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Útdráttur 
Viðfangsefni ritgerðarinnar er notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar sem stjórntæki 

og innleiðing nýrra aðferða hjá skipulagsheildum. Fjárhagsáætlun eins og hún er í 

sínu hefðbundna sniði hefur verið gagnrýnd í gegnum tíðina fyrir að vera tímafrek, 

kostnaðarsöm og úreldast hratt. Þá geta fastir frammistöðusamningar, sem fylgja 

fjárhagsáætlun, ýtt undir ósiðferðilega hegðun stjórnenda. Fjallað er um tvær aðferðir 

til að bæta upp fyrir veikleika fjárhagsáætlunar. Sú fyrri er rúllandi fjárhagsspá (e. 

rolling forecast) og hefur sú aðferð reynst hvað skilvirkust á meðal skipulagsheilda til 

að bæta upp fyrir vankanta hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Síðari aðferðin er beyond 

budgeting og er mun umfangsmeiri þar sem hefðbundin fjárhagsáætlun er lögð niður 

og tekin upp ný aðferðafræði við stjórnun skipulagsheildar.  

 Í þessari ritgerð koma fram niðurstöður rannsóknar um það hvernig notkun og 

viðhorf er á meðal íslenskra skipulagsheilda gagnvart fjárhagsáætlun, rúllandi 

fjárhagsspá og beyond budgeting. Gerð var spurningakönnun sem send var á 200 

fjármálastjóra, eða þá aðila sem bera ábyrgð á stjórnunarreikningsskilum (e. 

management accounting) hjá skipulagsheildum sínum. Þar sem beyond budgeting er 

fremur ný aðferðafræði þá voru einnig framkvæmd djúpviðtöl á meðal þriggja 

skipulagsheilda, til að fá dýpri skilning á innleiðingu aðferðafræðinnar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hefðbundin fjárhagsáætlun sem 

stjórntæki er enn mikið notuð á meðal íslenskra skipulagsheilda. Hins vegar þykja 

íslenskar skipulagsheildir líklegri til að leggja hefðbundna fjárhagsáætlun niður á 

komandi árum en rannsókn í Norður Ameríku sýndi fram á. Um þriðjungur 

skipulagsheildanna uppfæra rúllandi fjárhagsspá og bendir rannsóknin til að þeim fari 

fjölgandi á komandi árum. Eins ný og viðamikil aðferðafræðin beyond budgeting er, 

þá voru samt sem áður um 67% skipulagsheilda sem þekktu til aðferðafræðinnar og af 

þeim voru 10 skipulagsheildir sem staddar voru í innleiðingu hennar. Svo virðist vera 

að íslenskar skipulagsheildir sem eru að innleiða beyond budgeting aðferðafræðina 

taki lítil skref við innleiðingu til að sjá hvað í aðferðafræðinni hentar þeirra starfsemi. 

Einnig kom í ljós að skipulagsheildir leggja megin áherslu á hinn fjárhagslega hluta 

beyond budgeting og að helsti ávinningur innleiðingar er aukinn viðbragðsflýtir við 

breytingum í umhverfi. 

 

Lykilhugtök: Stjórnun, fjárhagsáætlun, rúllandi fjárhagsspá, beyond budgeting 
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Inngangur 

Hefðbundin fjárhagsáætlun hefur lengi verið eitt mest notaða stjórntæki hjá skipulagsheildum 

til að meta frammistöðu þeirra (Libby og Lindsay, 2010). Skipulagsheild er félagsleg heild og 

getur verið hvers konar fyrirtæki, stofnun, félag eða samtök sem stofnuð er í þeim tilgangi að 

ná sameiginlegum markmiðum (Hitt, Black og Porter, 2013). Stjórnendur skipulagsheilda 

nota fjárhagsáætlun til að útfæra markmið fyrir komandi fjárhagsár, ákvarða stefnu, stjórna 

framtíðarstarfsemi og niðurstöðum (Shim, Siegel og Shim, 2011). Því telja margar 

skipulagsheildir að þær geti ekki starfað án þess ramma sem fjárhagsáætlunin segir til um 

(CIMA og ICAEW, 2004). Samt sem áður hafa fræðimenn og rannsóknir sýnt fram á mikla 

óánægju með það ferli sem fylgir hefðbundinni fjárhagsáætlun. Áætlunin er talin vera 

kostnaðarsamt og tímafrekt ferli og hefur verið gagnrýnd fyrir að ýta undir ósiðferðislega 

hegðun til að ná settum fjárhagslegum markmiðum (Jensen, 2001; Hope og Fraser, 2003a; 

Player, 2003). 

Samkeppnis- og rekstrarumhverfi skipulagsheilda hefur breyst til muna frá því að hin 

hefðbundna fjárhagsáætlun var fyrst tekin í notkun. Alþjóðavæðing og síbreytilegar þarfir 

viðskiptavina gera það að verkum að skipulagsheildir þurfa að bregðast mun hraðar en áður 

við óvæntum breytingum (Hope og Fraser, 2003a; Jensen, 2001; Player, 2003). Til að koma 

til móts við breytt umhverfi hafa skipulagsheildir tekið upp nýjar aðferðir til að bæta 

vankanta fjárhagsáætlunar og ferli hennar. 

Þegar horft er til þeirra fjölda aðferða sem notaðar hafa verið, þá sýna rannsóknir að 

rúllandi fjárhagsspá (e. rolling forecast) hefur reynst best í notkun til að bæta vandamál 

fjárhagsáætlunar og auka skilvirkni skipulagsheilda. Rúllandi fjárhagsspá hjálpar 

skipulagsheildum að bregðast við breytingum í umhverfi þar sem tímarammi spárinnar færist 

stöðugt og henni breytt eftir nýjustu upplýsingum og rauntölum (Zeller og Metzger, 2013). 

Spáin er uppfærð mun oftar en hefðbundin fjárhagsáætlun, yfirleitt ársfjórðungslega, þar sem 

hún inniheldur aðeins lykilþætti rekstursins (Neely, Bourne og Adams, 2003; CIMA og 

ICAEW, 2004). Ýmsir fræðimenn, einna helst Hope, Fraser (2003a) og Player (2003) hafa 

aðra sýn á lausn vandamála hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Þeir telja að þrátt fyrir að 

skipulagsheildir innleiði rúllandi fjárhagsspá eða aðrar aðferðir einar og sér, þá séu 

skipulagsheildir alltaf háðar föstum frammistöðusamningum (e. fixed performance contracts) 

sem fylgja hefðbundinni fjárhagsáætlun. Því leggja þeir til að nýta megi eiginleika aðferða 

sem bæta upp fyrir vankanta hefðbundinnar fjárhagsáætlunar og mynda heildstæða 

aðferðafræði við stjórnun skipulagsheilda þar sem notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 
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verður óþörf. Sú aðferðafræði hefur verið kölluð beyond budgeting og er helsti tilgangur 

hennar að skipulagsheildir öðlist róttæka dreifstýringu og betri aðlögunarhæfni. Í stað þess að 

tími starfsfólks fari í að ákvarða fjárhagstölur í hefðbundinni fjárhagsáætlun sem úreldist 

fljótt, þá leggur aðferðafræði beyond budgeting áherslu á að nýta tíma starfsfólks til þess að 

skapa virði fyrir viðskiptavini og hluthafa. Við innleiðingu beyond budgeting er meðal annars 

notuð rúllandi fjárhagsspá, en þá er tilgangur spárinnar að aðstoða stjórnendur að víkja frá 

hefðbundinni fjárhagsáætlun (Hope og Fraser, 2003a). 

 Megintilgangur og markmið ritgerðarinnar er að kanna hvernig íslenskar 

skipulagsheildir standa og hvert þær stefna þegar kemur að notkun aðferða til að bæta 

áætlunargerð í stjórnunarlegum tilgangi. Skoðaðar verða aðferðirnar tvær sem nefndar voru 

hér að framan. Fyrri aðferðin er rúllandi fjárhagsspá og skoðað verður hvernig notkun 

aðferðarinnar er á meðal íslenskra skipulagsheilda. Síðari aðferðin er beyond budgeting þar 

sem fjárhagsáætlun er lögð niður. Jafnframt verður skoðað betur skipulagsheildir sem eru að 

innleiða beyond budgeting og hvernig þeim hefur tekist til. Rannsóknaspurningar eru 

eftirfarandi: 

Ø Er hefðbundin fjárhagsáætlun enn í fullri notkun og telja skipulagsheildir áætlunina 

virðisaukandi? 

Ø Hvernig er notkun rúllandi fjárhagsspár háttað á meðal íslenskra skipulagsheilda? 

Ø Hvar eru skipulagsheildir sem tekið hafa upp beyond budgeting staddar í innleiðingu 

aðferðafræðinnar og hvernig hefur þeim gengið? 

Ø Hvaða ávinning telja skipulagsheildir fylgja innleiðingu beyond budgeting? 

Til að svara ofangreindum spurningum verður fjallað um fræðilegan bakgrunn 

áætlunargerðar, hefðbundinnar fjárhagsáætlunar, rúllandi fjárhagsspár og beyond budgeting 

aðferðafræðinnar. Þá verður farið yfir rannsókn ritgerðarinnar og niðurstöður greindar með 

tilliti til fræðilegrar umfjöllunar. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn (e. quantitative research) í formi 

spurningakönnunar á meðal þeirra sem bera ábyrgð á stjórnunarreikningsskilum (e. 

management accounting) hjá sinni skipulagsheild. Stjórnunarreikningsskil er starfsgrein sem 

felur í sér að skipuleggja áætlunar- og stjórnunareftirlitskerfi, veita ráðgjöf til stjórnenda við 

reikningsskil og stjórnun skipulagsheilda til að móta og innleiða stefnu skipulagsheildar 

(Institute of Management Accountants, 2008). Áður en rannsóknin hófst var vitað að einungis 

lítill hópur íslenskra skipulagsheilda hafa innleitt beyond budgeting aðferðafræðina. Þar sem 

aðferðafræðin er tiltölulega ný á Íslandi bjuggust rannsakendur við að svörun yrði ekki há við 
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þeim hluta könnunar. Til að fá betri innsýn og stuðning við rannsóknina var gerð eigindleg 

rannsókn (e. qualitative research) þar sem framkvæmd voru djúpviðtöl á meðal þriggja 

íslenskra skipulagsheilda sem voru byrjuð að innleiða beyond budgeting. 

 Ritgerð þessi skiptist í níu kafla. Kaflar eitt til fimm fjalla um fræðilegan bakgrunn og 

aðrar rannsóknir tengdar hefðbundinni fjárhagsáætlun, rúllandi fjárhagsspá og beyond 

budgeting. Í kafla sex verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og niðurstöður settar 

fram í kafla sjö. Umræða er tekin fyrir í kafla átta þar sem svarað er rannsóknarspurningum 

ritgerðarinnar. Í kafla níu verða sögð lokaorð, tillögur að frekari rannsóknum tengt efni 

ritgerðar og takmarkanir rannsóknarinnar. 
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1. Áætlunargerð  

Í þessum kafla verður farið yfir nokkrar skilgreiningar sem varða áætlunargerð  

skipulagsheilda. Fjallað verður um tilgang áætlunargerðar sem og greint verður frá ferli og 

helstu tegundum áætlana. 

1.1 Skilgreining áætlunargerðar 

Áætlunargerð hefur verið skilgreind sem samansafn stefnumarkandi aðgerða sem miða að því 

að bæta árangur skipulagsheildar og undireiningar hennar, svo sem deilda og sviða (Hope, 

Bunce og Röösli, 2011). Áætlunargerð er ferli þar sem markmið eru sett og ákvörðun tekin 

um nauðsynlegar aðgerðir og eftirlit. Þá er áætlun undirstaða stjórnunar sem felst fyrst og 

fremst í því að ákvarða hvað eigi að gera, hvernig, hvar og hver framkvæmir hlutina. Þessar 

ákvarðanir þurfa að taka tillit til hlutverks og stefnu skipulagsheildar. Mikilvægt er að útskýra 

nauðsynlegar aðgerðir fyrir starfsfólki skipulagsheildar, svo hægt sé að framkvæma áætlunina 

á árangursríkan hátt (Hitt o.fl., 2013). Áætlun getur annað hvort verið „top-down“, þar sem 

hún er útbúin af yfirstjórnendum eða miðstýrðum deildum, eða „bottom-up“, en þá útbúa 

framlínuteymi sínar áætlanir og bera þær undir yfirmenn til samþykktar (Hope o.fl., 2011). 

Við gerð áætlunar er mikilvægt að hugsa áður en framkvæmt er. Velja þarf bestu valkosti og 

leiðir sem á að fara eftir til að nýta sér tækifæri og draga úr áhættu. „Það að áætla er ekki 

ágiskun heldur meðvituð ákvörðun um röð aðgerða fyrir komandi framtíð sem byggð er á 

tilgangi, staðreyndum og spá“ (Bhattacharyya, 2009, bls. 70). 

1.2 Tilgangur áætlunargerðar 

Helsti tilgangur áætlunargerða er að byggja ákveðinn ramma þar sem skipulagning, 

starfsmannamál, stefna og eftirlit skipulagsheildar eru tekin fyrir (Bhattacharyya, 2009). 

Áætlunargerð getur auðveldað skipulagsheildum að sjá hvar þær eru staðsettar, hvert þær 

stefna og hvernig hægt er að ná settum markmiðum (CIMA og ICAEW, 2004).  

Hægt er að skipta tilgangi áætlunargerðar upp í fjóra meginþætti: 

1. Áætlunargerð gerir starfsfólk meðvitað um markmið og stefnu skipulagsheilda:  

Þegar áætlunargerð er útbúin er fyrsta skrefið að varpa fram ítarlegri yfirlýsingu um markmið 

skipulagsheildar og einstakra deilda. Slík yfirlýsing hjálpar starfsfólki að öðlast yfirsýn og 

leggja sitt af mörkum til að ná settum markmiðum (Bhattacharyya, 2009). Með því að miðla 

upplýsingum, sem felur í sér að gera aðilum innan skipulagsheildarinnar betur grein fyrir 

markmiðum og áætlunum í rekstri, veitir það hvatningu til starfsmanna og eflir 

markmiðahugsun (Hitt o.fl., 2013). 
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2. Áætlunargerð eykur samhæfingu innan skipulagsheildar: 

Áætlunargerð felur meðal annars í sér samræmingu aðgerða á milli mismunandi undireininga 

skipulagsheildar svo að allir aðilar innan hennar stefni í sömu átt (Hitt o.fl., 2013). Þá eykur 

ferli áætlunar einnig hagkvæmni í öðrum þáttum stjórnunar og eflir samhæfingu í gegnum 

alla skipulagsheildina (Bhattacharyya, 2009).  

3. Áætlunargerð er stjórnunareftirlitskerfi:  

Stjórnun felur í sér að knýja áfram aðgerðir sem fylgja áætlunum. Stjórnendur bera ábyrgð á 

að ná settum markmiðum á skilvirkan og árangursríkan hátt. Misræmi er nánast alltaf á milli 

áætlana og raunverulegrar framvindu. Hvort sem frávik eru stór eða smá er nauðsynlegt að 

gefa sér tíma til að sinna eftirliti og leita útskýringa. Skilgreina þarf eftirlitskerfi við upphaf 

áætlunargerðar þar sem ákveðið er hverju á að fylgjast með og hvernig á að mæla það. Með 

reglulegum samanburði getur skipulagsheild notað áætlanir betur sem stjórntæki til 

ákvarðanatöku sem varðar ferlið á hverjum tíma (Hitt o.fl., 2013). 

4. Áætlunargerð gerir ráð fyrir breyttum aðstæðum:  

Með gerð áætlunar verður til þekking um hvernig bregðast megi við breyttum aðstæðum í 

framvindunni (Hitt o.fl., 2013). Stjórnendur geta horft til framtíðar og ákvarðað valkosti sem 

koma í stað þeirra aðgerða sem áætlaðar hafa verið ef þær spár breytast (Bhattacharyya, 

2009). 

1.3 Ferli og tegundir áætlana 

Ferli áætlunargerðar felur í sér greiningu og mat á umhverfi skipulagsheildar þar sem skoða 

þarf þætti bæði í innra og ytra umhverfi. Ákvarða þarf markmið sem uppfylla setta stefnu og 

forgangsraða þeim. Markmið skipulagsheildar þurfa að vera sértæk, mælanleg, ásættanleg, 

raunsæ og tímabundin. Því næst þarf að útbúa aðgerðaáætlun þar sem ákvarða þarf 

nauðsynlegar aðgerðir til að ná settum markmiðum en það felur einnig í sér að ákvarða hvað 

er gert, hvenær og hver framkvæmir. Til að veita áætlunargerð eftirfylgni þarf að ákvarða 

hvernig skal mæla markmiðin og grípa inn í ferlið ef þörf er á (Hitt o.fl., 2013). 
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Mynd 1. Ferli áætlunargerðar (Hitt o.fl., 2013, bls. 135) 

Flestar skipulagsheildir bjóða upp á fleiri en eina gerð af vöru eða þjónustu. Af því 

leiðir að ómögulegt er að útbúa aðeins eina áætlun sem tekur á allri starfsemi. Því er 

nauðsynlegt að útbúa áætlanir á mismunandi stigum skipulagsheildar. Hér á eftir verður farið 

yfir þrjár helstu tegundir áætlunargerðar (Hitt o.fl., 2013). 

Stefnumarkandi áætlun (e. strategic plan): 

Þegar horft er á framtíð skipulagsheildar til langs tíma er algengt að stefnumarkandi áætlun 

nái til næstu þriggja til fimm ára. Áætlunin segir til um tilgang rekstursins þar sem sett er 

fram framtíðarsýn og hlutverk skipulagsheildar. Helstu viðfangsefni stefnumarkandi áætlunar 

varða bæði umhverfi og auðlindir þar sem horft er út frá allir skipulagsheildinni. Því er 

stefnumarkandi áætlun sú flóknasta þar sem taka þarf tillit til margra ólíkra óvissuþátta. Þeir 

sem koma að áætluninni eru yfirstjórn eða þeir aðilar sem hafa mestu yfirsýn á 

skipulagsheildina (Hitt o.fl., 2013). 

Taktísk áætlun (e. tactical plan): 

Með taktískri áætlun er gerð nákvæmari útfærsla á stefnumarkandi áætlun þar sem tekin eru 

fyrir sérstök markmið fyrir einstaka hluta skipulagsheildar. Þessi áætlun hefur styttri 

tímaramma þar sem algengt er að horft er til eins eða tveggja ára. Í stað þess að skoða alla 

skipulagsheildina er horft á einstaka þætti innan hennar. Ákveðnar eru aðgerðir til að útfæra 

stefnu og ná settum markmiðum. Til að útbúa taktíska áætlun þarf inngrip sérfræðinga til að 

gera greiningar á ýmsum þáttum svo sem spám, fjárfestingum og fjármögnun (Hitt o.fl., 

2013).  
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Rekstraráætlun (e. operational plan): 

Með rekstraráætlun er taktísk áætlun brotin niður í ákveðin markmið og aðgerðir fyrir hvert 

ábyrgðasvið skipulagsheildar. Áætlunin er mikið niðurbotin og nákvæm en ekki flókin þar 

sem hún lítur yfirleitt að einsleitum einingum. Með rekstraráætlun er oftast aðeins litið eitt ár 

fram í tímann eða styttra. Þá hafa rannsóknir sýnt að rekstraráætlun sem gerð er fyrir einstaka 

svið eða hópa hefur mikil áhrif á langtíma frammistöðu skipulagsheildar. Þrátt fyrir að 

áætlunin sé til skamms tíma og einföld þá er hún mjög mikilvægur þáttur af rekstri 

skipulagsheilda. Rekstraráætlun gerir grein fyrir tekjun og gjöldum skipulagsheilda og er 

yfirleitt gerð sem hluti af fjárhagsáætlun en hefðbundin fjárhagsáætlun verður kynnt í næsta 

kafla ritgerðarinnar (Hitt o.fl., 2013). 
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2. Fjárhagsáætlun 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningar á fjárhagsáætlun og útskýrt hvaða tilgangi 

áætlunin gegnir hjá skipulagsheildum. Skoðað verður hvernig stjórnendur nota 

fjárhagsáætlun sem stjórntæki til að meta árangur starfsmanna og rekstursins. Í lok kaflans er 

farið yfir helstu gagnrýni hefðbundinnar fjárhagsáætlunar.  

2.1 Skilgreining fjárhagsáætlunar 

Fjárhagsáætlun er eins og nafnið gefur til kynna fjárhagslegs eðlis og miðast árangur 

skipulagsheildar við fyrir fram sett fjárhagsleg markmið (Hope o.fl., 2011). Fjárhagsáætlun 

getur falið í sér fyrirhugaðar tekjur, kostnað, eignir, skuldir og sjóðstreymi (CIMA og 

ICAEW, 2004). Þá er fjárhagsáætlun einnig skilgreind sem formleg framsetning á áætlunum, 

markmiðum og ýmsum aðgerðum stjórnunar sem ná til allra þátta reksturs skipulagsheilda 

yfir ákveðið tímabil (Shim o.fl., 2011). Algengast er að skipulagsheildir miði við eitt ár í 

fjárhagstímabili sínu (Horngren, Datar og Rajan, 2012).  

Mismunandi getur verið á milli skipulagsheilda hvernig fjárhagsáætlun er gerð, 

yfirfarin og samþykkt af stjórnendum. Mikilvægt er að skoða þarfir hverrar og einnar 

einingar innan skipulagsheildar. Fjárhagsáætlun felur í sér fimm mikilvæga þætti; áætla, 

samræma, leiðbeina, greina og hafa eftirlit. Áætla þarf fyrir alla skipulagsheildina, sem og 

fyrir einstaka þætti innan hennar, svo sem deilda, sviða, vara, verkefna, þjónustu, og 

landsvæða (Shim o.fl., 2011). Stjórnendur setja mælanleg markmið fyrir fjárhagsárið sem 

verða síðar notuð við frammistöðumat og í framhaldi ákveðið nauðsynlegar aðgerðir 

(Horngren o.fl., 2012). Huga þarf að samræmingu aðgerða hjá mismunandi einingum innan 

skipulagsheildar og gera grein fyrir hvernig hver þáttur spilar inn í heildarmyndina. Þá þarf 

að leiðbeina starfsfólki til að tryggja að áætlunin sé framkvæmd á skilvirkan og hagkvæman 

hátt. Einnig þarf að sjá til þess að aðgerðir fari fram innan þess tíma og kostnaðs sem hefur 

verið úthlutað. Að hafa eftirlit með fjárhagsáætlun felur í sér að greina og mæla 

heildarframmistöðu skipulagsheildar og einstökum einingum innan hennar til að ná 

markmiðum. Þá er samanburður gerður á milli rauntalna og fjárhagstalna sem áætlaðar voru í 

upphafi fjárhagsárs (Shim o.fl., 2011). 

2.2 Tilgangur fjárhagsáætlunar 
Fjárhagsáætlun hjálpar skipulagsheildum við að ná tökum á fjárhagslegri hlið rekstursins og 

stjórna nánasta umhverfi. Áætlunin er notuð til þess að útfæra markmið, stefnu og stjórna 

starfsemi næsta fjárhagsárs. Skipulagsheildir geta nýtt sér fjárhagsáætlun til að úthluta 

auðlindum, gera breytingar á mannauði, tímasetja framleiðslu og hjálpa við að halda kostnaði 
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innan ákveðinna marka. Ferli fjárhagsáætlunar auðveldar samskipti innan skipulagsheildar og 

veitir hvatningu til starfsmanna (Shim o.fl., 2011). 

Þá er fjárhagsáætlun einnig notuð sem eftirlits- og áætlunartæki fyrir stjórnendur þar 

sem metið er árangur starfsmanna, stjórnenda og skipulagsheildarinnar allrar. Hún ákvarðar 

væntingar stjórnenda varðandi tekjur, sjóðstreymi og fjárhagstöðu skipulagsheildar. 

Stjórnendur horfa fram á við, breyta stefnu í áætlun, samræma og hafa samskipti innan 

skipulagsheildar. Þar sem stjórnendur eru skuldbundnir markmiðum fjárhagsáætlunar þá 

leitast þeir við að mæta settum markmiðum og því gegnir fjárhagsáætlun stóru hlutverki 

þegar horft er til hegðunar og ákvörðunartöku stjórnenda (Horngren o.fl., 2012). 

Horngren og félagar (2012) nefna í grein sinni að flestar skipulagsheildir fari í 

gegnum eftirfarandi þætti á hverju fjárhagsári: 

1. Lögð er áhersla á samvinnu þar sem stjórnendur og aðrir sem koma að 

stjórnunarreikningsskilum ákvarða markmið skipulagsheildar og undireininga. Tekið 

er tillit til fyrri árangurs og væntra breytinga sem gætu átt sér stað í framtíðinni. 

Stjórnendur á öllum sviðum ná sameiginlegum skilningi á því sem áætlað er. 

2. Æðstu stjórnendur gefa framlínustjórnendum viðmiðunarramma með fjárhagslegum 

og/eða ófjárhagslegum markmiðum sem vænst er af þeim. Þá er frammistaða mæld út 

frá settum markmiðum. 

3. Umsjónaraðilar stjórnunarreikningsskila hjálpa stjórnendum við að rannsaka sveiflur 

sem gætu átt sér stað, svo sem óvæntar sveiflur í sölu. Ef nauðsyn krefst þá þarf að 

bregðast við, til dæmis með breyttu söluverði eða skera niður kostnað til að viðhalda 

arðsemi. 

4. Tekið er tillit til endurgjafar frá viðskiptavinum, breyttra aðstæðna og reynslu 

starfsmanna skipulagsheildar þegar byrjað er að áætla fyrir næsta fjárhagstímabil. 

2.3 Gagnrýni fjárhagsáætlunar 

Helstu gagnrýnendur fjárhagsáætlunar telja að hið hefðbundna fjárhagsáætlunarferli hafi 

verið hannað til að gera stjórnendum kleift að stjórna skipulagsheild út frá miðju hennar. 

Ferlið var ekki hannað til að einstök svið og deildir gætu lagt áherslu á að skapa virði fyrir 

viðskiptavini og hluthafa (Hope og Fraser, 2003b). Mælingar eru oft úr samhengi við þá 

frammistöðu sem verið er að mæla þar sem fjárhagstölur sýna aðeins eina vídd af árangri 

skipulagsheildar. Horft er á þau atriði sem auðvelt er að mæla, svo sem tíma, kostnað og 

aðgerðir en ekki virðisaukandi þætti eins og upplifun viðskiptavinar (Hope o.fl., 2011). 
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Fjárhagsáætlun setur oft á tíðum stíf fjárhagsleg frammistöðumarkmið sem ætlast er 

til að stjórnendur skipulagsheilda nái. Fjárhagsáætlun er talin vera drifin áfram af 

hagnaðargræðgi þar sem þörfin er mikil fyrir tafarlausar niðurstöður í arðsemi. 

Fjármálastjórum þykir gott að geta sett ákveðna pressu á rekstrarstjóra til að stjórna 

rekstrinum í átt að fyrir fram ákveðinni fjárhagstölu. Á sama tíma þykir rekstrarstjórum gott 

að vita hvar þeir standa varðandi sett markmið. Þessu fylgja samt sem áður áhyggjur varðandi 

hvort tíma og fjármunum hafi verið sóað eða hvort ferlið skapi of lítið virði. Mistök sem 

orðið hafa og tímaskortur leiða til slæmrar ákvörðunartöku stjórnenda og hagræðingu í 

fjárhagstölum svo skipulagsheildin komi betur út varðandi fjárhagsleg markmið tímabilsins. 

Þetta getur leitt af sér ósiðferðislega hegðun þar sem hagsmunaaðilar setja mikla pressu á 

stjórnendur (Hope og Fraser, 2003b). 

Gerð var rannsókn í Bretlandi árið 2001 á meðal 15 fyrirtækja og leiddu niðurstöður í 

ljós að ferli hefðbundinnar fjárhagsáætlunar hefði 12 veikleika (Neely, Sutcliff og Heyns, 

2001): 

1. Tímafrekt og kostnaðarsamt ferli. 

2. Takmarkar viðbragðsflýti og sveigjanleika og getur hindrað breytingar. 

3. Er sjaldan stefnumiðuð og getur verið misvísandi. 

4. Lítið virðisaukandi miðað við tíma sem fer í að útbúa áætlunina. 

5. Einblínir á að draga úr kostnaði en ekki á verðmætasköpun. 

6. Eykur lóðrétta stjórnun og eftirlit. 

7. Endurspeglar ekki þá stjórnskipan sem skipulagsheild vill aðlaga sig að. 

8. Hvetur til ósiðferðislegrar hegðunar og að leikið sé með fjárhagstölur. 

9. Uppfærð of sjaldan, yfirleitt árlega. 

10. Byggð á ágiskunum og óstuddum forsendum. 

11. Eykur hindranir á milli deilda í stað þess að örva þekkingarmiðlun. 

12. Lætur starfsfólki finnast það vera vanmetið. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hefðbundin fjárhagsáætlun hefur 

brugðist skipulagsheildum til að ná settum markmiðum. Megin vandamálið er að ferli 

fjárhagsáætlunar skilar takmörkuðu virði til skipulagsheilda miðað við þann tíma og kostnað 

sem fer í gerð hennar (Neely o.fl., 2001). 

Jensen (2001) gagnrýnir fjárhagsáætlun harðlega. Hann telur áætlunina vera spaug og 

að allir séu meðvitaðir um það. Fjárhagsáætlun eyðir miklum tíma stjórnenda í að sitja á 

fundum yfir stífum samningaviðræðum. Þá heldur Jenson því fram að fjárhagsáætlun innan 
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skipulagsheilda hvetji stjórnendur til þess að ljúga, svindla, gera lítið úr markmiðum og ýkja 

niðurstöður. Einnig getur áætlunin snúið samstarfsmönnum gegn hvor öðrum sem skapar 

vantraust og brýtur gegn hagsmunum skipulagsheilda (Jensen, 2001). 
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3. Lausnir vandamála fjárhagsáætlunar 

Í þessum kafla verður fjallað um notkun og þróun fjárhagsáætlana í skipulagsheildum nú til 

dags. Skoðaðar verða nýjar aðferðir til að bæta vandamál hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Þá 

verður einnig gerð grein fyrir sjónarhorni þeirra fræðimanna sem telja að víkja þurfi alfarið 

frá fjárhagsáætlun sem heildarlausn vandamála áætlunarinnar. 

Í nútíma rekstrarumhverfi skipulagsheilda opnast og lokast tækifærin mun hraðar en 

áður. Alþjóðavæðing hefur gert það að verkum að samkeppni er orðin gríðarlega hörð og 

erfiðara reynist fyrir skipulagsheildir að ná forskoti á markaði. Þá er neysla viðskiptavina 

stöðugt að breytast og reynist það þrautin þyngri að halda í tryggð þeirra (Sampler, 2014). 

Huglægir fjármunir eins og vörumerkjavitund, tryggð viðskiptavina og bætt stjórnun eru 

orðnir helstu drifkraftar í því virði sem hluthafar sjá í skipulagsheildum. Af þessu leiðir að 

skipulagsheildir þurfa að bregðast hraðar við, grípa tækifærin og aðlaga sig að breyttum 

aðstæðum (Hope og Fraser, 2003a).  

3.1 Notkun fjárhagsáætlana í dag 

Gerð var rannsókn árið 2010 þar sem send var netkönnun á æðstu stjórnendur meðalstórra og 

stórra skipulagsheilda í Norður Ameríku. Þátttakendur voru meðal annars spurðir hvort þeir 

notuðu fjárhagsáætlun sem stjórntæki. Í ljós kom að 80% skipulagsheilda í Kanada og 77% 

skipulagsheilda í Bandaríkjunum notuðu fjárhagsáætlun í stjórnunarlegum tilgangi. Þá sýndi 

rannsóknin að 94% skipulagsheilda sem notuðu fjárhagsáætlun, áætluðu ekki að leggja 

áætlunina niður í komandi framtíð (Libby og Lindsay, 2010).  

Árið 2004 var haldin ráðstefna í London á vegum samtakanna ICAEW og CIMA. Á 

ráðstefnunni var meðal annars rætt um neikvæðar og jákvæðar hliðar fjarhagsáætlunar og 

breytingar sem hafa orðið á gerð hennar. Forsvarsmenn fyrir um 30 skipulagsheildir tóku 

þátt. Á ráðstefnunni kom fram að þrátt fyrir mikla gagnrýni þá er enn mikið notast við 

fjárhagsáætlanir. Margar stórar og litlar skipulagsheildir eiga erfitt með að starfa án 

fjárhagsáætlunar þar sem erfitt þykir að áætla, samhæfa og veita eftirlit án rammans sem 

fjárhagsáætlun veitir. Þá kom fram að þrátt fyrir að fjárhagsáætlunin sé í mikilli notkun, hefur 

hún þróast með tímanum með tilkomu nýrra aðferða. Miklar breytingar hafa orðið síðustu 20 

ár þar sem komið er til móts við breyttar þarfir nútímareksturs skipulagsheilda. Áður fyrr var 

lögð áhersla á miðstýringu og kostnaðareftirlit í fjárhagsáætlunum. Í dag virðist 

fjárhagsáætlun vera notuð til að stuðla að verðmætasköpun hjá skipulagsheildum. Áætlunin 

er notuð til að skýra frá innleiðingu stefnu, áhættustýringu, úthlutun auðlinda og er yfir höfuð 

talin vera óaðskiljanlegur hluti af því að reka skipulagsheild (CIMA og ICAEW, 2004). 
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3.2 Aðferðir til að bæta fjárhagsáætlun 

Vaxandi fjöldi skipulagsheilda eru að innleiða nýjar aðferðir til að færa áherslur sínar frá 

fjárfestinga- og fjárhagsáætlunum yfir í meiri stefnumótandi áherslur (e. strategy focused) 

(Player, 2003). Til þess að fjárhagsáætlun sé skilvirk þarf hún að vera í takt við stefnu 

skipulagsheildar, þar sem viðeigandi stefnumótandi áætlun og árangursstjórnun spila inn í. Þá 

þarf áætlunin að innihalda ferli sem eru virðisaukandi, afleidd og samfelld. Það þýðir að 

einblína þarf á að skilgreina og stjórna drifkröftum sem auka virði fyrir hluthafa og aðra 

hagsmunaaðila. Þá þarf að gera skýrar tengingar á milli þessara virðisaukandi drifkrafta og 

stuðla að samfelldu ferli þar sem sífellt er spurt og reynt á þær forsendur sem felast í stefnu 

skipulagsheildar (Neely, Bourne og Adams, 2003). 

Rannsókn Neely og félaga (2003) sem gerð var á meðal 15 skipulagsheilda í Bretlandi 

sýndi fram á að fáar aðferðir sem eiga að bæta fjárhagsáætlunina uppfylli þessi skilyrði til að 

áætlunin sér skilvirk. Þær aðferðir sem komu best út varðandi aukna skilvirkni eru: 

1. Verkgrundaður kostnaðarreikningur (e. activity based budgeting): 

Felur í sér aukna nákvæmni í fjárhagsáætlun og betri skilning stjórnenda á starfsemi 

skipulagsheildar. Ákvarðað er hvaða vörur eða þjónustu eigi að framleiða miðað við þá 

starfsemi sem talin er nauðsynleg til framleiðslunnar, ásamt því er gert grein fyrir þeim 

fjármunum sem þarf til að framkvæma starfsemina (Buys og Green, 2007). 

2. Núllstillt áætlunargerð (e. zero base budgeting): 

Hér er byrjað með autt blað þar sem áætlunin er unnin frá grunni hverju sinni og ekki horft til 

eldri áætlana og rekstrarniðurstaðna. Þessi aðferð hefur reynst gagnleg og nothæf til að líta 

fram á við þar sem aðeins er horft á væntingar fyrir komandi rekstrartímabil (Player, 2003). 

3. Virðisgrunduð stjórnun (e. value based management): 

Virðisgrunduð stjórnun lítur á alla starfsemi og aðgerðir skipulagsheilda þar sem horft er til 

birgja, innri starfsemi og viðskiptavina sem eina heildarkeðju. Áhersla er á samþættingu og 

virði allrar starfseminnar, frekar en einstök störf eða skipulagsheildina sjálfa (Dumond, 

1996). 

4. Hagnaðaráætlun (e. profit planning): 

Hagnaðaráætlun er aðferð til að áætla framtíðar fjárstreymi til og frá kostnaðarstöðvum innan 

skipulagsheilda. Metið er hvort skipulagsheildin eða einingar innan hennar útvega nægt 

handbært fé. Þá er skoðað hvort skipulagsheildin auki efnahagslegt virði (e. economic value) 

og laðar að nægilegt fjármagn til fjárfestinga (Buys og Green, 2007). 



14 

5. Rúllandi fjárhagsspá (e. rolling forecasts): 

Rúllandi fjárhagsspá veitir samfelldan og viðvarandi áætlunartímaramma. Spáð er fyrir um 

framtíðar útkomu byggt á forsendum stjórnenda og fyrri ákvörðunum. Þá geta nýjar 

ákvarðanir breytt fjárhagsspánni til að mæta stöðugt breytilegu umhverfi og markmiðum 

(Zeller og Metzger, 2013). 

Eftir að hafa skoðað betur ofangreindar aðferðir leiddi rannsókn Neely og félaga 

(2003) í ljós að fyrstu tvær aðferðirnar, verkgrundaður kostnaðarreikningur og núllstillt 

áætlunargerð, hafa báðar það vandamál að þeim fylgir oft meiri vinna en með hefðbundinni 

fjárhagsáætlun. Þá gagnrýnir Player (2003) aðferðirnar þar sem hann segir þær taka of langan 

tíma og fleiri starfsmenn þarf til að vinna verkið. Þá sýndi rannsóknin að næstu tvær aðferðir, 

virðisgrunduð stjórnun og hagnaðaráætlun, hljómi vel fræðilega séð en eru sjaldan teknar upp 

hjá skipulagsheildum (Neely o.fl., 2003). 

3.3 Skilvirkasta aðferðin 

Rúllandi fjárhagsspá var hins vegar sú aðferð sem gefur bestu möguleika á að auka skilvirkni 

áætlunarferlisins. Aðferðin hefur verið tekin upp hjá mörgum skipulagsheildum og reynst vel 

til að bæta upp fyrir úreldingu og tímatöf hefðbundinnar fjárhagsáætlunar (Neely o.fl., 2003). 

Þá nefnir Player (2003) að fjöldi skipulagsheilda hafa tileinkað sér rúllandi fjárhagsspá þar 

sem hún hefur 12 mánaða sjóndeildarhring og er yfirleitt uppfærð ársfjórðungslega. Þannig 

ná skipulagsheildir að bregðast fyrr við breytingum í ytra og innra umhverfi. Með notkun 

rúllandi fjárhagsspá geta skipulagsheildir horft meira fram á við og eykur það stefnumörkun 

(CIMA og ICAEW, 2004). 

3.4 Heildarlausn á vanköntum hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 

Þó svo að rúllandi fjárhagsspá og aðrar aðferðir bjóði upp á mun raunhæfari og nýrri 

fjárhagstölur fyrir stjórnendur að fara eftir, þá telja sumir fræðimenn að aðferðunum fylgi 

samt sem áður meiri vinna og oft hærri kostnaður. Þrátt fyrir að aðferðirnar hjálpi 

skipulagsheildum að minnka vandamál hefðbundinnar fjárhagsáætlunar, þá er stjórnunarlíkan 

skipulagsheilda samt sem áður háð föstum frammistöðusamningum sem fylgja 

fjárhagsáætlun. Flestir þessara frammistöðusamninga leggja áherslu á að stjórna aðeins næsta 

fjárhagsári (Player, 2003; Hope og Fraser, 2003a). Fáar eða jafnvel engar af þessum 

aðferðum hafa leyst það vandamál fjárhagsáætlunar sem tengist frammistöðusamningum 

hennar og þá árlegu gildru sem stjórnendur lenda í sökum þess samnings. Því hefur verið 

haldið fram að þrátt fyrir þær mörgu tilraunir til að „laga“ fjárhagsáætlunarferlið og það 
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hugarfar stjórnenda sem það leiðir af sér, þá er það alltaf hin hefðbundna fjárhagsáætlun sem 

er ríkjandi þáttur og undirstaða frammistöðustjórnunar (Player, 2003). Fræðimenn hafa einnig 

talið að aðferðir sem eiga að betrumbæta fjárhagsáætlunina útvegi ekki heildarlausn, heldur 

ná aðferðirnar að leysa einstök vandamál og veikleika hefðbundinnar fjárhagsáætlunar (Neely 

o.fl., 2003). Með því að nýta eiginleika þessara aðferða saman, er hægt að mynda heildstæða 

aðferðafræði við stjórnun og hverfa frá hefðbundinni fjárhagsáætlun. Slík aðferðafræði er 

kölluð beyond budgeting. Þá er meðal annars að endurskoðað hvernig markmiðasetningu, 

stjórnun og eftirliti skipulagsheilda er háttað (Player, 2003). 

Út frá umfjöllun í þessum kafla má sjá að fjárhagsáætlun er ennþá í fullri notkun en 

hefur þó þróast með tilkomu nýrra aðferða. Þá hefur komið fram að rúllandi fjárhagsspá hefur 

reynst best til að auka skilvirkni og er hvað mest notaða aðferðin á meðal skipulagsheilda til 

að bæta upp fyrir vandamál hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Hins vegar vilja sumir 

fræðimenn meina að þegar aðferðir eins og rúllandi fjárhagsspár eru notaðar einar og sér, 

leysi þær ekki öll vandamál fjárhagsáætlunar. Sem heildarlausn, er mælt með að 

skipulagsheildir innleiði beyond budgeting aðferðafræði, sem útvegar heildstæða lausn þar 

sem vikið er frá hefðbundinni fjárhagsáætlun. 

Í næstu tveimur köflum, fimm og sex, verður því farið ítarlegar í aðferð rúllandi 

fjárhagsspá og beyond budgeting aðferðafræðina.  
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4. Rúllandi fjárhagsspá 

Hér á eftir verður skilgreint fjárhagsspá og rúllandi fjárhagsspá sem og ferli hennar. Því næst 

verður rúllandi fjárhagsspá og fjárhagsáætlun bornar saman. Í lok kaflans verður skoðað 

hvaða tilgang rúllandi fjárhagsspá hefur þegar aðferðin er notuð annars vegar samhliða 

fjárhagsáætlun og hins vegar samhliða beyond budgeting. 

4.1 Fjárhagsspá  

Fjárhagsspá (e. forecast) er lýsing á því hvert skipulagsheild telur að reksturinn sé að stefna 

miðað við gefnar forsendur eða með öðrum orðum líkleg framtíðar niðurstaða. Mikilvægt er 

að góð spá sé tímasett, auðvelt að grípa í, áreiðanleg, jöfn og arðbær. Fjárhagsspá er notuð til 

að varpa ljósi á hvað gæti gerst í framtíðinni miðað við gefnar forsendur og fyrirhugaðar 

framtíðar aðgerðir. Ekki er þó hægt að spá fyrir framtíðinni með fullri vissu. Mikilvægt er að 

leggja áherslu á ferli sem sýnir stjórnendum mögulega niðurstöðu, áhættur og tækifæri. 

Árangursríkt spáferli felur í sér góðan undirbúning, færni og gott skipulag (Morlidge og 

Player, 2010). 

4.2 Rúllandi fjárhagsspá 

Skiplagsheildir nota rúllandi fjárhagsspá til þess að útbúa og uppfæra reglulega spá um 

framtíðina þar sem tímaramminn færist stöðugt (e. moving window). Nýjustu 

markaðsupplýsingar og rauntölur frá rekstri eru notaðar til þess að uppfæra rúllandi 

fjárhagsspá. Út frá upplýsingunum kemur í ljós hver árangur skipulagsheildar hefur verið og 

þær upplýsingar notaðar til að aðlaga framtíðarspá (Tanlu, 2007). 

Ghatak (2012) skilgreinir rúllandi fjárhagsspá sem: 

Ø Ferli sem stöðugt aðlagar sig að breyttum markaðsaðstæðum. 

Ø Ferli sem hannað er til að gera skipulagsheildum kleift að taka ákvarðanir með áherslu 

á lykilþætti reksturs. 

Ø Samanstendur af ákveðnum fjölda tímabila sem ræðst af því hversu langt fram í 

tímann skipulagsheildir geta séð.  

Ø Ferli sem hægt er að vinna á einum degi eða minna. 

Rúllandi fjárhagsspá hefur yfirleitt ákveðinn fjölda af tímabilum. Fjöldi tímabila er þó 

háð nokkrum þáttum, svo sem í hvaða atvinnugrein skipulagsheildir starfa, hagsveiflum, 

líftíma vöru og fleira. Óháð lengd tímabila þá mun rúllandi fjárhagsspá alltaf fylgja sama 

mynstri. Á mynd 2 má sjá hvernig rúllandi fjárhagsspá er sett upp, þar sem A táknar 

raunverulega niðurstöðu og F stendur fyrir fjárhagsspá (Ghatak, 2012). 



17 

 

 
Mynd 2. Rúllandi fjárhagsspá (Ghatak, 2012) 

 
Rúllandi fjárhagsspá er útbúin á þriggja mánaða fresti og nær vanalega yfir fimm til 

átta ársfjórðunga og er endurskoðuð reglulega. Spáin inniheldur lykilþætti, svo sem pantanir, 

upplýsingar um sölu, kostnað og fjárfestingar. Því er hægt að setja rúllandi fjárhagsspá 

auðveldlega saman, jafnvel af einum einstaklingi, á einum degi (Hope og Fraser, 2003b).  

Til þess að skipulagsheildir geti náð góðum árangri þarf rúllandi fjárhagsspá að fela í 

sér eftirfarandi þætti: 

1. Aukinn viðbragðsflýtir: Fjárhagsspá verður einungis að leggja áherslu á lykil 

frammistöðuþætti og fáir starfsmenn koma að gerð hennar. 

2. Ferli þurfa að vera óhlutdræg: Rúllandi fjárhagsspá þarf að vera sjálfstætt ferli sem 

tengist ekki við markmið, frammistöðumat og umbun. Á þennan hátt munu 

yfirstjórnendur fá óhlutdræga fjárhagsspá sem endurspeglar hvað það er sem 

rekstrarstjórar búast við að gerist í framtíðinni. 

3. Gefa góða mynd af þeim þáttum sem vega mest í niðurstöðum fjárhags: Rúllandi 

fjárhagsspá verður stöðugt að líta eitt ár eða fleiri fram í tímann. Stjórnendur hafa þá 

nægan tíma til að hafa áhrif á komandi niðurstöður. 

Eins og áður hefur komið fram þá er rúllandi fjárhagsspá mikið notuð á meðal 

skipulagsheilda til að auka skilvirkni áætlunarferlisins. Í rannsókn Páls Ríkharðssonar, 

Þorláks Karlssonar og Catherine Batt (2015) var könnun send á fjármálastjóra 300 

skipulagsheilda á Íslandi þar sem svörunin var um 60%. Þegar spurt var um þekkingu á 

hinum ýmsu aðferðum í stjórnunarreikningsskilum og innra eftirliti kom í ljós að rúllandi 

fjárhagsspá var á meðal þekktustu aðferða sem fjármálastjórar íslenskra skipulagsheilda 

þekktu til. Þá var gerð rannsókn á vegum PWC árið 2011 á meðal 220 skipulagsheilda sem 

höfðu veltu sem var yfir tvær milljónir dollara yfir árið. Í ljós kom að 41% svarenda sögðust 
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hafa tekið upp rúllandi fjárhagsspá og um 22% sögðust telja að skipulagsheild þeirra muni 

taka upp aðferðina á næstu árum. 

4.3 Samanburður rúllandi fjárhagsspár og hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 

Rúllandi fjárhagsspá gerir stjórnendum kleift að sjá fyrir og hafa áhrif á skammtíma 

niðurstöður. Skipulagsheildir hafa notað rúllandi fjárhagsspá, þar sem hefðbundin 

fjárhagsáætlun hægir á viðbragsflýti. Fjárhagsáætlun einblínir á komandi árslok og því 

framkvæma stjórnendur nauðsynlegar aðgerðir sem leiða til þess að skipulagsheild nái settum 

markmiðum fyrir það fjárhagsár. Hins vegar hjálpar rúllandi fjárhagsspá stjórnendum að taka 

stefnumarkandi ákvarðanir, stýra sjóðstreymi og ákvarða væntingar hluthafa til framtíðar 

(Hope og Player, 2012). 

Þá er talið að rúllandi fjárhagsspá sé skilvirkari heldur en hefðbundin fjárhagsáætlun. 

Í rúllandi fjárhagsspá er stöðugt verið að uppfæra spána út frá efnahagslegri þróun, eftirspurn 

viðskiptavina og gögnum frá undanförnum ársfjórðungum. Starfsmenn hafa því ekki ástæðu 

til þess að hagræða tölum því skipulagsheildin bindur sig ekki við föst hagnaðar markmið og 

refsar því ekki starfsmönnum þegar frammistaða samræmist ekki áætlunum (Hope og Fraser, 

2003b). Rúllandi fjárhagsspá gefur nákvæmari niðurstöður heldur en hefðbundin 

fjárhagsáætlun gerir, en þó er rúllandi fjárhagsspá oftast notuð samhliða fjárhagsáætlun en 

ekki í stað hennar (Doeven, 2012). 

4.4 Rúllandi fjárhagsspá samhliða hefðbundinni fjárhagsáætlun 

Rúllandi fjárhagsspá hjá skipulagsheildum sem notast við spána samhliða hefðbundinni 

fjárhagsáætlun, er ætluð til þess að hjálpa stjórnendum að leggja áherslu á að ná 

fjárhagsmarkmiðum núverandi árs. Spáin er oft endurgerð af fjárhagsáætlun og hjálpar 

stjórnendum að framkvæma þær aðgerðir sem aðstoðar þá við að ná settum markmiðum 

(Hope og Fraser, 2001). 

Margar skipulagsheildir nota hefðbundna fjárhagsáætlun, áætlanir og fjárhagsspár til 

þess að stjórna fjárhags- og rekstrarframmistöðu sinni. Fjárhagsáætlun tekur hins vegar oft 

langan tíma að verða til og er oftar en ekki orðin útrunnin þegar henni er loks lokið. 

Skipulagsheild er þá skilin eftir með óstarfhæfa áætlun yfir mest allt fjárhagstímabilið. 

Rúllandi fjárhagsspá leysir þetta vandamál og hefur í innleiðingu náð góðum árangri hjá 

mörgum skipulagsheildum út um allan heim. Spáin er stöðug hringrás af áætlunargerð, 

framkvæmdum, mati og uppfærslum á heildar starfsemi skipulagsheilda. Skipulagsheild getur 

því orðið mun liprari og virkari í sínu áætlunarferli með innleiðingu rúllandi fjárhagsspár 

(Rolling Forecast, 2011). 
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Talið er að rúllandi fjárhagsspá sé mikilvægari en fjárhagsáætlunin sjálf. Það er vegna 

þess að fjárhagstölurnar sem fjárhagsáætlunin er byggð á, breytast stöðugt og þurfa því 

skipulagsheildir að reiða sig á rúllandi fjárhagsspá sem er uppfærð mun oftar. Samt sem áður 

útvegar fjárhagsáætlun undirstöðuatriði sem unnið er út frá, þá sérstaklega ef eitthvað fer 

úrskeiðis. Þó svo að hlutirnir breytast þá er mikilvægt að missa ekki sjónar af því sem var 

upprunalega gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun (CIMA og ICAEW, 2004). 

4.5 Rúllandi fjárhagsspá samhliða beyond budgeting 

Rúllandi fjárhagsspá hefur annan tilgang hjá skipulagsheildum sem notast við aðferðafræði 

beyond budgeting sem kynnt verður í kafla fimm. Rúllandi fjárhagsspá samhliða beyond 

budgeting aðstoðar stjórnendur að losa sig undan hefðbundinni fjárhagsáætlun og gerir 

stjórnendum kleift að taka ákvarðanir sem varða líklega framtíðar niðurstöðu 

skipulagsheildar (Hope og Fraser, 2001). 

 Í rannsókn sem Sigríður Inga Guðmundsdóttir gerði árið 2013 sem hluti af MSc-

ritgerð sinni, kom í ljós að íslenskar skipulagsheildir sem höfðu tekið upp rúllandi 

fjárhagsspá samhliða beyond budgeting aðferðafræðinni horfðu meira fram á við en áður. Nú 

væri rætt á fundum hjá þeim hvert skipulagsheildir væru að stefna í stað þess að ræða árangur 

síðustu mánaða. Hugsunarháttur starfsmanna breyttist þar af leiðandi, þar sem mestum tíma 

var eytt í að ræða framtíð skipulagsheildarinnar, í stað þess að horfa til fortíðar.   
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5. Beyond budgeting 

Beyond budgeting er tiltölulega ný aðferðafræði og hafa því ekki margar skipulagsheildir á 

Íslandi innleitt aðferðafræðina. Í rannsókn á meðal íslenskra skipulagsheilda kom í ljós að um 

34% svarenda þekktu ekki til beyond budgeting (Páll Ríkharðsson o.fl., 2015). Á Íslandi 

hefur aðferðafræðin ekki hlotið ákveðið íslenskt heiti en handan áætlun hefur komist næst 

því. Handan áætlun gæti hins vegar verið villandi heiti og því verður framvegis í þessari 

ritgerð notast við enska heitið beyond budgeting. 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði beyond budgeting. Fyrst verður sagt frá 

upphafi beyond budgeting og kynntir helstu fræðimenn á bak við aðferðafræðina. Næst 

verður beyond budgeting skilgreind og farið yfir hvers vegna víkja eigi frá hefðbundinni 

fjárhagsáætlun. Farið verður yfir markmið og megingildi beyond budgeting sem og 

innleiðingu aðferðafræðinnar. Í lok kaflans verða skoðaðir ávinningar sem talið er að 

skipulagsheildir geti öðlast við innleiðingu beyond budgeting. 

5.1 Upphaf beyond budgeting 

Jeremy Hope og Robin Fraser, höfundar bókarinnar Beyond Budgeting ásamt Peter Brunce 

eru frumkvöðlar Beyond Budgeting Round Table (BBRT) sem stofnað var árið 1998 í 

Bretlandi (Beyond Budgeting Institute, 2014d). Skipulagsheildir sem vilja innleiða beyond 

budgeting eða fræðast betur um aðferðafræðina geta orðið meðlimir að BBRT. Sem 

meðlimur er hægt að taka þátt í fundarhöldum og læra af öðrum skipulagsheildum sem hafa 

innleitt beyond budgeting aðferðafræðina (Beyond Budgeting Institute, 2014a). 

Beyond Budgeting Institute hefur umsjón með BBRT og er alþjóðlegt tengslanet sem 

stofnað var í þeim tilgangi að hjálpa eins mörgum skipulagsheildum og mögulegt er til að ná 

sem bestum árangri, þrátt fyrir óstöðugar markaðsaðstæður. Það er gert með því að þróa 

stjórnunaraðferðir skipulagsheilda úr miðstýrðri stjórn í dreifstýrða sem aðlagast betur að 

markaðsaðstæðum (Beyond Budgeting Institute, 2014b). Stjórnendur Beyond Budgeting 

Institute eru Anders Olesen, framkvæmdarstjóri, ásamt stofnendum og leiðtogum beyond 

budgeting, en það eru þeir Steve Player, Franz Röösli, Bjarte Bogsens, Dag Larsson og 

Anders Olesen. Þá heldur Beyond Budgeting Institute reglulega ráðstefnur og námskeið, 

veitir ráðgjöf, þjálfun og þekkingu tengda beyond budgeting aðferðafræðinni (Beyond 

Budgeting Institute, 2014c).  

5.2 Skilgreining beyond budgeting 

Beyond budgeting þýðir að farið er umfram hefðbundnar stjórnunar- og eftirlitsaðgerðir í átt 

að dreifstýrðu stjórnunarkerfi sem veitir meiri aðlögunarhæfni að síbreytilegu markaðs- og 
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rekstrarumhverfi. Þó svo að nafnið gæti bent til þess að henda eigi út fjárhagsáætlun þá er það 

ekki aðal áhersla beyond budgeting. Hins vegar þarf að víkja frá hefðbundinni fjárhagsáætlun 

til þess að innleiða nýjar aðferðir. Beyond budgeting snýst um að endurskoða hvernig 

skipulagsheildum er stjórnað í heimi eftir iðnvæðingu og að skipulagsheildir öðlist sjálfbært 

samkeppnisforskot. Með aðferðafræðinni er lögð áhersla á að leysa starfsfólk frá stífum 

frammistöðusamningum, treysta þeim fyrir upplýsingum og gefa þeim tíma til að hugsa, læra 

og bæta sig (Beyond Budgeting Institute, 2014f). Í beyond budgeting eru notaðar aðferðir 

sem snúa að hlutfallslegri markmiðasetningu, umbun, samfelldri áætlunargerð, samhæfingu 

og úthlutun auðlinda. Framlínustarfsmenn fá tækifæri til að taka meiri þátt í 

markmiðasetningu og aðgerðum sem leiðir af sér stöðugar framfarir. Skilgreind markmið eru 

notuð sem ákveðinn rammi fyrir aðgerðaáætlun. Frammistaða starfsmanna og 

skipulagsheildar er þó ekki metin út frá föstum markmiðum, heldur hvernig skipulagsheildin 

stóð sig hlutfallslega gagnvart þeim sem eru fremstir á markaðnum (e. best practice), 

samkeppnisaðilum og frammistöðu fyrri tímabila (Hope og Fraser, 2003a). 

Lykilþættir beyond budgeting eru byggðir á röð hlutfallslegra mælinga og trausti milli 

æðstu stjórnenda, millistjórnenda og framlínustjórnenda. Framlínustjórnendum er gefið meira 

traust og frelsi til ákvarðanatöku þar sem þeir sýna traust sitt til baka með því að leggja sig 

alla fram við að ná hámarks árangri. Þessar breytingar leiða af sér að skipulagsheildir geta 

brugðist fyrr við breytingum í umhverfinu og breyttum þörfum viðskiptavina. Jafnframt 

minnka þessar breytingar líkur á ósiðferðislegri hegðun og innri pólitík (Hope og Fraser, 

2003a). 

5.3 Hvers vegna að víkja frá hefðbundinni fjárhagsáætlun 

Hope og Fraser (2003b) telja að hverfa eigi alveg frá hefðbundinni fjárhagsáætlun, eins og 

flestar skipulagsheildir framkvæma hana. Þó svo það sé stór yfirlýsing, þá er það leið til þess 

að breyta skipulagsheildum úr miðstýrðum valdapíramída í þróuð tengslanet sem auðvelda 

aðlögunarhæfni að markaðsaðstæðum. Rök þeirra fyrir þessu eru að skipulagsheildir hafa 

fjárfest í stórum upplýsingakerfum, enduruppbyggingu ferla og innleitt dýrar aðferðir. Þrátt 

fyrir það hafa skipulagsheildir ekki náð að finna heildstæða lausn þar sem hefðbundin 

fjárhagsáætlun og föst frammistöðumarkmið sem henni fylgja, eru enn ríkjandi. 

Í bók Hope og Fraser (2003a) taka þeir fram að þegar talað er um að hverfa frá 

fjárhagsáætlun þá eru þeir ekki að leggja áherslu á fjárhagsleg áform og áætlanir 

skipulagsheilda heldur að víkja frá heildarferli fjárhagsáætlunar. Þetta ferli felur í sér að setja 

og samþykkja markmið, ákvarða umbun, útfæra aðgerðaáætlun og úthlutun auðlinda fyrir 



22 

komandi ár. Ferlinu fylgja mælingar og stjórnun á frammistöðu þar sem miðað er við sett 

markmið tímabilsins í formi fjárhagstalna. 

Fyrr í þessari ritgerð hefur verið rædd gagnrýni á hefðbundna fjárhagsáætlun en í bók 

sinni nefna Hope og Fraser (2003a) þrjár megin ástæður fyrir því að hverfa eigi alveg frá 

fjárhagsáætlunum: 

1. Fjárhagsáætlun er of tímafrek og kostnaðarsöm: 

Mikill kostnaður felst í undirbúningi og samningaviðræðum sem fylgja fjárhagsáætlun ásamt 

þeim aðgerðum sem þarf til að fylgja eftir áætluninni. Þeir telja að meðaltali taki gerð 

fjárhagsáætlunar um 12-20 vikur. Þrátt fyrir mikinn tíma og vinnu sem fer í fjárhagsáætlun þá 

verður áætlunin, þegar gerð hennar er lokið, fljótt úreld og gefur því lítinn árangur. 

2. Óásættanlegt er hversu mikið er hagrætt fjárhagstölum: 

Röksuðningur Hope og Fraser varðandi þessa staðhæfingu er sá að hefðbundin 

fjárhagsáætlun er orðin að föstum frammistöðusamningi á milli skipulagsheilda og ytri 

hagsmunaaðila. Það að ná fyrir fram ákveðinni fjárhagstölu er útgangspunkturinn hvort 

skipulagsheildin og stjórnendur hafi staðið sig. Eins og var sagt í gagnrýni fjárhagsáætlunar 

hér að ofan, þá ýta föst fjárhagsleg markmið undir óásættanlega og jafnvel ósiðferðilega 

hegðun stjórnenda. 

3. Fjárhagsáætlun er ekki lengur í samræmi við samkeppnisumhverfi:  

Hefðbundin fjárhagsáætlun var þróuð á tíma þar sem rekstrarumhverfi var mun stöðugra og 

minni samkeppni ríkti. Því þurfa skipulagsheildir í dag mun aðlögunarhæfari stjórnunarhætti 

til að geta starfað í breyttu umhverfi. 

5.4 Markmið beyond budgeting 
Frumkvöðlar beyond budgeting vilja að litið sé á aðferðafræðina sem jákvæða 

hugmyndafræði sem notfærir sér fráhvarf fjárhagsáætlunar til að koma af stað umbótum í 

heildar stjórnunarferlinu. Það að fjarlægja fjárhagsáætlun leiðir af sér dýpri og víðari 

athuganir á því hvernig skipulagsheild eigi að vera stjórnað (Hope og Fraser, 2003a).  

5.4.1 Megingildi beyond budgeting 

Síðustu 12 ár hefur Beyond Budgeting Institute verið að rannsaka og fylgjast með 

skipulagsheildum sem starfa án hefðbundinnar fjárhagsáætlunar og hafa innleitt aðferðir 

beyond budgeting. Aðferðafræði beyond budgeting er byggð á reynslu þeirra skipulagsheilda 

sem fylgst var með. Beyond budgeting samanstendur af tólf megingildum sem skipt er í tvo 

flokka þar sem sex gildi skipa hvorn flokk (Beyond Budgeting Institute, 2014b). Í bók Hope 
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og Fraser eru þessir tveir flokkar kallaðir principles of adaptive processes eða grunnatriði í 

aðlögunarferli og principles of radical decentralization sem þýða má sem grunnatriði 

róttækrar dreifistýringar (Hope og Fraser, 2003a). Á heimasíðu BBRT hafa megingildi 

aðferðafræðinnar nýlega verið uppfærð og er skipt í leadership principles sem kalla má 

grunnatriði forystu og management processes eða stjórnunarferlar (Beyond Budgeting 

Institute, 2014b). Í þessari ritgerð verður stuðst við nýjustu framsetningu megingilda. 

Grunnatriði forystu 

Fyrstu sex gildin falla undir grunnatriði forystu og veita ákveðinn ramma yfir hvernig ábyrgð 

færist yfir á framlínustjórnendur sem gerir þeim kleift að bregðast hratt við óvæntum 

breytingum. Þá fá framlínustjórnendur aukna ábyrgð til að bregðast við þörfum viðskiptavina 

og ná góðum hlutfallslegum árangri (Beyond Budgeting Institute, 2014b). 

1. Tilgangur (e. purpose): Virkja og hvetja fólk í tengslum við metnaðarfull og djörf 

verkefni en ekki í kringum skammtíma fjárhagsleg markmið. 

2. Gildi (e. values): Stjórna í gegnum sameiginleg gildi og viðmið en ekki með 

nákvæmum reglum og römmum. 

3. Gagnsæi (e. transparency): Hafa upplýsingar aðgengilegar fyrir sjálfsmat, nýsköpun, 

lærdóm og eftirlit; ekki takmarka þær. 

4. Skipulagsheild (e. organization): Leggja rækt við sterka fyrirtækjamenningu og að 

skipuleggja vinnu í gegnum ábyrgðarfull teymi, koma í veg fyrir stéttaskiptingu, 

stigveldisstjórnun og skriffinsku. 

5. Sjálfstæði (e. autonomy): Treysta starfsfólki og veita því frelsi til athafna; ekki refsa 

öllum ef einhver misnotar traustið. 

6. Viðskiptavinir (e. customers): Allir ættu að tengja störf sín við þarfir viðskiptavina; 

forðast hagsmunaárekstra. 

Stjórnunarferlar 

Síðari sex megingildi beyond budgeting eru þau ferli sem styðja við aðlögunarhæfari stjórnun 

á frammistöðu, sem gerir framlínuteymum kleift að bregðast betur við samkeppnisumhverfi 

og þörfum viðskiptavina (Beyond Budgeting Institute, 2014b). 

7. Taktur (e. rhythm): Skipuleggja stjórnunarferla þannig að þeir séu breytilegir í 

kringum sveiflur í rekstri; ekki einungis í kringum almanaks árið. 
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8. Markmið (e. targets): Setja leiðbeinandi, metnaðarfull og hlutfallsleg markmið; 

forðast föst og afleidd markmið. 

9. Áætlanir og spár (e. plans and forecasts): Gera áætlunargerð og spár að 

straumlínulöguðu og óhlutdrægu ferli; ekki að stífum og pólitískum athöfnum. 

10. Úthlutun auðlinda (e. resource allocation): Ýta undir hugarfar sem er meðvitað um 

kostnað og gera auðlindir tiltækar eftir því sem þörf er á þeim; ekki einungis í gegnum 

árlega áætlunargerð. 

11. Mat á frammistöðu (e. performance evaluation): Meta frammistöðu á heildrænan hátt 

og með endurgjöf samstarfsfólks til að læra og þróast; ekki með mælingum einum 

saman eða aðeins fyrir umbun. 

12. Umbun (e. rewards): Umbuna sameiginlegan árangur sem miðaður er við samkeppni; 

ekki þar sem árangur er miðaður við fasta frammistöðusamninga. 

5.5. Innleiðing beyond budgeting 

Ýmsar útfærslur hafa verið gerðar á því hvernig innleiðingu beyond budgeting ætti að vera 

háttað. Útfærsla Bjarte Bogsnes, eins af leiðtogum beyond budgeting, hefur notið mikilla 

vinsælda til að útskýra á einfaldan hátt innleiðingu beyond budgeting og verður hún tekin 

fyrir í þessari ritgerð. 

Flestar skipulagsheildir gera fjárhagsáætlun vegna þriggja ólíkra ástæðna; 

markmiðasetning, spá og meðhöndlun auðlinda. Þessi markmið byggja á fjárhagstölum en 

þær spá fyrir um hvernig framtíðin gæti litið út og hvernig meðhöndla eigi auðlindir næsta 

fjárhagsár. Allt þetta þrennt er sitthvor hluturinn og gegnir hver sínum tilgangi. Fræðimenn 

beyond budgeting telja að ekki sé hægt að sameina þessa þrjá hluti í einu ferli sem leiðir af 

sér eina fjárhagstölu. Markmið er það sem við viljum að gerist. Spá er það sem við höldum að 

muni gerast, hvort sem okkur líkar það eða ekki. Meðhöndlun auðlinda snýst um að nýta þær 

á hagkvæman og árangursríkan hátt (Bogsnes, 2011). 

 Í skrefi eitt í innleiðingu beyond budgeting ætti því að aðskilja þessa þrjá tilganga 

hefðbundinnar fjárhagsáætlunar, sem gerir skipulagsheildum kleift að hanna hvern tilgang í 

sérsniðin ferli. Þá er meðal annars hægt að horfa á ólíkar tölur, sem uppfærðar eru á 

mismunandi tíma og frá mismunandi sjónarhornum í þessum þremur ferlum. Í skrefi tvö er 

farið lengra með hvert ferli og skoðað hvernig hægt er að bæta þau. Skipulagsheildir ættu að 

gera markmið metnaðarfull og að hlutfallslegum mælikvörðum eins og hægt er. Spáferli ættu 

að vera hlutlaus og fela í sér líklegustu framtíðarniðurstöðu. Einnig ætti að gera spána 
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einfalda en ekki í miklum smáatriðum. Þegar auðlindir eru meðhöndlaðar ætti að fylgja 

sveigjanleiki og fjölbreytileiki. Gefa þarf stjórnendum einstakra sviða meira ákvörðunarvald, 

og treysta þeim til að taka réttar ákvarðanir sem eru samkvæmt stefnu skipulagsheildar 

(Bogsnes, 2011). 

 
Mynd 3. Skref í innleiðingu beyond budgeting (Bogsnes, 2011) 

5.6 Ávinningur innleiðingar  

Hér á eftir verða nefndir helstu ávinningar sem fræðimenn telja að skipulagsheildir geti öðlast 

við innleiðingu beyond budgeting aðferðafræðinnar.  

Aukinn viðbragðsflýtir við breytingum í innra og ytra umhverfi: 

Skipulagsheildir sem hafa innleitt beyond budgeting starfa með auknum hraða og 

einfaldleika. Einfaldleikinn kemur með því að minnka flækjustig í stjórnunarferlum þar sem 

valdinu er dreift á framlínustjórnendur. Með því að gera stefnu skipulagsheilda að opnu, 

samfelldu og aðlögunarhæfara ferli eru skipulagsheildir komnar með lykilþátt í auknum 

viðbragðsflýti. Þetta gerir skipulagsheildum kleift að bregðast hratt við óvæntum ógnum og 

tækifærum (Beyond Budgeting Institute, 2014e). 

Aukin samvinna og traust á milli starfsfólks: 

Skýrar meginreglur stjórnunarskipulags skapa rétta andrúmsloftið og byggja upp gagnkvæmt 

traust milli starfsfólks. Ásamt því er starfsfólk losað undan stífum fjárhagslegum markmiðum 

þar sem frekar er miðað við hlutfallslegan árangur. Af því leiðir að starfsfólk er líklegra til að 

deila þekkingu og góðum vinnubrögðum til samstarfsfélaga (Beyond Budgeting Institute, 

2014e). 
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Lægri kostnaður og/eða betri rekstrarárangur: 

Rekstrarstjórum og framlínustarfsmönnum er gert kleift að úthluta auðlindum eins og þörf er 

á en ekki eftir fyrir fram settum markmiðum. Með því að spyrja spurninga eins og hvort 

aðgerðin eykur virði fyrir viðskiptavini, kemur það í veg fyrir óþarfa vinnu og kostnað 

(Beyond Budgeting Institute, 2014e). 

Aukin tryggð viðskiptavina: 

Skipulagsheildir í beyond budgeting setja þarfir viðskiptavina í forgang. Skipulagsheildir 

aðlaga ferli sín til að uppfylla skilyrði viðskiptavina og jafnvel reyna að fara fram úr 

væntingum þeirra. Mikilvægt er að bregðast hratt við breyttum þörfum viðskiptavina. Með 

því að gefa framlínustarfsfólki aukið ákvörðunarvald til að bregðast við og taka skjótar 

ákvarðanir gerir það að verkum að skipulagsheildin verður mun samkeppnishæfari á markaði 

(Beyond Budgeting Institute, 2014e).  

Árangursríkari innleiðing á stefnu skipulagsheildar: 

Með innleiðingu beyond budgeting aðferðafræðinnar fer skipulagsheild frá því að byggja 

hvatningakerfi á frammistöðu einstaklinga í að skoða frammistöðu hópsins. Í stað þess að 

umbun starfsmanna sé byggð á föstum frammistöðusmarkmiðum sem tengjast fyrir fram 

ákveðnum fjárhagstölum, þá er umbunin frekar byggð á hlutfallslegri frammistöðu miðað við 

jafningja skipulagsheildar (e. peers) (Beyond Budgeting Institute, 2014e).  
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6. Rannsókn  

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru við rannsókn ritgerðarinnar. 

Útskýrt verður hvers vegna aðferðirnar voru valdar og hvernig þeim var beitt. Þá verður 

greint frá þátttakendum, mælitækjum, framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

6.1 Aðferðafræði 

Við rannsókn ritgerðarinnar var notast við blandaða rannsóknaraðferð þar sem annars vegar 

megindlegar (e. quantitative) og hins vegar eigindlegar (e. qualitative) aðferðir voru nýttar til 

að afla gagna, greina, túlka og skrá niðurstöður. Megindleg rannsóknaraðferð leggur áherslu á 

að notaðir séu spurningalistar og kannanir sem innihalda formlega staðlaðar spurningar og 

fyrir fram ákveðna svarkosti. Spurningarnar eru lagðar fyrir mikinn fjölda þátttakenda sem 

gefur rannsakendum góða sýn á þýði (e. population) sem verið er að skoða. (Hair, Bush og 

Ortinau, 2002). Með eigindlegri rannsóknaraðferð er kafað dýpra til að öðlast meiri skilning á 

viðfangsefninu. Áhersla er lögð á söfnun ýtarlegra frumgagna með því að spyrja eða fylgjast 

með hegðun fárra einstaklinga (Hair o.fl., 2002). Eigindleg rannsókn var gerð á eftir 

megindlegri til þess að dýpka skilning og varpa skýrara ljósi á niðurstöður 

spurningakönnunar. Kostur þess að blanda aðferðunum saman er að eigindleg rannsókn getur 

bætt gæði og trúverðugleika þeirra gagna sem safnað hefur verið saman með megindlegri 

aðferð (Bamberger, 2000). Eins og áður var tekið fram, er beyond budgeting nýleg 

aðferðafræði og fáar íslenskar skipulagsheildir eru staddar í innleiðngu. Því var vitað fyrir 

fram að ekki nógu mörg svör mundu fást úr þeim hluta spurningakönnunar sem snéri að 

beyond budgeting. Ákveðið var að framkvæma djúpviðtöl til að fá meiri innsýn í notkun og 

innleiðingu aðferðafræði beyond budgeting hjá íslenskum skipulagsheildum. 

6.2 Megindleg rannsókn  

Fyrst var megindleg rannsóknaraðferð notuð þar sem spurningakönnun var lögð fyrir úrtak 

íslenskra skipulagsheilda. Styrkur spurningakönnunar er sá að hægt er að skoða og meta stór 

úrtök (e. samples) með tiltölulega lágum kostnaði. Þá er hægt að skoða úrtak sem dreifist yfir 

stórt svæði án þess að fá alla þátttakendur á sama stað. Auðvelt er að framkvæma 

spurningakönnun þar sem ekki þarf flókinn hugbúnað til að afla gagna, gera tölfræðilegar 

greiningar og túlka útkomur. Með spurningakönnun er hægt að skoða þætti sem ekki eru 

mælanlegir öðruvísi en að spyrja einstaklinga, svo sem viðhorf, tilfinningar, dálæti og 

persónueinkenni (Hair o.fl., 2002). 
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6.2.1 Þátttakendur 

Úrtak spurningakönnunar var valið út frá þýðislista (e. sampling frame) sem var í þessu 

tilfelli listi Keldunnar yfir 300 stærstu skipulagsheildir á Íslandi en þeim er raðað á listann út 

frá veltu. Valdar voru 200 skipulagsheildir af listanum og fór val eftir því hversu aðgengilegt 

netfang fjármálastjóra var, eða annarra aðila sem báru ábyrgð á stjórnunarreikningsskilum. Af 

þeim 200 skipulagsheildum sem voru valdar í úrtak voru samtals 82 þátttakendur sem 

svöruðu og þar af 1 sem lauk ekki við könnunina. Af þeim sem svöruðu voru 22 þátttakendur 

(27,16%) frá stórum skipulagsheildum, 42 þátttakendur (51,85%) frá meðalstórum og 17 

þátttakendur (20,99%) frá litlum skipulagsheildum.  

6.2.2 Mælitæki 

Mælitæki eigindlegu rannsóknarinnar var spurningalisti sem sendur var á 200 

skipulagsheildir. Listinn innihélt samtals 22 spurningar ásamt kynningu í upphafi (sjá 

viðauka A). Í kynningu var þátttakendum gerð grein fyrir viðfangsefni könnunarinnar og 

tekið fram að enginn þátttakandi væri skyldugur til að svara einstaka spurningum eða 

listanum í heild sinni. Þá voru allar spurniningarnar lokaðar þar sem haka átti aðeins við einn 

valmöguleika.  

 Í fyrstu spurningu var ætlunin að mæla stærð skipulagsheilda þar sem spurt var um 

starfsmannafjölda. Markmið næstu fjögurra spurninga var að kanna notkun hefðbundinnar 

fjárhagsáætlunar. Þátttakendur voru spurðir hvort skipulagsheild þeirra noti hefðbundna 

fjárhagsáætlun. Ef svo var, þá voru þátttakendur leiddir áfram í næstu spurningar þar sem 

spurt var ítarlegar um notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Næstu sjö spurningar snéru að 

rúllandi fjárhagsspá, en þá voru þátttakendur spurðir út í viðhorf og notkun skipulagsheilda 

þeirra á rúllandi fjárhagsspá. Því næst var spurt hvort þátttakendur höfðu heyrt af 

aðferðafræði beyond budgeting. Ef svo var, þá voru þátttakendur leiddir áfram í ítarlegri 

spurningar varðandi viðhorf og notkun á beyond budgeting. Í lok spurningalistans var spurt 

um heildaránægju þátttakenda með stjórnunaraðferðir við reikningsskil hjá skipulagsheild 

þeirra. 

6.2.3 Framkvæmd  

Vefforritið Google Forms var notað til að útbúa spurningalistann. Gerðar voru forprófanir á 

nokkrum vinum og fjölskyldumeðlimum til að athuga bæði orðalag og hvort eitthvað væri 

óljóst. Þann 30. mars 2016 var könnunin send á netföng allra þátttakenda þar sem allir fengu 

sömu fyrirmæli; að taka þátt í könnun vegna BSc lokaverkefnis og svara spurningum af bestu 
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getu. Ítrekun var send þann 4. apríl til að minna á þátttöku og var könnunin aðgengileg til 15. 

apríl 2016 en þá hófst úrvinnsla gagna. 

Forritið Excel og tölfræðiforritið SPSS voru notuð við úrvinnslu gagna. Gögn voru 

færð úr Google Forms yfir í Excel þar sem niðurstöður voru lagfærðar. Þá var notað bæði 

Excel og SPSS til að krosskeyra svarmöguleika og útbúa líkön svo hægt væri að túlka 

niðurstöður. 

6.3 Eigindleg rannsókn 

Við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar voru notuð hálfstöðluð viðtöl, nefnd djúpviðtöl (e. 

in-depth interview). Í djúpviðtölum er tekið viðtal við einn þátttakanda í einu og stendur 

viðtalið yfirleitt í um eina klukkustund eða meira. Það sem einkennir djúpviðtöl hvað mest er 

að sveigjanleiki er á spurningum þar sem spyrjandi getur leitt viðtalið og spurt ítarlegar ef 

áhugaverð atriði koma upp hjá viðmælanda. Helstu not fyrir djúpviðtöl eru til að afla 

grunnupplýsinga, fá innsýn í viðhorf einstaklinga til viðfangsefnis og skilja betur ástæður 

viðhorfa (Callegaro, Manfreda og Vehovar, 2015). Tilgangur djúpviðtala í þessari ritgerð var 

að fá dýpri skilning á notkun og innleiðingu beyond budgeting hjá íslenskum 

skipulagsheildum. 

6.3.1 Þátttakendur  

Við val á þátttakendum var stuðst við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) en þá eru 

þátttakendur valdir vegna þess að þeir uppfylla þau skilyrði til þess að lenda í úrtaki (Hair 

o.fl, 2002). Valdar voru þrjár skipulagsheildir sem voru komnar mislangt í innleiðingu 

beyond budgeting aðferðafræðinnar og starfa í ólíkum atvinnugreinum til að fá mismunandi 

innsýn á viðfangsefnið. Skipulagsheildirnar þrjár verða kynntar í niðurstöðukafla djúpviðtala. 

6.3.2 Mælitæki  

Í djúpviðtölunum var stuðst við viðtalsramma þar sem spurningar tengdust innleiðingu 

beyond budgeting. Viðtalsramminn samanstóð af 14 spurningum þar sem voru 8 

yfirspurningar og 6 undirspurningar. Allar spurningar viðtalsrammans voru opnar spurningar. 

Ekki var fylgt viðtalsramma nákvæmlega eftir heldur var hann hafður til hliðsjónar á meðan á 

viðtölum stóð. Viðtalsrammann má sjá í viðauka B. 

6.3.3 Framkvæmd  

Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem óskað var eftir viðtali og efni 

rannsóknar kynnt. Þá var ákveðin dagsetning og tími hvenær viðtölin ættu að eiga sér stað. 
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Viðtölin voru tekin í apríl 2016 og var lengd þeirra að meðaltali um 50 mínútur. Þar sem 

rannsakendur voru staddir erlendis, fóru viðtölin fram í gegnum samskiptaforritið Skype. 

 Við upphaf viðtals var beðið um leyfi viðmælanda til að hljóðrita viðtalið og gáfu allir 

leyfi sitt til þess. Viðmælendur voru látnir vita að fullum trúnaði og nafnleynd væri heitið og 

tekið var fram að ekki væri hægt að rekja viðtölin til skipulagsheilda þeirra. Úrvinnsla viðtala 

fór þannig fram að upptaka viðtalanna var spiluð og þau skrifuð í heild sinni niður. Því næst 

voru viðtölin lesin yfir og greind með tilliti til þema ritgerðarinnar.  
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7. Rannsóknarniðurstöður 

Hér á eftir verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Framkvæmd var bæði 

spurningakönnun og djúpviðtöl. Fyrst var framkvæmd spurningakönnun og í framhaldi gerð 

djúpviðtöl til að fá dýpri skilning á seinni tveimur rannsóknarspurningunum sem snúa að 

beyond budgeting aðferðafræðinni. 

 Í fyrri undirkaflanum verða teknar fyrir niðurstöður spurningakönnunarinnar og er 

þeim skipt upp í fimm kafla eftir þema spurningalistans. Í seinni undirkaflanum verða teknar 

fyrir niðurstöður djúpviðtalanna. Þar verða skipulagsheildirnar kynntar og farið yfir 

niðurstöður viðtalanna eftir þema spurninga og skipulagsheildir bornar saman. 

7.1 Niðurstöður spurningakönnunar  

7.1.1 Bakgrunnsbreyta 

Í fyrstu spurningu var spurt um fjölda starfsmanna hjá viðkomandi skipulagsheild. Út frá 

starfsmannafjölda var skipulagsheildum skipt niður í litlar, meðalstórar og stórar. Á mynd 4 

má sjá að af þeim 81 þátttakendum sem svöruðu könnuninni voru um 21% litlar 

skipulagsheildir, um 52% voru meðalstórar og rúmlega 27% voru stórar skipulagsheildir. 

 

Mynd 4. Hlutfallsleg skipting skipulagsheilda eftir stærð þeirra 

7.1.2 Spurningar um notkun og virði hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 

Þegar spurt var um notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar sem stjórntæki kom í ljós að stór 

hluti, eða rúmlega 85% svarenda notuðu hefðbundna fjárhagsáætlun við stjórnun hjá sinni 

skipulagsheild. 

20,99% 

51,85% 

27,16% 

Lítil Meðalstór Stór 
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Mynd 5. Hlutfall skipulagsheilda sem nota hefðbundna fjárhagsáætlun 

 Á mynd 6 má sjá hversu langan tíma það tekur skipulagsheildirnar að útbúa 

fjárhagsáætlun fyrir hvert fjárhagsár. Um 51% svarenda sögðu að það tæki 5 vikur eða styttri 

tíma, um 39% sögðu að það tæki um 6 til 10 vikur og um 10% sögðu að það tæki 11 vikur 

eða lengri tíma.  

 
Mynd 6. Tími sem tekur skipulagsheildir að vinna fjárhagsáætlun 

 Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 

skapi virði fyrir skipulagsheild þeirra. Í ljós kom að stór hluti eða rúmlega 75% svarenda 

voru sammála að fjárhagsáætlun skapi virði. Um 19% svarenda sögðu í meðallagi en tæplega 

6% voru ósammála.  
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Mynd 7. Mat svarenda hvort hefðbundin fjárhagsáætlun auki virði skipulagsheilda þeirra 

Þátttakendur voru spurðir hversu miklar eða litlar líkur væru á því að skipulagsheild 

þeirra muni leggja niður hefðbundna fjárhagsáætlun næstu þrjú árin og taka upp aðrar 

aðferðir. Tæplega 22% svarenda töldu miklar líkur á því. Um 29% svarenda töldu það vera í 

meðallagi miklar/litlar líkur og rúmlega 49% svarenda töldu það vera litlar eða engar líkur á 

að skipulagsheild þeirra muni leggja niður hefðbundna fjárhagsáætlun. 

 
Mynd 8. Mat svarenda á líkum á að fjárhagsáætlun verði lögð niður næstu þrjú árin og aðrar aðferðir 

teknar upp. 

7.1.3 Spurningar um notkun og virði rúllandi fjárhagsspá 

Þátttakendur voru spurðir hvort skipulagsheild þeirra uppfæri rúllandi fjárhagsspá. Á mynd 9 

má sjá að rúmlega 33% skipulagsheilda uppfæra rúllandi fjárhagsspá. 
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Mynd 9. Hlutfall skipulagsheilda sem uppfæra rúllandi fjárhagsspá 

Þátttakendur þeirra skipulagsheilda sem uppfæra ekki rúllandi fjárhagsspá voru 

spurðir hversu miklar eða litlar líkur væru á því að skipulagsheild þeirra muni taka upp 

rúllandi fjárhagsspá næstu þrjú árin. Á mynd 10 má sjá að um 34% svarenda töldu að miklar 

líkur væru á því. Tæplega 28% svarenda töldu að það væru í meðallagi miklar/litlar líkur og 

um 38% svarenda töldu það vera litlar eða engar líkur á að skipulagsheild þeirra taki upp 

rúllandi fjárhagsspá næstu þrjú árin. 

 

 
Mynd 10. Mat þátttakenda á líkum að skipulagsheild þeirra muni taka upp rúllandi fjárhagsspá næstu 

þrjú árin 

Rúmlega 7% skipulagsheilda sem nota rúllandi fjárhagsspá uppfæra spána á 6 mánaða 

fresti, tæplega 56% uppfæra ársfjórðungslega, um 22% mánaðarlega og tæplega 15% 

uppfæra spána eftir þörfum. 
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Mynd 11. Hlutfall skipulagsheilda eftir því hversu oft fjárhagsspá er uppfærð 

Þá má sjá á mynd 12 að ekki fer mikill tími í að uppfæra rúllandi fjárhagsspá í hvert 

sinn. Tæplega 31% svarenda sögðu að það taki skipulagsheild sína 1 vinnudag eða minna að 

uppfæra rúllandi fjárhagsspá og um 38% svarenda sögðu að það taki 2 til 4 vinnudaga. Hjá 

19% skipulagsheilda tekur það 5 til 7 vinnudaga, 8% tekur það 8 til 10 vinnudaga og hjá 

tæplega 4% tekur það 11 vinnudaga eða fleiri. 

 
Mynd 12. Hlutfall skipulagsheilda eftir því hversu langan tíma það tekur að uppfæra rúllandi 

fjárhagsspá 

Á mynd 13 má sjá mat þátttakenda á því hvort rúllandi fjárhagsspá skapi aukið virði 

fyrir skipulagsheildir þeirra. Spurningar voru lagðar fyrir bæði þátttakendur sem nota og sem 

nota ekki rúllandi fjárhagsspá. Um 96% svarenda þeirra skipulagsheilda sem nota rúllandi 

fjárhagsspá voru mjög eða fremur sammála. Um 49% svarenda þeirra skipulagsheilda sem 

nota ekki rúllandi fjárhagsspá voru mjög eða fremur sammála því að spáin gæti aukið virði 

skipulagsheildar þeirra. 
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Mynd 13. Mat svarenda hvort rúllandi fjárhagsspá skapi aukið virði 

7.1.4 Spurningar um þekkingu, innleiðingu og virði beyond budgeting 

Spurt var hvort þátttakendur höfðu heyrt af aðferðafræði beyond budgeting. Í ljós kom að um 

67% svarenda höfðu heyrt af beyond budgeting og um 33% höfðu ekki heyrt af 

aðferðafræðinni. 

 
Mynd 14. Hlutfall svarenda sem höfðu heyrt af aðferðafræði beyond budgeting 

Á mynd 15 má sjá að af þeim svarendum sem höfðu heyrt af beyond budgeting þá 

höfðu 10 skipulagsheildir eða um 19% innleitt beyond budgeting að hluta til en enginn að 

fullu. 
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Mynd 15. Hlutfall þeirra skipulagsheilda sem hafa innleitt beyond budgeting 

Helmingur þátttakenda þeirra skipulagsheilda sem eru að innleiða beyond budgeting 

töldu að miklar líkur væru á að skipulagsheild þeirra muni innleiða aðferðafræðina að fullu á 

næstu þremur árum. 

 

 
Mynd 16. Mat svarenda á líkum að skipulagsheild þeirra innleiði beyond budgeting að fullu næstu 

þrjú árin 

Lítill hluti skipulagsheilda sem þekktu til beyond budgeting, eða um 14%, töldu það 

vera miklar líkur á að skipulagsheild þeirra muni innleiða beyond budgeting á næstu þremur 

árum. Rúmlega 53% töldu það vera í meðallagi miklar/litla líkur og um 33% töldu það vera 

litlar eða engar líkur á að skipulagsheildin muni innleiða beyond budgeting á næstu þremur 

árum. 
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Mynd 17. Mat svarenda á líkum á að skipulagsheild þeirra innleiði beyond budgeting á næstu þremur 

árum 

Þá voru allir þátttakendur sem höfðu heyrt af aðferðafræði beyond budgeting spurðir 

hversu sammála þeir væru því að aðferðafræðin gæti aukið eða væri að auka virði 

skipulagsheilda þeirra. Á mynd 18 má sjá að 80% þeirra sem nota beyond budgeting voru 

sammála að aðferðafræðin auki virði skipulagsheildar þeirra. Af þeim sem ekki nota beyond 

budgeting þá voru um 7% mjög sammála og tæplega 49% fremur sammála að aðferðafræðin 

gæti aukið virði skipulagsheildar þeirra. 

 
Mynd 18. Mat svarenda hvort beyond budgeting gæti aukið eða sé að auka virði skipulagsheilda þeirra 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvaða ávinning þeir töldu að skipulagsheild þeirra 

hafi eða gæti öðlast við innleiðingu beyond budgeting sögðu flestir eða um 86% svarenda að 

aukinn viðbragðsflýtir við breytingum í innra og ytra umhverfi væri ávinningur. Þá töldu 

fæstir eða um 19% að aukin tryggð viðskiptavina væri ávinningur af innleiðingu beyond 

budgeting. 
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Mynd 19. Ávinningar sem svarendur töldu að skipulagsheild þeirra hafi eða gæti öðlast við 

innleiðingu beyond budgeting 

Á mynd 20 má sjá að hversu miklu eða litlu leyti þær skipulagsheildir sem eru að 

innleiða beyond budgeting fylgja hinum tólf megingildum aðferðafræðinnar. Flestar 

skipulagsheildir eða um 80%, fylgja fullkomlega eða að miklu leyti megingildinu áætlanir og 

spár. Því næst kom úthlutun auðlinda þar sem 70% svarenda sögðu að skipulagsheild þeirra 

fylgi því megingildi fullkomlega eða að miklu leyti. Þá var umbun það megingildi sem flestar 

skipulagsheildir fylgja að litlu leyti eða alls ekki. 
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Mynd 20. Mat svarenda á því að hversu miklu/litlu leyti skipulagsheild þeirra fylgir megingildum 

beyond budgeting 

7.1.5 Spurning um ánægju með stjórnunaraðferðir við reikningsskil 

Í lokin voru allir þátttakendur spurðir hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru almennt með 

stjórnunaraðferðir við reikningsskil hjá skipulagsheild þeirra. Tæplega 76% svarenda voru 

ánægðir, 22% voru í meðallagi ánægðir eða óánægðir og um 3% voru óánægðir með 

stjórnunaraðferðir við reikningsskil hjá skipulagsheild þeirra. 

 
Mynd 21. Ánægja svarenda með stjórnunaraðferðir við reikningskil hjá skipulagsheild þeirra 
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7.2 Niðurstöður djúpviðtala 

7.2.1 Kynning á skipulagsheildum 

Hér verða kynntar þær skipulagsheildir sem teknar voru í djúpviðtöl. Stutt lýsing verður á 

starfsemi þeirra og skipulagi. Skipulagsheildirnar munu vera táknaðar með tölunum 1, 2 og 3 

til að gæta nafnleyndar. 

Skipulagsheild 1:  

Skipulagsheild 1 er fjármálafyrirtæki. Höfuðstöðvar skipulagsheildar eru staðsettar á Íslandi, 

á höfuðborgasvæðinu og telst hún sem stór skipulagsheild miðað við starfsmannafjölda. 

Skipulagsheildin býður upp á fjármálaþjónustu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki.  

Skipulagsheild 2: 

Skipulagsheild 2 er fjarskiptafyrirtæki. Skipulagsheildin býður upp á fjarskiptaþjónustu fyrir 

einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir og opinbera aðila. Skipulagsheildin flokkast sem stór 

skipulagsheild og höfuðstöðvar eru staðsettar í Reykjavík, en skipulagsheildin starfar þó um 

allt land.  

Skipulagsheild 3:  

Skipulagsheild 3 er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki sem stofnað var á Íslandi. Skipulagsheildin 

telst einnig sem stór skipulagsheild. Höfuðstöðvar eru staðsettar í Reykjavík og er 

skipulagsheildin með starfstöðvar út um allan heim.  

7.2.2 Ástæður fyrir innleiðingu beyond budgeting 

Allar þrjár skipulagsheildirnar eru byrjaðar að innleiða beyond budgeting aðferðafræðina. 

Skipulagsheild 1 tók fyrsta skrefið í innleiðingu haustið 2015 en hafði verið að kynna sér 

beyond budgeting í þrjú ár. Skipulagsheild 2 byrjaði innleiðingu í ágúst 2013 en hafði 

upphaflega kynnt sér aðferðafræðina þremur árum áður. Þau sáu að skipulagsheildin var þá 

ekki í stakk búin fyrir allar breytingarnar, þá helst tæknilega séð þar sem sjálfvirkni í kerfum 

þarf að vera orðin mjög mikil, til að geta innleitt aðferðir beyond budgeting. Skipulagsheild 3 

byrjaði að skoða beyond budgeting árið 2009 og innleiddu fyrst rúllandi fjárhagsspá sem 

hluta af beyond budgeting árið 2012. 

Það sem var að í þáverandi kerfi hjá skipulagsheild 1 var að fjárhagsáætlun var í 

miklum smáatriðum og tengd bókhaldinu. Áætlunargerð tók gríðarlega mikla vinnu og 

skilaði litlu virði til skipulagsheildarinnar miðað við þann tíma sem fór í undirbúning. Áætlað 

var á haustin og mikil vinna lögð í gerð fjárhagsáætlunar en samt sem áður var vitað að margt 

myndi breytast þegar á leið. Skipulagsheildinni þótti nánast ómögulegt að áætla niður á hvern 
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einasta bókhaldslykil fyrir allar kostnaðarstöðvar. Því var ákveðið að hætta að áætla í 

smáatriðum og fækkað einingum í kjölfarið. Skipulagsheildin fór að horfa fram á við og 

skoða hvað dreif reksturinn áfram. 

Skipulagsheild 2 hafði svipaða sögu að segja um galla í þáverandi áætlunarkerfi. 

Hefðbundin fjárhagsáætlun var ekki að henta starfsemi þeirra lengur, þar sem öll gögn voru 

tekin upp á haustin og notaðir voru þrír mánuðir í að útbúa fjárhagsáætlun sem náði svo ekki 

lengra en til lok fjárhagsárs. Áætlunin varð fljótt úrelt og fann skipulagsheildin fyrir miklum 

frávikum snemma á fjárhagsárinu. Eftir að hafa kynnt sér beyond budgeting sá 

skipulagsheildin að sú aðferðafræði hentaði starfsemi þeirra betur sem stjórntæki. 

Skipulagsheild 3 var með mikið af frávikum í ársbyrjun 2009 frá fjárhagsáætlun, þar 

sem söluvöxtur og hagnaður var mun minni en gert var ráð fyrir. Fjármálastjóri bað því 

viðmælanda og hans teymi að finna betri leiðir í áætlunargerð og varð niðurstaðan sú að 

beyond budgeting aðferðafræðin hentaði þeirra skipulagsheild. 

7.2.3 Innleiðing beyond budgeting 

Skipulagsheild 1 hefur verið að taka inn ákveðin atriði úr aðferðafræði beyond budgeting sem 

hentar þeirra starfsemi. Skipulagsheildin áætlar ekki að innleiða beyond budgeting að fullu en 

hefur lagt áherslu á að taka inn fjárhagslega hluta aðferðafræðinnar. Helstu skref sem hafa 

verið tekin í innleiðingu beyond budgeting hjá skipulagsheildinni eru að einfalda 

áætlunargerð og dreifa ákvörðunarvaldi yfir á stjórnendur sviða. Tekin var upp rúllandi 

fjárhagsspá en skipulagsheildin hafði ekki verið að nota rúllandi fjárhagsspá áður. Með því að 

áætla á færri einingar gerði það skipulagsheildinni kleift að uppfæra rúllandi fjárhagsspá. 

Ekki er horft lengur á eina ákveðna fjárhagstölu sem markmið ársins heldur setja sviðin sér 

hlutfallsleg markmið miðað við samkeppnisaðila eða markaðsaðstæður. Einnig var allri 

skýrslugjöf breytt hjá skipulagsheildinni. Rekstrarupplýsingar sem stjórnendur fá, eru nú 

gerðar á þann máta að viðmótið er mun aðgengilegra. Skipulagsheildin notaði mikið af Pdf 

og Excel skýrslum þar sem skjölin voru send fram og til baka og allt í einu voru til margar 

útgáfur af sama skjalinu. Kerfinu hefur verið breytt svo að nú er skýrslugjöf komin á 

vefviðmót þar sem hægt er að kafa dýpra í fjárhagstölur og sjá samanburði frá fyrri árum sem 

ekki var í boði áður. Með þessum hætti er verið að skapa fleiri möguleika til að mæla 

frammistöðu. Skipulagsheildin hafði áður stuðst við ýmsar aðferðir til að bæta áætlunarferlið 

sem gerði það að verkum að skipulagsheildin var nú þegar komin með nokkur af 

megingildum beyond budgeting. Þetta auðveldaði skipulagsheildinni að hefja innleiðingu 

beyond budgeting. Þá tók viðmælandinn það fram að þó svo að skipulagsheildin sé komin vel 
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á veg í einhverjum af megingildunum þá er það ekki endilega vegna innleiðingu 

aðferðafræðinnar.  

Skipulagsheild 2 ákvað að setja áherslurnar fyrst á að undirbúa tæknileg atriði til að 

geta hafið innleiðingu beyond budgeting. Byrjað var að einfalda áætlunargerð, sem fól meðal 

annars í sér að hætta að áætla niður á einstaka fjárhagslykla og áætla frekar niður á svið 

skipulagsheildarinnar. Fyrst var stjórnendum sviða leyft að áætla bæði með beyond budgeting 

og með gömlu fjárhagsáætluninni. Svo var tekin ákvörðun um að segja alveg skilið við 

hefðbundna fjárhagsáætlun og allt hennar ferli. Tekin var inn rúllandi fjárhagsspá þar sem 

spáin er uppfærð fjórum sinnum á ári. Þetta tók sinn tíma þar sem setjast þurfti niður með 

starfsfólki og útskýra fyrir þeim breytingar. Þessu fylgdi mikil greiningarvinna, þar sem 

starfsmenn voru vanir að horfa á hvern fjárhagslykil og gátu séð hvar frávik lágu allt niður í 

litlar kostnaðarstöðvar, svo sem kostnað við prentun. Með innleiðingu beyond budgeting er 

hins vegar skoðað heildarfrávik, eins og í öllum skrifstofukostnaði. Nú er skipulagsheildin að 

vinna að markmiðasetningu, þar sem starfsmenn setja sér markmið og stjórnendur einstakra 

sviða fá meira vald til að ákvarða markmið sviðanna í takt við beyond budgeting 

aðferðafræðina. Viðmældandinn hjá skipulagsheildinni telur mikilvægt að skoða 

fyrirtækjamenninguna og sjá hvaða aðferðir og tól er best að notast við. 

Skipulagsheild 3 hafði fyrst verið að skoða fjárhagsspá og ákvað í framhaldi að 

innleiða beyond budgeting aðferðafræðina. Ákveðið var að innleiða nokkur megingildi fyrst 

en ekki alla aðferðafræðina í heild sinni. Það hjálpaði til að skipulagsheildin hafði verið búin 

að nota ákveðin megingildi sem fylgja innleiðingu beyond budgeting án þess að það hafi 

verið gert vísvitandi. Byrjað var á að taka inn fyrstu fjögur megingildi beyond budgeting sem 

fól í sér að skipta út fjárhagsáætlun fyrir önnur spáferli og stjórntæki til að stýra fjárhagslegri 

stöðu skipulagsheildarinnar. Um mitt ár 2012 ákvað skipulagsheildin að segja alveg skilið við 

hefðbundna fjárhagsáætlun og nú er gerð rúllandi fjárhagsspá ársfjórðungslega. Það sem 

fylgir notkun rúllandi fjárhagsspá er að fleiri fundir eru haldnir þar sem fólk frá fjármálasviði 

sest niður með stjórnendum sviða og dótturfyrirtækja og skoðar stöðuna og spána fyrir næstu 

þrjá mánuði. Þá horfir skipulagsheildin á fjárhagsupplýsingar með öðrum hætti heldur en gert 

hafði verið áður þar sem nú eru skoðaðar breytingar milli ára. Hægt er að mestu leyti að áætla 

niður á bókhaldslykla en starfsfólki er frjálst að nota aðferðir hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 

en það er ekki stutt af fjármálasviði þar sem búið er að taka út gamla kerfið hjá þeim. 

Stjórnendur sviða og dótturfyrirtækja fá aukið vald til að hanna sínar áætlanir og er það eitt af 

markmiðum skipulagsheildarinnar að vera ekki með eitt áætlunarkerfi sem allir þurfa að 

fylgja. Þegar skoðuð er framsetning Bogsnes á innleiðingu beyond budgeting, sem fjallað var 
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um fyrr í ritgerðinni, þá telur viðmælandi skipulagsheildar 3 að þau séu komin með fyrsta 

skrefið í innleiðingu. Þá eru teknir þrír þættir hefðbundinnar fjárhagsáætluna; markmið, spá 

og meðhöndlun auðlinda, og þeim skipt niður í þrjú aðskild ferli. Skipulagsheildin er stödd á 

milli skrefa eitt og tvö þar sem ekki er byrjað að setja hlutfallsleg markmið heldur eru enn 

notuð árleg markmið (sjá mynd 3).  

7.2.4 Stuðningur frá starfsfólki 

Hjá skipulagsheild 1 var almennt góður stuðningur við breytingar sem fylgdu innleiðingu 

beyond budgeting. Flestu starfsfólki fannst gott að breyta til og þá helst þeir aðilar sem höfðu 

unnið lengi við gerð fjárhagsáætlana. Samt sem áður voru ekki allir starfsmenn sammála 

þessum breytingum en teymið sem vann að innleiðingu nýtti sér rökstuðning beyond 

budgeting. Þau sögðu frá hvernig gamla fjárhagsáætlunin væri orðin úreld og passi ekki 

lengur við það umhverfi sem skipulagsheildir starfa í nú til dags. Framkvæmdastjórar 

nokkurra sviða þar sem einingar voru mjög ólíkar tekjulega séð voru ekki nógu sáttir með 

breytingarnar og í þeim tilfellum var þeim leyft að áætla með gamla fjárhagsáætlunarkerfinu. 

Skipulagsheildin prófar sig áfram þar sem þau fara af stað með breytingar og ef það gengur 

ekki þá er farið til baka, þannig sjá þau hvað hentar og hvað hentar ekki. Áhersla er lögð á að 

upplýsingagjöf gangi vel á milli framkvæmdastjóra sviða og yfirstjórnenda. 

Framkvæmdarstjórum er gert það ljóst að þeir hafi umboð til þess að ákvarða í hvað fjármagn 

fer svo lengi sem sá kostnaður sé í hag skipulagsheildarinnar og ákvarðaður af skynsemi. 

Stjórnendur sviða eiga að geta ákvarðað í hvað á að úthluta kostnaði og hvað ekki án þess að 

þurfa að hafa samráð við yfirstjórnendur. 

Skipulagsheild 2 fann fyrir miklum stuðningi frá starfsfólki við innleiðingu beyond 

budgeting. Einn starfsmaður hefur haldið að mestu utan um innleiðinguna og hefur sótt 

fyrirlestra og ráðstefnur erlendis. Þá hefur einn af stjórnendum skipulagsheildarinnar unnið 

við innleiðingu beyond budgeting áður og studdi því við verkefnið. Stjórnendur eru að verða 

vanir nýja kerfinu og leiða starfsfólk sitt áfram. Lítil andstaða myndaðist en samt sem áður 

var erfitt að fá suma einstaklinga úr þeirri vinnu sem tengdist hefðbundinni fjárhagsáætlun 

þar sem áætlað var í smáatriðum. Þó svo að skipulagsheildin sé ekki lengur að vinna með 

gamla fjárhagsáætlunarkerfið, þá fær starfsfólk að hafa fjárhagsskjöl eftir sínu höfði svo lengi 

sem það hjálpar þeim og skipulagsheildinni.  

Viðmælandinn hjá skipulagsheild 3 hafði svipaða sögu að segja þar sem mjög lítil 

andstaða var á meðal starfsfólks við innleiðingu beyond budgeting. Starfsmenn 

skipulagsheildarinnar voru spenntir fyrir þeim breytingum sem voru áætlaðar. Viðmælandinn 
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kynnti sér beyond budgeting og bar hugmyndina undir yfirmann sinn og þar næst 

fjármálastjóra sem samþykkti breytingarnar. Allir voru mjög hlynntir því að taka inn fyrstu 

fjögur megingildi aðferðafræðinnar sem og að taka upp rúllandi fjárhagsspá og ásamt 

breytingum á úthlutun auðlinda.  

7.2.5 Ávinningur 

Hjá skipulagsheild 1 hefur sú vinna sem lögð er í áætlunargerð hjá mörgum starfsmönnum 

orðið mun einfaldari þar sem ekki fer eins mikill tími og áður í gerð fjárhagsáætlunar. 

Skipulagsheildin er einnig að sjá mun meiri skilvirkni þar sem færri klukkustundum er eitt í 

áætlunarferlið. Á heildina litið er hugarfar starfsmanna smátt og smátt að breytast. 

Viðmælandinn tekur fram að breytingarnar gerast oft hægar hjá stórum skipulagsheildum 

með mikinn starfsmannafjölda heldur en hjá þeim með færri starfsmenn. Skipulagsheildin 

hefur verið að ná árangri í að fá fólk til að bera saman frammistöðu á milli ára til að sjá hvort 

þau séu að ná árangri í stað þess að bera sig saman við fyrir fram ákveðnar fjárhagstölur.  

Skipulagsheild 2 er ánægð með sína vegferð. Þau fá mun tíðari upplýsingar, vita betur 

hvar þau eru stödd og eru fljótari að taka ákvarðanir og bregðast við. Þá eru stjórnendur mun 

meðvitaðri um gang mála. Innleiðing beyond budgeting hefur einnig ýtt skipulagsheildinni 

framarlega í tæknimálum þar sem uppgjörið tekur minni tíma, enda nauðsynlegt til að geta 

uppfært rúllandi fjárhagsspá. Skipulagsheildin finnur fyrir aukinni skilvirkni og betri 

ákvarðanatöku.  

Ávinningur sem skipulagsheild 3 telur sig hafa öðlast við innleiðingu beyond 

budgeting er mun meiri sveigjanleiki og viðbragðsflýtir við breytingum, heldur en þegar 

notuð var hefðbundin fjárhagsáætlun. Stærsta breytingin er meira samstarf á milli deilda. Þar 

sem rúllandi fjárhagsspá er uppfærð á þriggja mánaðarfresti, eru oftar haldnir fundir á milli 

sviða um stöðu mála. Þar er farið yfir hvernig sala eða annað hefur verið að ganga og ef 

eitthvað er ekki á réttri leið er fundin ástæðan þess og hvernig hægt sé að laga vandamálið. 

Með því að eiga þessa fundi oftar en einu sinni á ári þá hefur samstarf á milli sviða aukist en 

það er einmitt eitt af markmiðum beyond budgeting að auka teymisvinnu þvert á svið 

skipulagsheildar.  

7.2.6 Framtíðin 

Viðmælandinn hjá skipulagsheild 1 telur að það þurfi að keyra breytingarnar nokkrum 

sinnum í gegn til að sjá hvað þarf að gera betur í framtíðinni. Þá telur hann að breytingar á 

kerfinu þar sem skýrslur eru komnar á vefviðmót, muni hjálpa skipulagsheildinni að spara 

enn meiri tíma og vinnu og veita aukið öryggi. Næstu skref eru að festa allar þessar 
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breytingar á ferlum og kerfum í sessi. Skipulagsheildin leggur áherslu á stöðugar umbætur og 

að taka inn aðferðafræði beyond budgeting í smáum skrefum. Þá tekur viðmælandinn það 

fram að þegar horft er til skipulagsheilda sem hafa langa sögu að baki og eru komnar með 

sterka fyrirtækjamenningu þá er ekki hlaupið að því að breyta öllu á einni nóttu. Það taki 

langan tíma að breyta hvernig fólk vinnur og hvernig það hugsar. Með því að taka þau skref 

sem skipulagsheildinni finnst þau geta tekið og unnið eitt í einu, þá er hægt að ná smátt og 

smátt betri árangri. Þá segir viðmælandinn:  

Mikilvægt er að hafa í huga þegar horft er til hvaða aðferðafræði sem er, að 
taka ekki alla aðferðafræðina og innleiða hana á sig. Maður má ekki breyta 
sér til að henta aðferðafræðinni, heldur taka það sem hentar 
skipulagsheildinni og aðlaga það að sinni starfsemi. Með því að taka hinar 
ýmsu breytingar í smáum skrefum er hægt að ná langt án þess að rugga 
bátnum of mikið. 

Skipulagsheild 2 áætlar að leggja meira upp úr hlutfallslegri markmiðasetningu í 

framtíðinni. Viðmælandinn telur að skipulagsheildin muni fara lengra í að innleiða beyond 

budgeting og jafnvel að innleiða aðferðafræðina að fullu þar sem stuðningurinn sé mikill 

innan skipulagsheildarinnar. Einnig telur viðmælandinn að beyond budgeting aðferðafræðin 

sé komin til að vera hjá skipulagsheildinni og sér ekki fyrir sér að þau snúi aftur í hefðbundna 

fjárhagsáætlun.  

Eins og er þá er innleiðing beyond budgeting hjá skipulagsheild 3 í biðstöðu og ekki 

hafa verið teknar neinar ákvarðanir með framhaldið. Mikið annað er að gera hjá 

skipulagsheildinni þessa stundina og telja þau ekki tímabært að fara í næstu skref beyond 

budgeting strax. Ekki hefur verið tekin mikil umræða um að fara lengra þar sem mörg 

viðkvæm málefni koma til sögu, eins og bónusgreiðslur. Því hefur hingað til verið ákveðið að 

halda sig fyrir utan málefni sem tengjast umbun starfsmanna. Skipulagsheildin er alþjóðleg 

og því eru launa- og bónusgreiðslur misjafnar eftir löndum. Viðmælandinn tekur fram: 

Þegar innleidd er aðferðafræði beyond budgeting þá er það rosalega stór 
breyting á fyrirtækjamenningu og tekur langan tíma að innleiða. 
Stjórnendur þurfa að átta sig á því að það er ekki verið að bæta hvernig þeir 
eigi að reka skipulagsheildirnar, heldur er verið að breyta því á 
byltingakenndan hátt, þar sem hlutverk stjórnandans fer frá því að stýra, 
yfir í að styðja við starfsfólk.  

Því telur hann skiljanlegt að stjórnendur vilji fara hægt í innleiðingu beyond 

budgeting aðferðafræðinnar.  
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8. Umræða  

Umræðukafli skiptist í fjóra undirkafla þar sem leitast er við að svara hverri 

rannsóknarspurningu. Niðurstöður spurningakönnunar og djúpviðtala verða greind með tilliti 

til fræðilegrar umfjöllunar sem farið var yfir í þessari ritgerð.  

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig íslenskar skipulagsheildir standa 

þegar kemur að notkun og viðhorfi til aðferða sem betrumbæta áætlunargerð í 

stjórnunarlegum tilgangi. Rannsakendur vildu skoða hvort hefðbundin fjárhagsáætlun, sem 

hefur sætt mikilli gagnrýni, sé enn mikið notuð á meðal íslenskra skipulagsheilda. 

Rannsakaðar voru tvær aðferðir til að bæta vankanta hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Sú fyrri 

var rúllandi fjárhagsspá og sú seinni var beyond budgeting. Skoðað var hvernig notkun á 

rúllandi fjárhagsspá er háttað á meðal íslenskra skipulagsheilda og hvort þær telji spána 

virðisaukandi. Þá var skoðað hvaða ávinning skipulagsheildir sjá við innleiðingu beyond 

budgeting og hvar þær skipulagsheildir eru staddar sem eru byrjaðar að innleiða 

aðferðafræðina. 

8.1 Er hefðbundin fjárhagsáætlun enn í fullri notkun og telja skipulagsheildir áætlunina 

virðisaukandi?  

Hefðbundin fjárhagsáætlun hefur mikið verið gagnrýnd í gegnum tíðina. Þó telja sumir 

fræðimenn, til dæmis Shim og félagar (2011), að fjárhagsáætlun sé nauðsynlegur þáttur til að 

skipulagsheild geti starfað á skilvirkan hátt. Rannsókn ritgerðar leiddi í ljós að um 85% 

íslenskra skipulagsheilda sem tóku þátt, nota hefðbunda fjárhagsáætlun í stjórnunarlegum 

tilgangi. Þessi niðurstaða er í samræmi við rannsókn Libby og Lindsay (2010) sem var gerð í 

Norður Ameríku og sýndi að um 80% skipulagsheilda notuðu hefðbundna fjárhagsáætlun í 

stjórnunarlegum tilgangi. Þá töldu um 49% svarenda í rannsókn ritgerðarinnar að litlar eða 

engar líkur séu á því að þeirra skipulagsheild muni leggja niður fjárhagsáætlun næstu þrjú 

árin. Hins vegar kom út úr rannsókn Libby og Lindsay (2010) að 94% skipulagsheilda sem 

notuðu hefðbundna fjárhagsáætlun áætluðu ekki að leggja hana niður í komandi framtíð. Út 

frá þessum niðurstöðum er óhætt að álykta að hefðbundin fjárhagsáætlun sé enn mikið notuð 

á meðal íslenskra skipulagsheilda. Þó virðist vera að íslenskar skipulagsheildir séu líklegri til 

að leggja niður hefðbundna fjárhagsáætlun á komandi árum en skipulagsheildir úr rannsókn 

Libby og Lindsay (2010), enda eru sex ár á milli rannsókna og gæti verið að 

viðhorfsbreytingar hafi orðið gagnvart hefðbundinni fjárhagsáætlun. 

 Ein helsta gagnrýni hefðbundinnar fjárhagsáætlunar er að hún skapi lítið virði miðað 

við þann tíma sem fer í gerð hennar. Gagnrýnendur telja að skipulagsheildir eyði um 12-20 
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vikum í gerð fjárhagsáætlunarinnar. Niðurstöður rannsóknar Libby og Lindsay (2010) sýndu 

fram á að gerð fjárhagsáætlunar á meðal skipulagsheilda í Norður Ameríku tæki mun minni 

tíma en gagnrýnendur vilja meina. Að meðaltali tók það skipulagsheildir í Kanada 6 vikur og 

í Bandaríkjunum 10 vikur að útbúa fjárhagsáætlun. Einnig kom út úr rannsókn þeirra að um 

60% skipulagsheilda í Norður Ameríku telja að fjárhagsáætlun sé virðisaukandi. Rannsókn 

þessarar ritgerðar gaf svipaðar niðurstöður þar sem um 90% skipulagsheilda sem nota 

hefðbundna fjárhagsáætlun, eyða 10 vikum eða styttri tíma í gerð fjárhagsáætlunar. Einnig 

kom í ljós að þátttakendum fannst notkun fjárhagsáætlana virðisaukandi, þar sem um 76% 

svarenda voru sammála því að notkun fjárhagsáætlana væri virðisaukandi fyrir skipulagsheild 

þeirra. Út frá þessum niðurstöðum er ljóst að helsta gagnrýni hefðbundinnar fjárhagsáætlunar 

á ekki við um stóran hluta íslenskra skipulagsheilda sem voru í úrtaki rannsóknarinnar. 

Hins vegar má deila um það hversu mikið virðisaukandi hefðbundin fjárhagsáætlun er 

miðað við þann tíma sem fer í gerð hennar. Allar þrjár skipulagsheildirnar sem teknar voru í 

djúpviðtöl töldu helstu ástæðu þess að segja skilið við hefðbundna fjárhagsáætlun væri að 

ferlið skilaði ekki tilætluðum virðisauka miðað við þann tíma sem tók að útbúa áætlunina. 

8.2. Hvernig er notkun rúllandi fjárhagsspár háttað á meðal íslenskra skipulagsheilda? 

Rannsókn Páls Ríkharðssonar og félaga (2015) leiddi í ljós að rúllandi fjárhagsspá var á 

meðal þekktustu aðferða til að bæta stjórnunarreikningsskil á meðal íslenskra 

skipulagsheilda. Um 14% svarenda sögðust ekki þekkja hugtakið rúllandi fjárhagsspá. Í 

rannsókn þessarar ritgerðar voru um 33% skipulagsheilda sem uppfærðu rúllandi fjárhagsspá. 

Af þeim skipulagsheildum sem notuðu ekki rúllandi fjárhagsspá töldu um 34% svarenda 

þeirra að miklar líkur væru á því að taka hana upp næstu þrjú árin. Þessar niðurstöður 

samræmast því sem kom fram í rannsókn PwC (2011) þar sem 41% svarenda notuðu rúllandi 

fjárhagsspá og 22% stefndu að notkun aðferðarinnar. Því má álykta að skipulagsheildir á 

Íslandi séu byrjaðar að nýta sér aðferð rúllandi fjárhagsspár og að fjöldi þeirra fari vaxandi á 

komandi árum. 

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð þá telja fræðimenn skynsamlegast að 

rúllandi fjárhagsspá sé uppfærð að minnsta kosti ársfjórðungslega og að auðvelt eigi að vera 

að útbúa spána á einum degi. Í spurningakönnun ritgerðar kom í ljós að meira en helmingur 

þeirra skipulagsheilda sem nota rúllandi fjárhagsspá, uppfæra spána ársfjórðungslega og um 

22% uppfæra hana mánaðarlega. Þá töldu 31% svarenda að það tæki einn vinnudag eða 

minna að útbúa rúllandi fjárhagsspá hjá þeirra skipulagsheildum og um 38% svarenda töldu 

að það tæki um 2-4 vinnudaga. Af þessum niðurstöðum má sjá að stór hluti íslenskra 
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skipulagsheilda uppfæra rúllandi fjárhagsspá eins og fræðimenn telja skynsamlegast. Hins 

vegar virðist sem meiri hluti skipulagsheildanna taki lengri tíma en einn vinnudag í að 

uppfæra rúllandi fjárhagsspá. 

Talið er að rúllandi fjárhagsspá auki skilvirkni skipulagsheilda og skili auknu virði. Út 

úr spurningakönnun þessarar ritgerðar kom fram að um 96% skipulagsheilda sem nota 

rúllandi fjárhagsspá voru sammála um að aðferðin skili auknu virði og 49% skipulagsheilda 

sem ekki nota rúllandi fjárhagsspá voru því einnig sammála. Því má sjá að þær 

skipulagsheildir sem nota rúllandi fjárhagsspá telja frekar að aukið virði fylgi notkun hennar, 

en þær sem ekki uppfæra spána.  

8.3 Hvar eru skipulagsheildir sem tekið hafa upp beyond budgeting staddar í 

innleiðingu aðferðafræðinnar og hvernig hefur þeim gengið? 

Rannsókn ritgerðar sýndi að þrátt fyrir að aðferðafræði beyond budgeting sé nýleg á Íslandi 

þá voru samt sem áður 10 skipulagsheildir í úrtaki staddar í innleiðingu og um 14% 

þátttakenda sem þekktu til beyond budgeting töldu miklar líkur á að aðferðafræðin yrði 

innleidd hjá sinni skipulagsheild næstu þrjú árin. Þá voru um 33% þátttakenda sem þekktu 

ekki til aðferðafræðinnar sem er í samræmi við rannsókn Páls Ríkharðssonar og félaga (2015) 

þar sem 34% sverenda þekktu ekki til aðferðafræðinnar. Þetta þykir góð útbreiðsla miðað við 

að 4 ár (2012) eru síðan fyrsta skipulagsheildin byrjaði að innleiða þessa aðferðafræði. Einnig 

má álykta út frá rannsókninni að ágætis þekking sé til staðar á aðferðafræði beyond budgeting 

á meðal íslenskra skipulagsheilda. 

Spurningakönnun ritgerðar leiddi einnig í ljós að allar skipulagsheildir sem eru í 

innleiðingu beyond budgeting hafa innleitt aðferðafræðina að hluta til en engin að fullu. Þá 

töldu helmingur svarenda þeirra skipulagsheilda sem eru í innleiðingu að miklar líkur væru á 

því að innleiða aðferðafræðina að fullu. Í djúpviðtölum kom fram að viðmælendur töldu ekki 

nauðsynlegt fyrir skipulagsheildina að innleiða beyond budgeting aðferðafræðina í heild 

sinni. Þau áætla frekar að taka inn þau megingildi aðferðafræðinnar sem henta þeirra 

starfsemi. Þó þótti þeim vert að skoða alla aðferðafræðina en töldu ekki víst hvort öll 

megingildi beyond budgeting yrðu innleidd. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Libby og Lindsay (2010). Þar telja rannsakendur að skipulagsheildir ættu ekki að einblína á 

að taka inn alla aðferðafræði beyond budgeting heldur skoða aðferðafræði fjárhagsáætlunar 

og beyond budgeting saman og sjá hvað hentar skipulagsheildinni. Þá komu ólíkar skoðanir 

fram í djúpviðtölum á því hvernig innleiðing ætti að fara fram. Viðmælendur skipulagsheilda 

1 og 3 töldu mikilvægt að innleiða beyond budgeting aðferðafræðina í litlum skrefum. Hins 



50 

vegar taldi viðmælandi skipulagsheildar 2 ekki hagstætt að taka of smá skref í innleiðingu 

aðferðafræðinnar þar sem mikill kostnaður fylgir breytingunum. Greinilegt er því að íslenskar 

skipulagsheildir sem staddar eru í innleiðingu beyond budgeting leggja ekki áherslu á að 

innleiða aðferðafræðina í heild sinni heldur þá hluta sem henta þeirra starfsemi. Þá er einnig 

ljóst að mikilvægt er að skoða hversu hratt innleiðing fer fram og þann kostnað sem henni 

fylgir. 

Þegar skoðuð eru hin tólf megingildi aðferðafræði beyond budgeting sýndi 

spurningakönnun að þau helstu megingildi sem íslenskar skipulagsheildir fylgja eru áætlanir 

og spár (e. plans and forecasts), úthlutun auðlinda (e. resource allocation) og taktur (e. 

rhythm). Þá kom einnig fram í djúpviðtölum að skipulagsheildirnar eru búnar að einfalda 

áætlunargerðina og taka upp rúllandi fjárhagsspá. Rannsóknin sýndi fram á að fæstar 

skipulagsheildir fylgja megingildinu umbun (e. rewards). Viðmælandi hjá skipulagsheild 3 

taldi það vera viðkvæmt málefni og erfitt að innleiða fyrir skipulagsheildina þar sem þau 

starfa út um allan heim, þar sem fyrirtækjamenning er misjöfn. Því má segja að íslenskar 

skipulagsheildir sem eru í innleiðingu beyond budgeting hafa innleitt rúllandi fjárhagsspá og 

leggja mestu áherslu á að breyta áætlunar- og spáferli í innleiðingunni. Þá virðist sem 

skipulagsheildirnar hafi breytt því hvernig úthlutun auðlinda gangi fyrir sig og dreift 

ákvörðunarvaldi. Hins vegar er greinilegt að bónusgreiðslur og laun starfsmanna geta verið 

viðkvæmt málefni og því leggi íslenskar skipulagheildir ekki áherslu á það megingildi við 

innleiðingu beyond budgeting aðferðafræðinnar. 

8.4 Hvaða ávinning telja skipulagsheildir fylgja innleiðingu beyond budgeting? 

Komið hefur fram í þessari ritgerð að fræðimenn telji að innleiðing beyond budgeting auki 

skilvirkni sem leiðir til virðisaukningar fyrir skipulagsheildir. Af þeim skipulagsheildum sem 

staddar eru í innleiðingu voru flestir svarendur sammála að aðferðafræðin auki virði 

skipulagsheilda þeirra. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að af þeim þátttakendum þar sem 

skipulagsheild þeirra var ekki að innleiða beyond budgeting þá voru rúmlega þriðjungur sem 

töldu beyond budgeting gæti aukið virði skipulagsheilda þeirra. Út frá þessum niðurstöðum er 

greinilegt að skipulagsheildir sem eru í innleiðingu beyond budgeting telja aðferðafræðina 

meira virðisaukandi, enda hafa þær skipulagsheildir meiri reynslu af aðferðafræðinni og 

hvernig hún virkar fyrir þeirra starfsemi. 

 Þegar þátttakendur rannsóknar voru spurðir út í ávinningana, þá sögðu flestir svarenda 

að aukinn viðbragðsflýtir við breytingum í innra og ytra umhverfi vera ávinning beyond 

budgeting. Í djúpviðtölum mátti einnig greina að allar þrjár skipulagsheildirnar finni fyrir 
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auknum viðbragðsflýti við breytingum þar sem rúllandi fjárhagsspá er uppfærð oftar á ári en 

hefðbundin fjárhagsáætlun og samvinna orðin meiri á milli deilda. Greinilegt er að 

skipulagsheildir telja að innleiðing beyond budgeting leysi vel vandamál hefðbundinnar 

fjárhagsáætlunar, sem talin er takmarka viðbragðsflýti og geti hindrað breytingar. 
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9. Lokaorð 

Ljóst er að hefðbundin fjárhagsáætlun er enn mikið notuð sem stjórntæki á meðal íslenskra 

skipulagsheilda. Þá fannst flestum íslenskum skipulagsheildum hefðbundin fjárhagsáætlun 

virðisaukandi og er greinilegt að gerð hennar taki ekki eins mikin tíma og gagnrýnendur telja. 

Þó var áhugavert að heyra viðmælendur djúpviðtala segja að ástæða þess að sagt var skilið 

við hefðbundna fjárhagsáætlun vera þá að hún skilaði litlu virði miðað við þann tíma sem tók 

að útbúa áætlunina. Rannsakendur telja því að deila megi um hversu virðisaukandi 

hefðbundin fjárhagsáætlun er miðað við þann tíma sem fer í gerð hennar. Þá vekur einnig 

athygli að fleiri íslenskar skipulagsheildir áætli að víkja frá notkun hefðbundinnar 

fjárhagsáætlunar heldur en fyrri rannsókn í Norður Ameríku sýndi fram á. Því verður 

spennandi að sjá hvernig þróun á notkun hefðbundinnar fjárhagsáætlunar verður á meðal 

íslenskra skipulagsheilda í komandi framtíð og hvort fleiri skipulagsheildir taki inn rúllandi 

fjárhagsspá til að bæta fjárhagsáætlunarferlið. Auk þess virðist vera að aðferðafræði beyond 

budgeting sé að ryðja sér til rúms á meðal íslenskra skipulagsheilda en að innleiðing 

aðferðafræðinnar sé tekin í litlum skrefum. Þá verður áhugavert að sjá hversu langt íslenskar 

skipulagsheildir fari í að innleiða megingildi beyond budgeting aðferðafræðinnar og hvort 

fleiri ávinningar innleiðingar komi í ljós.  

 Þá vekur það athygli og spurningar að þrátt fyrir mikla umfjöllun og efasemdir um 

þær leiðir sem skipulagsheildir eigi að taka í áætlunarferli sínu til að auka skilvirkni í stjórnun 

og eftirliti, þá var samt sem áður almenn ánægja á meðal flestra skipulagsheilda með 

stjórnunaraðferðir við reikningsskil. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru að erfitt sé að alhæfa niðurstöður á allar 

íslenskar skipulagsheildir þar sem ekki var hægt að framkvæma nógu stóra rannsókn. 

Misjafnt getur verið hvernig þátttakendur spurningakönnunar og djúpviðtala túlka 

viðfangsefni ritgerðarinnar sem gæti hafa leitt til villandi upplýsinga. Þá telja rannsakendur 

að vankantar spurningakönnunarinnar séu að spurt var um viðfangsefni sem ekki er sjálfsagt 

að allir þátttakendur þekki til. Hins vegar var reynt eftir bestu getu að útskýra hugtök og 

þátttakendur ekki látnir svara spurningum varðandi hugtak sem þeir þekktu ekki til. Þá voru 

aðeins tekin djúpviðtöl við þrjár skipulagsheildir. Betra hefði verið að fá fleiri sjónarhorn á 

viðfangsefnið. Viðtölin fóru fram í gegnum samskiptaforritið skype sem gæti hafa leitt af sér 

misskilning á milli viðmælanda og rannsakenda þar sem erfiðara getur reynst að eiga góð 

samskipti í gegnum netið en í eigin persónu. Reynt var að lágmarka þau áhrif með því að hafa 

spurningar einfaldar svo viðmælendur skildu sem best hvað væri spurt um.  
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Rannsakendur telja það nauðsynlegt að gerðar verði fleiri rannsóknir á aðferðum til að 

bæta stjórnunarreikningsskil á meðal íslenskra skipulagsheilda. Vert væri að kanna hvernig 

viðhorf skipulagsheilda og notkun á aðferðafræði beyond budgeting verður næstu árin þar 

sem aðferðafræðin er nýstárleg á Íslandi og ekki mikil reynsla komin á hana í dag. Þá væri 

fróðlegt að sjá hvort íslenskar skipulagsheildir sem nú þegar eru að innleiða beyond 

budgeting hafa gengið lengra í innleiðingu, ásamt því að sjá hversu margar skipulagsheildir 

bætist í hóp þeirra. Hægt væri að kanna betur og kafa dýpra í aðferðafræði beyond budgeting 

og skoða innleiðingu með tilliti til atvinnugreina. Eins og komið hefur fram þá hefur rúllandi 

fjáhagsspá misjafnan tilgang eftir þvi hvort aðferðin er notuð samhliða hefðbundinni 

fjárhagsáætlun eða innleidd samhliða beyond budgeting aðferðafræðinni. Áhugavert væri því 

að skoða betur þessar tvær hliðar á notkun rúllandi fjárhagsspár og ávinninga sem henni 

fylgja. 

Í því hraða samfélagi sem við búum við í dag er mikilvægt að skipulagsheildir 

aðlagist breyttu rekstrarumhverfi á skjótan máta til að öðlast samkeppnisforskot og viðhalda 

hagkvæmni í rekstri. Það er von rannsakenda þessarar ritgerðar að beyond budgeting 

aðferðafræðin nái fótfestu á Íslandi þar sem áhrifin af innleiðingu hennar eru jákvæð á öll 

svið skipulagsheilda.  
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Viðauki A - Spurningalisti  

Kæri þátttakandi. 
 
Þakka þér fyrir að taka þátt! 
Þessi könnun er á vegum Sigríðar Óskar Ingimundardóttur og Telmu Maríu Jónsdóttur, 
viðskiptafræðinema við Háskólann í Reykjavík, vegna BSc lokaverkefnis. Leiðbeinendur eru 
þær Hrefna Sigríður Briem og María Arthúrsdóttir. Verkefnið fjallar um fjárhagsáætlanir og 
innleiðingu og notkun nýrra stjórnunaraðferða við reikningsskil. Könnun þessi er framkvæmd 
til að athuga hvernig íslensk fyrirtæki standa og hvert þau stefna þegar kemur að notkun 
fjárhagsáætlana og innleiðingu nýrra aðferða. Þátttakendur eru beðnir um að svara 
spurningunum eftir bestu getu en er hvorki skylt að svara einstaka spurningum né 
spurningalistanum í heild sinni. Aðeins á að haka við einn svarmöguleika í hverri spurningu 
nema annað sé tekið fram. Fullum trúnaði er heitið og eru svör einstakra þátttakenda og 
fyrirtækja sem þeir svara fyrir á engan hátt rekjanleg. 
 
Ef upp vakna spurningar eða vandkvæði hikaðu ekki við að hafa samband við okkur á 
netföngin: 
sigriduroi13@ru.is eða telmaj13@ru.is 
 
Kær fyrir fram þökk, 
Sigríður Ósk og Telma María 
 

1. Hver er fjöldi starfsmanna hjá fyrirtæki þínu? 
• 10 eða færri 
• 11-50 
• 51-100 
• 101-250 
• 251 eða fleiri 

 
2. Notar fyrirtækið hefðbundna fjárhagsáætlun sem stjórnunartæki?  

Hér er átt við að notuð sé hefðbundin fjárhagsáætlun til að hafa eftirlit og meta frammistöðu 
stjórnenda og starfsmanna út frá settum fjárhagslegum markmiðum fyrir ákveðið tímabil. 

• Já  
• Nei  - farið er í spurningu 6. 

 
3. Hversu langan tíma tekur það fyrirtækið að útbúa fjárhagsáætlun fyrir hvert 

fjárhagsár? 
• 5 vikur eða styttri tíma 
• 6-10 vikur 
• 11-15 vikur 
• 16-20 vikur 
• 21 vikur eða lengri tíma 

 
4. Hversu sammála eða ósammála ertu því að hefðbundin fjárhagsáætlun sem 

stjórnunartæki sé að skapa virði fyrir fyrirtæki þitt? 
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• Mjög sammála 
• Fremur sammála 
• Í meðallagi 
• Fremur ósammála 
• Mjög ósammála 

5. Hversu miklar eða litlar líkur eru á því að fyrirtækið muni leggja niður hefðbundna 
fjárhagsáætlun næstu þrjú árin og taka upp aðrar aðferðir? 

• Mjög miklar 
• Fremur miklar  
• Í meðallagi miklar/litlar 
• Fremur litlar 
• Mjög litlar 

 
6. Uppfærir fyrirtæki þitt rúllandi fjárhagsspá (e. rolling forecasting)? 

• Já 
• Nei  -farið er í spurningu 11. 

 
7. Hversu oft er rúllandi fjárhagsspá uppfærð hjá fyrirtækinu? 

• Á sex mánaða fresti 
• Ársfjórðungslega 
• Mánaðarlega 
• Vikulega 
• Eftir þörfum 

 
8. Hversu marga vinnudaga tekur það að uppfæra rúllandi fjárhagsspá fyrirtækisins? 

• 1 vinnudag eða minna 
• 2-4 vinnudaga 
• 5-7 vinnudaga 
• 8-10 vinnudaga 
• 11 vinnudaga eða fleiri 

 
9. Hverjir af eftirtöldum aðilum koma að gerð rúllandi fjárhagsspár hjá fyrirtæki þínu? 

 
           Já  Nei 

• Stjórnendur 
• Millistjórnendur 
• Deildarstjórar 
• Framlínustjórnendur 
• Aðrir starfsmenn 

 
10. Hversu sammála eða ósammála ertu því að rúllandi fjárhagsspá skapi aukið virði fyrir 

fyrirtæki þitt? 
• Mjög sammála 
• Fremur sammála 
• Í meðallagi 
• Fremur ósammála 
• Mjög ósammála 
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Farið svo í spurningu 13. 
 

11. Hversu miklar eða litlar líkur eru á því að fyrirtæki þitt muni taka upp rúllandi 
fjárhagsspá næstu 3 árin? 

• Mjög miklar 
• Fremur miklar 
• Í meðallagi miklar/litlar 
• Fremur litlar 
• Mjög litlar/engar 

 
12. Hversu sammála eða ósammála ertu því að notkun rúllandi fjárhagsspá gæti aukið 

virði fyrir fyrirtæki þitt? 
• Mjög sammála 
• Fremur sammála 
• Í meðallagi 
• Fremur ósammála 
• Mjög ósammála 

 
13. Hefur þú heyrt um aðferðafræði "beyond budgeting"? 

• Já 
• Nei   -farið í spurningu 22. 

 
14. Hefur fyrirtæki þitt innleitt beyond budgeting aðferðafræði? 

• Já, að fullu  -fara á spurningu 16. 
• Já, að hluta til 
• Nei   -fara í spurningu 18. 

 
15. Hversu miklar eða litlar líkur eru á því að fyrirtæki þitt muni innleiða beyond 

budgeting að fullu á næstu þremur árum? 
• Mjög miklar 
• Fremur miklar 
• Í meðallagi miklar/litlar 
• Fremur litlar 
• Mjög litlar/engar 

 
16. Hversu sammála eða ósammála ertu því að innleiðing Beyond Budgeting sem 

stjórnunarmódel skapi aukið virði fyrir fyrirtæki þitt? 
• Mjög sammála 
• Fremur sammála 
• Í meðallagi   -farið er í spurningu 21 
• Fremur ósammála  -farið er í spurningu 21 
• Mjög ósammála  -farið er í spurningu 21 

 
17. Hvaða ávinning telurðu að fyrirtækið hafi öðlast við innleiðingu beyond budgeting? 

 
                Já Nei 

• Aukinn viðbragðsflýtir við breytingum í innra og ytra umhverfi 
• Aukin samvinna og traust milli starfsfólks 
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• Betri nýting á vinnuafli og hæfara starfsfólk 
• Lægri kostnaður og/eða betri rekstrarárangur 
• Aukin tryggð viðskiptavina 
• Árangursríkari innleiðing á stefnu fyrirtækisins 

Farið í spurningu 21. 
 

18. Hversu miklar eða litlar líkur eru á því að fyrirtæki þitt muni innleiða Beyond 
Budgeting næstu 3 árin? 

• Mjög miklar 
• Fremur miklar 
• Í meðallagi miklar/litlar 
• Fremur litlar 
• Mjög litlar/engar 

 
19. Hversu sammála eða ósammála ertu því að innleiðing beyond budgeting sem 

stjórnunarmódel gæti aukið virði fyrir fyrirtæki þitt? 
• Mjög sammála 
• Fremur sammála 
• Í meðallagi    
• Fremur ósammála   
• Mjög ósammála    

 
20. Hvaða ávinning telurðu að fyrirtækið gæti öðlast við innleiðingu beyond budgeting? 

Já  Nei 
• Aukinn viðbragsflýtir við breytingum í innra og ytra umhverfi 
• Aukin samvinna og traust milli starfsfólks 
• Betri nýting á vinnuafli og hæfara starfsfólk 
• Lægri kostnaður og/eða betri rekstrarárangur  
• Aukin tryggð viðskiptavina 
• Árangursríkari innleiðing á stefnu fyrirtækisins 

 
21. Að hve miklu eða litlu leyti fylgir fyrirtæki þitt hinum tólf megingildum beyond 

budgeting? 
Hér fyrir neðan eru megingildi Beyond Budgeting aðferðafræðinnar. Fyrstu sex gildin falla undir 
grunnatriði forystu og síðari sex undir stjórnunarferli. Vinsamlega merktu við einn svarkost fyrir hvert 
gildi. 

1. Tilgangur (e. Purpose): Virkja og hvetja fólk í tengslum við metnaðarfull og 
djörf verkefni en ekki í kringum skammtíma fjárhagsleg markmið. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

2. Gildi (e. Values): Stjórna í gegnum sameiginleg gildi og viðmið en ekki með 
nákvæmum reglum og römmum. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

3. Gagnsæi (e. Transparency): Hafa upplýsingar aðgengilegar fyrir sjálfsmat, 
nýsköpun, lærdóm og eftirlit, ekki takmarka þær. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
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4. Skipulagsheild (e. Organisation): Leggja rækt við sterka fyrirtækjamenningu 
og skipuleggja vinnu í gegnum ábyrgðarfull teymi, koma í veg fyrir 
stéttaskiptingu, stigveldis stjórn og skrifræði.  
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 

 

5. Sjálfstæði (e. Autonomy): Treysta fólki og veita því frelsi til athafna; ekki 
refsa öllum ef einhver misnotar traustið. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

6. Viðskiptavinir (e. Customers): Allir ættu að tengja störf sín við þarfir 
viðskiptavina; forðast hagsmunaárekstra. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

7. Taktur (e. Rhythm): Skipuleggja stjórnunarferla þannig að þeir séu breytilegir 
í kringum sveiflur í rekstri og verkefni; ekki einungis í kringum almanaks árið. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

8. Markmið (e. Targets): Setja leiðbeinandi, metnaðarfull og hlutfallsleg 
markmið; forðast föst og afleidd markmið. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

9. Áætlanir og spár (e. Plans and forecasts): Gera áætlanagerð og spá að 
straumlínulöguðu og óhlutdrægu ferli; ekki að stífum og pólitískum athöfnum. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

10. Úthlutun auðlinda (e. Resource allocation): Ýta undir hugarfar sem er 
meðvitað um kostnað og gera auðlindir tiltækar eftir því sem þörf er á þeim; 
ekki einungis í gegnum árlega áætlunargerð. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

11. Mat á frammistöðu (e. Performance evaluation): meta frammistöðu á 
heildrænan hátt og með endurgjöf samstarfsfólks til að læra og þróast; ekki 
með mælingum einum saman eða aðeins fyrir umbun. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

12. Umbun (e. Rewards): Umbuna sameiginlegan árangur sem miðaður er við 
samkeppni; ekki þar sem árangur er miðaður við fasta frammistöðusamninga. 
Fullkomlega Að miklu leyti Að hluta til Að litlu leyti Alls ekki 
 

22. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu almennt með stjórnunaraðferðir við reikningsskil 
(e. management accounting) hjá fyrirtæki þínu? 

• Mjög ánægð(ur) 
• Fremur ánægð(ur) 
• Í meðallagi ánægð(ur)/óánægð(ur)  
• Fremur óánægð(ur) 
• Mjög óánægð(ur) 
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Viðauki B - Viðtalsrammi djúpviðtala 

 
Ástæður innleiðingar beyond budgeting 

1. Afhverju var ákveðið að fara í innleiðingu beyond budgeting? 

a. Hvað var það í þáverandi kerfi sem gerði það að verkum að ákveðið var að gera 

breytingar? 

2. Hvaðan kom frumkvæðið að verkefninu? 

a. Hvaðan kom stuðningurinn? 

b. Hvernig gekk að fá hann? 

Innleiðing beyond budgeting 

3. Hvænær var byrjað að taka inn og nýta aðferðafræði beyond budgeting?  

4. Hvaða skref voru ákveðin og hvernig var það gert?  

a. Hvaða breytingar voru gerðar á ferlum og kerfum? 

Staðan í dag 

5. Hversu langt eruð þið komin í að innleiða aðferðafræði beyond budgeting? 

6. Kom upp eða funduð þið fyrir mikilli andstöðu vegna breytinganna? 

a. Hvernig var tekið á því? 

Ávinningur 

7. Hver er ykkar mesti ávinningur út úr breytingunum? 

Framtíðin 

8. Hvernig sjáiði fyrir ykkur framtíðina?  

a. Áætlið þið að innleiða beyond budgeting að fullu? 

 

 


