og veltuhraði starfsmanna (Merchant og Van der Stede, 2012).  

Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard) er tæki sem notað er til þess að innleiða 

stefnu og fylgja henni eftir (Kaplan og Norton, 1996). Það kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1992. 
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Ein aðaláhersla stefnumiðaðs árangursmats er sú að árangur sé mældur út frá bæði fjárhagslegum 

og ófjárhagslegum mælikvörðum með það að markmiði að stuðla að betri fjárhagslegum 

niðurstöðum. Árangursmatið byggist á fjórum víddum: fjárhagslegri vídd, vídd viðskiptavinarins, 

vídd innri viðskiptaferla og vídd þekkingar og vaxtar. Stefnukort (e. Strategy maps) er tæki sem 

notað er til að gefa mynd af „cause-and-effect“ tengingum sem eru á milli markmiða í víddum 

stefnumiðaðs árangursmats. Kaplan og Norton (2004) segja í bók sinni um stefnukort að mikilvægt 

sé að tengja árangursstjórnun fyrirtækja við stefnu þess svo hægt sé að ná hámarks árangri með 

notkun stefnumiðaðs árangursmats. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að stefnumiðað árangursmat og 

stefnukort hafi jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja (Banker, Chang og Pizzini, 2011; Braam og 

Nijssen, 2004; Davis og Albright, 2004). 

Lean er aðferð í árangursstjórnun sem snýst um að útrýma allri sóun úr ferlum fyrirtækisins 

(Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2013). Áhersla er einnig lögð á það að uppfylla eftirspurn 

viðskiptavina samstundis og í fullkomnum gæðum. Með sóun er átt við athafnir sem ekki auka 

virði, til dæmis vörugallar. Lean einblínir einnig á stöðugar umbætur, teymisvinnu og skilvirka 

notkun auðlinda (Green, 2000). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja með 

notkun Lean aðferðafræðinnar (Fullerton, Kennedy og Widener, 2014; Yang, Hong og Modi, 

2011). 

Six Sigma er aðferð sem notuð er til þess að greina gæði vara, ferla og framkvæmda í 

fyrirtækjum með það að markmiði að eyða öllum göllum (Slack o.fl., 2013). Tölfræði er mikið 

notuð í þessari aðferðafræði og þar af leiðandi þarf sérfræðinga til þess að sjá um notkun hennar. 

Rannsókn Shafer og Moeller (2012) gefur vísbendingar um að notkun á Six Sigma hafi jákvæð 

áhrif á árangur fyrirtækja.  

Business excellence og Policy deployment falla bæði undir altæka gæðastjórnun (e. total 

quality management) en hún einblínir á það að gæði séu ofar öllu í starfsemi fyrirtækja (Slack o.fl., 

2013). Business excellence byggist aðallega á því hvernig niðurstöðum er náð en notaðir eru fimm 

þættir við þá greiningu: forystuhæfileikar, stefna og reglur, samstarf og auðlindir, þróun á 

starfsfólki og ferlar. Policy deployment snýst um að betrumbæta heildarkerfi fyrirtækja með því 

að útrýma veikleikum í viðskiptaferlum þess (Akao, 1991). Rannsókn Kaynak (2003) er ein af 

þeim rannsóknum sem gefið hefur vísbendingar um að altæk gæðastjórnun hafi jákvæð áhrif á 

frammistöðu fyrirtækja.  
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Tilgangur verkefnisins er að kanna stöðu árangursstjórnunar á Íslandi. Aðaltilgátur 

þessarar ritgerðar eru: 

1. Notkun árangursstjórnunar hefur jákvæð áhrif á veltu fyrirtækja.  

2. Þau fyrirtæki sem nota eingöngu fjárhagslega mælikvarða skila meiri veltu en önnur 

fyrirtæki.  

Leitað verður svara við þessum tilgátum í niðurstöðum könnunar sem kallast ICEMAC 2 

sem gerð var árið 2014 en hún hlaut styrk frá RANNÍS. Einnig verður skoðuð lýsandi tölfræði úr 

könnuninni. 

Ritgerðin er byggð á gögnum frá könnun sem gerð var meðal 300 stærstu fyrirtækja Íslands 

(ICEMAC 2) þar sem 191 fyrirtæki svaraði. Könnunin samanstóð af fjölda spurninga um 

stjórnunarreikningsskil á Íslandi, þar á meðal árangursstjórnun. Sá hluti könnunarinnar sem fjallaði 

um árangursstjórnun einblíndi á mikilvægi hennar í fyrirtækjum, tengingu hennar við stefnu 

fyrirtækja, þær árangursstjórnunaraðferðir sem eru í notkun og áhuga á öðrum aðferðum.  

Línuleg aðhvarfsgreining var notuð við greiningu á gögnunum og var hún gerð í tveimur 

hlutum. Fyrst var gerð fjölþátta aðhvarfsgreining og athuguð voru áhrif árangursstjórnunar á veltu 

(1. tilgáta). Síðan voru athuguð áhrif árangursmælikvarða á veltu (2. tilgáta).  

Ritgerðin er byggð upp á þremur hlutum. Inngangurinn fjallar um viðfangsefni 

ritgerðarinnar sem og markmið hennar og þar eru rannsóknarspurningarnar settar fram. Fyrsti 

hlutinn er fræðileg samantekt á efni ritgerðarinnar. Þar er farið yfir helstu hugtök og skilgreiningar 

tengdar árangursstjórnun sem og fyrri rannsóknir á viðfangsefninu. Fyrst verður rætt um 

árangursstjórnun og svo verður farið út í ítarlegri hluta hennar eins og stefnumiðað árangursmat, 

stefnukort, Lean aðferðina og fjárhagslega sem og ófjárhagslega mælikvarða.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er farið yfir ICEMAC 2 könnunina sem notuð er við skrif 

þessarar ritgerðar. Farið verður yfir hvernig gagnasöfnun fór fram, hverjir þátttakendur voru og 

hvernig rannsóknin var framkvæmd. Einnig verður farið stuttlega yfir þá spurningaflokka sem 

könnunin innihélt og rætt um styrkleika og takmarkanir hennar. Í þriðja hluta eru síðan niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar út frá þeim tilgátum sem settar voru fram í inngangi ritgerðarinnar. Í 

umræðukaflanum eru þessar niðurstöður ræddar í tengslum við fræðilega hluta ritgerðarinnar 

ásamt hugleiðingum um rannsóknir sem hægt væri að gera í framhaldinu.  
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Fræðileg umfjöllun 

Árangursstjórnun 

Árangursstjórnun (e. Performance management) hefur verið skilgreind sem ferli þar sem stöðugt 

er verið að skilgreina, mæla og þróa frammistöðu einstaklinga og hópa ásamt því að samstilla 

frammistöðu þeirra við markmið fyrirtækisins (Dessler, 2015). Markmið (e. goals) fyrirtækja 

skipta gríðarlega miklu máli í árangursstjórnun og mikilvægt er að markmiðin séu vel þekkt í öllum 

deildum fyrirtækisins. Aðalmarkmið fyrirtækisins eru notuð til þess að búa til sérhæfð markmið 

fyrir hverja deild, hópa og einstaklinga. Við innleiðingu markmiða er mikilvægt að hafa í huga 

nokkur atriði. Lykilatriði við markmiðasetningu deilda, hópa og einstaklinga er að stjórnendur og 

starfsmenn sjái tengslin milli sinna markmiða og markmiða fyrirtækisins og þeir verða einnig að 

trúa á markmið fyrirtækisins. Annað mikilvægt atriði er að hafa fá en góð markmið. Þegar markmið 

hafa verið sett þarf að fylgja þeim eftir, notkun mælaborða (e. dashboard) hefur reynst vel til að 

vakta framvindu þeirra einstaklinga sem vinna að markmiðunum. Einnig er mjög mikilvægt að 

gefa endurgjöf á þær framfarir sem einstaklingar ná, þá bæði undir fjögur augu sem og í gegnum 

tölvubúnað. Þjálfun, þróunarstuðningur, viðurkenningar og notkun umbunar eru góður stuðningur 

til að bæta frammistöðu starfsmanna og auka líkur á því að markmiðum sé náð. Einstaklingar eru 

eins mismunandi og þeir eru margir og því þarf mismunandi tækni til þess að hvetja hvern og einn 

starfsmann, en það er einmitt það sem árangursstjórnun snýst um (Dessler, 2015). 

Samkvæmt Daniels og Bailey (2014) er árangursstjórnun hluti af hagnýtri atferlisgreiningu 

sem einblínir á vinnustaðinn. Árangursstjórnun snýst í grunninn um það að draga fram það besta í 

fólki samtímis því að hámarka árangur fyrirtækisins. Daniel og Bailey (2014) nefna sjö ástæður 

fyrir því að árangursstjórnun sé virðisaukandi fyrir fyrirtæki en þær eru að árangursstjórnun er 

hagnýt og virkar, hún hefur í för með sér skammtíma- og langtímaárangur, hún þarfnast ekki 

formlegrar sálfræðilegrar þjálfunar, kerfið er hægt að nota til að hámarka allar tegundir árangurs, 

hún býr til ánægjulegt vinnuumhverfi, hana er hægt að nota til að bæta tengsl á vinnustöðum, 

heimilum og í samfélaginu ásamt því að vera opið kerfi (Daniels og Bailey, 2014).  

Rannsókn Beekes, Otley og Ururuka (e.d.) á notkun og afleiðingum árangursstjórnunar og 

stjórnunarkerfa sem gerð var á faglegu þjónustufyrirtæki í Bretlandi leiddi í ljós að óhófleg áhersla 

á markmið í mati á árangri leiddi til óæskilegrar hegðunar starfsmanna og skipti engu máli hvort 

um væri að ræða fjárhagsleg eða ófjárhagsleg markmið.  
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Rannsókn Walker, Damanpour og Devece (2011), „Management innovation and 

organizational performance: The mediating effect of performance management“, sýndi að 

árangursstjórnun hefur bein áhrif á árangur fyrirtækja.  

Fjárhagslegir og ófjárhagslegir mælikvarðar 

Fjárhagslegir mælikvarðar  

Merchant og Van der Stede (2012) skipta mælikvörðum  í tvennt, annars vegar í útdráttar 

mælikvarða (e. summary measures) og hins vegar samblöndu af mælikvörðum (e. combination of 

measures). Útdráttar mælikvarðar skiptast síðan í markaðsmælikvarða (e. market measures) og 

fjárhagsmælikvarða (e. accounting measures). Rætt verður nánar um samblöndu af mælikvörðum 

í öðrum undirkafla hér á eftir.  

Markaðsmælingar sýna breytingar á verði hlutabréfa eða arðsemi hluthafa en þær gefa 

tiltölulega skýr merki um breytingar sem verða í virði fyrirtækja (e. firm value). Aðrir kostir sem 

markaðsmælingar hafa eru að þær eru aðgengilegar dags daglega, eru nákvæmar, skiljanlegar og 

skilvirkar ásamt því að vera í flestum tilfellum hlutlægar. Markaðsmælingum fylgja þó ýmis 

vandamál tengd stjórnun þeirra en einungis hæst settu stjórnendur fyrirtækja geta haft áhrif á þær 

og þar af leiðandi segja þær ekkert til um afköst starfsmanna neðar í fyrirtækinu. Ýmislegt annað 

hefur þó áhrif á markaðsmælingarnar, s.s. breytingar í þjóðhagsfræðilegri starfsemi, 

peningamálastefnu eða pólitísku umhverfi (Merchant og Van der Stede, 2012).  

Fjárhagsmælingum er skipt í tvennt, annars vegar hagnaðarmælingar og hins vegar 

hlutfallsmælingar (Merchant og Van der Stede, 2012). Hagnaðarmælingar eru til dæmis hreinar 

tekjur eftir vexti, skatta og afskriftir (e. net income after interest, taxes, depreciation and 

amortization eða EBITDA), rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda (e. operating 

profit), tekjur sem afgangsstærð (e. residual income) og hagrænn virðisauki (e. economic value 

added). Hlutfallsmælingar eru til dæmis arðsemi fjárfestinga (e. return on investment), arðsemi 

eiginfjár (e. return on equity) og arðsemi hreinna eigna (e. return on net assets). Kostir 

fjárhagsmælinga eru að hægt er að mæla á grundvelli tíma, tiltölulega nákvæmlega og af hlutlægni 

en einnig eru þær hugmyndalega samsvarandi (e. conceptually congruent) markmiðum 

fyrirtækisins um hámörkun hagnaðar. Mælingunum getur yfirleitt verið stýrt af meirihluta 

stjórnenda í fyrirtækinu en ekki bara af hæst settu stjórnendunum eins og í tilfelli markaðsmælinga 

og að auki hafa óstjórnanlegir utanaðkomandi þættir, sem taldir voru upp í tengslum við 
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markaðsmælingar, mun minni áhrif á fjárhagsmælingar. Fjárhagsmælingar eru einnig mjög 

skiljanlegar, t.d. fyrir lærða viðskiptafræðinga, þar sem bókhald er skyldufag í öllum skólum sem 

kenna viðskiptafræði. Einnig hafa stjórnendur fyrirtækja notað þessar mælingar í áraraðir og 

þekkja því hvað þær standa fyrir og hvernig hægt er að hafa áhrif á þær. Síðast en ekki síst þurfa 

fyrirtæki nú þegar, í flestum tilfellum, að framkvæma þessar mælingar og skrásetja þær fyrir 

utanaðkomandi aðila og þar af leiðandi eru þær ódýr mælikvarði á frammistöðu sem og auðveldar 

í framkvæmd. Ókostir fjárhagsmælinga eru til dæmis að í nýstofnuðum fyrirtækjum eru þessar 

mælingar í rauninni merkingarlausar en þau skila í flestum tilfellum tapi fyrstu árin en oft og tíðum 

nota fyrirtækin þær sem drífandi markmið, t.d. stefna að því að vera einungis í tveggja milljóna 

króna tapi. Þetta kemur til vegna þess að þessar mælingar eru gerðar til skamms tíma en ekki langs 

tíma. Ýmislegt annað veldur því að fjárhagsmælingar á hagnaði endurspegla fjárhagslegar tekjur 

ekki nógu vel en þar má til dæmis nefna að hagnaður í bókhaldi er háður mæliaðferðum, 

bókhaldsreglur krefjast þess að borið sé kennsl á kostnað fljótt en tekjur seint, hagnaður í bókhaldi 

lítur framhjá áhættu og breytingum í áhættu og skýringarmyndir af hagnaði einblína á fortíðina og 

segja þar af leiðandi ekki endilega mikið um hver framtíðar frammistaða fyrirtækisins verður. 

Stærsta áhættan við notkun á fjárhagsmælingum er að það getur leitt til ýmissa hegðunarvandamála 

hjá stjórnendum en eitt þeirra er skammsýni (e. myopia). Skammsýni er þegar stjórnendum verður 

mjög umhugað að auka mánaðarlegan, ársfjórðungslegan eða árlegan hagnað í staðinn fyrir að 

einbeita sér að langtíma virðissköpun (Merchant og Van der Stede, 2012). 

Ófjárhagslegir mælikvarðar 

Ófjárhagslegir mælikvarðar eru til dæmis markaðshlutur (e. market share), ánægja viðskiptavina 

og veltuhraði starfsmanna (Merchant og Van der Stede, 2012). Ófjárhagslegir mælikvarðar geta 

oft og tíðum gefið góða mynd af því hver framtíðar fjárhagsframmistaða fyrirtækis gæti orðið, 

sérstaklega ef val á mælikvörðum er vel vandað. Dæmi um virðisdrífandi þætti sem og leiðandi 

vísbendingar um framtíðar frammistöðu fyrirtækja eru þróun á nýjum vörum, gæði vara og ánægja 

viðskiptavina. Ófjárhagslegir mælikvarðar geta verið góð leið til þess að koma í veg fyrir 

skammsýni stjórnenda og þar af leiðandi komið í veg fyrir að hún komi niður á framtíðar 

frammistöðu fyrirtækis vegna þess að þeir einblína á væntanlegt sjóðsstreymi og hagnað sem gerir 

það að verkum að stjórnendur beina athygli sinni frekar að ákvörðunum sem skapa virði til langs 

tíma. Það getur verið hættulegt að einblína of mikið á ófjárhagslega mælikvarða vegna þess að það 

getur verið kostnaðarsamt (Merchant og Van der Stede, 2012).  
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Samblanda fjárhagslegra og ófjárhagslegra mælikvarða 

Til eru ýmiss konar samblöndur af mælikvörðum, fjárhagslegum og ófjárhagslegum, en 

stefnumiðað árangursmat Kaplan og Norton er eitt af þeim útbreiddustu (Merchant og Van der 

Stede, 2012). Að finna réttu blönduna af leiðandi mælikvörðum og staðsetja þá rétt miðað við 

mikilvægi ætti í öllum tilfellum að leiða til aukins hagnaðar. Rannsóknir hafa sýnt að ef innleidd 

eru árangursstjórnunarkerfi sem innihalda ófjárhagslega mælikvarða þá verði bæði ófjárhagsleg 

og fjárhagsleg frammistaða betri en miklu máli skiptir, upp á skilvirkni að gera, að rétt blanda og 

rétt vigtun mælikvarðanna sé til staðar. Þannig færa ófjárhagslegir mælikvarðar stjórnendur nær 

langtímasjónarmiði með því að neyða þá til þess að fórna skammtímahagnaði fyrir 

langtímahagnað. Markmiðið með notkun ófjárhagslegra mælikvarða er að reyna að afla upplýsinga 

um möguleg vandamál áður en þau eiga sér stað. Aðrir kostir þess að nota blöndu af 

ófjárhagslegum og fjárhagslegum mælikvörðum eru að það getur skilað betri og meira 

samsvarandi endurspeglun af árangri og er sveigjanlegra. Einnig endurspeglar blanda mælikvarða 

betur sjónarmið haghafa, ekki bara hluthafa og eigenda eins og markaðs- og fjárhagsmælingar 

gera, heldur annarra haghafa, svo sem starfsmanna, viðskiptavina, birgja og samfélagsins 

(Merchant og Van der Stede, 2012).  

Rannsókn Hoque (2004) á sambandinu milli stefnu, umhverfisóvissu og árangursmælinga 

og áhrif þess á árangur fyrirtækja leiddi í ljós að mikilvægur undanfari árangurs í fyrirtækjum væri 

notkun á ófjárhagslegum mælikvörðum. Rannsókn Beekes, Otley og Ururuka (e.d.) á notkun og 

afleiðingum árangursstjórnunar og stjórnunarkerfa sem gerð var á faglegu þjónustufyrirtæki í 

Bretlandi sýndi að áhersla á fjárhagslega mælikvarða var mismunandi eftir því hvar starfsmaður 

er í skipuriti fyrirtækisins. Starfsmaður sem er neðar í skipuritinu leggur meiri áherslu á 

ófjárhagslega mælikvarða og stjórnendur, sem eru hærra í skipuritinu, einblína mun meira á 

fjárhagslega mælikvarða.  

Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard) 

Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard) er aðferðafræði sem er sett fram til að innleiða, 

miðla og fylgjast með framgangi stefnu (Kaplan og Norton, 1996). Aðferðin var fyrst kynnt árið 

1992 af Kaplan og Norton í greininni ,,The Balanced Scorecard – Measures That Drive 

Performance“ sem birt var í ritinu Harvard Business Review. Meginmarkmið stefnumiðaðs 

árangursmats er að mæla árangur út frá fleiri þáttum en einungis rekstrarniðurstöðum (t.d. 

ársreikningur) sem eru í rauninni bara mælingar á fortíðinni en ekki framtíðinni. Stefnumiðað 



9 
 

árangursmat er byggt á 4 víddum: fjárhagslegri vídd, vídd viðskiptavinarins, vídd innri 

viðskiptaferla og vídd lærdóms og vaxtar. Þessar víddir gera fyrirtækjum kleift að fylgjast jafnt 

með fjárhagslegum árangri og ófjárhagslegum árangri. Ásamt því að leggja áherslu á fjárhagsstöðu 

fyrirtækisins þá beinir þessi aðferð líka athygli að ánægju viðskiptavina, innra skipulagi, nýsköpun 

og svo framvegis, en allir þessir þættir stuðla að betri fjárhagslegum niðurstöðum (Kaplan og 

Norton, 1996).  

Fjárhagslega víddin samanstendur af mælikvörðum sem gefur sýn á það hvernig fyrirtækið 

hefur staðið sig og hvaða afleiðingar fyrri ákvarðanir hafa haft (Kaplan og Norton, 1996). Þessar 

mælingar hjálpa stjórnendum að sjá hvort að stefna og stjórnun fyrirtækisins sé að skila árangri. 

Markmiðin sem fyrirtæki setja sér í fjárhagslegu víddinni eru oft tengd hagnaði, til dæmis 

rekstrarhagnaði (e. operating income) og hagrænum virðisauka (e. economic value-added)(Kaplan 

og Norton, 1996).  

Í viðskiptavinavíddinni eru viðskiptavinir og markaðurinn skilgreindir (Kaplan og Norton, 

1996). Síðan eru mælikvarðar valdir til þess að mæla þann árangur sem næst á þessum sviðum. 

Þetta eru mælikvarðar eins og ánægja viðskiptavina, arðsemi viðskiptavina, varðveisla 

viðskiptavina og markaðshlutdeild á þeim markaði sem keppt er á. Einnig skiptir miklu máli að 

vera með mælikvarða á þau gæði sem fyrirtækið veitir viðskiptavinum sínum, til dæmis 

áreiðanleiki í afhendingu, hraði og sveigjanleiki í þjónustu. Þessi gæði eru oft það sem segir til um 

hvort viðskiptavinur verði tryggur fyrirtækinu eða ekki (Kaplan og Norton, 1996).  

Í innriferlavíddinni eru skilgreind þau ferli sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að skara 

fram úr í en þetta eru þau ferli sem hafa mestu áhrifin á ánægju viðskiptavina og einblína á að ná 

fjárhagslegum markmiðum fyrirtækisins (Kaplan og Norton, 1996). Þessi ferli gera fyrirtækinu 

kleift að viðhalda ánægju viðskiptavina ásamt því að uppfylla væntingar hluthafanna um góðan 

fjárhagslegan ávinning. Oft hefur þetta í för með sér að fyrirtæki þurfa að búa til nýja ferla frá 

grunni til þess að koma til móts við upprennandi þarfir bæði núverandi og framtíðar viðskiptavina. 

Þessi nýsköpunarferli eru eitt af því sem aðgreinir stefnumiðað árangursmat frá hefðbundnu 

aðferðinni við árangursmælingar og er það sem leggur línurnar að fjárhagslegum árangri 

framtíðarinnar (Kaplan og Norton, 1996).  

Lærdóms- og vaxtarvíddin er fjórða og síðasta víddin í stefnumiðuðu árangursmati (Kaplan 

og Norton, 1996). Í þessari vídd eru gerð skil á þeim grunnstoðum sem fyrirtæki þarf til þess að 

skapa langtímavöxt og framfarir en þessar grunnstoðir eiga uppruna sinn í fólki, kerfum (e. 
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systems) og skipulagsaðgerðum (e. organizational procedures). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að 

fjárfesta í endurbótum á upplýsingatækni og kerfum sem og endurmenntun starfsmanna vegna þess 

að annars getur myndast gap á milli núverandi færni starfsmanna, kerfa og aðgerða og þeirrar færni 

sem þarf til þess að fyrirtæki nái framúrskarandi árangri (Kaplan og Norton, 1996).  

Þessar víddir má sjá á mynd 1 en upplýsingarnar á henni má finna í bók eftir Kaplan og 

Norton sem ber titilinn „The balanced scorecard: translating strategy into action“ frá árinu 1996, á 

blaðsíðu 9. 

Niðurstöður rannsóknar Davis og Albright (2004), „An investigation of the effect of 

Balanced scorecard implementation on financial performance“, gáfu til kynna að stefnumiðað 

árangursmat geti haft jákvæð áhrif á fjárhagslegan árangur fyrirtækja. Í rannsókninni var sýnt að 

fyrirtæki sem notuðu stefnumiðað árangursmat sýndu betri árangur fjárhagslega en fyrirtæki sem 

notuðu það ekki.  

Stefnukort (e. Strategy maps) 

Erfitt getur verið að útskýra hvað stefna er í stuttu máli en hún snýst um það að fyrirtæki setji sér 

almenn markmið sem leiða fyrirtækið að því heildarmarkmiði sem það hefur sett sér (Slack o.fl., 

Framtíðarsýn
og stefna

Fjármál

Hvernig eigum við að 
birtast hluthöfunum til þess 

að ná fjárhagslegum 
árangri?

Innri viðskiptaferlar

Í hvaða viðskiptaferlum 
þurfum við að skara fram úr 

til þess að uppfylla 
væntingar hluthafa og 

viðskiptavina?

Lærdómur og vöxtur

Hvernig ætlum við að 
viðhalda getu okkar til að 
breytast og bætast til þess 
að ná framtíðarsýn okkar?

Viðskiptavinir

Hvernig eigum við að 
birtast viðskiptavinunum 

til þess að ná 
framtíðarsýn okkar?

Mynd 1. Víddir stefnumiðaðs árangursmats (e. Balanced scorecard). 
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2013). Með því að setja sér stefnu er fyrirtækið að horfa til langs tíma og skipuleggja hvernig það 

ætlar sér að ná langtímamarkmiðum sínum. Stefna er því samansafn ákvarðana og aðgerða sem 

hafa áhrif á langtímasýn fyrirtækis (Slack o.fl., 2013).  

Í bók Kaplan‘s og Norton‘s (2004) um stefnukort segir að til þess að ná hámarks áhrifum 

með notkun stefnumiðaðs árangursmats (e. Balanced scorecard) ætti árangursmatið að leggja 

áherslu á stefnu fyrirtækisins. Til þess að stjórnendur geti innleitt nýja stefnu, til dæmis vegna 

breyttra samkeppnisskilyrða, verður að vera til heildræn lýsing á núverandi stefnu fyrirtækisins og 

hún verður að vera útfærð á skiljanlegan hátt fyrir bæði stjórnendur og starfsmenn. Með 

rannsóknum sínum komust Kaplan og Norton (2004) að því að stefnumiðað árangursmat er 

gríðarlega öflugt tæki til þess að innleiða stefnu. Stefnukort er sjónræn framsetning á hrinu „cause-

and-effect“ tenginga milli markmiða í víddum stefnumiðaðs árangursmats (Kaplan og Norton, 

2004). Með „cause-and-effect“ tengingum er átt við það að þegar skoðaður er mælikvarði í 

fjárhagslegu víddinni er sú mæling afleiðing mælingar í viðskiptavinavíddinni sem er síðan 

afleiðing af einhverju ferli í innriferlavíddinni og það ferli er afleiðing einhverrar aðgerðar í 

lærdóms- og vaxtarvíddinni (Kaplan og Norton, 1996). Dæmi um þetta er á mynd 2 en 

upplýsingarnar má finna á mynd í bók eftir Kaplan og Norton sem ber titilinn „Strategy maps: 

Converting intangible assets into tangible outcomes“ frá árinu 2004, á blaðsíðu 8.  



12 
 

 

Mynd 2. Stefnukort (e. Strategy maps). 

Rannsókn Braam og Nijssen (2004), „Performance effects of using the Balanced scorecard: 

A note on the Dutch experience“, gefur til kynna að ef stefnumiðað árangursmat er tengt við stefnu 

fyrirtækisins þá hefur það jákvæð áhrif á heildar árangur fyrirtækisins. Rannsókn Banker, Chang 

og Pizzini (2011), „The judgmental effects of strategy maps in Balanced scorecard performance 

evaluations“, leiddi í ljós að stefnukort geri fyrirtækjum kleift að sjá mikilvægið sem felst í 

stefnutengdum mælingum. Þannig geta þau síðan aukið vægi þessara mælinga við mat á árangri 

sem síðan leiðir til aukins árangurs eins og rannsókn Braam‘s og Nijssen‘s (2004) hér á undan 

sýndi fram á.  

Lean 

Fyrirtækið Toyota Motor Company er aðal frumkvöðull Lean stjórnunaraðferðarinnar. Þeir kalla 

þetta kerfi „Toyota Production System (TPS)“ en hluti af því er „just-in-time“ aðferðin (Slack o.fl., 

2013). Lean er nálgun í árangursstjórnun en hún var upphaflega kölluð ,,just-in-time“ og er þetta 

aðferð sem einblínir á það að uppfylla eftirspurn samstundis, í fullkomnum gæðum og án allrar 
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sóunar. Dýpri túlkun á hugtakinu er að skila nákvæmlega því sem viðskiptavinurinn vill, í 

nákvæmlega réttu magni, á þeim tíma og stað sem óskað er eftir við sem lægstan mögulegan 

kostnað (Slack o.fl., 2013). 

Ef hlutur í Lean framleiðsluferli fer frá A þrepi til B þreps og svo frá B þrepi til C þreps, 

þá er hluturinn alltaf kominn á hvert þrep um leið og það þrep getur tekið við honum (Slack o.fl., 

2013). Þetta leiðir til þess að ef vandamál kemur upp í þrepi A þá hefur það áhrif á allt ferlið og 

gerir það að verkum að það verður á ábyrgð allra að leysa vandamálið sem eykur líkurnar á því að 

lausnin finnist. Lean aðferðin telur að minni líkur séu á því að vandamálin uppgötvist ef birgðum 

er leyft að safnast upp á milli framleiðsluþrepa. Þetta ferli endurspeglast í fjórum þáttum Lean 

aðferðarinnar en þeir eru: Áhersla neytenda (e. customer focus), samstilling (e. synchronization), 

hegðun og útrýming sóunar (e. waste elimination). Þátttaka allra starfsmanna er gríðarlega 

mikilvæg í Lean nálguninni en hún er talin koma frá japönskum rótum nálgunarinnar. Aðferðin 

hvetur til auðgunar í starfi (e. job enrichment), teymisvinnu við lausn vandamála, tilfærslu í starfi 

(e. job rotation) og fjölhæfni en ætlunin með því er að auka skuldbindingu, persónulega ábyrgð og 

eignarhald á starfinu (e. ownership of the job)(Slack o.fl., 2013).  

Ein af hugmyndum Lean er sú að það sé mögulegt að komast nær hugsjónum fyrirtækisins 

með tímanum og að þannig séu fyrirtæki stöðugt að ná framförum. Stór partur af Lean spekinni er 

japanska orðið kaizen, en það þýðir einmitt stöðugar framfarir (Slack o.fl., 2013).  

Sóun er lykilhugtak í Lean en með sóun er átt við allar þær athafnir sem ekki auka virði, til 

dæmis offramleiðsla, biðtími, flutningur og vörugallar (Slack o.fl., 2013). Þannig er hægt að 

minnka sóun með því til dæmis að stytta gegnumstreymis tíma í framleiðslu. Þrjár orsakir sóunar 

eru nefndar með japönsku orðunum muda, mura og muri. Muda eru athafnir sem auka ekki virði 

starfseminnar eða neytandans en aðalástæður þess eru illa miðluð markmið eða óskilvirk notkun 

auðlinda. Mura er skortur á samræmi eða misfella (e. unevenness). Þetta getur leitt til 

tímabundinnar uppsöfnunar tækjabúnaðar (e. overloading of equipment) eða starfsmanna. Muri er 

byggt á þeirri hugmynd að niðurstöður ferlis verði lélegar ef óþörf eða ósanngjörn skilyrði eru sett 

á það. Ef ferli er ósamkvæmt getur það leitt til uppsöfnunar á tækjabúnaði sem aftur leiðir til 

athafna sem ekki skila auknu virði sem sýnir okkur að allar þrjár orsakir sóunar eru tengdar (Slack 

o.fl., 2013).  

Samkvæmt Green (2000) er Lean samansafn af fjölda hugmynda, svo sem skilvirkrar 

notkunar á auðlindum, stöðugra endurbóta, teymisvinnu, eyðingu úrgangs sem og lárétts skipurits 
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fyrirtækja. Í rannsókn sem Fullerton, Kennedy og Widener (2014) gerðu á meðal á annað hundrað 

fyrirtækja í Bandaríkjunum á Lean framleiðsluaðferðinni og tengslum hennar við árangur 

fyrirtækja, kom fram að hún hefur jákvæð áhrif á rekstrarárangur fyrirtækja. Niðurstöður sýna að 

fyrirtæki sem innleiða Lean verða meðvitaðri um það að þau þurfa einnig að aðlaga 

stjórnunarreikningsskilakerfið sitt að rekstri fyrirtækisins þannig að það veiti stuðning. Þannig að 

þegar einblínt er á stöðugar framfarir og gæði frá upphafi í rekstri hefur það í för með sér 

afdráttarlausar framfarir í rekstrarárangri og þegar starfsfólk í reikningsskilum innleiðir Lean 

stjórnunarreikningsskilaaðferðir (e. management accounting practices eða MAP) þá hefur það í för 

með sér hnitmiðaðri, einfaldari og meira viðeigandi upplýsingagjöf til rekstrarstjórnenda og þeirra 

sem taka framleiðslu ákvarðanir sem leiðir til stigvaxandi aukningar (e. increase) í rekstrarárangri. 

Lean stjórnunarreikningsskilaaðferðir styðja þar af leiðandi við innri ákvarðanatöku 

rekstrarstjórnenda og „starfsmanna á gólfi“ (e. shop-floor workers) og það leiðir af sér aukinn 

árangur (Fullerton o.fl., 2014). 

Rannsókn Yang, Hong og Modi (2011) á áhrifum Lean framleiðslu og umhverfisstjórnunar 

á árangur fyrirtækja gefur til kynna að umhverfisstjórnunaraðferðir hafi jákvæð áhrif á 

umhverfislegan árangur. Þessi umhverfislegi árangur hefur síðan jákvæð áhrif á markaðsárangur 

og fjárhagslegan árangur. Líkanið sem sett er fram í rannsókninni sýnir hvernig Lean 

framleiðslustjórnun er mikilvægur undanfari umhverfisstjórnunaraðferða og þar af leiðandi sýna 

niðurstöður rannsóknarinnar að Lean framleiðslustjórnun hafi jákvæð áhrif á fjárhagslegan árangur 

fyrirtækja. Önnur rannsókn sem Ward og Zhou (2006) gerðu á áhrifum samþættingar á 

upplýsingatækni og Lean eða „just-in-time (JIT)“ aðferða á árangur í afgreiðslutíma sýndi að 

skilvirkur Lean/JIT rekstur minnkar afgreiðslutíma viðskiptavina verulega, sem skilar sér í bættum  

árangri fyrirtækja.  

Six Sigma 

Á níunda áratugnum gerði fyrirtækið Motorola aðferðina Six Sigma fræga. Eins og Slack, Jones 

og Johnston sögðu í bók sinni ,,Operations Management“ skilgreinir fyrirtækið General Electric 

(GE) Six Sigma sem: ,,agaðri aðferð við að skilgreina, mæla, rannsaka, bæta og stjórna gæðum 

allra vara, ferla og framkvæmda fyrirtækisins með það aðalmarkmið að nánast útrýma öllum 

göllum“ (Slack o.fl., 2013, bls. 593). Þættir sem oft eru tengdir við Six Sigma eru neytendadrifin 

markmið, notkun sönnunargagna, uppbyggð endurbóta hringrás (nánar tiltekið DMAIC 

hringrásin) (e. structured improvement cycle), framkvæmdafærni (e. process capability) og 
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stjórnun, hönnun ferla og fyrirkomulag um þjálfun (e. structured training) og fyrirtæki framfara (e. 

organization of improvement). Í Six Sigma er tölfræði mikið notuð og því þarf sérfræðinga við 

notkun tóla og tækni Six Sigma, en þeir sérfræðingar hafa verið nefndir æðri svörtu beltin (e. 

Master Black Belts) (Slack o.fl., 2013).  

Rannsókn Shafer og Moeller (2012) á áhrifum Six Sigma á árangur fyrirtækja gaf til kynna 

að Six Sigma hafi jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja. Þessi rannsókn sýndi einnig að eftir því sem 

fyrirtæki öfluðu sér meiri reynslu í Six Sigma þá jókst ágóðinn af því.  

Altæk gæðastjórnun (e. Total Quality Management, TQM) 

TQM snýst um það að gæði séu ofar öllu í starfseminni en vinsældir þessarar aðferðar hafa dvínað 

síðustu árin (Slack o.fl., 2013). Aðalþættir þessarar aðferðar eru að koma til móts við væntingar 

og þarfir neytandans, að framfarir nái yfir alla hluta fyrirtækisins sem og alla einstaklinga innan 

fyrirtækisins, að allur kostnaður gæða sé meðtalinn, að gera hlutina rétt í fyrsta skipti og að þróa 

kerfi og aðgerðir sem styðja við framfarir (Slack o.fl., 2013). 

TQM í Japan er kallað TQC (total quality control) og er skilgreint sem: „Skilvirkt kerfi til 

að innleiða þróun á gæðum á meðal mismunandi hluta fyrirtækis, varðveislu gæða og gæða 

framfarir fyrir hagsýna framleiðslu og þjónustu sem hefur það markmið að vera fullkomin ánægja 

neytandans“ (Akao, 1991, bls. 3). Altæk gæðastjórnun leitar að þeim ferlum sem valda slæmum 

niðurstöðum og leitast við að finna út af hverju þessi ferli virka ekki sem skyldi (Akao, 1991).  

Rannsókn Kaynak (2003) á sambandinu milli altækrar gæðastjórnunar og áhrifa þess á 

frammistöðu fyrirtækja leiddi í ljós að altæk gæðastjórnun hefur jákvæð áhrif á frammistöðu 

fyrirtækja. Einnig kemur þar fram að ástæða þess að altæk gæðastjórnun mistekst í sumum 

fyrirtækjum sé oftar en ekki vegna þess að æðstu stjórnendur skuldbindi sig ekki nægilega vel í 

innleiðingu á kerfinu.  

Business excellence 

Business Excellence er líkan í altækri gæðastjórnun sem Evrópsku gæðaverðlaunin voru byggð á 

og grundvallast á því að niðurstöður gæðastjórnunar náist í gegnum ákveðna „enablers“ (Slack 

o.fl., 2013). Þessir „enablers“ snúast um hvernig niðurstöðunum er náð og eru fimm talsins: 

Forystuhæfileikar, þróun á starfsfólki, stefna og reglur, samstarf og auðlindir og ferlar. 

Niðurstöðurnar snúast um það sem fyrirtækið hefur nú þegar afrekað og er að áorka en þeim er 

skipt í fernt: Niðurstöður starfsfólks, niðurstöður viðskiptavina, niðurstöður þjóðfélagsins og 
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niðurstöður um lykilárangur. Notkun á þessu líkani hjálpar fyrirtækjum að skilja heimspekileg 

hugtök í altækri gæðastjórnun þegar þau meta sjálf sig en sjálfsmat gerir þeim kleift að mæla 

framfarir sínar í þeim breytingum sem fylgja innleiðingu á altækri gæðastjórnun (Slack o.fl., 2013).  

Policy deployment 

Policy deployment, eða Hoshin kanri eins og það er kallað í bók Akao (Akao, 1991), á uppruna 

sinn að rekja til tölfræðilegrar gæðastjórnunar (e. statistical quality managment, SQM). Policy 

deployment er kerfisnálgun sem notuð er til þess að stjórna breytingum í viðskiptaferlum en þetta 

snýst um að útrýma veikleikum og þannig betrumbæta heildarkerfi fyrirtækja. Til þess að það sé 

hægt þarf að greina veikleika fyrirtækisins sama hversu óáþreifanlegir þeir eru. Aðgerðaráætlun er 

mikilvægt tæki í Policy deployment, en áætlunin er notuð til þess að ná markmiðum. Markmiðin 

eru sótt í stefnur fyrirtækisins sem hafa verið gerðar til meðal og langs tíma (Akao, 1991).  

Akao (Akao, 1991) skilgreinir markmið (e. targets) sem væntanlegar niðurstöður og 

hjálpargögn (e. means) sem viðmiðunarreglur til þess að ná markmiðum. Samblönduna af þessu 

tvennu kallar hann síðan stefnu. Út frá stefnu getur þú síðan gert aðgerðaráætlun. Ef markmiðið er 

að minnka höfnunarhlutfall þarf að finna veikleika í ferlinu sem veldur höfnun. Þar koma 

hjálpargögnin til sögu en þetta eru tæki eins og til dæmis ítarleg ferla greining (Akao, 1991).  

PDCA, eða plan-do-check-action, er eitt mikilvægasta tól Policy deployment (Akao, 1991). 

Á íslensku myndi þetta útleggjast sem áætlun (e. plan), framkvæmd (e. do), athugun (e. check) og 

aðgerð (e. action) en þetta kerfi hjálpar einnig til við að búa til stefnu fyrirtækja. Reiknað er frávik 

milli áætlunarinnar og raunverulegrar niðurstöðu og ástæður fráviksins greindar (Akao, 1991). 

Aðferðafræði 

Sumarið 2014 fór ICEMAC 2 rannsóknin fram. Tilgangur hennar var að kortleggja 

stjórnunareikningsskilaaðferðir (e. management accounting) meðal íslenskra fyrirtækja og bera 

það saman við ICEMAC 1 rannsóknina sem fram fór árið 2008. Rannsóknin var gerð meðal 300 

fjármálastjóra stærstu fyrirtækja landsins samkvæmt lista Frjálsar verslunar frá árinu 2013, eins og 

Páll Ríkharðsson, Þorlákur Karlsson og Catherine Batt sögðu í grein sinni Hinn íslenski 

fjármálastjóri (2015).   

Áður en ICEMAC 2 könnunin var send til þátttakenda var hringt í fyrirtækin 300 og kannað 

hver væri fjármálastjóri eða í sambærilegri stöðu og könnunin kynnt fyrir honum. Því næst var 

viðkomandi beðinn um að taka þátt og örfáum dögum síðar var þeim sem samþykktu þátttöku 
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sendur tölvupóstur með slóð á könnunina. Þetta ferli tók nokkrar vikur en könnunin stóð yfir í tæpa 

3 mánuði, eða frá 4. júní til 31. ágúst 2014. Þeir sem ekki höfðu svarað könnuninni fengu senda 

ítrekun í tölvupósti um þátttöku allt að fjórum sinnum en til þess að tryggja hátt svarhlutfall var 

síðan hringt í marga í seinni hluta ágústmánaðar og þátttaka ítrekuð enn frekar.  

Heildarfjöldi spurninga í ICEMAC 2 könnuninni var 144 og var þeim skipt í 7 kafla sem 

allir snertu mismunandi þætti í stjórnunarreikningsskilum og stjórnarháttum fyrirtækja, svo sem 

árangursmælingar og árangursstjórnun, kostnaðargreiningu, innra eftirlit og áhættumat. Tafla 1 hér 

að neðan sýnir yfirlit yfir spurningaflokkana. Þessi ritgerð byggist að mestu leyti á svörum við 

spurningum í 5. kafla og eru listaðar í viðauka A.  

Svarhlutfallið í könnuninni var mjög hátt og svöruðu 191 af 300 manna úrtaki (64%) en 

það telst einstaklega gott þar sem um er að ræða marga af æðstu stjórnendum í stærstu fyrirtækjum 

Íslands. Þeir stjórnendur sem neituðu að taka þátt voru níu talsins (3%), ekki náðist samband við 

45 (15%) og 55 samþykktu þátttöku en svöruðu svo ekki (18). Svörunin var óháð 

starfsmannafjölda sem og kyni stjórnanda en vert telst að minnast á að stjórnendur voru líklegri til 

þess að svara eftir því sem velta fyrirtækjanna var meiri. Tæplega helmingur stjórnenda lítilla 

fyrirtækja á Íslandi tóku þátt í könnuninni en um þrír af hverjum fjórum stórra fyrirtækja 

(stærðarflokkun skv. flokkun Evrópusambandsins („European Commission“, 2005)). Af þeim 

stjórnendum sem svöruðu voru karlar tæplega 62% og konur rúmlega 38%. Af svarendum voru 

um 78% fjármálastjórar, um 10% voru framkvæmdastjórar og um 12% svarenda voru með ýmsa 

aðra titla stjórnenda.  
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Tafla 1. Yfirlit yfir spurningar ICEMAC 1 og 2. 

Flokkar spurninga Innihald 

1. Bakgrunnsbreytur Spurningar um t.d. atvinnugrein, fjölda starfsmanna, 

veltu og áhrif ytri breyta á starf fjármálastjóra. 

2. Kostnaðargreiningar Þörf fyrir úthlutun á kostnaði, notkun á 

kostnaðargreiningarkerfum, hlutfall óbeins kostnaðar 

af heildarkostnaði og notkun á verkgrunduðum 

kostnaðarreikningum. 

3. Áætlanagerð Áætlunargerðarferli, notkun mismunandi áætlana, 

mikilvægi áætlana, innihald áætlana og eftirfylgni. 

4. Innra eftirlit Spurningar um áhættumat, notkun ramma fyrir 

eftirlitskerfi og stjórnarhætti. 

5. Árangursmælikvarðar Spurningar um notkun á árangursmælikvörðum eins 

og stefnukortum og stefnumiðuðu skorkorti sem og 

mælikvörðum, fjárhagslegum og ófjárhagslegum.  

6. Upplýsingatækni Notkun á mismunandi upplýsingakerfum eins og 

greiningarkerfum, viðskiptagreindarkerfum og 

heildarkerfum (ERP kerfum). 

7. Fjármálastjórinn og 

Fjármáladeildin 

Spurningar um störf og hlutverk fjármálastjóra og 

fjármáladeildar. 

 

 Þar að auki var spurt um þætti sem gætu haft áhrif á þróun fjármáladeilda næstu árin, 

hversu ánægðir stjórnendur væru með stjórnunarreikningsskilakerfi fyrirtækja sinna og einnig 

hverjar líkurnar væru á því að þessu kerfi yrði breytt í nánustu framtíð eins og sjá má í viðauka B.  

Mælingar á breytum 

Í þessari ritgerð voru notaðar fjórar breytur. Ein þeirra var háð en það var velta fyrirtækja. Þrjár 

þeirra voru óháðar en þær voru tenging árangursstjórnunar við stefnu, notkun og áhugi á 

árangursstjórnunaraðferðum og notkun árangursmælikvarða. Hér fyrir neðan verður farið í hvernig 

mælingar á þeim voru gerðar.  
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Velta 

Velta var valin sem háð breyta í þessari ritgerð. Veltutölur voru fengnar úr ársreikningum 

fyrirtækjanna sem tóku þátt í könnuninni.  

Tenging árangursstjórnunar við stefnu 

Tenging árangursstjórnunar við stefnu var valin sem óháð breyta í þessari ritgerð. Þeir stjórnendur 

sem svöruðu könnuninni voru spurðir um hversu mikið eða lítið árangursstjórnun í fyrirtækinu 

tengdist við stefnu þess. Notaður var 5 punkta kvarði þar sem 5 = mjög mikið, 4 = frekar mikið, 3 

= í meðallagi mikið/lítið, 2 = frekar lítið og 1 = mjög lítið/ekkert.  

Notkun og áhugi á árangursstjórnunaraðferðum 

Notkun og áhugi stjórnenda á árangursstjórnunaraðferðum var einnig óháð breyta í þessari ritgerð. 

Þeir stjórnendur sem svöruðu könnuninni voru spurðir hvaða árangursstjórnunaraðferð þeir væru 

nú þegar að nota og hvort þeir hefðu áhuga á að nota einhverjar aðrar aðferðir. Notaður var 5 

punkta kvarði, frá 0 upp í 4, þar sem 4 = aðferðin er þegar notuð, 3 = það er áhugi fyrir því að taka 

upp aðferðina, 2 = í meðallagi mikill/lítill áhugi á því að taka upp aðferðina, 1 = það er ekki áhugi 

fyrir því að taka upp aðferðina og 0 = þekki ekki aðferðina. Valmöguleikinn um að aðferðin hafi 

þegar verið reynd og er ekki lengur í notkun var skilgreind sem breytu vantar (e. missing). Þær 

árangursstjórnunaraðferðir sem spurt var um voru stefnumiðað árangursmat (e. Balanced 

scorecard), Lean, Business excellence, stefnukort (e. Strategy maps), Policy deployment og Six 

Sigma. Hver og ein þessara aðferða var notuð í fjölþátta aðhvarfsgreiningunni.  

Notkun árangursmælikvarða 

Notkun árangursmælikvarða var valin sem óháð breyta í þessari ritgerð. Þeir stjórnendur sem 

svöruðu könnuninni voru spurðir eftirfarandi spurningar: „Ef fyrirtækið notar árangursmælikvarða 

eru þeir þá fjárhagslegir, ófjárhagslegir eða hvoru tveggja?“. Upphaflega var notaður 5 punkta 

kvarði þar sem 1 = eingöngu fjárhagslegir, 2 = aðallega fjárhagslegir, 3 = um það bil jafnt vægi 

fjárhagslegra og ófjárhagslegra mælikvarða, 4 = aðallega ófjárhagslegir og 5 = eingöngu 

ófjárhagslegir. Valmöguleikum 1 og 2 var slegið saman og sömuleiðis valmöguleikum 4 og 5. 

Endurkóðunin varð því 1 = aðallega fjárhagslegir, 2 = um það bil jafnt vægi fjárhagslegra og 

ófjárhagslegra mælikvarða og 3 = aðallega ófjárhagslegir. Þessi endurkóðaða breyta var síðan 

notuð til að búa til tvíkostabreytur (e. dummy variables). Fyrri tvíkostabreytan varð 1 = aðallega 
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fjárhagslegir og 0 = annað. Seinni tvíkostabreytan varð 1 = um það bil jafnt vægi fjárhagslegra og 

ófjárhagslegra mælikvarða og 0 = annað.  

Aðrar breytur 

Aðrar breytur sem rannsakaðar voru en tengdust þó ekki beint tilgátum þessarar ritgerðar gáfu 

engar marktækar niðurstöður og eru því ekki nefndar hér.  

Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Af þeim stjórnendum sem svöruðu könnuninni voru 38,2% konur og 61,8% karlar. Fleiri karlar 

eru þó stjórnendur í stærri fyrirtækjum heldur en þeim litlu. Af þeim stjórnendum sem svöruðu 

könnuninni voru 78% fjármálastjórar, 9% voru forstjórar og 13% voru stjórnendur af öðrum toga. 

Stjórnendur voru spurðir hversu lengi þeir hefðu starfað hjá fyrirtækinu en stærsti hópurinn hafði 

starfað hjá fyrirtækinu í meira en 10 ár (56 af þeim 147 sem svöruðu spurningunni eða 38,1%). 

Einungis 9 manns höfðu unnið styttra en 1 ár hjá fyrirtækinu (6,1%). Svo virðist vera að 

fjármálastjórar endist betur í starfi í minni fyrirtækjum heldur en stærri. Þessar niðurstöður má sjá 

á mynd 3. 

 

Mynd 3. Reynsla fjármálastjóra í núverandi starfi eftir stærð fyrirtækis. 

9
.7

%

6
.5

%

6
.5

%

3
5

.5
%

4
1

.9
%

2
.7

%

1
2

.3
%

2
7

.4
%

2
1

.9
%

3
5

.6
%

9
.5

%

2
.4

%

4
2

.9
%

2
8

.6
%

1
6

.7
%

< 1 ár 1 - 2 ár 2 - 5 ár 5 - 10 ár > 10 ár

Lítil Millistór Stór



21 
 

Stjórnendur voru einnig spurðir um menntun (sjá mynd 4). Flestir þeirra eru með 

grunngráðu í háskóla (34%) og næst flestir með meistaragráðu (32%). Þrátt fyrir að hætt hafi verið 

að útskrifa nemendur með cand oecon gráðuna árið 1996 er ennþá stórt hlutfall stjórnenda með 

hana eða tæplega 22% (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þóra Hrólfsdóttir, 2008, bls. 11).  

 

Mynd 4. Hlutfall svarenda eftir síðustu prófgráðu sem þeir tóku. 

Rúmlega 71% stjórnenda með stúdentspróf sem síðustu prófgráðu þekktu ekki neina af 

árangursstjórnunaraðferðunum sem spurt var um (stefnumiðað árangursmat, Lean, Business 

excellence, stefnukort, Policy deployment og Six Sigma). Hlutfallslega1 þekktu flestir löggiltir 

endurskoðendur árangursstjórnunaraðferðirnar nema Six Sigma aðferðina, þá aðferð þekktu 

hlutfallslega flestir stjórnendur sem höfðu lokið masters gráðu. Í þeim fyrirtækjum sem 

árangursstjórnunaraðferðirnar stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard), Lean og 

Business excellence voru notaðar voru stjórnendur hlutfallslega flestir lærðir sem löggiltir 

endurskoðendur. Fremur lítil þekking virtist vera á útbreiddum árangursstjórnunaraðferðum eins 

og stefnukortum (e. Strategy maps), Six Sigma og Lean en það virðist ekki tengjast menntun eða 

kyni stjórnenda né stærð fyrirtækja (sjá mynd 5). 

                                                           
1 Hlutfallslega: Hversu margir með ákveðna menntun af heildar fjölda stjórnenda með þessa ákveðnu menntun (t.d. 
11/43 B.Sc. lærðum þekktu aðferðina ekki). 
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Mynd 5. Hlutfall svarenda sem þekkir ekki neina árangursstjórnunaraðferð. 

Í töflu 2 má sjá þær árangursstjórnunaraðferðir sem notaðar eru á Íslandi í dag. Stefnumiðað 

árangursmat (e. Balanced scorecard) er mest notaða (6,3%) aðferðin á Íslandi í dag og á eftir henni 

kemur Lean aðferðin (3,7%). Ekkert fyrirtækjanna notar Policy deployment aðferðina. Einungis 

1% fjármálastjóranna segjast nota stefnukort (e. Strategy maps). Fjármálastjórar sýndu mestan 

áhuga á að taka upp Lean aðferðina í framtíðinni. Niðurstöðurnar sýndu að minnstur áhugi er fyrir 

því að taka upp stefnumiðað árangursmat (12%), „Policy deployment“ (12%) og Six Sigma (12%) 

en stefnukort fylgir þar fast á eftir (tæplega 12%). Minnst þekkta árangursstjórnunaraðferðin var 

Policy deployment (26,2%). 
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Tafla 2. Notkun árangursstjórnunaraðferða á Íslandi. 

  

Aðferðin 

er þegar 

notuð 

Það er 

áhugi fyrir 

því að taka 

upp 

aðferðina 

Í meðallagi 

mikill/lítill 

áhugi á því að 

taka upp 

aðferðina 

Það er ekki 

áhugi fyrir 

því að taka 

upp 

aðferðina 

Þekki ekki 

aðferðina 
Samtals 

Balanced 

scorecard 

% 

n 

6,3% 

19 

5% 

15 

12% 

36 

12% 

36 

12% 

36 

47,2% 

142 

Lean 
% 

n 

3,7% 

11 

8,3% 

25 

8,3% 

25 

10,6

% 

32 

17,3% 

52 

48,2% 

145 

Business 

excellence 

% 

n 

2% 

6 

3,7% 

11 

8,3% 

25 

10,3

% 

31 

22,3% 

67 

46,5% 

140 

Strategy 

maps 

% 

n 

1% 

3 

1% 

3 

11% 

33 

11,6

% 

35 

20,9% 

63 

45,5% 

137 

Policy 

deployment 

% 

n 

0% 

0 

0,7% 

2 

7,6% 

23 

12% 

36 

26,2% 

79 

46,5% 

140 

Six Sigma 
% 

n 

0,7% 

2 

1,7% 

5 

7,6% 

23 

12% 

36 

24,3% 

73 

46,2% 

139 

 

Aðhvarfsgreining: Tilgáta 1 

Fjölþátta aðhvarfsgreining var notuð til þess að prófa 1. tilgátu: „Notkun árangursstjórnunar hefur 

jákvæð áhrif á veltu fyrirtækja“. Upphaflega voru allar breytur sem spurt var um í 

árangursstjórnunarhluta könnunarinnar notaðar í aðhvarfsgreiningunni. Horft var á marktekt 

hverrar breytu fyrir sig og breytan með minnstu marktektina tekin út úr aðhvarfsgreiningunni. Þetta 

var gert þangað til að aðeins marktækar breytur stóðu eftir í aðhvarfsgreiningunni. Í töflu 3 má sjá 

að stefnutenging og stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard) skýra tæplega 14% af veltu 

fyrirtækja, R2 = 0,136. Af þeim 6 árangursstjórnunaraðferðum sem spurt var um í könnuninni var 

einungis stefnumiðað árangursmat marktækt (p < 0,001) og bendir til þess að notkun stefnumiðaðs 

árangursmats auki veltu fyrirtækja. Einnig voru áhrif stefnutengingar á veltu marktæk (p = 0,037) 

og gefa vísbendingu um það að ef árangursstjórnun fyrirtækja er tengd við stefnu þess þá auki það 

veltu fyrirtækisins.  
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Tafla 3. Aðhvarfsgreining á áhrifum árangursstjórnunar á veltu fyrirtækja á Íslandi. 

Óháðar breytur Beta t-próf p Aðlagað R2 R2 

Stefnumiðað 

árangursmat 
0,308 3,792 < 0,001 

0,124 0,136 
Árangursstjórnun 

tengd við stefnu 
0,146 1,802 0,037 

       

Aðhvarfsgreining: Tilgáta 2 

Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til þess að prófa 2. tilgátu: „Þau fyrirtæki sem nota eingöngu 

fjárhagslega mælikvarða skila betri veltu en önnur fyrirtæki“. Í töflu 4 má sjá að notkun 

árangursmælikvarða skýrir 0,8% af veltu fyrirtækja, R2 = 0,008. Engin marktæk tengsl fundust á 

milli notkunar á árangursmælikvörðum og veltu fyrirtækja (p = 0,331, p = 0,345). Þar af leiðandi 

er ekki hægt að segja að fyrirtæki sem eingöngu nota fjárhagslega mælikvarða skili betri veltu 

heldur en önnur fyrirtæki.  

Tafla 4. Aðhvarfsgreining á áhrifum árangursmælikvarða á veltu fyrirtækja á Íslandi. 

Óháðar breytur Beta t-próf p Aðlagað R2 R2 

Dummy1: Aðallega 

fjárhagslegir mælikvarðar 
0,229 0,976 0,331 

-0,009 0,008 Dummy2: Um það bil jafnt 

vægi fjárhagslegra og 

ófjárhagslegra mælikvarða 

0,222 0,948 0,345 
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Umræða 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða hvaða áhrif árangursstjórnun hefði á veltu fyrirtækja. 

Settar voru fram tvær tilgátur. Sú fyrri var að árangursstjórnun hefði jákvæð áhrif á veltu 

fyrirtækja. Seinni tilgátan var þrengri: Fyrirtæki sem nota eingöngu fjárhagslega mælikvarða skila 

meiri veltu en önnur fyrirtæki.  

Eins og áður hefur komið fram er stefnumiðað árangursmat tæki til að meta fyrirtæki og 

byggir á fjórum víddum sem hver og ein inniheldur mismunandi mælikvarða (Kaplan og Norton, 

1996). Þessar fjórar víddir og mælikvarðar þeirra gera það að verkum að fyrirtæki nota bæði 

fjárhagslega og ófjárhagslega mælikvarða. Þannig drífur stefnumiðað árangursmat fyrirtæki til 

þess að mæla til dæmis ánægju viðskiptavina en ekki bara fjárhagslegan ávinning fyrirtækjanna 

(Kaplan og Norton, 1996). Í þessari rannsókn var fyrri tilgátan, að árangursstjórnun hefði jákvæð 

áhrif á veltu fyrirtækja, að hluta til studd. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu að stefnumiðað 

árangursmat (e. Balanced scorecard) hefur jákvæð áhrif á veltu fyrirtækja og er því í samræmi við 

fyrri rannsóknir en rannsókn Davis og Albright (2004) sýndi fram á að stefnumiðað árangursmat 

hafi jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja.  

Stefna snýst í grunninn um það að fyrirtæki setji sér einhvern fjölda markmiða sem leiða 

fyrirtækið að sínum langtímamarkmiðum (Slack o.fl., 2013). Stefnukort er notað til þess að sýna 

sjónrænt hvernig markmið fyrirtækja í hverri vídd stefnumiðaðs árangursmats tengjast við stefnu 

þeirra (Kaplan og Norton, 2004). Fyrri tilgáta þessarar rannsóknar var að hluta til studd eins og 

greint var frá hér að ofan. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar sýndu einnig að það hefur jákvæð áhrif 

á veltu fyrirtækja ef þau tengja árangursstjórnun sína við stefnu fyrirtækisins. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Banker o.fl., 2011; Braam og Nijssen, 2004; Davis 

og Albright, 2004). Rannsókn Braam og Nijssen (2004) sýndi að tenging stefnumiðaðs 

árangursmats við stefnu fyrirtækis hefði jákvæð á heildarárangur fyrirtækisins. Einnig sýndi 

rannsókn Banker, Chang og Pizzini (2011) að stefnukort gerði það að verkum að fyrirtæki sæju 

hversu mikilvægar stefnutengdar mælingar væru sem leiddi til þess að fyrirtæki ykju vægi þeirra 

sem síðan leiðir til aukins árangurs eins og áður sagði (Braam og Nijssen, 2004). Niðurstöður úr 

aðhvarfsgreiningu þar sem athuguð voru áhrif notkunar stefnukorts á veltu fyrirtækja á Íslandi gáfu 

hins vegar engar marktækar niðurstöður og því hægt að segja að notkun þess hafi ekki áhrif á veltu 

fyrirtækja á Íslandi. Þetta er í ósamræmi við fyrri rannsóknir (Banker o.fl., 2011; Braam og Nijssen, 

2004). Áhugavert væri að skoða þetta nánar, þá bæði vegna ósamræmis við fyrri rannsóknir og 
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vegna ósamræmis milli þeirra áhrifa sem stefnutenging hefur á veltu fyrirtækja á Íslandi og notkun 

stefnukorts hefur á veltu fyrirtækja á Íslandi.  

Lean aðferðafræðin leggur áherslu á það að eftirspurn sé uppfyllt samstundis, í fullkomnum 

gæðum og án allrar sóunar. Eitt af lykilhugtökum Lean er einnig stöðugar framfarir en með því er 

átt við að fyrirtæki séu stöðugt að færast nær og nær sínum hugsjónum (Slack o.fl., 2013). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu engar marktækar niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu þar sem 

athuguð voru áhrif notkunar á Lean á veltu fyrirtækja á Íslandi og því hægt að segja að Lean hafi 

ekki áhrif á veltu fyrirtækja á Íslandi. Þetta er í ósamræmi við fyrri rannsóknir (Ward og Zhou, 

2006; Yang o.fl., 2011).  

Six Sigma er aðferð í árangursstjórnun sem einblínir á það að útrýma öllum göllum í vörum, 

ferlum og framkvæmdum fyrirtækja (Slack o.fl., 2013). Niðurstöður aðhvarfsgreiningar þar sem 

athuguð voru áhrif notkunar á Six Sigma á veltu fyrirtækja á Íslandi gáfu engar marktækar 

niðurstöður og þar af leiðandi hægt að segja að notkun Six Sigma hafi ekki áhrif á veltu fyrirtækja 

á Íslandi. Þetta er í ósamræmi við niðurstöður rannsóknar sem Shafer og Moeller (2012) gerðu. 

Aðrar árangursstjórnunaraðferðir sem prófaðar voru (Business excellence og Policy 

deployment) gáfu að sama skapi engar marktækar niðurstöður og er þar af leiðandi hægt að segja 

að þessar aðferðir hafi ekki áhrif á veltu fyrirtækja á Íslandi. Þessar aðferðir heyra báðar undir 

altæka gæðastjórnun (e. Total Quality Managment, TQM) en rannsókn sem Kaynak (2003) gerði 

leiddi í ljós að altæk gæðastjórnun hefur jákvæð áhrif á frammistöðu fyrirtækja.  

Ekki er hægt að segja til um hvað orsakar þessar ómarktæku niðurstöður fyrrnefndra 

árangursstjórnunaraðferða (stefnukort, Lean, Six Sigma, Business excellence og Policy 

deployment). Eins og kom fram hér að ofan hafa rannsóknir erlendis sýnt að þessar 

árangursstjórnunaraðferðir hafi jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja (Banker o.fl., 2011; Braam og 

Nijssen, 2004; Kaynak, 2003; Shafer og Moeller, 2012; Ward og Zhou, 2006; Yang o.fl., 2011) 

og væri þess vegna áhugavert að rannsaka þetta frekar á Íslandi.  

Mælikvörðum er skipt í tvennt, fjárhagslegir mælikvarðar og ófjárhagslegir mælikvarðar. 

Fjárhagslegir mælikvarðar einblína á fortíðina á meðan ófjárhagslegir mælikvarðar gefa betri sýn 

á framtíðar frammistöðu fyrirtækja. Fjárhagslegir mælikvarðar geta orsakað ýmis 

hegðunarvandamál eins og skammsýni (e.myopia) en notkun ófjárhagslegra mælikvarða getur 

spornað við þessu vandamáli (Merchant og Van der Stede, 2012). Seinni tilgáta þessarar 

rannsóknar snéri að mælikvörðum og var að fyrirtæki sem nota eingöngu fjárhagslega mælikvarða 
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skili meiri veltu en önnur fyrirtæki. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar gáfu engar marktækar 

niðurstöður og er þar af leiðandi hægt að segja að mismunandi notkun á árangursmælikvörðum 

hafi ekki áhrif á veltu fyrirtækja á Íslandi. Þetta er í andstöðu við rannsókn sem Hoque (2004) 

gerði en niðurstöður hennar sýndu fram á að notkun á ófjárhagslegum mælikvörðum væri 

mikilvægur undanfari árangurs í fyrirtækjum. Ekki er hægt að segja til um hvað orsakar þessar 

ómarktæku niðurstöður en áhugavert væri að gera nánari rannsóknir á áhrifum mismunandi 

notkunar mælikvarða á veltu fyrirtækja hér á landi.  

Það sem styrkir þessa rannsókn er það hversu hátt svarhlutfallið var en það gerir hana 

frábrugðna sambærilegum rannsóknum erlendis. Tekið skal þó fram að könnunin er hluti af stærri 

rannsókn. Einnig fengust svör við mörgum spurningum sem gefa góða lýsingu á því hlutverki og 

þeim verkefnum sem fjármálastjórar í íslenskum fyrirtækjum hafa. Þessi rannsókn hefur sömu 

takmarkanir og margar megindlegar rannsóknir en það getur reynst erfitt að greina skilgreiningar 

svarenda á hugtökum og einnig er erfitt að bera saman svör við spurningum sem krefjast túlkunar 

á þáttum eins og afkomu og áhættu. Annar mögulegur veikleiki þessarar rannsóknar er sá að 

stjórnendur viti ekki hvað stefnukort (e. Strategy map) sé, jafnvel þó þeir mögulega séu að notfæra 

sér það. Einungis 1,0% stjórnenda segist nota stefnukort á meðan 6,3% stjórnenda segist nota 

stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard) en þessar tvær aðferðir eru oftast notaðar 

samhliða hvor annarri.  

Vert er að athuga það ósamræmi sem fram kemur við tölfræðiútreikninga á áhrifum 

mælikvarða á veltu og stefnumiðaðs árangursmats (e. Balanced scorecard) á veltu. Eins og áður 

kom fram sýndu niðurstöður fjölþátta aðhvarfsgreiningar að stefnumiðað árangursmat hefur 

jákvæð áhrif á veltu fyrirtækja sem segir okkur að notkun á blöndu af fjárhagslegum mælikvörðum 

og ófjárhagslegum mælikvörðum hefur jákvæð áhrif á veltu fyrirtækja. Hins vegar fundust engin 

marktæk tengsl á milli mismunandi notkunar á mælikvörðum og veltu þegar spurning 33, „Ef 

fyrirtæki notar árangursmælikvarða eru þeir þá fjárhagslegir, ófjárhagslegir eða hvoru tveggja?“,  

var keyrð með aðhvarfsgreiningu sem tvíkostabreyta. Ekki er hægt að segja til um hvað veldur 

þessu ósamræmi en með nánari rannsóknum á þessu sviði væri mögulega hægt að finna út hvað 

olli þessari niðurstöðu. 
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Viðaukar 

Viðauki A: Spurningar í ICEMAC 2 sem niðurstöður þessarar greinar byggjast á. 

Er árangursstjórnun (e. performance management) mikilvægur eða lítilvægur þáttur í daglegri 

stjórnun fyrirtækisins? 

( ) Mjög mikilvægur 

( ) Frekar mikilvægur 

( ) Í meðallagi mikilvægur eða lítilvægur 

( ) Frekar lítilvægur 

( ) Mjög lítilvægur/skiptir engu 

 

Hversu mikið er lítið tengist árangursstjórnun í fyrirtækinu við stefnu þess? 

( ) Mjög mikið 

( ) Frekar mikið 

( ) Í meðallagi mikið/lítið 

( ) Frekar lítið 

( ) Mjög lítið/ekkert 

 

Eru árangursmælikvarðar (e. performance indicators) notaðir á öllum sviðum, sumum eða ekki 

notaðir til mats á árangri? 

( ) Já, á öllum sviðum 

( ) Já, á sumum sviðum 

( ) Ekki notaðir 

 

Ef fyrirtækið notar árangursmælikvarða eru þeir þá fjárhagslegir, ófjárhagslegir eða hvoru 

tveggja? 

( ) Eingöngu fjárhagslegir 

( ) Aðallega fjárhagslegir 

( ) Um það bil jafnt vægi fjárhagslegra og ófjárhagslegra mælikvarða 

( ) Aðallega ófjárhagslegir 
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( ) Eingöngu ófjárhagslegir 

 

Hversu mikill eða lítill áhugi er fyrir að taka upp eftirtaldar árangursstjórnunaraðferðir (e. 

performance management) í fyrirtækinu? 

 

Aðferðin er 

þegar 

notuð 

Það er 

áhugi fyrir 

því að taka 

upp 

aðferðina 

Í meðallagi 

mikill/lítill 

áhugi á því 

að taka upp 

aðferðina 

Það er ekki 

áhugi fyrir 

því að taka 

upp 

aðferðina 

Aðferðin 

hefur verið 

reynd og er 

ekki lengur 

í notkun 

Þekki ekki 

aðferðina 

Balanced 

Scorcard 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Lean ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Business 

Excellence 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Strategy 

maps 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Policy 

deployment 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Six Sigma ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Hvað er síðasta prófgráðan þín? 

 

Hve lengi hefur þú verið í núverandi starfi? 

( ) < 1 ár 

( ) 1 – 2 ár 

( ) 2 – 5 ár 

( ) 5 – 10 ár 

( ) > 10 ár 
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Viðauki B: Spurningar um þróun fjármáladeildar og ánægju með 

stjórnunarreikningsskilaaðferðir 

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu almennt með stjórnunarreikningsskilaaðferðir 

(management accounting) í fyrirtæki þínu? 

( ) Mjög ánægð(ur) 

( ) Fremur ánægð(ur) 

( ) Í meðallagi ánægð(ur)/óánægð(ur) 

( ) Fremur óánægð(ur) 

( ) Mjög óánægð(ur) 

 

Hversu miklar eða litlar líkur eru á því að stjórnunarreikningsskilaaðferðir (e. management 

accounting) í fyrirtæki þínu verði að mestu óbreyttar næstu 1-2 árin? 

( ) Mjög miklar 

( ) Fremur miklar 

( ) Í meðallagi miklar/litlar 

( ) Fremur litlar 

( ) Mjög litlar 


