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Útdráttur 

Aðferðarfræðin The 4 Disciplines of Execution hefur verið að ryðja sér rúms síðustu ár og 

hafa nokkur fyrirtæki hér á landi innleitt hana. Árangursmælikvarðar eru mikilvægur 

hlekkur þegar kemur að því að innleiða nýja stefnu með það að markmiði að bæta 

frammistöðu starfsmanna á mælanlegan máta. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða árangursmælikvarða og aðferðarfræði The 4 

Disciplines of Execution. Skoðaðir voru sérstaklega þættir eins og hvatning, streita, 

endurgjöf og þekking á 4DX og hvort að þessir þættir stuðli vel að bættri frammistöðu 

starfsmanna. Stjórnendur þurfa að vera opnir fyrir bættum leiðum og aðferðum sem og 

að fá starfsmenn með sér í innleiðingaferlið. 

Rannsóknin var megindleg og var sendur út spurningalisti til fjögurra fyrirtækja sem 

innleitt hafa aðferðafræðina hérlendis. Þátttakendur voru starfsmenn sem unnið hafa 

eftir 4DX og þekkja því vel til árangursmælikvarða. Heildarniðurstaða rannsóknarinnar er 

sú að með 4DX má auka starfsánægju og bæta frammistöðu starfsmanna. Aðferðafræðin 

mælist mjög vel fyrir meðal starfsmann og má draga af því þá ályktun að hún styrki enn 

frekar við skipulagsheildina. Sé 4DX aðferðarfræðinni fylgt rétt eftir af þekkingu getur hún 

bætt endurgjöf, aukið hvatningu og þar af leiðandi leitt til árangurs. Niðurstöður bentu 

enn frekar til að hægt sé að ná góðum árangri án þess að auka streitu starfsmanna. Yfir 

það heila eru áhrif árangursmælikvarða sem fylgja 4DX aðferðarfræðinni jákvæð. 
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Abstract 

The methodology The 4 Disciplines of Execution has been gaining ground during the past 

few years and several companies in Iceland have adopted it. Performance indicators are 

an important element when implementing a new policy with the goal to improve 

employee performance on a measureable scale.  

The purpose of this study was to take a look at performance indicators and the 

methodology of The 4 Disciplines of Execution. Specifically, factors such as 

encouragement, strain, feedback and the knowledge of 4DX were considered in order to 

see whether theses factors improve employee performance. Managers need to stay open 

for improved ways and methods as well as involve their employees in the implementation 

process. 

The study was quantitative and a questionnaire was sent to four companies that have 

implemented the methodology in Iceland. The participants were employees that have 

worked according to 4DX and are therefore well familiar with performance indicators. 

The overall result of the study is that with 4DX, the employee job satisfaction and 

performance can be improved. The methodology is popular amongst employees and the 

conclusion can be drawn that it further strengthens the performance improvements 

resulting from the use of performance indicators. If the 4DX methodology is properly and 

knowledgably adhered to it can improve feedback, increased encouragement and thus 

lead to success. Results furthermore indicated that good results could be obtained 

without increasing strain amongst employees. The overall effects of performance 

indicators that follow the 4DX methodology are positive.  
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1  Inngangur  

Árangursmælikvarðar (e. performance measures) eru mælitæki sem margar 

skipulagsheildir og fyrirtæki nýta sér til að mæla árangur og eftirfylgni. 

Árangursmælikvarðar geta verið uppsettir á ólíkan máta. Þegar fyrirtæki innleiða nýja 

stefnu eða eru í stefnumótun er ekki óalgengt að árangursmælikvarðar séu með í 

innleiðingarferlinu. Það er að mörgu að huga og ekki hvað síst hvernig mæta eigi þörfum 

og vilja starfsmanna, sem vissulega eru oft stór hluti af skipulagsheildinni. Þegar 

skipulagsheild byrjar að mæla er nauðsynlegt að yfirfara stefnuna sem fyrir er og setja sér 

markmið (Leifur Eysteinsson, 1999).  

Samkvæmt Niven (2006) er þó engin ein skilgreining til sem getur sagt til um hversu 

vel skilgreindir árangursmælikvarðar geta reynst skipulagsheildum (Niven, 2006). Það er 

vandasamt að fá fólk með sér og því hafa fyrirtæki oft notast við líkan af fyrirkomulagi sér 

til hliðsjónar og ósjaldan notast við stefnumiðað árangursmat (e. Balance scorecard). The 

4 Disciplines of Execution er aðferðarfræði sem nokkur fyrirtæki hér á landi hafa innleitt 

til að þjóna þeim tilgangi að breyta og betrumbæta starfsemi sína, þar sem starfsmenn 

setja sér markmið á mælanlegan hátt. Aðferðarfræðin er einföld og skilvirk en 

vandmeðfarin og þarfnast góðrar eftirfylgni, ásamt góðum leiðtogum sem stýra 

innleiðingunni. Þessi aðferðafræði verður hluti af þessari rannsókn. 

Höfundur gerði megindlega rannsókn á fjórum fyrirtækjum hér á landi sem innleitt 

hafa aðferðarfræðina The 4 Disciplines of Execution. Markmið hennar var að kanna hvaða 

upplifun starfsmenn hefðu almennt af árangursmælikvörðum sem og innleiðingunni með 

aðferðafræðinni The 4 Disciplines of Execution. 

1.1 Ástæða fyrir efnisvali 

Þegar fyrirtæki innleiða stefnu þá er algengt að eitthvað misfarist í innleiðingarferlinu. 

Höfundi langaði til að vita hvort það væri til einhver leið sem kennd er hér á landi eða vísir 

að henni sem hægt er að fara eftir til að meiri líkur séu á að innleiðing gangi betur fyrir 

sig. Í framhaldinu komst höfundur í kynni við aðferðarfræðina The 4 Disciplines of 

Execution og var þá ekki aftur snúið. Höfundur ákvað að taka fyrir einn anga úr 

aðferðarfræðinni til að kynna sér betur og valdi árangursmælikvarða, því þeir vöktu 
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mestan áhuga. Tilgangurinn með því var að kynnast hvernig árangursmælikvarðar virka á 

starfsmenn fyrirtækja sem hafa oftar en ekki í nógu að snúast.  

1.2 Markmið rannsóknarinnar  

Rannsókn þessi er meistaraverkefni í viðskiptafræðum við Háskóla Íslands. Tilgangurinn 

með rannsókninni er að skoða stefnumótun og innleiðingu stefnu í fyrirtæki, sem leggja 

áherslu á árangursmælikvarða og kanna hvort árangursmælikvarðar séu árangursríkir að 

mati starfsmanna og stjórnenda, ásamt því að kanna hvort ný innleiðing skili árangri til 

erfiðis. Til að fá svör við því óskaði höfundur eftir upplýsingum frá þeim fyrirtækjum sem 

innleitt hafa aðferðarfræðina The 4 Disciplines of Execution sem mælitæki til að ná 

markmiðum sínum.  

Markmið rannsóknarinnar er að draga upp mynd af því hvað það er sem skiptir máli 

við innleiðingu og hvað það er sem þykir mikilvægast til að árangursmælikvarðar 

heppnist. Markmiðið er ekki að alhæfa heldur einungis veita innsýn og gefa hugmynd um 

hvernig íslensk fyrirtæki takast á við innleiðingu á nýjum starfsháttum og hvað það er sem 

reynist best.  

Megin rannsóknarspurningin er:  

Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna þegar 

aðferðafræðin The 4 Disciplines of Execution er innleidd inn í fyrirtæki? 

 Undirspurningarnar eru svohljóðandi:  

Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

hvatningar þegar 4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki?  

Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

streitu þegar 4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? 

Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

endurgjafar þegar 4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? 

Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

þekkingar á aðferðafræðinni 4DX þegar 4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í 

fyrirtæki?  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex hluta og samtals níu kafla. Í inngangi er fjallað um efnistök 

ritgerðarinnar sem og markmið hennar, ástæðu fyrir efnisvali og 

rannsóknarspurningarnar eru kynntar. Næstu fjórir kaflarnir tengjast fræðilegri umfjöllun 

um viðfangsefnið og byrjað verður á því í kafla tvö að fjalla um árangursmælikvarða og 

árangursstjórnun. Í kafla þrjú er fjallað um markmið skipulagsheilda, hvatningu, streitu og 

endurgjöf og í fjórða kaflanum er stefnumótun og innleiðing stefnu til umfjöllunar. Í kafla 

fimm er aðferðafræðin The 4 Disciplines of Excecution til umfjöllunar til að kynna hvaða 

aðferðafræði fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókn höfundar innleiddu sem 

árangursmælikvarða. Sjötti kaflinn fjallar um rannsóknaraðferðina sem notuð var við 

rannsóknina og í sjöunda kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í kafla átta eru 

umræður um niðurstöður rannsóknarinnar kynntar betur með það í huga að svara 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í inngangi. Lokakaflinn eru lokaorð og 

vangaveltur höfundar um viðfangsefni og niðurstöður þessarar ritgerðar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun um árangursmælikvarða og þá þætti sem falla undir þá er 

nauðsynlegt að skilgreina árangursstjórnun, stefnumótun og hlutverk starfsmanna þegar 

ný stefna er innleidd ásamt því að fjalla um markmið og markmiðasetningu. Höfundur 

fjallar um hvort árangursmælikvarðar bæti frammistöðu starfsmanna sem og 

aðferðarfræðina The 4 Disciplines of Executions. Einnig verður fjallað um hugtökin 

hvatningu, streitu, endurgjöf og þekkingu starfsmanna á 4DX.   

2.1 Árangursstjórnun 

Árangursstjórnun (e. performance management) er hugtak sem snýst um að tengja 

saman stefnu, hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. Hægt er að fjalla um 

árangursstjórnun sem regnhlífarhugtak fyrir margar stjórnunaraðferðir, sem hafa það að 

markmiði að bæta rekstur. Hugtakið byggist á þremur þáttum sem eru: Markmið, 

mælingar og eftirfylgni. Þessi fræðigrein tengist vel við aðrar fræðigreinar innan 

skipulagsheilda eins og stefnumótun og mannauðsstjórnun. Árangur skipulagsheilda var 

nær alltaf metinn út frá fjárhagslegum árangri fram til ársins 1980 með hagnað í huga. 

Margt hefur runnið til sjávar síðan þá sem leiddi til þess að þörf var fyrir fleiri þætti en 

fjárhagslega mælikvarða til að meta árangur (Pantouvakis, 2011). Þeir mælikvarðar sem 

mæla ekki fjárhag eru þeir sem mæla sem dæmi ánægju, gæði og framleiðni (Said, 

HassabElnaby og Wier, 2003). 

Til eru þrjár ástæður til að mæla árangur skipulagsheilda:  

1. Mælingar sem snúast um að uppfylla lög og reglur sem þriðji aðili skyldar 

skipulagsheildir til að fara eftir og má í því samhengi nefna fjárhag eða annað í 

ytra umhverfi skipulagsheildarinnar. 

2. Mælingar sem snúa að stjórnendum til að þeir geti sinnt sinni vinnu við 

skipulagningu, áætlanagerð og eftirliti með rekstrinum. 

3. Mælingar sem veita starfsfólki og stjórnendum endurgjöf og hafa í leiðinni áhrif 

á hvatningu í starfi (Sigrún Þorleifsdóttir, 2011). 
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Mannauðsstjórnun í skipulagsheildum byggist að mestu leyti á því að stýra og stjórna 

hegðun starfsmanna, meðal annars með því að veita þjálfun, fræða sem og hvetja og 

umbuna (Wall og Wood, 2005). Það eru ýmsar aðferðir sem komið hafa fram er varða 

árangursstjórnun og má þar nefna stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard), 

stefnukort (e. Strategy maps) og fleiri árangursstjórnunaraðferðir (Merchant og Van der 

Stede, 2012).  

Árangursstjórnun felst í því að kanna frammistöðu starfsmanna, til þess þurfa 

stjórnendur að ákveða stefnu er varðar árangursstjórnun. Þar á að koma fram að séð 

verður til þess að starfsmenn fái þá þjálfun sem þurfa þykir sem og endurgjöf á 

frammistöðu. Aðal markmiðið er að ná að tengja saman frammistöðu starfsfólks við 

frammistöðu skipulagsheildarinnar þannig að starfsmenn séu upplýstir um stefnu, 

hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar og hvernig þeir geti haft áhrif á hana. 

Áhersla er lögð á að ef eitthvað kemur upp á þá geti skipulagsheildin tekið á því sjálf og 

veitt þá þjálfun sem þurfa þykir. Auk þess geta skipulagsheildir notast við umbunarkerfi 

fyrir góðan árangur. Hugsjónin er að ef áherslan er á frammistöðu starfsmanna þá skili 

hún sér í betri starfsmanni, meiri ánægju og betri líðan starfsmanna. Auk þess sem minni 

líkur eru á að starfsmenn segi upp. Ennfremur byggist árangursstjórnun á því að yfirmenn 

verða að upplýsa starfsfólk reglulega um frammistöðu þeirra, hvað hefur gengið vel og 

hvað miður, hverjar ástæðurnar eru og hvað er hægt að gera til að bæta frammistöðuna. 

Eitt mikilvægasta tækið sem nýtt er í árangursstjórnun er frammistöðumat og hefur það 

mikið vægi fyrir niðurstöður ákvarðana sem teknar eru (Selden og Sowa, 2011). 

Árangursstjórnun byggist á því að unnið er með stefnu og skýr markmið sem 

skipulagsheildir verða að kynna sér og hafa þekkingu á því hvernig standa á að 

stefnumótun sem hægt er að fylgja eftir. Það er jafnframt nauðsynlegt að vera með 

kerfisbundnar mælingar hjá skipulagsheildinni eða fyrirtækinu. Þá þarf að velja 

mælikvarða sem eiga við skipulagsheildina til að hægt sé að tengja mælingar við stefnuna 

sem unnið er að. Í lokin þarf eftirfylgni með báðum þessum þáttum sem felst í því að móta 

aðferðir sem unnið er skipulega eftir og síðan er reynt að festa þær í sessi innan 

skipulagsheildarinnar. Ennfremur að vinna að úrbótum á þáttum sem ganga illa hjá 

fyrirtækinu (Fjármálaráðuneytið, 2004). Árangursstjórnun er hægt að útskýra á ólíkan 
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máta en hornsteinar hennar verða að vera með því markmiði að stuðla að árangursríkum 

rekstri.  

2.2 Þátttaka starfsmanna 

Hugtakið starfsmannaþátttaka (e. employee engagement) er mikið notuð  í umræðunni 

um nútíma skipulagsheildir. Vegna aukinnar orðræðu hafa sumir haldið því fram að þetta 

sé nýjasta tískuorðið varðandi stjórnun meðal stjórnenda, starfsmanna og ráðgjafa.  

Þátttaka (e. engagement) hefur verið skilgreind sem vilji starfsmanna til að sinna 

starfsmannahlutverki sínu vel, líkamlega, vitsmunalega og tilfinningalega og að það sé 

áhrifamikið hvatahugtak sem veiti alhliða skýringu á frammistöðuárangri á 

einstaklingssviði  (Kahn, 1990). 

Mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði þrátt fyrir að tengsl séu á milli 

starfsmannaþátttöku og árangurs skipulagsheildar. Þekkingarskorturinn er skiljanlegur 

þar sem hugtakið er heldur nýtt á nálinni í fræðilegri umræðu í stjórnunarfræðum. En til 

þess að auðvelda fyrirtækjum að ná og viðhalda árangri þarf að auka upplýsingar um 

hæfni (Barrick, Thurgood, Troy, Smith og Courtright, 2015). 

Barrick og fleiri (2015) fjölluðu um að í fyrsta lagi væri hægt að breyta störfum 

almennra starfsmanna með því að koma á meiri endurgjöf, auka sjálfstæði og sjálfsmynd 

en einnig að úthluta fjölbreyttum og mikilvægum verkefnum. Í öðru lagi væri hægt að 

hvetja og verðlauna fyrir mikla þátttöku með því að tengja frammistöðu allra starfsmanna 

með hvatningu og umbun. Eða nota aðrar umbunarleiðir þannig að þeir sem sýna fram á 

mikla þátttöku fái sanngjarna umbun fyrir viðleitni sína og þeir sem ekki sýna eins mikla 

þátttöku fái endurgjöf um að bæta sig. Í þriðja lagi ættu stjórnendur að leitast við að 

hvetja starfsmenn með því að sannfæra þá um að þeir séu að vinna að sama markmiði og 

fyrirtækið og vinna þeirra geti verið gagnleg og mikilvæg. Einnig var fjallað um að æðstu 

stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki í framkvæmd stefnumótunar fyrir fyrirtækið og 

ættu að vera með hvetjandi stefnumótun með leiðum sem tryggja að allt starfsfólkið taki 

þátt í að ná fram þeim markmiðum sem settar eru fram í henni. Það ætti að auðvelda 

stjórnendum að hámarka sameiginlega þátttöku starfsmanna með því að sameina þessar 

auðlindir skipulagsheildarinnar og leggja áherslu á mikilvægi stefnumótunarmarkmiða 

fyrirtækisins. Þegar til lengri tíma er litið tíma er litið gæti það aukið vaxtarmöguleika 
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fyrirtækisins með þeim afleiðingum að það geti verið áfram á markaðinum í sívaxandi 

samkeppnisumhverfi (Barrick, Thurgood, Troy, Smith og Courtright, 2015)   

Baldur Hrafn Björnsson (2015) gerði rannsókn hér á landi á sameiningu skattstofanna 

og Ríkisskattstjóra, þar sem þátttaka starfsmanna einkenndist af víðtæku samráði við 

stjórnendur stofnunarinnar og mikil upplýsingagjöf var til þeirra um breytingarferlið. 

Stofnunin fór í gegnum miklar breytingar og þeir áttuðu sig á því að það skipti máli að hafa 

sem flesta með til að draga úr mótspyrnu. Ástæðuna má rekja til þess að stjórnunarhættir 

innan stofnunar Ríkisskattstjóra bar einkenni öflugar forystu. Aðild starfsfólksins í 

breytingarferlinu var í miklum samhljómi við hugmyndir um farsæla breytingarstjórnun 

og hafði það mögulega áhrif á það að hve miklu leyti starfsmenn fengu að koma að 

breytingaferlinu. Niðurstöður leiddu í ljós að starfsfólki var treyst fyrir því að koma að 

stórum ákvarðanatökum og gerðu stjórnendur sér grein fyrir að starfsfólkið býr oft yfir 

þekkingu og yfirsýn á skipulagsheild sem stjórnendur hafa ekki. Haldnir voru fundir þar 

sem leitað var eftir skoðunum starfsfólks, ásamt því að mikil upplýsingagjöf var veitt til 

starfsmanna (Baldur Hrafn Björnsson, 2015).  

2.3 Árangursmælikvarðar 

Þegar skipulagsheild setur fram árangursmælikvarða er nauðsynlegt að þeir tengist því 

sem stefnt er að og að starfsfólk eigi auðvelt með að skilja þau markmið sem sett eru. Ekki 

er mælt með að hafa of marga mælikvarða og mikilvægt er að þeir séu vandaðir og vel 

skipulagðir. Mælikvarði sem virkar þarf að tengjast stefnunni, vera skiljanlegur, gefa 

tölulegar niðurstöður og ætti ekki að segja til um þegar ákveðnu verki er lokið heldur eiga 

mælingar að vera lifandi og tíðar. Síðast en ekki síst þurfa mælingarnar að hafa jákvæð 

áhrif á starfsfólkið (Niven, 2006). 

Mikilvægt er að hafa mælikvarða ekki of marga því að það eykur líkur á að mikilvægar 

niðurstöður renni út í sandinn. Þetta er vandasamt verk og ef ekki er unnið vel að fyrstu 

gerð þá skila þeir ekki þeim ávinningi sem lagt var upp með í byrjun. Hafa verður í huga 

að hægt sé að túlka niðurstöðurnar og það þarf að liggja fyrir skipulag um hvernig tekið 

verður á niðurstöðunum og þær notaðar til að bæta skipulagsheildina (Behn, 2003). 

Einn endanlegur mælikvarði á árangur er ekki til. Hinn þekkti málsháttur Albert 

Einsteins lýsir þessari staðreynd ágætlega: Ekki telur allt sem hægt er að telja og ekki er 

hægt að telja allt sem telur („Not everything that can be counted counts, and not 
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everything that counts can be counted.“) (Littlewood, Ypinazar, Margolis, Scherpbier, 

Spencer og Dornan, 2005).   

2.3.1 Skilgreining á árangursmælikvarða 

Árangursmælikvarða er hægt að skilgreina sem mælingu sem er notuð til að mæla 

árangur, afköst eða aðgerð (Neely, Gregory og Platts, 1995). Árangursmælikvarðar verða 

að vera í samræmi við það sem unnið er með. Mælingarnar þurfa að vera nákvæmar, 

réttmætar og áreiðanlegar (Behn, 2003). 

Í skilgreiningu Nivens (2006) á mælikvörðum er talað um að þeir séu tveir talsins. Hann 

nefnir þá fortíðarvísir (e. future indicator) og framtíðarvísir (e. past indicator). 

Framtíðavísir gefa vísbendingar um framtíðina. Niven tekur tæmi um framtíðavísi þar sem 

fjarvera starfsmanna er mæld og getur þá skipulagsheildin tekið á málunum út frá 

niðurstöðu mælikvarðans. Fortíðarvísir eru andstæðan við framtíðarvísir þar sem þeir 

sýna þær niðurstöður sem áður hafa verið mældar og hvað ber að bæta og forðast.  

2.3.2 Mælingar 

Kypcynski og Lombardo fjalla um að tilgangur mælinga sé að þekkja áhrifaríka 

frammistöðu og hvaða frammistaða sé æskileg sem og að byggja upp traust og veita 

starfsfólki ábyrgð. Mælingar hjálpa til við að koma auga á vandamál og nýtast vel við 

áætlanagerð (Nicholson-Crotty, Theobald, Nicholson-Crotty, 2006). 

Í greiningu Berman og Wang á mælingum fundust tveir flokkar. Annarsvegar mælingar 

sem sýna útkomuna og hinsvegar mælingar sem gefa upp þá þætti sem varða afkastagetu. 

Þeir fjalla um að með því að nota báðar gerðirnar verða mælingar sem notaðar eru 

áreiðanlegri (Nicholson-Crotty, Theobald og Nicholson-Crotty, 2006).  

Mælingar þurfa alltaf að vera tengdar markmiðum annars skila þær engum árangri. 

Oftar en ekki hafa mælikerfi verið hönnuð einungis til þess að mæla án þess að hafa 

nokkur markmið og það hefur lítið gagn gert. Mælingar eiga að varpa ljósi á hvað er 

mikilvægt hverju sinni og af hverju. Það er ekki ráðlagt að nota mælingar til þess að 

gagnrýna og öllu verra ef þær eru notaðar til þess að refsa starfsfólki. Ráðlagt er að 

mælingar séu tengdar við stefnu fyrirtækisins (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór 

Ingason, 2007). 
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2.3.3 Vandamál við mælingar 

Til að árangursmælikvarðar séu áhrifaríkir þarf að hafa ákveðna þætti í huga. Neely (2007) 

nefnir þrjú atriði sem geta hindrað tilætlaðan árangur árangursmælikvarða. Fyrst er að 

nefna þá tilhneigingu að mæla magn, sem getur orðið til þess að of margir 

árangursmælikvarðar eru notaðir. Í öðru lagi fjallar hann um að það geti haft ófyrirséðar 

afleiðingar ef mælikvarðar eru notaðir sem vinna gegn heildarárangrinum og í þriðja lagi 

þarf að huga að jafnvæginu og er þá átt við að huga þarf að því hvaða þætti á að mæla. 

Vandinn er sá að starfsmenn líta oft á árangursmælingakerfi sem stjórntæki. 

Árangursríkara er að líta á árangursmælingakerfi sem lærdómskerfi (Neely, 2007).  

Neely (2007) fjallar einnig um að mælingar geta skapað vanda í skipulagsheild ef 

starfsfólk einbeitir sér um of við að uppfylla mælingarnar á kostnað annarra verkefna. Það 

á helst við um þegar árangursmælikvarðar eru illa skilgreindir.  

2.3.4 Árangursmælikvarðar sem auka þátttöku 

Árangur er hægt að meta á ýmsan hátt til dæmis út frá viðhorfsbreytingum, ánægju 

starfsmanna eða auknum hagnaði. Hinsvegar verða innri markmiðin að vera raunhæf til 

að hægt sé að ná þeim. Markmið eða breytingaráætlun er hægt að breyta sé þörf fyrir 

það. Eftirfylgni er mikilvæg en að halda sig við óraunhæf markmið eða lélega stefnu getur 

augljóslega bara leitt til vandamála. Róttæk aðferð getur hentað illa og þá er gengið of 

langt í breytingum sem getur orðið til þess að ónauðsynlegur biturleiki verður til og áföll 

og þá er erfiðara að endurskipuleggja skuldbindingar og gott vinnuumhverfi fyrir 

starfsmenn. Breytingarferli krefst stöðugs mats á framförum og að vera á varðbergi en 

tregi til breytinga getur jafngilt hindrun á þeim breytingum sem er verið að reyna að koma 

í gegn (Niven, 2006). 

Hugtakið samhæft árangursmat (e. balanced Scorecard) kom fyrst fram á sjónarsviðið 

árið 1992 þegar þeir Rober S. Kaplan og Davis P. Norton settu hugtakið fram. Síðan þá 

hefur það verið í stöðugri þróun. Samhæft árangursmat er aðferðarfræði sem er notuð til 

þess að setja fram og innleiða stefnu. Með því er ætlað að tvinna saman orsakir og 

afleiðingar þar sem hægt er að breyta stefnu og framtíðarsýn í áþreifanleg markmið sem 

og mælikvarða. Aðferðafræðin býður upp á tvennskonar verkfæri sem nota má á ýmsa 

vegu. Annarsvegar er það skorkort (e. score card) og hinsvegar stefnukort (e. strategy 

map). Stefnukort lýsa stefnu skipulagsheildar eða þeim árangri sem unnið er með og 
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hvernig ná á markmiðinu sem stefnt er að. Stefnukort birta á myndrænan hátt meginatriði 

stefnunnar og orsakasambandi á milli þeirra sem og öll helstu megin markmiðin sem 

nauðsynleg eru til þess að framkvæma stefnuna. Helstu markmiðin birtast oftast efst á 

myndinni og undirmarkmiðin koma fram fyrir neðan þau. Útfærsla á stefnukortum getur 

verið mismunandi en eitt af því sem lýsir flest stefnukort frá Kapaln og Norton eru 

víddirnar fjórar eða hluti af þeim sem koma fram á kortinu. Með stefnukortum er ætlunin 

að útskýra stefnu skipulagsheildar, það er að segja að sýna helstu atriði stefnunnar og 

orsakasamband á milli þeirra (Snjólfur Ólafsson, 2005). Víddirnar fjórar er nýtt í fræðum 

um árangursmælikvarða en þær innihalda það að hægt er að skilgreina mælikvarða sem 

snerta fjármál, viðskiptavini, ferla og mannauð. Þær þjóna þeim tilgangi að þægilegra 

verður að sjá mikilvægustu mælikvarðana í fyrirtækinu. Ein vídd segir til um hvar á að 

horfa á reksturinn og sjá hvar mesta verðmætasköpunin á sér stað. Yfirmenn og 

stjórnendur ákveða hve margar víddir þeir vilja hafa eftir því sem þurfa þykir en oftast eru 

þessar fjórar víddir notaðar. Fyrirtækin setja þá markmið fyrir hverja vídd og algengast er 

að tvö til sex markmið séu notuð og einn eða tveir mælikvarðar fyrir hvert markmið fyrir 

sig en það er þó ekki algilt (Kaplan og Norton, 2001; Niven, 2006). 

Skorkortið sýnir markmið sem fram koma í stefnukortinu eða tengdum atriðum á því 

(Kaplan og Norton, 1996). Skorkort er að hluta til eins en þar geta markmiðin verið tengd 

atriðum sem koma fram á stefnukortinu. Hvert markmið getur haft einn eða fleiri 

mælikvarða og segja þeir til um hvernig gengur að ná markmiðinu. Margt er líkt með 

þessum kortum og því er auðvelt að rugla þeim saman. Það er talið best að gera 

stefnukort á undan skorkortunum til að auðvelda þróun góðra mælikvarða. Það má sega 

að mælikvarðarnir séu mikilvægustu atriði skorkortanna en markmiðin undirstaðan 

(Snjólfur Ólafsson, 2005). Þegar stefnu- og skorkort eru gerð er nauðsynlegt að ákvarða 

hve margar og hvaða víddir eru viðeigandi fyrir fyrirtækið (Niven, 2006). 

Stundum er árangri lýst sem framtíðarsýn eða markmiðum. Flestar skipulagsheildir 

nota árangursmælikvarða að einhverju leyti til þess að fá endurgjöf á starfsemi sína. Er þá 

verið að horfa til þátta eins og hvað þarf að bæta, hvenær er árangurinn ásættanlegur og 

hvenær ekki. Síðustu árin hafa nokkrar skipulagsheildir tekið upp samhæft árangursmat í 

þeim tilgangi að vinna skipulega með árangursmælikvarða og bæta árangur með 

skilvirkum hætti. Samhæft árangursmat er í senn stjórnkerfi, lærdómskerfi og 
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mælingarkerfi. Það er vandasamt verk að þróa árangursmælikvarða sem henta hverri og 

einni skipulagsheild (Snjólfur Ólafsson, 2005).  
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3 Markmið 

Í þessum hluta ritgerðirnar verður farið yfir markmið og markmiðasetningu. Hvaða þættir 

þurfa að vera til staðar til að setja sér markmið. Það að setja sér markmið er mikilvægt í 

hverri skipulagsheild. Ýmsir þættir geta spilað inn í sem geta bæði aukið árangur við að 

ná markmiðum sem og haft neikvæð áhrif. 

3.1 Skilgreining markmiða 

Markmið eru skilgreind sem árangur og þá oftast á mælanlegan hátt þar sem 

skipulagsheildin eða mannauðurinn ætlar að ná markmiðum á ákveðnum tíma (Þorkell 

Sigurlaugarson, 1994). Hægt er að skipta markmiðum í tvo flokka, annarsvegar eru það 

aðalmarkmið (e. official goals) og hinsvegar undirmarkmið (e. operative goals). 

Aðalmarkmið eru oftast fá og tilheyra hinu almenna í skipulagsheildinni og þeim ávinningi 

sem sóst er eftir, þau skilgreina heildarstarfsemina og horfa í viðskiptavininn og 

markaðinn svo eitthvað sé nefnt en einnig reyna þau að aðgreina sig frá öðrum. 

Undirmarkmiðin horfa í þau verkefni sem unnið er að og hvað það er sem 

skipulagsheildinni er ætlað að gera. Þar er horft á mælanlegar útkomur sem eru oftast 

hugsaðar til skamms tíma. Undirmarkmiðin eru enn færri en aðalmarkmiðin og ýtarlegri 

(Daft, 2001). 

3.2 Markmiðasetning og hvatning starfsmanna 

Markmiðasetning er notuð allt í kringum okkur, bæði í einkalífi sem og á vinnumarkaði. 

Markmiðasetning er hér skoðuð ásamt hvatningu starfsmanna. Skoðað er hvort mæling 

á árangri skili sér og hafi áhrif á hvatningu.  

Til að markmið skili vænlegum árangri þurfa þau að vera krefjandi og nákvæm. 

Starfsfólkið sem vinnur eftir markmiðum þarf að hafa getu til að sinna þeim sem og vera 

samþykkt þeim. Stjórnandi þarf að veita reglulega endurgjöf um stöðu markmiða með 

sýnilegum árangri. Mikilvægt er að fara yfir árangur og að fólki sé umbunað með 

einhverjum hætti hvort sem það er gert með hrósi eða launahækkun (Locke, Saari, Shaw 

og Latham, 1981). Markmið eru skuldbinding (e. commitment) sem snýst um að sjá 

mælanlegan árangur innan þeirra tímamarka sem sett hafa verið (Kreitner, 2003). Þorkell 
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Sigurlaugarson (1994) fjallar um að markmiðasetning segi til um þann árangur sem 

skipulagsheild vill öðlast, hún þarf að vera raunhæf ásamt því að vera mælanleg. 

Markmiðasetning reynir mest á stjórnendur skipulagsheilda þar sem þeir þurfa að sjá til 

þess að þau séu samstillt öðrum markmiðum sem sett hafa verið.  

Mikilvægt er að setja sér viðmið þegar starfsfólk og stjórnendur setja sér markmið sem 

eiga að skila árangri. Mealiea og Latham (1995) fjalla um SMART viðmiðin en þeim er skipt 

er upp í fimm mismunandi viðmið og eitt þeirra er mælanlegt. Markmiðin þurfa að vera 

mælanleg til að hægt sé að mæla afraksturinn með megindlegum eða eigindlegum hætti, 

eins og að auka framleiðslu um 5%. Einnig kemur fram að ekki sé hægt að mæla jafn 

nákvæmlega með eigindlegum aðferðum og með megindlegum en það sé vissulega hægt. 

Það er ekki vitað hver kom fyrstur fram með SMART viðmiðin en hugmyndin og 

framsetningin birtist fyrst hjá Peter Drucker í bókinni The practice of management (1955), 

sem fjallar um markmiðastjórnun. Kosturinn við að hafa SMART viðmiðin er sá hversu skýr 

og einföld þau eru, fólk á auðvelt með að skilja hvers vegna það er gott að hafa þau í huga 

við markmiðasetningu og mælingu á árangri. Hinsvegar er gallinn við viðmiðin sá að 

framsetningin er oft misjöfn (Drucker, 1955).  

Til þess að frammistaða starfsmanna sé nýtt sem best er hvatning mikilvægur þáttur. 

Sér í lagi í þeim fyrirtækjum þar sem litið er á mannauð sem mikilvæga auðlind en ekki 

kostnaðarlið. Með því að vinna með starfsfólkinu og hafa hvatningu í huga þá skapa 

stjórnendur sameiginlega hagsmuni milli þeirra og fyrirtækisins þar sem mannauðurinn 

er gerður að kjarnahæfni sem erfitt er að afrita eða yfirfæra. Traust, virðing og hvatning 

eru meðal þeirra gilda sem verða að vera til staðar til að það takist (Pfeffer, 2005). 

Hvatasérfræðingurinn Daniel Pink fjallar um tvær tegundir af þáttum sem hafi 

mikilvæg áhrif á vinnustöðum þegar unnið er með hvatningu: 

1. Viðbrögð sem eru drifin áfram með umbun og refsingu í umhverfinu. 

2. Eðlislæg viðbrögð (intrinsic drive).  

Samkvæmt Pink (2009) er upphafspunktur fyrir umræðu um hvatningu á vinnustað 

einföld staðreynd lífsins. Fólk verður að vinna sér inn peninga til að geta lifað. Laun, 

samningur, greiðsla og einhverskonar fríðindi eru grundvallarumbun. Þegar búið er að 

ganga frá þessu, umbun og refsingu, sem er þekkt sem ginningarhvatning (e. carrots and 
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sticks) getur viðkomandi fengið andstæðuna við það sem hann ætlaði sér. Fyrir 

venjubundin verkefni, sem eru ekki neitt sérstaklega áhugaverð og krefjast ekki skapandi 

hugsunar getur umbun veitt smá hvatningarörvun án skaðlegra aukaverkana. 

Eðlislæg hvatning byggist á hugmyndafræðinni að ánægja af vinnu sé umbun í sjálfu 

sér. Eðlislæg hvatning er viðkvæmari þáttur en líffræðilegur hvati og er hvatning sem 

byggist á umbun og refsingu. Eðlislæg hvatning þarf gott umhverfi til að virka (Pink, 2009). 

3.3 Streita 

Vinnutengd streita (e. work related stress) er streita sem starfsmenn finna fyrir á 

vinnumarkaði og getur haft áhrif á framlag þeirra til vinnunnar. Oft er mikið álag á 

starfsfólki í hinum ýmsu störfum og streitan getur orðið langvarandi og haft alvarlegar 

afleiðingar (Riggio, 2008). Rannsóknir sýna að vinnutengd streita er að verða þekkt og 

algengt vandamál hjá vestrænum þjóðum (Anna Björk Aradóttir, 2008). Þekking 

yfirmanna og stjórnenda skipulagsheilda um vinnutengda streitu er að aukast og þeir eru 

að verða meðvitaðri um mikilvægi þess að koma auga á streitu starfsmanna sinna. Því 

meiri streita því minni framleiðni, veikindaleyfi aukast, ásamt því að streita getur valdið 

alvarlegum sjúkdómum. Of mikil streita getur orðið til þess að starfsmaður þarf að segja 

upp störfum til að geta náð heilsu, sem þýðir að fyrirtækið missir mannauð sinn og þarf 

að þjálfa nýtt starfsfólk. Rannsóknir á streitu og starfsánægju eru mikilvægar að því 

leytinu til að stjórnendur fyrirtækja geta fylgst með líðan starfsfólks og hvort að starfsfólk 

sé ánægt í sínu starfi. Langvarandi álag og streita í starfi getur leitt til heilsubrests, sem 

getur bæði verið kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið sjálft sem og samfélagið í heild sinni. 

Starfsmaður sem upplifir mikla streitu kemur til með að skila minni afköstum og verri 

þjónustu gagnvart viðskiptavininum (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

3.4 Endurgjöf 

Endurgjöf (e. feedback) í starfsumhverfi er mikilvæg og er oft notað sem stjórnunartæki 

hjá yfirmönnum eða stjórnendum. Hún er áhrifarík og kostar fyrirtæki ekki fjármuni. 

Regluleg viðeigandi endurgjöf til starfsmanna getur leitt til árangursríkrar útkomu (Craig, 

2008).  

Craig (2008) fjallar um mikilvægi þess að standa vel að endurgjöf við starfsmenn því að 

það eykur frammistöðu og afköst. Þegar illa er staðið að endurgjöf getur það leitt til 
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vandamála sem auðvelt væri annars að koma í veg fyrir. Craig (2008) segir frá fimm 

atriðum sem yfirmenn og stjórnendur ættu að hafa í huga við endurgjöf og þau eru: 

 Vera skýr 

 Jákvæðni 

 Sýna hluttekningu 

 Koma með hugmyndir að endurbótum 

 Sýna hlutleysi 

Það þarf að standa vel að endurgjöf og ekki er sama hvernig hún er notuð. Staren (2009) 

segir að það sé mikilvægt ef starfsmaður þarf að bæta frammistöðu sína að honum séu 

send skýr skilaboð um hvernig hann geti bætt hana og það sama á við ef starfsmaður 

stendur sig vel þá verða skilaboðin að vera jafn skýr. Skýr skilaboð auka þannig afköst og 

endurgjöfin hefur skilað sér. Þegar yfirmaður sýnir endurgjöf eru ákveðin skilaboð í gangi, 

sem felast í því að honum er ekki sama og starfsmaðurinn fær það á tilfinninguna að hann 

sé metinn að verðleikum. Ef enginn skiptir sér af starfsmanni breytist ekkert (Craig, 2008). 

Stjórnendur og yfirmenn þurfa að vera meðvitaðir um hvernig nota á endurgjöf. Hún 

getur bæði verið formleg og óformleg. Formleg endurgjöf felst til dæmis í formlegu viðtali 

sem endurtekið er eftir þjá mánuði eða eftir lengri tíma. Óformleg endurgjöf getur hins 

vegar verið hrós eða stutt spjall (Jones og George, 2003).  

Varast þarf við endurgjöf að gera ekki algeng mistök eins og að veita aðeins endurgjöf 

þegar þarf að gera betur eða veita hana löngu eftir að hún á við hvort sem hún er neikvæð 

eða jákvæð, það skilar litlum sem engum ávinningi. Ef frammistaða er gagnrýnd án þess 

að koma með hugmyndir um það hvernig má gera betur þjónar endurgjöfin ekki miklum 

tilgangi. Einnig er hægt að tala um ópersónulega endurgjöf þar sem yfirmaður gefur sér 

ekki tíma til að tala við starfsmanninn persónulega heldur sendir tölvupóst eða einhvern 

annan undirmann sinn með skilaboðin. Mikilvægt er að reyna að tengja saman góða 

frammistöðu starfsmanna við þau markmið sem fyrirtækið er búið að setja sér, veita 

starfsmanninum hugmyndir um hvernig hann geti tengt þetta saman og hvernig hans 

framlag geti aukið afköst fyrirtækisins (Lindenberger, e.d.). 
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4 Stefnumótun 

Í þessum hluta verður fjallað um stefnu og stefnumótum, hvað felst í því að vera í 

stefnumótun og innleiðingu stefnu. 

Stefnumótun er eitt af verkfærum í rekstri fyrirtækja og skipulagsheilda þar sem 

markmiðið er að takast á við það ókomna og óþekkta. Það er ekki óalgengt að fyrirtæki 

og skipulagsheildir setji upp skriflega stefnu sem lýsir markmiðum og því sem stefnt er að 

til þess að samþætta núverandi stöðu og þeirri framtíðarsýn sem fyrirtækið hefur. 

Stefnumótun er ekki takmark heldur breytingarferli og aðferð til að ná þeim markmiðum 

sem ákveðið hefur verið að ná (Ómar H. Kristmundsson, 2008).  

Hugtakið stefna er ekki einungis vísir til framtíðar. Stefna hefur mikilvæga þýðingu fyrir 

alla stjórnun í nútíðinni og er lýsandi fyrir það sem hefur átt sér stað eða verið gert 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2007).  

Þó að það sé erfitt verkefni að búa til stöðuga stefnumótun fyrir mörg stjórnunarteymi 

þá er innleiðing eða framkvæmd hennar inn í fyrirtæki jafnvel enn erfiðara verkefni. Mjög 

margir þættir geta mögulega haft áhrif á ferlið þegar stefnumótunarskipulagið er gert 

virkt innan fyrirtækis. Innleiðing stefnumótunar er oft líst sem viðkvæmu ferli. Þess vegna 

kemur það ekki á óvart að töluverð vandamál fylgja yfirleitt innleiðingarferlinu. Vel útfærð 

stefnumótun getur mistekist ef innleiðingin tekst ekki fullkomlega og niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt fram á að þetta er rétt (Hrebiniak, 2006). 

Ýmis mistök geta valdið því að stefna sem er samþykkt af yfirmönnum kemst aldrei til 

framkvæmda. Annarsvegar þegar ekki er tekið tillit til mikilvægra atriða sem verða að vera 

til staðar til þess að hægt sé að fylgja stefnunni eftir. Því geta góðar ákvarðanir runnið út 

í sandinn ef ákveðið er að fara af stað með stórtækar aðgerðir, sem kalla jafnvel á mikla 

tekjuaukningu eða mannsafla án þess að því fylgi áreiðanlegt mat á því hvernig það á að 

takast. Það er vel þekkt vandamál þegar skipulagsheildir hafa fengið til sín óháðan 

ráðgjafa og þegar hann hefur lokið sínu verki með samþykki allra að ráðleggingum hans 

sé svo ekki fylgt sökum tímaskorts (Hrebiniak, 2006).  

Hinsvegar eru mistök að líta á stefnumótun og þá stefnu sem hefur verið ákveðin sem 

aðskilið viðfangsefni frá hinum daglegu verkefnum og ekki ætti að líta á samþykkta stefnu 



 

26 

sem upphaf heldur sem lokaskref í stefnumótunarferlinu. Algengt er að þegar 

umfangsmikilli stefnumótunarvinnu líkur þá getur starfsfólk ekki beðið eftir að halda 

áfram sinni vinnu með sama hætti og áður (Kemp o.fl., 1993).  

Algengt er að skipulagsheildir geri átak í stefnumótunarvinnu en þá er þátttakan oft 

takmörkuð við yfirmenn og lykilstarfsmenn þrátt fyrir að aðrir starfsmenn taki stundum 

þátt í henni. Skipulagsheildir geta einnig ráðið utanaðkomandi sérfræðing til að sjá um 

stefnumótunarvinnuna en einnig getur stefnumótunarvinna sér stað vegna sérstakra 

aðstæðna (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

4.1 Innleiðing stefnu 

Það eru ýmsar leiðir til þegar kemur að innleiðingu. Talið er að upplýsingamiðlun til 

starfsmanna sé eitt af mikilvægustu forsendum þess að ná samkeppnisforskoti en einnig 

sé góð stjórnun grunnforsenda þess að innleiðing takist (Jashapara, 2004; Kotter, 1996). 

Kotter (1996) fjallar um að lykilþáttur í innleiðingu sé að koma stefnunni vel til skila til 

starfsmanna. Samhliða því er mikilvægt að setja saman hóp lykilstarfsmanna til að hjálpa 

til við að innleiða stefnuna sem og að umbuna starfsmönnum (Kotter, 1996).  

Til þess að þróa þá mikilvægu ferla þarf að útfæra stefnuna og flokka niður allar 

rekstareiningar til þess að innleiðingin takist vel. Þá er nauðsynlegt að nota 

árangursmælikvarðana skorkort og stefnukort til að koma stefnunni sem best til 

starfsmanna og tengja hana rekstrinum (Kaplan og Norton, 1996, 2001 og 2008).  

Innleiðing stefnumótunar er megin ögrun eða viðfangsefni fyrirtækja í dag. Það eru 

margir þættir sem hafa áhrif á árangur innleiðingar stefnumótunar og ná þeir alveg frá 

fólkinu sem vinnur saman og samskiptum þeirra eða þeirra sem sjá um innleiðingu 

stefnumótunarinnar inn í kerfið til tækninnar sem sér um að samhæfa og stjórna henni 

(Li, Guohui og Eppler, 2008). 

Hrebiniak (2006) sagði: Að búa til stefnumótun er erfitt. Að láta stefnumótun virka, 

framkvæma eða innleiða hana inn í fyrirtækið er jafnvel enn erfiðara. Thompson og 

Strickland (2003) fjölluðu um að það sé ekki til nein alþjóðleg viðurkennd skilgreining á 

stefnumótunar innleiðingu. Hinsvegar hafa þeir fundið tvö mismunandi hugtök. Fyrsta 

nálgunin einblínir á ferlasjónarmið og litið er á stefnumótunar innleiðingu sem röð af 

vandlega skipulögðum samfelldum þrepum. Annað sjónarmiðið lítur að mestu leyti á 

stefnumótunar innleiðingu sem röð samfelldra (en oft samhliða) atferla og litið er á þessi 
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atferli út frá atferlissjónarhorni. Sumir fræðimenn blanda þessum tveim nálgunum 

saman; ferla- og atferlissjónarhornunum og er þá talað um samsett sjónarhorn 

(Thompson og Strickland, 2003). 

Það er athyglisvert að nokkrar skilgreiningar leggja áherslu á hlutverk aðalstjórnenda, 

til dæmis Schaap árið 2006 og aðeins fáar skilgreiningar leggja áherslu á ytra umhverfið 

(Lehner, 2004; Harrington, 2006). Það vekur furðu að engin skilgreining tekur inn hið 

mikilvæga hlutverk hins almenna starfsmanns við að innleiða á árangursríkan hátt 

stefnumótun inn í fyrirtæki. Það liggur í augum uppi að óljós stefnumótun getur 

takmarkað árangur innleiðingar verulega. Góð framkvæmd getur ekki yfirstigið lélega 

stefnumótun eða skipulagningu (Hrebiniak, 2006).  

Nokkrar rannsóknir fjalla um hvernig stefnumótun er þróuð og hið raunverulega ferli 

stefnumótunar, þ.e.a.s. hvernig hún getur haft áhrif á innleiðinguna. Alexander (1985) 

telur að þörf sé á að byrja að skipuleggja stefnumótun sem inniheldur góða hugmynd eða 

hugtak og það er oftast nefnt sem gott tæki til að innleiðing verði árangursrík. Eins og Allio 

benti á þá hefst góð innleiðing að sjálfsögðu á góðu innihaldi: sápa er jafn góð og 

innihaldsefni hennar (Allio, 2005). 

Megin niðurstaða rannsóknar Kim og Maugorne (1991) er að réttlát vinnubrögð við 

gerð stefnumótunar hafi óhjákvæmilega áhrif á skuldbindingu, traust og félagslegt 

samræmi, ásamt ánægju stjórnenda. Hvort stefnumótunin sjálf er stöðug og hentar eða 

ekki er grundvallarspurning fyrir árangursríka stefnumótunar innleiðingu, en jafnvel 

stöðug stefnumótun getur ekki þýtt það sama fyrir alla.  

4.2 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir ágæti árangursmælikvarða sem og vankanta. Fjallað 

var meðal annars um mikilvægi þess að árangursmælikvarðar væru áreiðanlegir og 

nákvæmir en einnig það að starfsmenn upplifðu þá oftast sem jákvæðan þátt í 

starfseminni. Hin helstu mælitæki voru nefnd eins og stefnumiðað árangursmat, sem er 

ætlað að tengja saman orsakir og afleiðingar þar sem stefnu er breytt í áþreifanleg 

markmið og mælikvarða og tengist vel við næsta kafla. Tekin voru dæmi um þátttöku 

starfsmanna og hvaða áhrif það hefur fyrir skipulagsheildina að auka hana. Farið var yfir 

markmið og markmiðasetningu og hvaða þættir það eru sem spila inn í sem geta haft áhrif 

á að starfsmenn ná markmiðum sínum. Þeir þættir sem höfundur tekur fyrir í 
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ofangreindum kafla eru hvatning, endurgjöf, streita og þekking sem og hvort þessir þættir 

stuðli vel að bættri frammistöðu starfsmanna.  Í næsta kafla verður fjallað um 

aðferðarfræðina The 4 Disciplines of Execution og þau atriði sem eiga að stuðla að góðum 

árangri. Í 4DX eru árangursmælikvarðar stór hluti af vinnunni og er hér lýst hvernig þeir 

eru meðhöndlaðir með þessum leiðarvísi. Farið verður yfir þær reglur sem einkenna ferlið 

sem og mikilvægi þekkingar starfsmanna og skipulagsheildarinnar allrar. Eins og fram 

hefur komið hafa árangursmælikvarðar alla jafna áhrif á starfsmenn og því skoðar 

höfundur hvort 4DX auðveldi starfsmönnum vinnuna með árangursmælikvörðum. 
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5 The 4 Disiplines of Execution 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræðina The 4 Disciplines of Execution, farið 

verður yfir þau atriði sem einkenna aðferðarfræðina ásamt lykilhugtökum.  

The 4 Disciplines of Execution er aðferðarfræði frá Franklin Covey. Höfundur 

rannsóknarinnar studdist við bókina The 4 Disciplines of Execution eftir Chris McChesney, 

Sean Cove og Jim Huling, ásamt upplýsingum frá ráðgjafafyrirtækinu Expectus sem sér um 

ráðgjöf fyrir fyrirtæki á Íslandi sem vilja innleiða aðferðarfræðina. Farið verður í hverja og 

eina reglu fyrir sig sem útskýrir mikilvægi sitt, ásamt því að útskýra hvernig best sé komið 

að innleiðingu aðferðarfræðinnar. 

5.1 4DX Ráðgjöf – og markviss vinna að innleiðingu stefnu  

The 4 Disciplines of Execution eða með styttingu 4DX snýst um fjögur lykilskref við 

innleiðingu á mikilvægustu markmiðum fyrirtækis og hvernig sé best að ná þeim og vinna 

með þau.  

1. Áhersla á mikilvægasta markmiðið  

1. Fyrsta reglan er að einblína á eitt mikilvægt markmið (Wildly Important 

Goal – WIG) í einu. Rannsóknir sýna fram á ákveðið lögmál um fókus og 

árangur. Það er fylgni á milli fjölda mikilvægra markmiða og hversu vel 

gengur að ná þeim. Þannig sýnir reynslan að ef þú leggur alla áherslu á 2-

3 lykilmarkmið fyrir fyrirtækið, þá eru góðar líkur á framúrskarandi 

árangri í þeim öllum. Setji fyrirtækið hins vegar áherslu á að ná 4-10 

lykilmarkmiðum, þá næst bara framúrskarandi árangur í 1-2 þeirra. Ætli 

fyrirtækið sér að ná meira en 10 lykilmarkmiðum eru allar líkur á að 

ekkert þeirra náist með viðunandi árangri, hvað þá framúrskarandi. 

2. Lykilathafnir sem hafa áhrif á markmiðið 

1. Regla númer tvö er að snúa hefðbundnu baksýnisspegilsferli við og auka 

líkur á árangri fram á við með vali á lykilathöfnum eða 

hegðunarbreytingum hverrar einingar og starfsmanns. Það er gert með 

því að veðja á þær athafnir eða hegðunarbreytingar sem líklegastar eru til 
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að hafa bein áhrif á að hreyfa við lykilmarkmiðinu, í stað þess að taka við 

skýrslum um það sem liðið er og bregðast við eftir á með því að rýna í 

baksýnisspegilinn. 

3. Stigatafla sem sýnir hvernig gengur 

1. Regla númer þrjú er að gera árangur og gang mála ávallt sýnilegan og 

skýran með því að halda stigatöflu. Reynslan sýnir að mestur árangur 

næst ef leikmenn sjálfir – hér starfsmenn – telja stigin og halda utan um.  

4. Sameiginleg ábyrgð á aðgerðum 

1. Regla númer fjögur er að halda einfaldan en stífan ramma utan um 

skuldbindingar hvers og eins starfsmanns með stuttum, hnitmiðuðum 

vikulegum fundum (Anna Björk Bjarnadóttir, munnleg heimild 3. janúar 

2017). 

Þessir fjórir þættir ganga út á að taka eina reglu stefnunar fyrir í einu og ná settu marki, 

svo er næsta regla tekin fyrir og innleiðingu haldið áfram. Með þessu eru yfirmenn 

þjálfaðir í að virkja starfsmenn með sér til að ná árangri sem skipulagsheild. Mikilvægast 

af öllu er að stjórnandi fyrirtækisins taki aðferðarfræðina alvarlega og sýni starfsmönnum 

sínum að hann er að þessu að heilum hug. Til þess að ná árangri sem aldrei hefur verið 

náð áður þarf að fara að gera hluti sem hafa aldrei áður verið gerðir (Covey, Huling og 

McChesney, 2012). 

5.2 Pennastrik, hvirfilvindur og hegðunarbreyting 

4DX byggir á markvissri þjálfun þar sem yfirmenn og starfsfólk taka aðferðafræðina og 

flétta hana inn í starfsemi vinnustaðarins. Í grunninn gengur innleiðing stefnu í 4DX út á 

tvennt en það er  pennastrik og það að breyta viðhorfi og hegðun starfmanna. 

Viðhorfsbreyting eða hegðunarbreyting er eitt af aðal markmiði aðferðarfræðinnar 4DX 

(Covey o.fl., 2012). 

 

• Pennastrik eru aðgerðir sem kalla á ákvarðanir eða verkefni sem unnin eru með einu 

pennastriki. Sem dæmi má nefna ráða fleira fólk, að kaupa nýtt húsnæði eða selja 

fyrirtæki. Hér er oftast um einungis einn eða örfáa aðila að ræða, sem geta framkvæmt 

og klárað verkefnið frá byrjun til enda. Þessi verkefni eru fljótgerð og oftast er það 
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stjórnandi, eigandi eða hæstráðandi starfsmaður fyrirtækisins sem sér um þessi verkefni 

(Covey o.fl., 2012). 

  

• Hegðunarbreytingar eru annars eðlis en pennastrik en líkt og orðið segir til um snýst 

það um að breyta hegðun. Það að breyta hegðun getur verið erfitt og er best að gera það 

smátt og smátt þannig að starfsmaður breytir hegðun sinni án þess að vera mikið var við 

það sem og viðhorfi. Oftast eru verkefni sett fyrir sem lúta að því að breyta hegðun okkar 

og viðhorfi. Þetta eru verkefni sem krefjast aga þvert á allt fyrirtækið. Margir eldar sem 

þarf að slökkva, myndu aldrei kvikna í framtíðinni ef ákveðin viðhorf væru innleidd og 

grundvallar breyting gerð í hegðunarmynstri í starfsemi fyrirtækis. Það er þekkt að það 

tekur langan tíma að breyta viðhorfi fólks og innleiða nýja æskilegri hegðun í starfsemina. 

Þess vegna krefjast hegðunarbreytingarverkefnin skipulags, þolinmæði og aga. Þvert á 

fyrirtækið (Covey o.fl., 2012).  

Ein helsta hindrunin er hið daglega starf sem unnið er, hvirfilvindurinn (whirlwind) eins 

og það er kallað eða aðlögun á hinum daglega rekstri. Hvirfilvindurinn eru verkefni sem 

eru áríðandi og þarf að sinna. Verkefnin sem stjórnast meðal annars af tölvupóstum, 

símhringingum, fundargerðum, þjónustu og fleira. Verkefnin sem lúta að því að halda 

daglegri starfsemi gangandi. Þessi verkefni ryðja yfirleitt öðrum verkefnum til hliðar og 

eru því unnin án þess endilega að vera fullunnin óháð mikilvægi til lengri tíma. Það er ekki 

nóg að segja hvert markmið á að vera heldur þurfa þeir sem eiga að vinna með markmiðin 

að skilja þau vel. Sem dæmi þá er algengt að ef yfirmaður útskýrir fyrir starfsmanni hver 

markmiðin eiga að vera þá lætur starfsmaðurinn það sem vind um eyru þjóta því hann er 

með hugann við það að fara að vinna að hinum raunverulegu verkefnum eða 

hvirfilvindinum. Hér er ekki átt við starfsmann sem er ekki með metnað til að ná 

markmiðum sínum heldur vill hann einungis klára og skila vel af sér þeim verkefnum sem 

flokkast undir hvirfilvindinn. Pennastrikin koma fyrirtækjum einungis hluta að leið að 

markmiðunum, 4DX er ekki til að laga eða auka þau verkefni í hvirfilvindum heldur til að 

hægt sé að taka næstu skref í miðjum hvirfilvindinum. 

Hrebinak (2006) segir frá því að það getur reynst stjórnunarteymum erfitt að innleiða 

nýja stefnu og framkvæma hana því vel útfærð stefna getur mistekist ef innleiðingin tekst 

ekki. Því er höfundur ritgerðarinnar á því máli að gott sé að styðjast við aðferðarfræði eins 
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og 4DX þar sem stjórnendur og starfsmenn eru leiddir í gegnum innleiðingaferlið þannig 

að þau verkefni sem liggja fyrir halda áfram að vera gerð en önnur bætast við og út kemur 

betra fyrirtæki (Covey o.fl., 2012). 

Við fyrstu sín þykir mörgum aðferðarfræðin vera einföld en hún er það ekki, heldur 

ætti notkun á 4DX að breyta því hvernig unnið er að árangri og markmiðum náð. Þorkell 

Sigurlaugarson (1994) bendir á að markmið séu skilgreind sem árangur og þá yfirleitt á 

mælanlegan hátt, starfsfólk setur sér markmið sem það ætlar að ná á ákveðnum tíma. 

Það er einfalt að rita upp markmið en það sem 4DX aðferðin snýst um er að vinna 

markvisst að því að ná markmiðum með þessum reglum. Höfundar bókarinnar The 4 

Disciplines of Execution segja að  þegar starfsmenn hafa tileinkað sér 4DX munu þeir 

aldrei stjórna skipulagsheildum eða vinna með starfsfólk á annan hátt,  hvort sem 

skipulagsheildin er lítil eða stór.  

Höfundar The 4 Disciplines of Execution segja jafnframt að ef unnið er eftir þessari leið 

þá verði mikil  tímamót hvernig fyrirtæki, skipulagsheildir og hópar nái markmiðum sínum 

(Covey o.fl., 2012). 

5.3 Disciplin 1-Regla 1- Áhersla á mikilvægasta markmiðið 

Fyrsta lykilskrefið snýst um að finna fókus og ákveða hvað sé mikilvægasta markmiðið 

sem þarf að ná. Það er einnig mikilvægt að vera ekki með of mörg markmið í einu, þrjú 

ganga upp en ef þau eru komin í fjögur til tíu þá er reynslan sú að starfsmenn ná aðeins 

tveimur. Helsta áskorunin er að segja nei við góðum hugmyndum, það getur verið erfitt 

en til lengri tíma litið þá er mikilvægara að einbeita sér að því markmiði sem stefnt er að. 

Finna fókus er regla númer 1. 

 Í 4DX er aðalmarkmiðið kallað stríð og hvaða stríð er það sem fyrirtækið þarf að vinna. 

Tökum sem dæmi að skipulagsheildin vilji bæta ánægju í skipulagsheildinni. Þá er ánægja 

stríðið sem skal vinna. Því næst er fjallað um orrustur og þær orrustur sem 

skipulagsheildin ætlar að heyja til að berjast í stríðinu, orrusturnar gætu verið nokkrar og 

átt við mismunandi deildir sem dæmi fyrir hótel gæti það verið: bæta innritunartíma úr 

15 mín í 5 mín eða auka þjónustu við sundlaugabakkann. Má segja að orrusturnar séu 

undirmarkmiðin. Því næst eru það lykilathafnirnar en það er þegar eitthvað er gert. Þá 

eru teymi innan fyrirtækisins sem setja sér markmið til þess eins að auka ánægjuna eða 

vinna stríðið og þá verður það markmið að innihalda og snúast um starf þess starfsmanns 
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sem setur sér markmið. Í þessu tilviki gæti starfsmaður tengt sig við að auka þjónustu við 

sundlaugabakkann sem er ein af orrustunum og markmiðið gæti verið á þá leið að hann 

spyr 10 gesti á dag hvort þeim vanhagi um eitthvað. Þarna erum við að tala um að frá 

aðalmarkmiði og að athöfn þar sem einn starfsmaður gerir, ef við svo yfirfærum þetta á 

100 starfsmenn þá er líklegt að markmiðið um að auka ánægju takist (Covey o.fl., 2012).  

5.4 Disciplin 2 – Regla 2- Skilgreina markmiðin og árangursmælikvarðana 

Með reglu tvö eru hin daglegu verk skilgreind sem leiða að markmiði starfsmanns. 

Daglega eða vikulega fer hópurinn yfir það mikilvægasta sem þarf að gera. Talað er um 

afleiðingarmælikvarða (lag measure) og hegðunarmælikvarða (lead measure) þar sem 

afleiðingamælikvarðinn segir til um hvort viðkomandi hafi náð markmiðum sínum og 

hegðunarmælikvarðinn segir hvort líklegt sé að ná þeim og hvernig þú getur spáð fyrir um 

útkomuna. Hegðunarmælikvarði hefur tvo mikilvæga þætti, annarsvegar er það 

forspárgildi og hinsvegar að starfsmaðurinn hefur áhrif (Covey o.fl., 2012).  

5.5 Disciplin 3 – framkvæmd 3 – Árangursmælikvarði 

Með þriðja lykilþættinum þarf að fullvissa sig um að allir sem koma að mælingunum þekki 

þá vel og að þeir geti séð hvort þeir eru að ná markmiðunum. Því má segja að þessi þáttur 

sé þáttur skuldbindingar. Ennfremur ef markmiðin eru ekki uppfærð reglulega og sjáanleg 

starfsfólki þá hverfa þau út í sandinn og verða hluti af hvirfilvindinum eins og fjallað var 

um hér að ofan. Starfsfólk þarf að sjá hvar þeir standa og hvort þeir séu að ná 

markmiðunum eða ekki. Hægt væri að líkja þessu við körfuboltaleik, ef engin stigatafla er 

sjáanleg þá missa allir áhugann, ekkert takmark að ná né annað mælitæki til að sjá hvar 

leikurinn stendur (Covey o.fl., 2012). 

Góð liðsheild þarf að vita nákvæmlega hvar þeir standa og að hverju þau stefna. Góð 

stigatafla segir til um hvar það stendur og hvert það þarf að fara til að ná markmiðunum. 

En stigatafla má ekki bara vera einhvern veginn, með The 4 Disciplines of Execution 

aðferðarfræðinni er leiðtoginn með ítarlegri mælingar sem hann einn sér um, liðsheildin 

er svo með einfaldari sem er auðskiljanleg og auðvelt að vinna með. Hægt er að yfirfæra 

þetta einnig á körfubolta þar sem liðstjórinn er með allskonar töflur hjá sér og mælingar 

en liðið sjálft einfalda sem segir allt sem segja þarf (Covey o.fl., 2012). 
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Á vinnustöðum eru starfsmenn látnir búa til sína eigin stigatöflu þar sem þeir setja upp 

á einfaldan og auðskiljalegan hátt hvað eykur þátttöku og áhuga. Án reglu 3 yrðu 

mælingarnar og stigin týnd í hvirfilvindinum og öllum væri alveg sama (Covey o.fl., 2012). 

5.6 Discipline 4 – Regla 4 – Ábyrgð starfsmanna 

Með reglu númer 4 er markmiðið að starfsmenn finni fyrir ábyrgð og tileinki sér þá 

aðferðarfæði sem kennd hefur verið. Regla 1, 2 og 3 setur fókus, skýrleika og 

skuldbindingu sem eru öll mikilvæg og nauðsynleg til árangurs en með fjórðu og síðustu 

reglunni er gengið úr skugga um að liðsheildin hafi náð markmiðunum sama hvað hefur 

gengið á.  

Í þessari fjórðu og síðustu reglu hittast starfsmenn a.m.k. einu sinni í viku á  

markmiðsfundum (WIG meetings), þessir fundir eiga ekki að vara lengur en 15 til 20  

mínútur og eiga aðeins að snúast um það sem hefur gengið á til að ná markmiðum (Covey 

o.fl., 2012).  

5.7 Samantekt 

The 4 Disciplines of Execution er aðferðarfræði sem hefur það að markmiði að breyta 

hegðun og innleiða aðferð sem gerir það að verkum að meiri árangur næst innan 

skipulagsheilda. Aðferðarfræðin sem skiptist í fjórar reglur og samtvinnast hverjar 

annarri, allir þættirnir verða að vera til staðar til að innleiðingin takist. 

Árangursmælikvarðar eru stór hluti af aðferðarfræðinni. Í The 4 Disciplines of Execution 

er fjallað um mikilvægi árangursmælinga sem hafa það að markmiði að hvetja fólk til betri 

og bættari vinnuaðferða með hegðunarbreytingu.  

Mikilvægt er að hafa mælingar sýnilegar eins og komið hefur fram og ekki aðeins í 

þessari aðferðarfræði heldur samkvæmt öðrum fræðum þá eru stjórnendur alltaf að gera 

sér betur grein fyrir hversu mikilvægur mannauðurinn er. Eins og Niven (2006) bendir á 

þá er nauðsynlegt að mælikvarði tengist því sem stefnt er að og að allir skilji hann, einnig 

fjallar hann um að ekki megi hafa of marga mælikvarða og að mikilvægt sé að þeir séu 

skipulagðir og hvetji starfsfólk. Í aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of Execution er þetta 

lykilatriði og nauðsynlegur þáttur. Stríð verður að orrustu og orrusta verður að athöfn. Í 

4DX er þetta yfirleitt kallað „óhindruð sjónlína“ (Line of Sight) þar sem engar hindranir 
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eru á milli yfirmarkmiðs niður til hvers starfsmanns sem framkvæmir og skuldbindur sig 

að ná markmiðum. 

 Með því að leiða starfsmenn á þá braut að allir tileinki sér sameiginlega ábyrgð þá ætti 

útkoman að ganga vel. 
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6 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif árangursmælikvarðar hafa á 

bætta frammistöðu starfsmanna fjögurra íslenskra fyrirtækja sem innleitt hafa 

aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution með tilliti til hvatningar, streitu, 

endurgjafar og þekkingar starfsmanna á aðferðafræðinni 4DX. Í kaflanum verður fjallað 

um aðferðina sem notuð var, mælitæki rannsóknarinnar, bakgrunnsspurningar kynntar 

og spurningar sem tengjast markmiði rannsóknarinnar. Þátttakendur verða kynntir og 

síðan verður fjallað um framkvæmd, úrvinnslu gagna og siðferðileg álitamál 

rannsóknarinnar.  

6.1 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Rannsakandi notaði aðferðafræðina megindlegt rannsóknarsnið (e. quantitative 

research) en sú aðferð er stöðluð og getur sýnt fram á mynstur í gögnum. Megindileg 

aðferðarfræði er viðeigandi þegar verið er að skoða eitthvað sem hægt er að telja, vega 

eða mæla. Upplýsingum er safnað saman á tölulegu form á hlutlægan hátt og er notast 

við tölulegar aðferðir við framsetningu og túlkun gagna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013). Til að fá marktækar niðurstöður úr rannsókn þarf að skoða áreiðanleika og 

réttmæti rannsóknarinnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Notast var við réttmæti 

til að sjá hvort hugtökin eða spurningarnar mæli það sem verið er að spyrja um og mæla 

og einnig til að kanna hvort svarendur skyldu spurningarnar og hvað þær innihalda. Með 

áreiðanleika er stöðuleiki mældur og ef rannsóknin yrði endurtekin þá er hægt að sjá 

hvort hún skili álíka niðurstöðu. Til þess að geta ályktað út frá niðurstöðum verður 

áreiðanleiki að vera til staðar (Bryman og Bell, 2007).   

Ein leið við öflun megindlegra gagna eru staðlaðir spurningalisti og var einn slíkur 

notaður í þessari rannsókn. Í þessari rannsókn var lýsandi tölfræði notuð og ekki 

framkvæmd marktektarpróf. Þess þurfti ekki vegna lítils úrtaks sem og voru öll svör 

fyrirtækjanna tekin saman sem ein heild. 
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6.2 Mælitæki megindlegrar rannsóknar 

Rannsakandi setti saman spurningalista, sem unnin var upp úr tveimur 

spurningalistanum, annarsvegar frá frá Locke og Latham (1984) sem innihélt 10 þemu sem 

mynduðu eina heild og nýtti rannsakandi sér 6 þætti af þeim (Lee, Bobko, Earley og Locke, 

1991). 

Rannsókn Locke og Latham tengdist markmiðasetningu og sá rannsakandi að hægt 

væri að nýta þennan lista og aðlaga að árangursmælikvörðum. Hinsvegar nýtti 

rannsakandi sér jafnframt spurningalista sem fenginn var frá ráðgjafarfyrirtækinu 

Expectus og unnin var upp úr XQ skýrslu frá Franklin Covey, þar sem tilgangurinn var að 

styðjast við innleiðingu á stefnu fyrirtækjanna fjögurra en aðeins lítill hluti 

spurningalistans var notaður og einungis þær spurningar sem áttu best við þessa 

rannsókn. Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka 1.  

Því næst fékk rannsakandi samþykki fyrir spurningalistanum hjá leiðbeinanda. 

Spurningalistinn var lagður fyrir starfsmenn fyrirtækjanna til að fá hagnýta þekkingu sem 

gagnast fyrirtækjum. Spurningarnar voru alls 37 spurningar sem þátttakendur áttu að 

svara. Spurningalistinn innihélt 5 bakgrunnsspurningar, 12 spurningar tengdar 

árangursmælikvörðum, 17 spurningar tengdar aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of 

Execution og 3 spurningar um stefnu fyrirtækisins. Svarmöguleikarnir við spurningunum 

voru þrír og gátu þátttakendur valið á milli já, nei og veit ekki. Þátttakendur voru beðnir 

að sleppa ákveðnum spurningum ef þeir þekktu ekki til aðferðarfræðinnar The 4 

Disciplines of Executions. Helstu veikleikar spurningalistans voru að fróðlegt hefði verið 

að sjá mismunandi svör frá fyrirtækjunum en styrkleikarnir þeir að með því fæst betri 

persónuvernd. Megin markmið spurningalistanna var að mæla hvatningu, streitu, 

endurgjöf og þekkingu starfsmanna á aðferðafræðinni 4DX. Helsta vandamálið sem 

höfundur stóð frammi fyrir var að viðfangsefnið hefur ekki verið mikið rannsakað á 

kerfisbundinn hátt. Þurfti höfundur því að aðlaga árangursmælikvarða inn í 

markmiðasetninga spurningalistann.   

Uppbygging spurningalistans er lýst í aðalatriðum hér í kaflanum þar sem rætt verður 

um spurningarnar. 
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6.3 Þátttakendur 

Óskað var eftir þátttöku þeirra fyrirtækja hér á landi sem innleitt hafa aðferðarfræðina 

The 4 Disciplines of Execution að hluta til eða yfir allt fyrirtækið. Rannsakandi hafði 

samband við 12 fyrirtæki sem innleitt hafa aðferðarfræðina og fékk rannsakandi samþykki 

fyrir þátttöku starfsmanna fjögurra fyrirtækja. Fyrirtækin fjögur eru ólík. Tvö þeirra eru 

þjónustufyrirtæki, eitt tæknifyrirtæki og eitt fjármálafyrirtæki. Rannsakandi sendi vefslóð 

til yfirmanna fyrirtækjanna sem komu henni áleiðis til starfsmanna sinna, bæði almennra 

starfsmanna, stjórnenda og yfirmanna. Vegna persónuverndarsjónarmiða var könnunin 

ekki send á netföng þátttakenda (eða í pósti með nafni þeirra) heldur var búinn til vefslóð 

sem allir gátu svarað nafnlaust. Þátttakendur tóku sjálfviljugir þátt í rannsókninni og fengu 

ekki greitt fyrir þátttöku.  

Svarendur voru samtals 80 frá þessum fjórum fyrirtækum. Rannsakandi notaðist við 

hentugleikaúrtak (e. convenience sample) þar sem valdir voru þátttakendur sem höfðu 

reynslu af innleiðingu aðferðarfræðinnar og auðvelt var að ná til. Rannsakandi fékk 

aðgang að fyrirtækjunum í gegnum ráðgjafarfyrirtækið Expectus.  

Með þessu úrtaki er ekki hægt að alhæfa um þýðið enda tilgangur rannsóknarinnar 

ekki sá. Hentugleikaúrtak er oft notað þegar lagaðar eru kannanir fyrir stóra hópa á 

skömmum tíma. Með hentugleikaúrtaki er verið að álykta um tengsl á milli breyta fremur 

en að álykta um hlutfall í þýðinu. Þetta úrtak er of ónákvæmt fyrir ályktanir um meðaltal 

og hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).    

6.3.1 Bakgrunnsspurningar 

Í bakgrunnsspurningunum fimm var spurt var um kyn, aldur, menntun, starfsaldur og 

stöðu í skipuriti. Svarendur voru 55 konur og 25 karlar, 36 talsins voru 40 ára og yngri og 

42 voru 41 ára og eldri. Flestir sem svöruðu voru með framhaldsskólapróf eða búnir að 

ljúka grunnámi í háskóla eða 58 talsins. 55 manns voru með 15 ár eða minna í starfsaldri 

og 24 talsins voru með 16 ár eða meira í starfsaldri. Stjórnendur og yfirmenn sem svöruðu 

voru 25 talsins og aðrir starfsmenn 54. 

6.3.2 Spurningar um rannsóknarefnið 

Að loknum bakgrunsspurningum tóku við 12 spurningar (spurningar 6-17) sem snéru allar 

að rannsóknarefninu og því hvort árangursmælikvarðar séu hvetjandi fyrir starfsmenn, 
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streituvaldandi og veiti endurgjöf. Allar spurningarnar eru úr fræðigrein eftir Locke og 

Latham (1984) og eru aðlagaðar að árangursmælikvöðum. Með spurningunum var reynt 

að fá innsýn inn í upplifun starfsmanna sem vinna með árangursmælikvarða 4DX (Lee, 

Bobko, Earley og Locke, 1991). 

6.3.3 Spurningar um aðferðafræðina 

Næstu spurningarnar (spurningar 18-34) snéru að aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of 

Execution en ef svarið  við fyrstu spurningu þar var nei voru þátttakendur beðnir um að 

sleppa næstu 16 spurningum. Allar spurningarnar eru úr XQ skýrslu frá Franklin Covey. 

Með 4DX spurningunum var reynt að fá innsýn inn í þekkingu þátttakenda á 

aðferðarfræðinni sem og upplifun. 

6.3.4 Spurningar um stefnu fyrirtækjanna 

Síðustu þrjár spurningarnar (spurningar 35-37) snéru að stefnu fyrirtækjanna. Allar 

spurningarnar eru úr einnig úr XQ skýrslu frá Franklin Covey. Rannsakandi ákvað að hafa 

þær inni til að fá upplýsingar um hversu vel starfsmenn þekktu til stefnu fyrirtækisins. 

6.4 Framkvæmd  

Könnunin var framkvæmd með hentugleikaúrtaki, eins og fram hefur komið, á tímabilinu 

frá 26. október – 26. nóvember 2016. Könnunin var ætluð fyrir fyrirtækin fjögur sem 

innleitt hafa aðferðarfræðina 4DX.  

Rannsakandi hringdi í þau fyrirtæki sem hafa innleitt aðferðarfræðina og talaði 

persónulega við yfirmenn og bað um leyfi til að senda vefslóð frá Survey Monkey. Það 

forrit var valið vegna þess að rannsakandi var búinn að kaupa aðgang að því og það er 

auðvelt að nota það. Engar myndir eða opnar spurningar voru í könnuninni. Ef samþykki 

fékkst þá sendu yfirmenn vefslóð úr forritinu áleiðis til starfsmanna sinna. Rannsakandi 

þurfti í flestum tilvikum að ganga á eftir yfirmönnum til að fá leyfi sem og biðja þá um að 

ýta við starfsmönnum sínum til að svara könnuninni.  

6.5 Úrvinnsla gagna 

Eftir að gagnaöflun var lokið voru gögnin flutt úr Survey Monkey í tölvuforritið Exel þar 

sem öll úrvinnsla gagnanna fór fram.  



 

40 

Unnið var með gögnin á lýsandi hátt. Með lýsandi tölfræði er fundið út hvað er 

dæmigert fyrir gögnin og lýsa helstu eiginleikum gagnanna á tölulegu formi og út frá þeim 

var hægt að búa til töflur og myndir. Lýsandi tölfræði eru meðaltöl, hlutföll og miðgildi. 

Niðurstöður lýsandi tölfræði byggjast á úrtaki (Þórarinn Sveinsson, 2013).  

Ástæðan fyrir því að rannsakandi notaði lýsandi tölfræði var vegna þess að dreifing 

gagna var þannig að ekki var auðvelt að meta marktæk tengsl. Svarmöguleikarnir voru á 

einn veg, flestir svöruðu með já-i stundum nei-i og enn sjaldnar veit ekki og með þeim 

niðurstöðum kom í ljós að ekki voru forsendur fyrir kí-kvaðratprófsins. Þegar niðurstöður 

gagna lágu fyrir ákvað rannsakandi að sameina sumar spurningarnar til að hægt væri að 

vinna úr þeim á marktækan hátt. Rannsakandi sameinaði bakgrunnsspurningarnar þar 

sem svarendur voru ekki margir.  

Úrvinnsla gagna var ekki flokkuð eftir fyrirtækjum sem er bæði veikleiki og styrkleiki. 

6.6 Siðferðisleg álitamál 

Rannsakandi telur það ekki mögulegt að hann hafi haft áhrif á rannsóknina þar sem 

hann er hvorki tengdur þeim fyrirtækjum sem samþykktu að taka þátt né þekkir mikið til 

þeirra starfsemi.  

Rannsakandi gætti fyllsta trúnaðar og fjallaði um að engin fyrirtæki yrðu nefnd við 

vinnslu gagnanna. Einnig er ekki hægt að rekja svörin til þátttakenda. Starfsmönnum var 

bent á mikilvægi rannsóknarinnar, sem og að það yrði meiri áreiðanleiki ef þeir myndu 

svara af heillindum. Kynningabréf var sent á yfirmenn sem var ætlað að færi áfram til 

undirmanna og þar var listað upp kynning á rannsókninni og markmiði hennar (sjá 

kynningarbréf í viðauka 2).  
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7 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða til umfjöllunar í þessum kafla og mun rannsakandi 

byrja á því að kynna niðurstöður tengdar bættri frammistöðu almennt við innleiðingu 

árangursmælikvarða í kjölfar notkunar á aðferðafræðinni The 4 Discipline of Execution á 

störf starfsmanna. Að því loknu verða niðurstöður tengdar bættri frammistöðu 

starfsmanna vegna innleiðingar 4DX inn í fyrirtækin kannaðar með tilliti til 

árangursmælikvarða á hvatningu, endurgjöf, streitu og þekkingar á 4DX. Niðurstöðurnar 

eru settar fram sem lýsandi tölfræði. Fyrirtækin sem þátt tóku í rannsókninni voru ekki 

aðgreind og verða heildar niðurstöður þeirra allra til samans kynntar í kaflanum.  

7.1 Niðurstöður greininga 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í samræmi við rannsóknarspurningarnar sem 

settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningarnar verða kynntar í sömu 

röð og þær voru kynntar í upphafi og byrjað verður á megin rannsóknarspurningunni sem 

tengist áhrifum árangursmælikvarða og innleiðingar 4DX almennt fyrir alla starfsmenn 

fyrirtækjanna fjögurra. Að því loknu verða niðurstöður undir rannsóknarspurninganna 

kynntar.  

7.2 Áhrif árangursmælikvarða á bætta starfsemi starfsmanna 

Þrjár spurningar verða notaðar til að kanna megin rannsóknarspurninguna sem er: Hvaða 

áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna þegar aðferðafræði 

The 4 Disciplines og Execution er innleidd inn í fyrirtæki? Spurningarnar þrjár tengjast 

störfum allra þátttakenda almennt með tilliti til þess hvort árangursmælikvarðar hafa 

bætt frammistöðu starfsmanna, markmiðavinnu skipulagsheilda og ánægju í starfi.   

Rannsakandi byrjaði á því að kanna niðurstöður spurningarinnar:  

Árangursmælikvarðar hafa jákvæð áhrif á starf mitt eftir að ég fór að vinna eftir 

aðferðarfræði The 4 Disciplines of Execution. Niðurstöður þessarar spurningar voru að 

85% svarenda svöruðu því játandi að árangursmælikvarðar hafi haft jákvæð áhrif á starf 

þeirra eftir innleiðingu 4DX (sjá mynd 1), 6% svöruðu henni neitandi og 9% að þeir vissu 
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það ekki. Því má segja að árangursmælikvarðar hafi jákvæð áhrif á bætta frammistöðu 

fyrirtækjanna fjögurra samhliða aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of Execution. 

 

 

Mynd 1  Árangursmælikvarðar hafa jákvæð áhrif á starf mitt eftir að ég fór að vinna eftir aðferðafræði 
The 4 Disciplines of Executon 

 

Næsta spurning til að kanna þessa rannsóknarspurningu var að skoða eftirfarandi 

spurningu: Eftir að mín skipulagsheild fór að vinna eftir aðferðafræði The 4 Disciplines of 

Execution – 4DX gekk okkur betur að vinna eftir árangursmælikvörðum. Flest allir 

þátttakendur eða 90% þeirra svöruðu þessari spurningu játandi (sjá mynd 2), 4% svöruðu 

henni neitandi og 6% að þeir vissu það ekki. Því má segja að starfsmenn séu almennt 

jákvæðir í garð árangursmælikvarða sem skilar sér þá í bættri frammistöðu 

skipulagsheildarinnar. 
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Mynd 2  Eftir að mín skipulagsheild fór að vinna eftir aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution – 4DX 
gekk okkur betur að vinna eftir árangursmælikvörðum 

 

Þriðja spurningin sem notuð var til að meta þessa rannsóknarspurningu var eftirfarandi: 

Að vinna með árangursmælikvarða gerir starfið mun skemmtilegra en án þeirra. Þessari 

spurningu svörðu 82% starfsmanna að þeim þyki skemmtilegra að vinna með 

árangursmælikvarða (sjá mynd 3) en án þeirra, 9% svöruðu því neitandi og 9% sögðust 

ekki vita það. Árangursmælikvarðar virðast samkvæmt þessum niðurstöðum gera störf 

starfsmanna skemmtilegri en áður var fyrir innleiðingu 4DX.  
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Mynd 3  Að vinna með árangursmælikvarða gerir starfið mun skemmtilegra en án þeirra 

 

Í þessum kafla kom fram að hlutfallslega flestir voru jákvæðir gagnvart  

árangursmælikvarða með tilliti til starfs síns og vinnu að markmiðum skipulagsheilda 

samhliða innleiðingu aðferðafræðinnar 4DX og hlutfallslega flestir voru jákvæðir vegna 

þess að starfið varð skemmtilegra fyrir vikið.  

Í næstu köflum verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með tilliti til undir 

rannsóknarspurninganna og byrjað verður á hvatningu.  

7.3 Hvatning 

Tvær spurningar voru notaðar til að kanna áhrif árangursmælikvarða á bætta 

frammistöðu með tilliti til þess hvort starfsmenn fengu hvatningu eður ei. Undir 

rannsóknarspurningin varðandi hvatningu er: Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á 

bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til hvatningar þegar 4DX aðferðafræðin hefur 

verið innleidd inn í fyrirtæki? 

Fyrri spurningin var: Yfirmaður minn veitir mér stuðning með því að hvetja mig til að 

vinna samkvæmt árangursmælikvörðum. Flest allir svarendur eða 91% þeirra sögðust 

upplifa að yfirmenn þeirra veitti þeim stuðning með því að hvetja þá til að vinna 

samkvæmt árangursmælikvörðum (sjá mynd 4), 4% svöruðu spurningunni neitandi og 5% 

vissu það ekki.  
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Mynd 4  Yfirmaður minn veitir mér stuðning með því að hvetja mig til að vinna samkvæmt 
árangursmælikvörðum 

 

Seinni spurningin sem tengist hvatningu var: Ég vinn betur með árangurskvarða ef ég 

upplifi hvatningu í starfsumhverfi mínu. Flestir þátttakendur eða 78% þeirra svöruðu því 

játandi að þeir vinni betur með árangursmælikvarða ef þeir upplifa hvatningu frá 

starfsumhverfinu (sjá mynd 5), 9% svöruðu spurningunni neitandi og 13% að þeir vissu 

það ekki. Því má segja að meirihluti svarenda upplifi árangursmælikvarða sem jákvæðan 

þátt í skipulagsheildinni. 
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Mynd 5  Ég vinn betur með árangurskvarða ef ég upplifi hvatningu í starfsumhverfi mínu 

 

Niðurstöður varðandi mikilvægi hvatningar er áberandi í þessari rannsókn. Næst verður 

umræða um streitu í fyrirtækjunum.   

7.4 Streita 

Næsta undir rannsóknarspurning tengist streitu en hún var svohljóðandi: Hvaða áhrif hafa 

árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til streitu þegar 4DX 

aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? Til að kanna þennan þátt er stuðst við 

tvær spurningar úr spurningalistanum.  

Hin fyrri var: Mér finnst mjög streituvaldandi að vinna með árangursmælikvarða. 

Flestir svarendur svara því neitandi eða 81% þeirra (sjá mynd 6) að það sé streituvaldandi 

að vinna með árangursmælikvarða, 9% játandi og 10% segjast ekki vita það. Þessar 

niðurstöður benda til ánægju með árangursmælikvarða 4DX þar sem stærsti hluti 

svarenda upplifa ekki neikvæð streituvaldandi áhrif af þeim.  
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Mynd 6  Mér finnst mjög streituvaldandi að vinna með árangursmælikvarða 

 

Seinni spurningin var: Árangursmælikvarðar sem ég vinn eftir eru allt of erfiðir. Þeir 

svarendur sem töldu árangursmælikvarðana ekki vera allt of erfiða (sjá mynd 7) voru 74% 

svarenda, 6% fannst þeir vera of erfiðir og 20% að þeir vissu það ekki.  

 

 

Mynd 7  Árangursmælikvarðarnir sem ég vinn eftir eru allt of erfiðir 

 

Næst verður endurgjöf til umræðu.  
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7.5 Endurgjöf 

Næsta undir rannsóknarspurning tengist endurgjöf til starfsmanna og hún er orðuð á 

þennan hátt: Hvaða áhrif hafa árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna 

með tilliti til endurgjafar þegar 4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? Til 

að svara þessari rannsóknarspurningu var notast við tvær spurningar.  

Fyrri spurningin var: Ég verð stolt/ur þegar ég fæ endurgjöf sem gefur til kynna að ég 

hafi náð markmiðum mínum. Flestir svarendur eða 90% þeirra (sjá mynd 8) segjast verða 

stoltir við endurgjöf þegar þeir ná markmiðum sínum, neitandi svara 8% og 2% svara ég 

veit það ekki. Vissulega gæti þetta verið tvíþætt, þ.e. að þeir séu stoltir yfirleitt að ná 

sínum markmiðum og svo hinsvegar að fá endurgjöfina.  

 

 

Mynd 8  Ég verð stolt/ur þegar ég fæ endurgjöf sem gefur til kynna að ég hafi náð markmiðum mínum 

 

Seinni spurningin var: Ég fæ reglulega endurgjöf um það hvernig frammistaða mín tengist 

markmiðum mínum. Niðurstöður sýndu að 75% þátttakenda fá reglulega endurgjöf 

varðandi það hvernig frammistaða þeirra tengist markmiðum þeirra (sjá mynd 9), 10% 

svara spurningunni neitandi og 15% segjast ekki vita það.  
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Mynd 9  Ég fæ reglulega endurgjöf um það hvernig frammistaða mín tengist markmiðum mínum 

 

Í næsta kafla verður fjallað um seinustu undir rannsóknarspurninguna sem tengist 

þekkingu starfsmanna á 4DX.  

7.6 Þekking 

Seinasta undir rannsóknarspurningin hljóðar svona: Hvaða áhrif hafa 

árangursmælikvarðar á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til þekkingar á 

aðferðafræðinni 4DX þegar 4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? Tvær 

spurningar úr spurningalistanum eru notaðar til að svara þessari rannsóknarspurningu.  

Fyrri spurningin er svohljóðandi: Þekkir þú aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution 

– 4DX? Þekking starfsmanna á 4DX er góð þar sem 80% starfsmanna (sjá mynd 10) segjast 

þekkja aðferðafræðina 4DX, 16% hinsvegar segjast ekki þekkja hana og 4% svara veit ekki.  

 

 

75%

10%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Regluleg endurgjöf á frammistöðu vegna markmiða

Já

Nei

Veit ekki



 

50 

 

Mynd 10  Þekkir þú aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution – 4DX? 

 

Þekking skipulagsheildar á aðferðafræðinni 4DX er að mati starfsmanna svipuð og meðal 

þeirra sjálfra (sjá mynd 11), 10% svara því neitandi og 9% svara ég veit ekki.  

 

 

Mynd 11  Þekkir þín skipulagsheild The 4 Disciplines of Execution – 4DX? 
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Eflaust er erfitt að svara spurningu um þekkingu annarra starfsmanna en þessi svörun 

gefur einhverja mynd af því hversu víðtæk þekking starfsmanna fyrirtækjanna fjögurra er 

um aðferðafræðina 4DX. 

7.7 Þættir sem hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á frammistöðu 
starfsmanna 

Rannsakandi skoðaði megin rannsóknarspurninguna betur með tilliti til undir 

rannsóknarspurninganna með því að búa til mynd (sjá mynd 12) sem sýnir hvernig 

þættirnir hvatning, streita, endurgjöf og þekking á 4DX kom út með tilliti til þess hvort 

þeir hefðu jákvæð eða neikvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna. Í ljós kom að allir 

þættirnir sýndu jákvæð áhrif á bætta frammistöðu starfsmanna fyrir utan streitu, sem 

sýndi neikvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna varðandi árangursmælikvarða tengda 

4DX. 

 

 

Mynd 12  Þættir sem hafa jákvæð og neikvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna 
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7.8 Samantekt 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis snéru að áhrifum árangursmælikvarða á bætta 

frammistöðu starfsmanna sem og aðferðarfræðina 4DX.  

Í þessari rannsókn kom enn fremur fram að 4DX aðferðafræðin mælist mjög vel fyrir 

meðal starfsmanna. 4DX aðferðafræðin, sé henni fylgt eftir af nægilegri þekkingu, getur 

bætt endurgjöf, aukið hvatningu og leitt til raunhæfari markmiðasetningar. 

Niðurstöðurnar bentu enn frekar til að þessum árangri megi ná án þess að auka á streitu 

starfsmanna. Megin niðurstaða þessarar rannsóknar er því að áhrif árangursmælikvarða 

sem fylgja 4DX aðferðafræðinni séu mjög  jákvæð. 

Samspil hinna ýmsu þátta sem fjallað hefur verið um hér skiptir máli. Yfirleitt helst 

hvatning og ánægja með árangursmælikvarða vel í hendur á meðan jákvæð svörun á 

endurgjöf var ívið lægri. Þetta gefur ýmsar vísbendingar, t.d. hvort endurgjöf hafi minna 

vægi en hvatning eða hvort endurgjöf bæti fremur frammistöðu starfsmanna.   

Í heildina benda niðurstöður þessarar rannsóknar til að frammistöðu starfsmanna 

megi bæta með innleiðingu 4DX aðferðarfræðinnar. Virðist aðferðafræðin leiða til 

innleiðingar raunhæfra markmiða sem hvetja starfsmenn áfram og styrka 

skipulagsheildina án þess að leiða til aukinnar streitu meðal þeirra.  
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8 Umræður 

Með þessari rannsókn var markmiðið að leggja mat á áhrif þess að nota 

árangursmælikvarða samhliða aðferðarfræði 4DX. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru 

á þann veg að árangursmælikvarðar sem fylgja 4DX bæta frammistöðu starfsmanna og 

hvetja þá áfram og með stöðugri endurgjöf án þess að auka streitu.  Í þessum kafla verða 

þessar niðurstöðu skoðaðar og ræddar með tilliti til rannsóknarspurninganna sem settar 

voru fram í upphafi. Það er vert að benda á það að fyrri rannsóknir hafa sýnt svipaðar 

niðurstöður, þ.e. að árangursmælikvarðar hafa skilað bættri frammistöðu. 

8.1 Árangursmælikvarðar 

Niven (2006) fjallar um að þegar árangur er mældur er nauðsynlegt að hann tengist því 

sem unnið er að. Starfsfólk þarf að eiga auðvelt með að skilja þau markmið sem sett eru 

sem og að lesa í þann árangur sem náðst hefur. Mikilvægt er að hafa ekki of marga 

mælikvarða og hafa einföldun í fyrirrúmi.  

Árangursmælikvarði þarf að tengjast því sem unnið er að og tengjast stefnu 

fyrirtækisins. Mikilvægast er að árangursmælikvarðar hafi jákvæð áhrif á starfsmenn og 

frammistöðu. Höfundur rannsóknarinnar komst að því að árangursmælikvarðar bæta 

frammistöðu starfsfólks og er öll svörun þannig að starfsfólk svarar á þá leið að það vinni 

betur með árangursmælikvarða. Allir starfsmenn sem svöruðu rannsókninni unnu hjá 

fyrirtækjum sem innleitt höfðu aðferðarfræðina The 4 Disciplines of Execution. Höfundur 

vildi vita hvort starfsmönnum hefði gengið betur að vinna eftir árangursmælikvörðum 

eftir að skipulagsheildin fór að vinna eftir aðferðarfræði 4DX. Svöruðu 90% starfsmanna 

því játandi (sjá mynd 2). Því má segja að starfsmenn séu almennt jákvæðir í garð 

árangursmælikvarða og ætla má að þeir séu meðal annars vel skiljanlegir, eins og Niven 

(2006) benti á sem skilar sér þá í bættri frammistöðu skipulagsheildarinnar. 

Kypcynski og Lombardo segja frá því að tilgangur mælinga sé að þekkja bætta 

frammistöðu og hvaða frammistaða sé æskileg, sem og að byggja upp traust og veita 

starfsfólki ábyrgð fyrir að gera vel. Þær hjálpa til við að koma auga á vandamál og nýtast 

vel við áætlanagerð (Nicholson-Crotty, Theobald, Nicholson-Crotty, 2006). Þær hjálpa til 
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við að koma auga á vandamál og nýtast vel við áætlanagerð (Nicholson-Crotty, Theobald, 

Nicholson-Crotty, 2006). Höfundur spurði þátttakendur hvort árangursmælikvarðar 

hefðu jákvæð áhrif á starfið og voru 85% þeirra sem svöruðu því játandi (sjá mynd 1). Því 

má segja að árangursmælikvarðar hafi jákvæð áhrif á bætta frammistöðu fyrirtækjanna 

fjögurra samhliða aðferðarfræðinni 4DX. 

Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason (2007) segja að mælingar verði að vera 

tengdar markmiðum því annars skili þær engum árangri. Þetta styður það sem höfundur 

rannsóknarinnar hefur komist að, að árangursmælingar eru mikilvægur hlekkur á eftir 

markmiðum.  

8.2 Hvatning 

Eins og Pfeffer (2005) bendir á þá skapa stjórnendur sameiginlega hagsmuni með því að 

hafa hvatningu að leiðarljósi þegar unnið er með starfsfólki sínu. Hvatning ásamt trausti 

og virðingu eru meðal þeirra gilda sem nauðsynlegt er að hafa til að það takist.  

Mikilvægt er að fara yfir árangur og að fólki sé umbunað með einhverjum hætti hvort 

sem það er gert með hvatningu eða launahækkun (Locke, Saari, Shaw og Latham, 1981).  

Niðurstöður sýndu að 91% starfsmanna (sjá mynd 4) upplifðu hvatningu yfirmanns 

þegar þeir unnu með árangursmælikvarða, því er hægt að segja að yfirmenn þeirra 

svarenda í rannsókninni standi sig vel í að hvetja starfsmenn sína. Sama má segja um 

hvatningu (sjá mynd 5) þar sem 78% starfsmanna kváðust upplifa hvatningu við vinnu 

með árangursmælikvarða. Hvatning gegnir því augljóslega mikilvægu hlutverki.  Meirihluti 

starfsmanna upplifir hvatningu yfirmanns og ætla má að það bæti þá frammistöðu. 

8.3 Streita 

Starfsfólk er oft undir miklu álagi og skapast því oft hætta á streitu. Vinnutengd streita 

getur komið fyrir starfmenn á vinnumarkaði og í kjölfarið hefur það áhrif á vinnuframlag 

og afköst þeirra (Riggio, 2008).  

Eins og bent hefur verið á í rannsóknum er vinnutengd streita orðin þekkt vandamál 

hjá vestrænum þjóðum (Anna Björk Aradóttir, 2008). Yfirmenn og stjórnendur virðast 

vera farnir að gera sér grein fyrir því að streita í vinnu getur haft neikvæð áhrif fyrir 

mannauðinn og fyrirtækið. Því meiri streita á vinnustað því minni afköst (Steinunn 
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Hrafnsdóttir, 2004). Því eru rannsóknir á áhrifum streitu mikilvægar fyrir 

skipulagsheildina.  

Ekki finnst starfsmönnum þessarar rannsóknar erfitt að vinna með 

árangursmælikvarða því 81% svöruðu því neitandi og því er ekki hægt að segja að þeim 

þyki árangursmælikvarðar streituvaldandi. Taka verður þó fram að svörunin var ekki há 

og því ekki hægt að alhæfa. Höfundur rannsóknarinnar getur því gert ráð fyrir að 

árangursmælikvörðum sé ekki ofaukið á verkefni eða vinnu starfsmanna og ætla má að 

það eitt bæti frammistöðu þeirra frekar en ekki. 

8.4 Endurgjöf 

Craig (2008) bendir á að þegar yfirmenn og stjórnendur auka endurgjöf getur það leitt til 

betri frammistöðu. Hún er áhrifarík og þarfnast engra útgjalda.  

Mikilvægt er að vanda endurgjöf og hafa hana í samræmi við það sem verið er að veita 

endurgjöf fyrir. Endurgjöf má ekki veita of seint, ekki aðeins í neikvæðum tilgangi og 

ennfremur þarf endurgjöf að lýsa og leiðbeina hvað má gera betur ef þess þarf (Staren, 

2009). Samkvæmt þessari rannsókn sýna starfsmenn jákvætt viðhorf gagnvart endurgjöf 

og á þeim vinnustöðum sem rannsóknin náði til virðist endurgjöf vera notuð því 75% 

þátttakenda svöruðu að þeir fái reglulega endurgjöf frá yfirmanni (sjá mynd 9). Þegar 

yfirmaður veitir endurgjöf er hann að senda ákveðin skilaboð um að honum er ekki sama 

og starfsmaður fær það á tilfinninguna að hann sé metinn að verðleikum. Ef endurgjöfin 

er engin breytist ekkert (Craig, 2008). Ef að breyta á starfsháttum í skipulagsheildum er 

hægt að veita meiri endurgjöf um störf starfsmanna (Barrick o.fl., 2015). Með réttri 

endurgjöf er hægt að bæta frammistöðu (Craig, 2008). 

8.5 Þekking 

Þekking starfsfólks hefur verið talin vera ein mikilvægasta auðlind skipulagsheilda. 

Þekking hefur verið skilgreind sem hluti af reynslu, innsæi og upplýsingum.  

Hún lærist og með því að þjálfa þekkinguna eða lærdóminn og þá eykst möguleikinn á 

því að koma þessari þekkingu inn í mynstur og menningu skipulagsheildarinnar (Covey 

o.fl., 2012). 4DX aðferðarfræðin fjallar um að í reglu 4 þá eigi skipulagsheildin að vinna 

saman að sameiginlegri ábyrgð og halda því sem unnið var með áfram. Að lokum er sú 
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nýja þekking og nýja breyting orðin að þekkingu sem allir hafa tileinkað sér. Eða orðin að 

vana. 

Þekkingin á að flæða frá aðalmarkmiði og niður að athöfn starfsmanna (Covey o.fl., 

2012). Samkvæmt niðurstöðu þessarar rannsóknar þekkja 80% starfsmanna 

aðferðarfræði 4DX (sjá mynd 10) og 81% sem telja að skipulagsheildin sem þeir vinna í 

þekki aðferðarfræðina (sjá mynd 11). Alla jafna er erfitt að svara fyrir aðra en gefur mynd 

af því hvernig starfsmaður upplifir þekkingu samstarfsfólk í skipulagsheildinni. Eins og 

áður hefur komið fram er jákvætt viðhorf gagnvart aðferðarfræðinni og svörunin hjá 

svarendum oftast jákvæð. 

8.6 Samantekt 

Hér hafa verið rædd áhrif árangursmælikvarða á bætta frammistöðu og aðferðarfræði 

4DX. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að áhrifin eru ótvíræð og jákvæð.  

Eins og fram kom í fræðilegri umfjöllun er enginn vafi á að árangursmælikvarðar stuðla 

að bættri frammistöðu starfsmanna með ýmsum hætti og í leiðinni styðja við árangur 

skipulagsheildarinnar. Ennfremur kom fram í rannsókninni að 4DX aðferðarfræðin 

mældist mjög vel fyrir meðal starfsmann og má draga af því áætlun að hún styðji enn 

frekar við árangur. Sé aðferðarfræðinni fylgt eftir af nægilegri þekkingu getur hún bætt 

endurgjöf, aukið hvatningu og leitt til raunhæfari markmiða. Niðurstöður bentu einnig til 

að hægt sé að ná þessum árangri án þess að auka á streitu starfsmanna. Megin niðurstaða 

þessarar rannsóknar er því að áhrif árangursmælikvarða sem fylgja 4DX aðferðarfræðinni 

séu mjög jákvæð.  

Samspil hinna ýmsu þátta sem fjallað hefur verið um hér skiptir máli. Yfirleitt helst 

hvatning og ánægja með árangursmælikvarða vel í hendur á meðan jákvæð svörun á 

endurgjöf var ívið lægri. Þetta gefur ýmsar vísbendingar, til dæmis hvort endurgjöf hafi 

minna vægi en hvatning eða hvort endurgjöf bæti fremur frammistöðu starfsmanna. Þótt 

varasamt sé að alhæfa má hér segja að niðurstöðurnar komi vel heim og saman við fyrri 

rannsóknir á áhrifum  árangursmælikvarða. Með árangursmælikvörðum má sameina 

starfskrafta skipulagsheildar og gera henni kleift að setja sér markmið sem allir 

starfsmenn vinna í sameiningu að.  
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8.7 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrvinnsla gagna var ekki skráð eftir fyrirtækjum 

og væri fróðlegt að gera aðra sambærilega rannsókn þar sem svörun starfsmanna 

fyrirtækjanna er borin saman. Einnig má nefna aðra takmörkun rannsóknarinnar, sem er 

sú að einungis voru fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu skoðuð og væri áhugavert að skoða 

landsbyggðina líka, sem og jafnvel að bera hana saman við höfuðborgina. Að sama skapi 

væri áhugavert að sjá hvaða þættir það eru sem fyrirtæki geta breytt eða bætt hjá sér, en 

það er einungis mögulegt með því að nafngreina fyrirtækin.  
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9 Lokaorð 

Þessi rannsókn hafði það að markmiði að meta áhrif árangursmælikvarða og 

aðferðarfræði  The 4 Disiplines of Execution á bætta frammistöðu starfsmanna. Á síðustu 

árum hafa skipulagsheildir og fyrirtæki tekið miklum breytingum þegar kemur að því að 

mæla árangur. Höfundur rannsakaði fyrirtæki hér á landi sem höfðu innleitt 4DX og 

þátttakendur rannsóknarinnar þekktu það að vinna samkvæmt árangursmælikvörðum 

sem er einnig einn angi í 4DX. Árangursmælikvarðar eru lýsandi dæmi um sýnilegt skipulag 

fyrir starfsmenn sem geta gert góða hluti ef þeim er fylgt rétt eftir. Nauðsynlegt er að 

ígrunda vel tilgang árangursmælikvarða í skipulagsheildum til að þeir nýtist sem best.  

Höfundur hefur fjallað um 4DX sem aðferðarfræði sem hefur gefið jákvæða mynd af 

frammistöðu í þeim fjórum fyrirtækjum sem tóku þátt. Þegar horft er á aðferðarfræðina 

þá er hegðunarbreyting starfsmanna megin inntakið. Eins og flestum er ljóst er meira en 

að segja það að breyta hegðun og hvað þá venja sig á hana. En ef það næst þá verður 

árangur. Höfundur tók inn þá þætti sem gætu haft áhrif á frammistöðu starfsmanna, sem 

voru hvatning, streita, endurgjöf og þekking á 4DX. Við rannsókn þessa verkefnis komu í 

ljós hin ýmsu hagnýtu áhrif sem stuðluðu að bættum árangri hjá fyrirtækjunum fjórum 

sem starfa eftir aðferðarfræði  4DX. Ef dæmi er tekið um áhrif innleiðingarinnar má nefna 

að forstjóri eins fyrirtækis hafði hingað til ekki verið sýnilegur stjórnandi. Hinn almenni 

starfsmaður hafði sjaldan eða aldrei hitt hann. Skyndilega var hann mættur reglulega á 

markmiðsfundi þar sem hann hitti starfsmenn og fór yfir með þeim árangur 

innleiðingarinnar. Þarna sjá starfsmenn að leiðtogi þeirra helgar sig aðferðarfræðinni og 

því meiri líkur á að það smiti út frá sér. Annað dæmi sem má nefna er fyrirtæki sem hafði 

unnið með 4DX í meira en tvö ár þar sem aðferðarfræðin var orðin að venju í fyrirtækinu 

og í leiðinni orðið lykiltól í stöðugum umbótum. Þó svo að rannsókn höfundar hafi ekki 

varpað nýju ljósi á árangursmælikvarða þá styður hún þau fræði sem fjallað hefur verið 

um hér að ofan. Áhugavert var að sjá að starfsmenn sem höfðu aðferðarfræði eins og 4DX 

til að styðjast við höfðu áhrif á að innleiðingin náði betur að festast í sessi. Til að fá enn 

betri hugmynd um áhrif árangursmælikvarða á bætta frammistöðu þyrfti samt að 

framkvæma frekari rannsóknir á stærra úrtaki og fjölbreyttara, sem og reyna að setja 
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árangur í samhengi við lykiltölur úr rekstri þeirra. Með því móti mætti ef til vill aðgreina 

áhrif ytri þátta, svo sem efnahagslegs árferðis, og þeirra innri verkferla. 

Höfundur telur að náðst hafi að svara rannsóknarspurningunum en hér hefur í 

meginatriðum verið greint frá því hvað sé líklegt til árangurs við notkun 

árangursmælikvarða sem og notkun á 4DX. Markmiðið var að vekja athygli á þeim þáttum 

sem skipta máli við mælingar og innleiðingu til þess að bæta frammistöðu starfsmanna í 

fyrirtækjum, auk þess að fjalla um þá þætti sem stuðla að góðum árangri. Það er von mín 

að tekist hafi að vekja áhuga lesenda og að þeir séu fróðari um árangursmælikvarða sem 

og aðferðarfræði 4DX eftir þennan lestur.  
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Viðauki 1 – Spurningalisti rannsóknarinnar 

Bakgrunnsspurningar 

 1) Kyn 

 2) Aldur 

 3) Menntun 

 4) Starfsaldur 

 5) Staða í skipuriti 

 

Spurningar um árangursmælikvarða 

 6) Yfirmaður minn veitir mér stuðning með því að hvetja mig til að vinna  

  samkvæmt árangursmælikvöðum? 

 7) Ég vinn betur með árangursmælikvarða ef ég upplifi hvatningu í   

  starfsumhverfi mínu? 

 8) Yfirmaður minn gefur mér ákveðið svigrúm í ákvörðuninni um það hvernig  

  ég tímaset árangursmælikvarðana mína? 

 9) Mér finnst mjög streituvaldandi að vinna með árangursmælikvarða? 

 10) Árangursmælikvarðarnir sem ég vinn eftir eru allt of erfiðir? 

 11) Mér mistekst oft að vinna eftir árangursmælikvörðum? 

 12) Að vinna með árangursmælikvarða gerir starfið mun skemmtilegra en án  

  þeirra? 

 13) Ég verð stolt/ur þegar ég fæ endurgjöf sem gefur til kynna að ég hafi náð  

  markmiðum mínum? 

 14) Ég geri mér grein fyrir því hvernig frammistaða mín er mæld ? 

 15) Ég fæ reglulega endurgjöf um það hvernig frammistaða mín tengist   

  markmiðum mínum ? 

 16) Vinna mín samkvæmt árangursmælikvörðum eru krefjandi en einnig  

  sanngjörn? 
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 17) Skilur þú hvernig árangursmælikvarðarnir mæla frammistöðu þína? 

Spurningar er tengjast aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of Execution 

 18) Þekkir þú aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 19) Þekkir þín skipulagsheild eftir The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 20) Nærð þú frekar settum markmiðum með The 4 Disciplines of Execution -  

  4DX? 

 21) Virka árangursmælikvarðar hvetjandi með The 4 Disciplines of Execution -  

  4DX? 

 22) Þótti þér erfitt að tileinka þér nýja aðferðafræði The 4 Disciplines of   

  Execution - 4DX? 

 23) Finnst þér Wig fundirnir hjálpa til við að vinna með The 4 Disciplines of  

  Execution - 4DX? 

 24) Mín skipulagsheild er stöðugt að taka upp nýjar og bættar starfsaðferðir? 

 25) Tilraunir til að koma á breytingum mæta að jafnaði mótstöðu? 

 26) Á frammistöðufundum (WIG-fundum) með yfirmanni mínum leggur hann  

  áherslu á að við vinnum samkvæmt árangursmælikvörðum sem ég eða mitt 

  teymi höfum sett okkur? 

 27) Starfsmarkmið mín eru of mörg? 

 28) Ef ég fæ fleiri en eitt markmið til að vinna með veit ég hvert þeirra er  

  mikilvægast og hvert þeirra er síst mikilvægast? 

 29) Eftir að mín skipulagsheild fór að vinna eftir aðferðafræði The 4 Disciplines of 

  Execution - 4DX gekk okkur betur að vinna eftir árangursmælikvörðum? 

 30) Þegar breytingar eiga sér stað í minni skipulagsheild finnst mér gott að nota 

  aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 31) Árangursmælikvarðar hafa jákvæð áhrif á starf mitt eftir að ég fór að vinna  

  eftir aðferðarfræði The 4 Disciplines of Execution? 

 32) Ég á auðveldara með að skila verkefnum mínum þegar ég vinn eftir   

  aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 
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 33) Ég er þátttakandi í þeim breytingum sem eiga sér stað eftir að mín   

  skipulagsheild fór að vinna eftir The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 34) Ég er jákvæðari gagnvart verkefnum mínum eftir að við fórum að tileinka  

  okkur aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 

Spurningar um stefnu fyrirtækisins 

 35) Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar ? 

 36) Stefna okkar er óskýr í mínum huga ? 

 37) Stefna fyrirtækisins hjálpar fremur við að ná markmiðum en að skaða þau ? 
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Viðauki 1 – Kynningarbréf þátttakenda 

 

Heil og sæl (nafn) og góðan daginn,  

Í framhaldi af samtali okkar sendi ég þér nánari upplýsingar. 

Sigríður heiti ég og er að gera lokaverkefni í meistaranámi mínu í Stjórnun og stefnumótun 

við Háskóla Íslands.  

Ástæðan fyrir því að ég óska eftir samstarfi við ykkur er sú að ég veit til þess að þið hafið 

innleitt í fyrirtækið aðferðafræðina The 4 Disciplines of Exectuion.  

Rannsóknin mín byggist á að kanna árangursmælikvarða og hvaða áhrif þeir hafa á bætta 

starfsemi sem og hvort aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution auðveldi 

starfsmönnum vinnu með árangursmælikvarða.  

Ef þið hafið áhuga á samstarfi langar mig að athuga hvort þið gætuð sent út könnun til 

starfsmanna ykkar eða gefið mér upp netföng. Það sem hentar ykkur best.  

Könnunin verður tilbúin í Survey monkey í lok þessarar viku, byrjun næstu. Tekur stutta 

stund að svara eða um 10 mín. Fyllsta trúnaðar er gætt og gögnum eytt eftir rannsókn.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar þá endilega hafðu samband við mig  

Ykkar þátttaka væri mér mikils virði 

Bestu kveðjur og von um góð viðbrögð  
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