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Útdráttur 

Bæði einstaklingar og fyrirtæki setja sér markmið til að reyna að ná ákveðnum áföngum 

eða áorka einhverju til styttri eða lengri tíma. Einstaklingar gera þetta bæði í starfi og 

einkalífi. Flest fyrirtæki setja sér eitt aðalmarkmið, sem er yfirleitt að skapa virði og auka 

framleiðni. Markmið rannsóknarinnar var að skoða markmiðssetningu og aðferðafræðina 

The 4 Disciplines of Executions. Sú aðferð hefur verið að ryðja sér til rúms hér á landi og 

nokkur fyrirtæki hafa tileinkað sér aðferðafræðina. Markmiðssetning er mikilvægur 

hlekkur þegar kemur að því að innleiða nýja stefnu og bæta frammistöðu starfsmanna. 

Skoðaðir verða sérstaklega þættir eins og hvatning, streita, endurgjöf og þekking á 4DX 

og hvort að þessir þættir stuðli enn frekar að bættri frammistöðu starfsmanna. Allt eru 

þetta mikilvægi hlekkir í lífskeðju fyrirtækja og til að auka arðsemi sem og til að ná 

samkeppnisforskoti þurfa stjórnendur stöðugt að huga að markmiðasetningu í 

stefnumótun sinni 

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

innleitt hafa aðferðafræðina hérlendis. Þátttakendur voru starfsmenn sem unnið hafa 

eftir The 4 Disciplines of Execution og vinna markvist að markmiðum sínum daglega. 

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar er sú að með 4DX má auka starfsánægju og bæta 

frammistöðu starfsmanna. Aðferðafræðin stuðlar að raunhæfri markmiðssetningum sem 

næst með tilheyrandi ávinningi fyrir alla hlutaðeigandi án þess að valda aukinni streitu 

meðal starfsmanna. Samspil hvatningar, endurgjafar og þekkingar á aðferðafræðinni 

leiðir til jákvæðra áhrifa fyrir einstaka starfsmenn sem og skipulagsheildina, þ.e. bæta 

frammistöðu þeirra til bæði lengri og skemmri tíma litið, sem einstaklinga og 

skipulagsheildar. 
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Abstract 

Both individuals and companies set goals to attempt to achieve certain milestones or 

achieve something either short term or long term. Individuals do this both professionally 

and privately. Most companies adopt one primary goal, which is usually to create value 

and increase productivity. The purpose of this study was to take a look at goal setting and 

methodology the 4 Disciplines of Execution. This approach has been emerging gradually 

here in Iceland and several companies have adopted the methodology. Goal setting is an 

important factor when it comes to implementing new policies and to improve the 

performance of employees. Factors such as motivation, strain, feedback and knowledge 

of 4DX were examined to see whether these factors further enhance the performance of 

the employees. All these factors are important for the life cycle of companies and in order 

to further increase profitability as well as achieve competitive advantage, it is necessary 

for managers to constantly consider goal setting when developing policies. 

The study was a quantitative one and a questionnaire was sent out to those companies 

in Iceland that have adopted the methodology. Participants in the study were employees 

that have relied on The 4 Disciples of Execution and worked systematically towards their 

goals daily. The overall results of the study were that 4DX could increase work satisfaction 

and enhance the performance of employees. The methodology promotes realistic goal 

setting that can be achieved with accompanying benefits for all concerned without 

causing increased strain among employees. The interaction between motivation, 

feedback and knowledge of the methodology results in positive effects for individual 

employees as well as the organization, i.e. improves their performance for both long and 

short term, as individuals and as an organization. 
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1 Inngangur 

Hugtakið markmiðssetning hefur verið í stöðugri þróun undanfarna áratugi og til 

umfjöllunar meðal fræðimanna og viðfangsefni margra vísindalegra rannsókna. Fáar 

kenningar hafa verið rannsakaðar jafn mikið og markmiðssetning innan sálfræðinnar. 

Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið markmið eitthvað sem keppt er að, tilgangur 

(Mörður Árnason, 2002). Öll fyrirtæki og stofnanir ættu að vera með skráð markmið, sem 

hluta af áætlunargerð sinni. Þessi markmið ættu að lýsa því hvað fyrirtækið ætlar sér á 

markaði og hvar þau vilja auka hagnað sinn og verðmætasköpun. Markmiðin ættu líka að 

tengjast innviðum fyrirtækja og snúa meðal annars að mannauði þeirra. Starfsmenn og 

deildir eru þá hvött til að setja sér markmið og markmiðin geta líka falist í því að auka 

aðbúnað starfsmanna, sem og auka ánægju þeirra í starfi. Allt eru þetta mikilvægir hlekkir 

í lífskeðju fyrirtækja og til að auka arðsemi sem og að ná samkeppnisforskoti þurfa 

stjórnendur stöðugt að huga að markmiðssetningu í stefnumótun sinni. Tilgangurinn með 

markmiðssetningu er að auka arðsemi fyrirtækisins sem og að ná samkeppnisforskoti 

(Locke, Saari, Shaw og Latham, 1981).   

Undanfarna áratugi hefur tæknibyltingin breytt starfsumhverfi fyrirtækja mjög mikið 

og gert samkeppni við önnur fyrirtæki erfiðari og fjölbreyttari en áður þekktist. 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa að fylgjast vel með innri og ytri þáttum í 

fyrirtækjaumhverfinu og bregðast við í samræmi við breytingar sem þar eiga sér stað til 

að halda velli eða ná samkeppnisforskoti. Hjá nútíma fyrirtækjum er stefnumótunarvinna 

mikilvæg með tilliti til innri og ytri umhverfisþátta þar sem fyrirtæki geta skilgreint sín 

sóknarfæri með stefnumótun og skapað sér samkeppnissérstöðu (Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónasson, 2011). Samkvæmt Johnson, Scholes og Whittington (2009) er 

megin tilgangur stefnumótunar að velja leið sem skapar fyrirtækinu samkeppnisforskot, 

hjálpar starfsmönnum að ná markmiðum sínum sem og ná árangri á 

samkeppnisgrundvelli. Stefnumótunarvinna felur oft í sér að innleiða þarf ný markmið og 

aðferðafræði til að fyrirtæki séu samkeppnihæf á markaði og til þess eru ýmsar leiðir 

notaðar eins og til dæmis aðferðafræðin The 4 Disciplines of Execution (4DX) sem verður 

til umfjöllunar í þessari ritgerð og nýtt í rannsókn höfundar á fjórum íslenskum 
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fyrirtækjum sem hafa innleitt þessa aðferð inn í sínar skipulagsheildir. Anna Björk 

Bjarnadóttir, sem starfar hjá Expectus fyrirtæki sem sérhæfir sig í að innleiða þessa 

aðferðafræði lýsir aðferðafræðinni á eftirfarandi hátt:  

Aðferðafræðin The 4 Disciplines of Execution hefur verið að ryðja sér til rúms hér á 

landi og nokkur fyrirtæki hafa tileinkað sér þessa aðferð til að innleiða stefnumarkandi 

breytingar með jákvæðum árangri. 4DX aðferðafræðin gerir öllum starfsmönnum kleift 

að fylkja sér bak við markmið um stefnumarkandi breytingar, þannig að markmið hvers 

og eins starfsmanns hefur bein áhrif á yfirmarkmið fyrirtækisins óháð því hvar 

starfsmaðurinn er staðsettur í fyrirtækinu (Anna Björk Bjarnadóttir, munnleg heimild 20. 

maí 2016).  

Aðferðafræðin snýst um fjögur lykil skref sem farið verður ítarlega yfir síðar í 

ritgerðinni. 

1.1 Ástæða fyrir efnisvali 

Höfundi hefur um þó nokkurt skeið kynnt sér aðferðafræði 4DX og telur hana vera lykil að 

velgengni ýmissa fyrirtækja um allan heim. Af þeim sökum er það áhugavert viðfangsefni 

í rannsókn að kanna hvaða áhrif aðferðafræðin 4DX hefur á markmiðssetningu og 

markmið starfsmanna í íslenskum fyrirtækjum sem hafa innleitt hana og vinna eftir henni 

og hvort hún auðveldi starfsmönnum við vinnu sína eða ekki. 

1.2 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif hefur það á markmiðssetningu 

starfsmanna þegar aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution er innleidd inn í fyrirtæki. 

Til að fá svör við því var sendur út spurningalisti til fjögurra fyrirtækja sem innleitt hafa 

The 4 Disciplines of Execution. Markmið rannsóknarinnar er að draga upp mynd af 

áhrifum markmiðssetningar og aðferðafræðinnar The 4 Disciplines of Execution. 

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

starfsmenn upplifi jákvæð áhrif af markmiðssetningu og hvort að The 4 Disciplines of 

Execution auðveldi þeim að vinna að markmiðum sínum og fyrirtækisins. 

Í henni er stefnumótun auk innileiðingar stefnu tekin fyrir með því að skoða hvernig 

fyrirtækjum hér á landi, sem innleitt hafa aðferðafræðina hefur tekist upp. Miðað verður 

við aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution  og megindleg rannsókn gerð er snýr að 
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innleiðingu hennar sem og markmiðssetningu starfsmanna. Með því móti má vonandi 

veita innsýn inn í hinar ýmsu hliðar markmiðssetningar og draga lærdóm af því. Ýmsar 

aðferðir og kenningar eru til um það hvernig best sé að hrinda stefnu af stað, fara í 

stefnumótandi breytingar innan fyrirtækja og hvernig auðvelda megi starfsmönum að 

vinna markvist eftir markmiðum sínum og auðvelda þeim að vinna að settum markmiðum 

ef þeir vinna eftir aðferðafræði 4DX.  

Megin rannsóknarspurningin er: Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta 

frammistöðu starfsmanna þegar aðferðafræðin The 4 Disciplines of Execution er innleidd 

inn í fyrirtæki?  

Rannsóknarspurningunni er aðallega ætlað að svara eftirfarandi undirspurningar: 

Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

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

Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

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

Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta frammistöðu starfsmanna þegar með tilliti 

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

Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

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

fyrirtæki?  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í inngangi er fjallað um viðfangsefni ritgerðarinnar, ástæðu 

fyrir efnisvali, markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar. Í kafla tvö er til 

umræðu fræðileg atriði sem tengjast markmiðssetningu, kenningar sem settar hafa verið 

fram um hana og rannsóknir sem gerðar hafa verið um markmiðssetningu. Einnig er 

fjallað um markmið, innihald þeirra og hlutverk þeirra í markmissetningu fyrir þar sem 

markmiðssetning fyrirtækja og markmið eru nátengd hugtök. Kannað verður hvaða áhrif 

markmið hafa á frammistöðu starfsmanna. Í kaflanum er einnig kynnt til sögunnar, hvati 

og hvatakenningar, hvatning, streita og endurgjöf til starfsmanna. Í þriðja kaflanum 

verður ítarleg umfjöllun um aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution. Aðferðafræði 

rannsóknarinnar verður kynnt í fjórða kaflanum og niðurstöður rannsóknarinnar í fimmta 
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kaflanum. Í sjötta kafla ritgerðarinnar verða umræður um niðurstöður rannsóknarinnar 

með hliðsjón af fræðunum og rannsóknarspurningar skoðaðar í því samhengi. Lokorð 

höfundar er seinasti kafli ritgerðarinnar.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðirnar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins, sem 

er markmiðssetning. Fjallað verður um markmið og markmiðssetningu, stefnumótun og 

innleiðingarferli ásamt aðferðafræðinni The 4 Disciplines of Execution (4DX), sem og 

hugtökin endurgjöf, hvatningu og streitu. Kenningar verða kynntar um markmiðssetningu 

og umfjöllun verður um stefnu, stefnumótun og innleiðingu hennar í tengslum við 

markmiðssetningu, ásamt því hvaða áhrif innleiðing aðferðafræðinnar The 4 Disciplines 

of Execution hefur á starfsfólk fyrirtækja. 

2.1 Markmiðssetning 

Niðurstöður rannsókna um markmiðssetningu benda til þess að til að ná sem mestum 

árangri í setningu markmiða sé gott að tvinna saman mismunandi markmiðum. Þá náist 

meiri ávinningur í stað þess að einblína á eina gerð markmiða (Weinberg og Gould 2003). 

Weinberg og Gould (2003) benda jafnframt á að allir gerðir markmiða gegni mikilvægu 

hlutverki í markmiðssetningu starfsmanna, sem og mikilvægi þess að stjórnendur fái 

starfsmenn til að haga sér samkvæmt þeim markmiðum sem starfsmenn hafa sett sér. 

Starfsmenn þurfa að læra að forgangsraða markmiðum í markmiðssetningu sinni og vita 

hvaða markmið hæfa þeirri vinnu sem þeir eiga að skila af sér (Weinberg og Gould, 2003).  

Því þótti höfundi mikilvægt að fjalla fræðilega um mismunandi gerðir markmiða til að 

auðvelda lesanda að fá yfirsýn yfir allar þær gerðir markmiða, sem hægt er að styðjast við 

þegar starfsmenn byrja á markmiðssetningu. Markmið er undirstaða markmiðssetningar 

og án markmiða verður engin markmiðssetning (Weinberg og Gould, 2003).   

2.1.1 Kenning um markmiðssetningu 

Kenning um markmiðssetningu (e. goal setting theory) var sett fram árið 1968 af Edwin 

Locke. Kenningin hans felur í sér að tengsl séu á milli markmiða og árangurs. Kenningin 

byggist á yfir 500 rannsóknum sem framkvæmdar voru á 25 ára tímabili (Locke 1991). 

Kenning Lockes um markmiðssetningu sýndi að tengsl séu á milli markmiða og verkefna 

frammistöðu. Grunnforsenda kenningarinnar tengist meðvitaðri ákvörðun einstaklings er 

varðar athafnir hans, þ.e. einstaklingur setur sér meðvitað markmið. Markmið er 
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skilgreint sem eitthvað sem einstaklingur er meðvitaður um að hann er að reyna að 

framkvæma, ná eða bæta (Latham og Yukl, 1975).  

Markmiðsmiðuð kenning er vel þekkt sem hvatningarkenning (e. motivation theory) og 

margar stórar rannsóknir hafa verið gerðar um það viðfangsefni og fræðilega útfærðar 

greiningar verið settar fram um starfshætti skipulagsheilda. Samkvæmt kenningu Lockes 

ná þeir sem setja sér markmið hærra frammistöðumati. Einnig kemur fram að markmiðin 

þurfa að vera krefjandi og sérhæfð, því að of auðveld markmið virka letjandi fyrir 

starfsfólk. Auk þess gerir kenningin ráð fyrir að markmið einstaklings verði fyrir áhrifum 

frá þáttum eins og hvatningu, tímarömmum og endurgjöf (Locke og Latham, 1990). 

Markmið eiga að beina athygli starfsmanna að ákveðnu marki og þau eiga að hvetja 

starfsmenn til að leggja vinnu á sig til að ná einhverju sem er fyrirfram ákveðið. Krefjandi 

og skýr markmið eiga að skila sér í metnaði til að gera betur. Markmið geta líka myndað 

bil á milli raunstöðu og óskastöðu og ýta þá undir stefnumótun og áætlunargerð (Kreitner, 

2007). 

Einstaklingsmarkmið og hópamarkmið voru viðfangsefni Kleingeld, van Mierlo og 

Arends (2011), sem skoðuðu hugtakið um markmiðssetningu og hópaframmistöðu (e. 

group performance) með rökfræðigreiningu (e. meta-analysis). Þeir sýndu fram á að mjög 

erfið markmið nást frekar með hópaframmistöðu ef þau eru borin saman við venjuleg 

markmið (e. nonspecific). Þeir skoðuðu einnig miðlungs erfið og auðveld markmið í 

samanburði við venjuleg markmið en þau áhrif voru mun minni er varða 

markmiðssetningu í hópum (Van Mierlo, Arendes og Kleingeld, 2011) 

Niðurstöður Klengeld, van Mierlo og Arends sýna fram á sterk jákvæð tengsl á milli 

krefjandi hópamarkmiða ef þau eru borin saman við venjuleg markmið sem hópurinn 

setur sér. Áhrif sérstaklega erfiðra hópamarkmiða sýna að einhverju leyti jákvæð tengsl 

miðað við bæði venjuleg markmið og mjög auðveld markmið (Van Mierlo og Kleingeld, 

2011; Latham og Yukl, 1975). Af þessum rannsóknum má ráða að markmiðssetning virðist 

að minnsta kosti vera jafnáhrifarík á hópagrundvelli eins og á einstaklingsgrundvelli. 

Markmið sem sett eru af stjórnendum í samráði við starfsmenn eða þegar starfsmenn 

eða deildir setja sér sameignleg markmið eru líklegri til að skila árangri (Mullins, 2010). 

Markmið sem yfirmaður lætur annan starfsmann hafa verða til þess að starfmaður verður 

fyrir áhrifum en aðeins að því marki að það sé meðvitað samþykkt af einstaklingi. Það er 
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ekki nóg að skipun eða beiðni hafi átt sér stað. Stjórnandi þarf að vita hvort starfsmaður 

heyrði það sem sagt var eða skildi markmiðið (Latham og Yukl, 1975). Einnig er því haldið 

fram að drifkraftur starfsmanna sé í megindráttum fólginn í því að ná ákveðnum 

markmiðum í starfi (Schultz og Schults, 2002).  

2.1.2 Markmiðssetningar þættir 

Marga stuðningsþætti er hægt að nota til að tryggja að hvetjandi áhrif markmiðseiginleika 

(sértækra og erfiðra) skili sér í árangursríku starfi (Locke og Latham, 1984). Í fyrsta lagi 

ættu yfirmenn að útskýra rökfræðina eða koma með rökstuðning sem liggur til 

grundvallar ákveðnum markmiðum. Starfsfólk þarf að skilja vel hvers vegna það fær þessi 

markmið, skilja vel hvernig frammistaða þeirra er metin og fá reglulega endurgjöf sem 

gefur til kynna hvernig það stendur sig. Yfirmenn geta leyft starfsfólki að taka þátt í 

stefnum og innleiða markmið þeirra sem starfsáfanga þannig að starfsfólk geti aðstoðað 

við að þróa árangursríka aðgerðaráætlun og stefnumótun. Til að tryggja að starfsfólk geti 

framkvæmt aðgerðaráætlun og stefnumótun ættu skipulagsheildir að þjálfa hæfileika eða 

færni starfsfólks til að ná markmiðunum (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

(Locke, Saari, Shaw og Latham, 1981). bentu einnig á að markmiðssetning virkaði best 

ef einstaklingar fá endurgjöf varðandi framfarir þeirra varðandi markmið sem þeir stefna 

að. Án slíkrar endurgjafar veit starfsfólk ekki hvort það vinnur störf sín nógu vel eða hvort 

verkefnastefna þeirra sé sú hentugasta. Ef endurgjöf er jákvæð þá veitir það starfsfólki 

ánægju með að hafa náð markmiðinu og með því að halda áfram að hvetja starfsfólk þá 

leiðir það til enn meiri ánægju. Neikvæð endurgjöf hins vegar getur haft neikvæð áhrif 

(Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

Lágmarka þarf markmiðságreining, álag, minnka streitu og annað sem truflar 

fyrirhugaða markmiðssetningu (Locke og Latham, 1984). Neikvæðar afleiðingar 

minnkandi starfsánægju geta komið fram þegar starfsfólk vinnur við of mörg markmið 

eða þegar starfsfólki tekst ekki að ná markmiðum sínum. Áhrifarík markmiðssetning ætti 

að fela í sér kjarna markmiðseiginleikanna. Hún ætti einnig að fela í sér stuðning 

yfirmanns, endurgjöf og hvatningu (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 
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2.1.3 Markmiðssetningar niðurstöður 

Meirihluti rannsókna er snúa að markmiðssetningu hafa beint athyglinni að áhrifum 

marksmiðssetningar á frammistöðu og ánægju (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

Varðandi starfsánægju bentu Locke og Latham (1990) á að starfsánægja yrði meiri ef 

starfsmenn vita að þeir muni fá umbun fyrir frammistöðu, endurgjöf og viðurkenningu 

fyrir frammistöðu og stuðning og þátttöku af hálfu vinnuveitanda og ef lítið er um 

markmiðságreining og álag.   

Þó að rannsóknir á markmiðssetningu séu orðnar umfangsmiklar hafa fræðin að mestu 

leyti einblínt á kjarna markmiðseiginleika varðandi sértæk og erfiðið markmið með 

mælitækjum sem mæla atriði sem hafa ekki verið könnuð, mæld eða athuguð. Rannsókn 

Lee, Bobko, Early og Locke (1991) var fyrsta yfirgripsmikla rannsóknin á 

markmiðssetningartækjum, sem nær til kjarna eiginleika og styður þætti sem tengjast 

niðurstöðum sem finna má í núverandi fræðum (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

Varðandi ánægjuflokkun margra markmiðsvídda skiptast þær í flokkana sem virka eða 

sem virka ekki, þ.e. jákvæð og neikvæð atriði markmiðssetningar innan skipulagheildar. 

Þannig að á meðan markmiðsárangur sem slíkur getur verið lykillinn að spágildi fyrir 

starfsánægju einstaklings verða viðbrögð vinnuveitenda við íhlutun markmiðssetningar 

fyrir áhrifum frá heildarumhverfinu sem markmiðssetningin á sér stað í, þ.e. fólki líkar vel 

við hvetjandi yfirmenn sem til dæmis umbunar fyrir frammistöðu og líkar ekki vel við 

skipulagsheildir sem loka á eða gera lítið úr störfum þeirra. Til dæmis getur hvatning og 

endurgjöf yfirmanns ýtt undir sjálfmat starfsfólks, minnkað streitu og aukið 

markmiðssamþykki og skuldbindingu starfsmanna. Endurgjöf yfirmanns ætti í 

framhaldinu að leiða til betri frammistöðu og ánægju (Erez og Kanfer, 1983; Erez, Earley 

og Hulin, 1985). Þessi rannsókn sýndi fram á mikilvægi hvatningar yfirmanns, 

áþreifanlegrar umbunar og að auðveldleiki skipulagsheilda að ná fram settum 

markmiðum hefur áhrif á starfsánægju (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

 

2.1.4 Skilar markmiðssetning árangri? 

Niðurstöður úr rannsóknum allt frá árinu 1970 sýna fram á að í 90% tilfella sé hægt að 

sýna fram á að hæfilega mörg, skýr, krefjandi og sanngjörn markmið skila árangri fyrir 

starfsmenn. Þeir þurfa að hafa nægjanlegt svigrúm, tíma, getu og vera með í ákvörðunum 
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um hvaða markmið skuli vinna að í fyrirtækinu. Stjórnandi þarf líka að hvetja starfsmann 

og gefa honum reglulega endurgjöf um það hvernig hann stendur sig í starfi. Niðurstöður 

rannsókna sýndu einnig fram á að reglulegir fundir starfsmanna og yfirmanna til að meta 

árangur og hvernig vinnan að markmiðinu miði áfram hafi góð áhrif innan skipulagsheilda 

(Locke, Saari, Shaw og Latham, 1981). Samkvæmt þessu geta markmið skilað árangri fyrir 

fyrirtæki. 

2.2 Markmið 

Bæði einstaklingar og fyrirtæki setja sér markmið til að reyna að ná ákveðnum áföngum 

eða áorka einhverju til styttri eða lengri tíma (Bryan og locke, 1969).  

Flest fyrirtæki setja sér eitt aðalmarkmið, sem er yfirleitt að skapa virði og auka 

framleiðni. Til að hægt sé að ná aðalmarkmiði er nauðsynlegt að brjóta það niður i smærri 

markmið og dreifa þeim um fyrirtækið, þar sem deildir eða hópar vinna að ákveðnum 

undirmarkmiðum sem síðan skilar auknu virði og styður við aðalmarkmiðið sem sett var í 

upphafi. Hópar eða deildir geta síðan sett sér markmið, yfir- og undirmarkmið, sem verða 

að samræmast aðalmarkmiði fyrirtækis. Eftir því sem markmiðin færast niður í skipuritinu 

verða markmiðin sértækari. Innan fyrirtækja eru oft margar deildir og því þarf að hafa í 

huga að markmið innan deilda stangist ekki á og að allir séu að vinna að sameiginlegu 

yfirmarkmiði sem er sett í byrjun stefnumótunar eða þegar er farið af stað í breytingar til 

að bæta rekstur fyrirtækis (Boddy, 2008). 

Með því að setja sér markmið er verið að reyna að viðhalda eða ná betri stöðu. Rétt 

framsett markmið virkar oft á starfsfólk sem einskonar hvati til að vinna að sameiginlegum 

markmiðum, sem skipulagsheildin setur sér í upphafi. Einnig getur góð markmiðssetning 

haft áhrif á stefnumótun fyrirtækja (Locke, Saari, Shaw og Latham, 1981).  

Markmið geta verið ólíkt og hafa mismunandi tilgang. Ef starfsmenn eða stjórnendur 

setja sér markmið þarf að horfa á í hvernig aðstæðum og í hvaða tilgangi markmiðið er 

sett. Markmið sem starfsmaður setur sér sem samræmist ekki markmiði fyrirtækisins 

getur skilað neikvæðri útkomu fyrir fyrirtækið (Locke, Saari, Shaw og Latham, 1981).  

2.2.1 Innihald markmiða 

Gott er að skoða nokkur viðmið þegar starfsfólk og stjórnendur setja sér markmið sem 

eiga að skila árangri. Mealiea og Latham (1995) segja að SMART viðmiðið nýtist best ef 
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neðangreind viðmið eru höfð til hliðsjónar þegar starfsmenn sem og aðrir setja sér 

markmið. Ekki er vitað hver setti fyrst fram SMART viðmiðin og ekki er einhlítt hvaða fimm 

orð eigi nákvæmlega að nota fyrir þessa skammstöfun, en talið er að hugmyndin og 

framsetningin hafi komið fram hjá Peter Drucker um markmiðsstjórnun og birtist 

hugmyndin fyrst í bókinni The practice of management sem kom út árið 1955. Í bókinni 

kemur fram að mótun starfsfólks sé best náð fram hafi það skýra sýn á hvert hlutverk þess 

sé og ábyrgð, það sé meðvitað um stöðu sína og vald innan fyrirtækis og vinni jafnt að 

markmiðum fyrirtækisins og sínum persónulegum markmiðum. Kosturinn við að hafa 

SMART viðmiðin er sá að þau eru skýr og einföld og fólk á auðvelt með að skilja hvers 

vegna það er gott að hafa þau í huga við markmiðssetningu (Drucker, 1955). Markmiðin 

fimm eru: 

1. Markmiðin eiga að vera nákvæm (e. specific), skiljanleg og það á ekki að fara á 

milli mála hver markmiðin eru. Þó að markmið sé skýrt þá á það samt að vera 

þannig gert að það gefi fólki ákveðnar leiðir til að vinna að markmiðinu. Leiðin 

að markmiðinu getur verið stefnumiðuð, frjáls þar sem fólk hefur val um 

hvernig vinna skuli að markmiði eða sértæk þar sem leiðin er fyrirfram mótuð. 

2. Markmiðin eiga að vera mælanleg (e. measureable) og þá er hægt að mæla 

þann árangur sem næst með markmiðinu. 

3. Markmið eiga að vera raunveruleg (e. achievable) og raunhæf (e. attainable). 

Það á að vera hægt að ná þeim markmiðum sem fólk setur sér. Markmið má 

ekki vera of létt, því þá fer fólki að vanta hvata til að vinna að markmiðinu og 

heldur ekki of erfitt því þá fallast fólki oft hendur meðan vinnan að markmiðinu 

stendur. Best hefur reynst að hafa markmiðin krefjandi og sanngjörn. 

4. Markmiðin verða að skipta máli (e. relevant) og hafa þýðingu fyrir þann sem 

vinnur að þeim. Mikilvægt er að tengja saman hagsmunni allra sem vinna að 

markmiðinu, s.s starfsfólk og fyrirtæki. 

5. Markmið þarf að vera vel tímasett (e. timed), þannig að tímaramminn sem fólk 

hefur til að vinna að markmiðinu verður að vera hæfilegur og henta 
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markmiðinu. Hvorki of stuttur né of langur. Ef tíminn er of langur getur fólk átt 

það til að bíða of lengi með að byrja að vinna að markmiðinu (Drucker, 1955). 

2.2.2 Huglæg og hlutlæg markmið 

Markmið geta verið huglæg (e. subjective goals) og hlutlæg (e. objective goals). Almennt 

séð á að forðast að setja sér huglæg markmið vegna þess hve erfitt getur verið að mæla 

þau og því er vænlegra að seta sér hlutlæg markmið sem er hægt að mæla og eru 

sérhæfðari. Sem dæmi um huglægt markmið má nefna: Ég ætla mér að standa mig betur 

í ár en á seinasta ári. Hlutlægum markmiðum er hægt að skipta í þrennt (Locke, Saari, 

Shaw og Latham, 1981): 

1. Útkomumarkmið (e. outcome goals) eru markmið þar sem er horft til 

endanlegrar niðurstöðu. Starfsmaður í símabúð setur sér það markmið að auka 

sölu á símum um 10 eintök í hverri viku. Hvernig starfsmaður nær því markmiði 

skiptir ekki máli. Jafnvel þótt hann leggi sig allan fram er ekkert sem segir að 

hann nái því markmiði sem hann setur sér. Þetta getur haft neikvæð áhrif á 

starfsmann og fyrir símabúðina, þar sem einungis er verið að horfa á endanlega 

útkomu en ekki hvernig hægt sé að ná markmiðinu (Latham og Seijts, 2006). 

2. Frammistöðumarkmið (e. performance goals). Hér setur starfsmaður sér 

markmið út frá árangri sem hann eða aðrir hafa náð í sambærilegum 

verkefnum. Horft er til frammistöðu starfsmanns fremur en endanlegrar 

útkomu. Metnaður og vinnusemi starfsmanns við að ná settu markmiði skiptir 

meira máli en hvort aðrir sem unnið hafa að sambærilegu verkefni hafi staðið 

sig betur (Latham og Seijts, 2006). 

3. Ferilsmarkmið (e. process goals) snúast um það hvernig best sé að vinna að 

markmiðinu sem keppt er að (Weinberg og Gould, 2003). 

Einnig má nefna lærdómsmarkmið (e. learning goals) en það felur í sér lærdómsferlið. 

Lærdómsferlið eykur getu starfsmanns og hæfileika, sem er mikilvægast meðan 

viðkomandi vinnur að markmiðinu, til dæmis þegar nýr starfsmaður byrjar að vinna í 

símabúðinni og hann hefur litla sem enga þekkingu á símum. Fyrstu markmiðin sem hann 

setur sér gætu verið að þekkja helstu eignleika allra helstu símanna í stað þess að ná að 
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selja 10 síma á mánuði. Lærdómsmarkmið leggur áherslu á það hvernig verkið er unnið 

fremur en endanlega niðurstöðu. Það er tímasóun að nota lærdómsmarkmið þegar um 

verkefni er að ræða sem krefjast ekki lærdóms eða þegar starfsfólk hefur yfirgripsmikla 

þekkingu á því markmiði sem unnið er að (Locke og Latham, 2002). 

2.3 Hvati og hvatakenningar 

Til þess að hámarka getu starfsfólks þarf að skapa vinnuaðstæður þar sem ríkir jákvætt 

andrúmsloft. Einnig verða starfsmenn að hafa getu til að sinna starfi sínu af heilindum og 

áhuga. Ef starfsmenn hafa ekki ánægju af starfi sínu þá skiptir jákvætt starfsumhverfi 

minna máli. Aðaldrifkrafturinn er hvati sem og ánægja starfsmanna og því skiptir miklu 

máli fyrir stjórnendur að bjóða upp á hvoru tveggja, jákvætt starfsumhverfi og hvatadrifna 

vinnu (Pfeffer, 2005). Vegna fyrrnefndra þátta er hvatning (e. motivation) mikilvægur 

þáttur í frammistöðu starfsmanna og þar með markmiðssetningu. 

Þróunin hefur verið á þann veg seinustu ár að sífellt fleiri fyrirtæki selja þekkingu og 

þjónustu í stað þess að selja vörur. Mannauðurinn er ein af mikilvægustu auðlindum 

fyrirtækja og með því að skapa sameiginlega framtíðarsýn og vinna að hagsmunum 

starfsmanna verður mannauður fyrirtækis að kjarnahæfni, þ.e. starfsfólk býr þá yfir 

sérstökum eiginleikum og hefur sérstaka þekkingu sem ekki er hægt að herma eftir eða 

yfirfæra yfir á önnur fyrirtæki á auðveldan hátt. Gildin sem fyrirtækin þurfa að tileinka sér 

til að þetta takist eru traust, virðing og hvatning (Pfeffer, 2005) 

Settar hafa verið fram ýmsar kenningar um hvata og virkni þeirra. Líkt og aðrar 

kenningar getur reynst erfitt að yfirfæra þær yfir á allar aðstæður. Því er mikilvægt að 

stjórnendur þekki þær kenningar sem nýta má fyrir farsælan rekstur fyrirtækja (Boddy, 

2008). Hægt er að skipta hvatakenningum í tvo flokka; Innihaldskenningar (e. content 

theory) og ferlakenningar (e. process theory) (Boddy, 2008). 

Innihaldskenningar segja til um hvað það er sem fær fólk til að vinna, með því að skoða 

og greina hvaða mannlegu þarfir það eru sem eru uppfylltar á vinnustaðnum og hafa áhrif 

á hvatningu. Maslow bendir á með þarfapíramídanum (e. hierachy of needs) að maðurinn 

byrjar á því að aðlaga sig að sínum grunnþörfum og að lokum fer hann að huga að öðrum 

þörfum sem eru ekki eins mikilvægar. Þegar ein þörf er uppfyllt þá myndast hvati fyrir 

aðra þörf sem þarf að uppfylla (Maslow, 1970).  
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Samkvæmt tveggja þátta kenningu Herzberg skilar ánægður starfsmaður betri vinnu 

en sá sem er óánægður. Herzberg bendir á að á vinnustöðum séu til staðar ánægjuþættir 

jafnt sem óánægjuþættir og út frá þeim sé hægt að meta hversu ánægður starfsmaðurinn 

er í starfi sínu (Herzberg, 1993). Samkvæmt kenningunni er ekki nóg að fækka þeim 

óánægjuþáttum sem kunna að vera í starfsumhverfinu til að auka starfsánægju 

starfsmanna heldur þarf að huga að ánægjuþáttunum til að ná fram bestu frammistöðu 

starfsmannsins (Herzberg, 1993).  

Ferlakenningin skoðar ákvarðanir fólks og hvað veldur því að ein ákvörðun er tekin 

umfram aðra til að uppfylla þörf eða ná þeim markmiðum sem stefnt er að (Vroom, 1964). 

Vroom bendir á í væntikenningunni (e. expectancy theory) að fólk hagi sér í samræmi við 

þær væntingar sem það hefur varðandi útkomu og hversu líklegt það telji að það nái þeirri 

útkomu sem það óskar eftir. Vroom telur jafnframt að starfsmenn leggi sig frekar fram ef 

það telur að vinnuframlagið skili góðri niðurstöðu og hugsanlegri umbun og ef það telur 

sig ekki fá nægilega góða niðurstöðu skilar það lakari frammistöðu (Vroom, 1964). 

2.3.1 Hvatning 

Til  þess  að  hámarka  frammistöðu  starfsmanna  

verða hvatning og endurgjöf að vera til staðar. Hvatning er markaðsdrifin hegðun. 

Með henni er hægt fá starfsmenn til að stefna í ákveðna átt til að ná markmiðum sínum. 

Hvatning er lykilhugtak sem stjórnendur ættu að hafa í huga. Einnig er mikilvægt þegar 

gerðar eru starfslýsingar að hafa í huga að í henni sé hvati sem eflir starfsmenn til að sinna 

starfi sínu vel  (Armstrong, 2009). 

Hvatning getur verið í mismunandi útfærslum og engin ein leið er réttari en önnur þar 

sem að hvati getur virkað ólíkt á starfsmenn, sumt sem hvetur einn getur virkað öfugt á 

annan. Það er hlutverk stjórnenda að sjá hvaða atriði það eru sem hvetja starfsmenn 

áfram og fær það til að gera eins vel og þeir geta. Hafa verður hvatningu í huga á öllum 

stigum skipulagsheildarinnar (Armstrong, 2009). 

Fyrirtæki eru farin að gera sér grein fyrir verðmæti mannauðs og hafa því lagt meiri 

áherslu á þátttöku starfsmanna. Árangursrík stjórnun krefst þess að yfirmenn geti veitt 

starfsfólki sínu hvatningu en til þess er nauðsynlegt að þekkja það persónulega og hafa í 

huga að hvatning veltur á einstaklingsþörfum (Deci, 1973). 
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Hugtakið hvatning er sú tilfinning sem einstaklingur finnur hjá sér þegar hann hefur 

löngun til þess að gera eitthvað. Hvatning er tilfinning sem kemur innan frá og getur 

einstaklingur bæði hvatt sig sjálfur sem og aðra. Hvatning getur aukið frammistöðu 

starfsmanna. Það er mikilvægt að markmið séu sett fram á þann hátt að þau séu krefjandi 

og sanngjörn því annars eru þau ekki hvetjandi fyrir starfsmenn (Kilton, 2003). 

2.3.2 Endurgjöf 

Endurgjöf (e. feedback) er ódýrt og áhrifaríkt stjórnunartæki sem stjórnendur og yfirmenn 

geta notað til að hafa áhrif á mannauð fyrirtækja. Endurgjöfin þjónar mikilvægu hlutverki 

í að stýra starfsmönnum í þá átt sem gefur jákvæða útkomu. Þegar starfsmenn fá 

viðkenningu getur það orðið þeim mikil hvatning sem skilar sér í endurtekinni hegðun. 

Stjórnendur þurfa líka að vera vakandi yfir lélegri frammistöðu. Það er góð stjórnun þegar 

yfirmenn veita starfsmönnum góða útskýringu á því hverjar skyldur þeirra eru, til dæmis 

hvað þeir gera rétt, hvað telst vera rangt atferli og til hvers sé ætlast af þeim (Staren, 

2009). Þegar vel er staðið að endurgjöf leiðir það oft til betri vinnustaðastaðaanda og 

frammistöðu en ef ekki er hugað nógu vel að því hvernig endurgjöfin er gefin getur það 

leitt til frammistöðuvanda til lengri tíma litið (Craig, 2008).  

Mismunandi þarfir starfsmann leiða til þess að hvetja verður þá áfram 

á mismunandi hátt. Starfsmaður sem er mjög árangursdrifinn ætti að 

fá krefjandi verkefni með raunhæfum markmiðum. Markviss endurgjöf á 

markmið spilar stórt hlutverk í stjórnun til að einstaklingar geti fylgst með 

frammistöðu sinni (Staren, 2009).  

Þegar yfirmaður gefur endurgjöf er hann að sýna áhuga og hann er með því að hvetja 

til æskilegrar hegðunar og getur í framhaldinu leiðrétt óæskilega hegðun. Mikilvægt er að 

yfirmaður gefi endurgjöf sem á við hverju sinni, að hún sé verðmæt og viðeigandi fyrir 

þann sem tekur við henni. Með viðeigandi er átt við að endurgjöfin frá yfirmanni verði 

að  tengjast markmiði eða verkefni starfsmanns. Endurgjöfin verður að vera á þann 

veg að starfsmaðurinn upplifi að hann sé metinn að verðleikum. Ef starfsmenn fá 

ónákvæma eða óskýra endurgjöf getur það leitt til þess að starfsmenn leiði hjá sér 

jákvæðnina í endurgjöfinni og upplifi að yfirmaðurinn sé ekki hreinskilinn í endurgjöf sinni 

(Craig, 2008). Endurgjöf endurspeglar líka áhuga yfirmanns á markmiðum starfsmanns, 
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því hún sýnir að hann gefur sér tíma til að veita endurgjöf umfram skyldufundi og að hann 

metur framlag starfsmanns (Craig, 2008).      

Vroom (1964) segir að í starfshvatningu þurfi yfirmenn að hafa 

skilning á markmiðum starfsmanna og þekkja tenginguna milli vinnu og frammistöðu, 

milli frammistöðu og endurgjafar og milli endurgjafar og ánægju (Bratton og Gold, 2003). 

Kenningin grundvallast á því að starfsmenn hafa ólík markmið og hægt er að hvetja þá 

áfram til ákveðinnar hegðunar ef þeir trúa því að jákvæð tengsl séu milli vinnu og 

markmiða (Vroom, 1964).  

2.3.3 Streita 

Streita (e. stress) getur komið fram sem andleg og líkamleg viðbrögð við álagi eða 

óhóflegu áreiti úr umhverfi starfsmanna. Streita er hugtak sem er þekkt út um allan heim 

og getur verið fólki hættuleg bæði andlega og líkamlega. Starfsmenn sem upplifa streitu 

eru taldir hafa litla hvatningu innra með sér, skerta vinnufærni og eru ólíklegri til ná þeim 

markmiðum sem þeir vinna að. Streita hefur einnig neikvæð áhrif á starfsmannaveltu, 

frammistöðu starfsmanna og ánægju í starfi. Því getur skipulagsheildin liðið fyrir streitu 

starfsmanna. Talið er að afleiðingar of mikillar streitu á vinnustöðum geti leitt af sér tap 

fyrir skipulagsheildina í formi veikindaleyfa, framleiðslutaps og hugsanlegs 

samkeppnisforskots (Park, 2008).     

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í gegnum tíðina á starfsánægju og streitu. 

Rannsóknir á streitu hafa sýnt fram á neikvæð áhrif hennar á starfsmenn og heilsu þeirra 

(Bennett, Lowe, Matthews, Dourali og Tattersall, 2001 ; Paterniti, Niedhammer, Lang og 

Consoli, 2002). Enn fremur sýna rannsóknir að streita hefur áhrif á ánægju fólks í starfi, 

eykur fjölda fjarvistardaga, hækkar hlutfall slysatíðni, andleg heilsa starfsfólks versnar og 

líf einstaklingsins utan vinnunnar einnig (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Þegar kemur að 

skilvirkni og vinnusemi hafa rannsóknir leitt í ljós að starfstengd streita hefur neikvæð 

áhrif á afkastagetu starfsfólks, sem og þau markmið sem starfsmenn setja sér (Gandham, 

2000; Reynolds, 1997).  
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2.4 Stefnumótun 

Fræðimenn eru í megin dráttum sammála um að stefna sé áætlun eða mynstur, sem 

samþættir helstu gildi, markmið og ferla stofnunar í sameiginlega heild (Mintzberg, 

Ahlstrand og Lampel, 1998). 

Flest nútíma fyrirtæki hafa einhverskonar skipulag sem byggist á stefnumótunarvinnu 

(e. strategic planning). Stefnumótun snýst um það hvernig stofnun fer með auðlindir sínar 

og hvernig staðið er að aðgerðum með tilliti til hins ytra umhverfis þannig að unnt sé að 

ná fram settum markmiðum. Þetta er ferli sem yfirleitt er frekar formlegt og ákvarðanir 

og stjórnun er hjá æðstu stjórnendum fyrirtækja. Mikilvægt er að endurskoða áætlanir og 

endurtaka þær með reglulegu millibili og oft er litið til 3-5 ára í áætlanagerð (Barney og 

Hesterly, 2010).  

Vel mótuð stefna hjálpar til við að skilgreina tilgang fyrirtækis eða stofnunar og hún 

hjálpar til við að koma auga á samkeppnishæfni fyrirtækja. Stefna er líka svar við 

tækifærum og ógnunum í ytra umhverfinu á móti veik- og styrkleikum fyrirtæka (Barney 

og Hesterly, 2010). 

Hún er líka ákveðin hönnun sem leiðir af sér þróun á aðgreinandi forskot fyrirtækis og 

stofnunar. Stefna skilgreinir þær auðlindir sem nauðsynlegar eru til að þróa kjarnafærni 

fyrirtækja og stofnana, sem síðan leiðir til viðvarandi samkeppnisforskots á þeim markaði 

sem fyrirtækið er á (Barney og Hesterly, 2010).  

2.4.1 Mótun stefnu 

Stefna er mótuð fyrir framtíðina og þá sérstaklega fyrir þætti sem óvissa ríkir um. Stefna 

er mótuð til að takast á við óvissu og leiðir því til verkefna sem leiða af sér einhvers konar 

vissu. Þessi verkefni eru erfið og oft krefjandi. Stefna snýst einnig um umfang og 

forgangsröðun. Ákveða þarf hvar og hvernig á að eyða fjármunum fyrirtæka (Barney og 

Hesterly, 2010) 

Æðsti yfirmaður verður að greina hvað er mikilvægast í flóknum viðskiptaaðstæðum 

sem og þekkja hvaða markmiðum á að vinna að. Hann verður að geta skilið og notað 

þekkingu frá öllum deildum skipulagsheildar til þess að mynda heilstæða sýn á markmiðin 

sem varða stefnu. Við stefnumótun er gott að líta til eftirtalinna þátta. Hvert erum við að 

fara? Þarna þurfa skýr og krefjandi markmið til framtíðar að vera á hreinu. Fyrirtækið þarf 

að vita hver framtíðarsýn þess er, hlutverk og gildi skipulagsheildar, ásamt stefnu og 
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markmiði til lengri tíma litið. Stjórnendur sem og aðrir sem koma að markmiðssetningu 

fyrirtækja þurfa að vita hvers konar viðskipti fyrirtækið stendur fyrir, hvers vegna og 

þekkja umfang viðskiptanna. Fyrirtæki geta ekki keppt á öllum mörkuðum heldur þurfa 

þau að velja sér markað og setja fókusinn þar (Mintzberg o.fl., 1998). 

Við stefnumótun þarf að hafa í huga mannauð fyrirtækisins. Starfsmenn eru ein  

verðmætasta  eign  fyrirtækja, mannauður fyrirtækja er mikilvægur hlekkur í því að 

skapa  viðvarandi samkeppnisforskots á markaði í dag (Mintzberg o.fl., 1998).  

Stjórnendur þurfa að taka ákvarðanir um aðgerðir eftir að stefnumótunaraðilar hafa 

greint umhverfið, getu fyrirtækis og tæknibreytingar. Þeir verða að hugsa um mismunandi 

leiðir og velja á milli þeirra. Það eru til ótal leiðir og verkfæri sem hægt er að nýta við 

mótun og innleiðingu á stefnu. Stórar sem smáar ákvarðanir geta haft mikil áhrif á 

skipulagsheildina. Stjórnendur hafa alltaf svigrúm til að taka stefnumiðaðar ákvarðanir, 

jafnvel þó að ytra umhverfið hafi mikil áhrif á skipulagsheildina. Áætlunargerð auðveldar 

stjórnendum að greina flókin vandamál, einfalda þau sem er flókin og minnka óvissu. 

Einnig getur góð áætlunargerð tryggt að allir í skipulagsheildinni taki þátt og samskipti séu 

mikil og góð, því gott upplýsingaflæði er lykilinn að farsælli breytingu (Kotter, 1996). 

2.4.2 Innleiðing stefnu 

Þegar stefna er mótuð og innleiða á hana inn í fyrirtæki þarf að ná að tengja saman 

verkferla til að stefnan nái fótfestu í fyrirtækinu og skipulagsheildin fari að vinna saman. 

Best er að finna verkfæri eða módel sem er einfalt og skilvirkt. Síðar í ritgerðinni verður 

fjallað um The 4 Disciplines of Execution, sem hefur reynst vel þegar innleiða á stefnu eða 

þegar er farið er af stað í stefnumótandi vinnu í fyrirtækjum.   

Það verkfæri eða módel sem er valið þarf að vera auðvelt fyrir stjórnendur að skilja 

sem og aðra starfsmenn sem vinna í fyrirtækinu, ásamt því að sýna fram á ákveðið 

gegnsæi fyrir meðlimi skipulagsheildar og þeirra sem utan hennar standa. Aðgerðirnar 

sem fylgja síðan í kjölfarið skipta mestu máli um það hvort að ný stefna verði árangursrík, 

samkeppnishæf og heppnist. Hvernig stjórnendur hegða sér og hugsa skiptir jafn miklu 

máli og módelin sem notuð eru til að mynda stefnuna (Barney og Hesterly, 2010). 

Stjórnunarteymi eiga oft erfitt með að búa til stöðuga stefnumótun en innleiðing og 

framkvæmd hennar er oft á tíðum erfiðari (Hrebiniak, 2006). Fjölmargir þættir geta haft 

áhrif á innleiðingarferlið. Oft er litið á innleiðingu á stefnu eða framkvæmd hennar sem 
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einhvers konar iðngrein fremur en vísindi (Noble, 1999). Þess vegna kemur það ekki á 

óvart að töluverð vandamál fylgja oft á tíðum innleiðingarferlinu. Vel útfærð stefnumótun 

getur mistekist ef innleiðingin tekst ekki fullkomlega eins og Nobel bendir á (1999). Það 

er ekki til nein ein viðurkennd alþjóðleg skilgreining á því hvernig huga skuli að 

innleiðingunni sjálfri.  

Það er athyglisvert að nokkrar skilgreiningar leggja megin áherslu á hlutverk 

stjórnenda, til dæmis Schaap (2006) og aðeins fáar skilgreiningar leggja áherslu á ytra 

umhverfið (Lehner, 2004, Harrington, 2006). Það virðist vera að engin skilgreining taki inn 

hið mikilvæga hlutverk hins almenna starfsmanns við innleiðingu á stefnu. 

Li, Guohui og Eppler gerðu rannsókn á þeim þáttum sem huga þarf að við innleiðingu 

á stefnu. Helstu niðurstöður þeirra voru á þá leið að fjölmargar rannsóknir hafi sýnt fram 

á að stefnumótun mistekst ekki vegna ófullægjandi stefnumótunar heldur vegna þess að 

innleiðing eða framkvæmd hennar gengur ekki nægilega vel og höfundarnir skilgreina 

innleiðingu á stefnu sem síbreytilegt, endurtekið og flókið ferli, sem er samansett af röð 

ákvarðana og aðgerða stjórnenda og starfsmanna og verður fyrir áhrifum af fjölda 

samverkandi innri og ytri þátta til að virkja stefnumótandi áætlanir í því skyni að ná 

markmiðum stefnumótunar (Li, Guohui, og Eppler, 2010). 

Chimhanzi (2004) benti á að nauðsyni þess að góð samskipti á vinnustað gegni 

lykilhlutverki við innleiðingu á stefnu. Innleiðingarferlið skilar fremur neikvæðum 

niðurstöðum ef mikil átök eiga sér stað innan veggja fyrirtækja en jákvæðum niðurstöðum 

ef samskiptin eru góð milli einstaklinga, deilda og hópa. Góður stuðningur yfirmanna 

hefur mjög mikil áhrif á innleiðingaferlið, sameiginlegt umbunarkerfi, hvatningu og 

mælanleg markmið hafa jákvæð áhrif á ferlið. Þegar þessir þættir eru til staðar minnkar 

það álag og streitu og skapar jákvætt vinnuumhverfi fyrir starfsmenn. 

Niðurstöður Chimhanzi og Morgan (2005) gefa til kynna að fyrirtæki sem leggja áherslu 

á samræmda markmiðsstefnu og mannauð eru færari um að ná árangri í innleiðingu á 

stefnu. Góð tengsl á milli ólíkra stefnumótunarsviða og góð samskipta innan mismunandi 

deilda fyrirtækis skila farsælli innleiðingu á stefnu sem endurspeglar niðurstöður 

Chimhanzi (2004)  

Slater og Olson, (2001) benda á að enn betri frammistaða náist við innleiðingu á stefnu 

meðal fyrirtækja þegar sérstök og krefjandi markmiðsstefnumótun er notuð.  
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2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um mikilvægi marmiðssetningar, tengslin á milli markmiða og 

árangurs.  Starfsmenn og fyrirtæki setja sér markmið til að reyna að ná ákveðnum 

áföngum eða áorka einhverju. Flest fyrirtæki setja sér eitt aðalmarkmið, sem er yfirleitt 

að skapa virði og auka framleiðni. Jafnframt var fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á 

markmið eins og hvatningu, streitu endurgjöf og þekkingu, sem og hvort að þessir þættir 

hafi áhrif á bætta frammistöðu starfsmanna. Í Næsta kafla verður fjallað ítarlega um 

aðferðafræðina The 4 Disciplines of Executions og hvernig hún hefur áhrif á starfsmenn. 

Enn eins og áður hefur komið fram hefur sú aðferð verið að ryðja sér til rúms hér á landi 

og nokkur fyrirtæki hafa tileinkað sér aðferðafræðin með jákvæðum árangri. 

Markmiðssetning er mikilvægur hlekkur þegar kemur að því að innleiða nýja stefnu og 

bæta frammistöðu starfsmanna. Markmiðssetning er megin hluti aðferðafræðinnar og 

stuðlar hún að hegðunarbreytingu starfsmanna og veldur því að þeir finna svigrúm í 

hinum daglegu verkum vinnustaðarins til að vinna að markmiðum fyrirtækis og taka upp 

breytta starfshætti. Með því næst bætt frammistaða starfsmanna innan fyrirtækis og 

skipulagsheilda, sem getur leitt af sér samkeppnisforskot. Eins og áður hefur komið fram 

hefur markmiðssetning áhrif á starfsmenn og því skoðar höfundur hvort að aðferðafræði 

4DX auðveldi starfsmönnum að vinna að markmiðum sínum. 
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3 The 4 Disciplines of Execution  

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði 4 Discipline of Execution þar sem farið 

verður yfir þá lykilþætti sem einkenna fræðin. Gerð verða skil á hverri reglu fyrir sig sem 

og fjallað um hvernig fræðin styðja aðferðafræði 4DX.  Eins verður fjallað um hvernig hægt 

sé að innleiða aðferðafræðina inn í fyrirtæki.  

3.1 4DX ráðgjöf og markviss vinna að innleiðingu stefnu   

The Four Disciplines of Execution eða 4DX snýst um fjórar reglur í innleiðingu á 

mikilvægustu markmiðum fyrirtækis.   

1. Áhersla á mikilvægasta markmiðið  

a. 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 

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 

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 
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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 

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). 

3.2 Pennastrik, hvirfilvindur og hegðunarbreyting  

Hvort sem að stjórnendur sem og aðrir sem koma að ákvörðunartöku eru að vinna að 

stórum eða litlum markmiðum, bæta starfsemi fyrirtæka, innleiða nýja stefnu þá er hægt 

að skipta innleiðingunni í tvo flokka, pennastrik og hegðunarbreytingu starfsmanna. 

Þetta þarf ekki að gera í einhverri röð, hægt er að byrja strax á 

hegðunarbreytingarverkefnum. Aðalatriðið með pennastriksverkefni er að þau er hægt 

að ráðast í á einfaldan hátt án þátttöku margra (Covey, Huling og McChesney, 2012). 

Verkefni sem falla undir pennastrik eru þau verkefni sem stjórnendur sem og aðrir sem 

hafa völd til, geta klárað með „einu pennastriki“. Þetta eru verkefni eins og að ráða inn 

nýtt fólk til starfa, fjárfesta, leggja af stað í nýja auglýsingaherferð, kaupa nýtt húsnæði 

eða að selja eignir fyrirtækis. Það eru fáir sem geta klárað verkefni að fullu með einu 

pennastriki, þetta eru verkefni sem eru því fljótt strikuð út af verkefnalistanum (Covey 

o.fl. 2012). 

Hegðunarbreytingin er frábrugðin pennastrikum, það er ekki hægt að 

skipa starfsmönnum að breytast, til að ná fram hegðunarbreytingunni þarftu að fá 

fólk, helst stóran hóp af fólki til að gera eitthvað öðruvísi, frábrugðið, eitthvað sem það er 

ekki vant að gera. Brjóta upp gömul mynstur. Dæmi um hegðunarbreytingu gæti verið á 

þessa leið. Ég vil að allir mínir starfsmenn afgreiði alla þá sem koma inn í búðina innan 

ákveðins tíma eða fá alla til að vinna í nýju sölukerfi (Covey o.fl. 2012).  

Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling  (2012) höfundar bókarinnar The 

4 Disciplines of Execution framkvæmdu alþjóðlega rannsókn á fyrirtækjum og vildu með 

rannsókn sinni skoða af hverju framkvæmd á stefnu eða vinna að markmiðum tækist ekki 

oftar en raun bar vitni. Svo virtist sem fólk þekkti ekki nógu vel þá stefnu eða þau markmið 
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sem átti að vinna að. Höfundar bókarinnar nefna að það sé  lítill hluti almennra 

starfsmanna sem geti nefnt aðalmarkmið fyrirtækis, þó séu fleiri sem getir nefnt helstu 

markmið fyrirtækja sem þau störfuðu hjá. Því neðar í skipuritinu sem starfsmenn voru 

áttu þeir erfiðara með að nefna markmiðin.  Eins benda höfundar á að einungis helmingur 

starfsmanna þeirra fyrirtækja sem þeir skoðuðu fundu fyrir ástríðu 

gagnvart  þeim markmiðum sem fyrirtækið setti sér (Covey o.fl. 2012). Starfsmönnum 

þótti þeir ekki vera ábyrgir fyrir markmiðum sem unnið var og mjög hátt hlutfall sagði að 

þau væru ekki ábyrg eða þyrftu að sýna fram á hvernig gengi að vinna að markmiðum 

sýnum. Eins sögðu flestir að þeir vissu ekki hvernig þeir gætum haft áhrif á markmiðin. 

Þeir þættir sem taldir eru upp hér að ofan skýra það hvers vegna framkvæmd stefnu 

nær oft ekki fram að ganga í þeim fyrirtækjum sem höfundar bókarinnar 

rannsökuðu.  Hægt er að segja að nánasta umhverfi verði til þess að framkvæmd stefnu 

nái ekki fram að sækja því sé mikilvægt að horfa sér nærri til að laga þá þætti sem huga 

þarf að til að auka ávinning fyrirtækis (Covey o.fl. 2012).   

Einn helsti óvinur framkvæmdar er hið daglega starf sem unnið er, hvirfilvindurinn eins 

og hann er kallaður. Það  eru þau verkefni sem starfsmenn fyrirtækis vinna dag frá degi. 

Það fer mikil orka í þessi verkefni, sem gerir það  að verkum að það getur reynst erfitt að 

framkvæma eitthvað nýtt. Leggja af stað í stefnumótun eða vinna að aðalmarkmiðum 

fyrirtækis því fókusinn er á dagleg störf innan fyrirtækis. Hvirfilvindurinn tekur orku frá 

nýjum verkefnum og nýjum tækifærum. Verkefnin sem unnin  eru og falla 

undir hvirfilvindinn eru áríðandi, þau stjórnast af tölvupóstum, símafundum, 

símhringingum, fundargerðum allt eru þetta verkefni sem krefjast þess að unnin séu 

daglega. Þessi verkefni eiga það til að ryðja öðrum verkefnum til hliðar, oft eru það 

verkefni eins og stefnumótun eða ný markmið sem fyrirtækið hefur sett sér meðan 

starfsmenn vinna hið daglega starf. Þetta er ekki áhugaleysi í garð stefnumótunar eða 

starfsmenn vanti hvata til að vinna að nýju markmiðunum heldur fer öll orkan í að sinna 

þessu daglega umstangi sem er að engu síður mikilvægt fyrir fyritækið (Covey o.fl. 2012).  

Eins og áður hefur komið fram er ekki nóg að segja hvert markmið sé heldur þurfa þeir 

sem eiga að vinna með þér að markmiðinu að skilja það og heyra. Einn stjórnandi lýsir 

þessu á þann veg að þegar hann lýsir og útskýrir markmið fyrir starfsmanni þá sér hann 

hvernig viðkomandi smýgur sér hægt úr fundarherberginu,  til þess að geta farið að vinna 
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að hinum raunverulegu verkefnum, verkefnum sem falla undir hvirfilvindinn. Hér er ekki 

verið að lýsa starfsmanni sem vill ekki ná markmiðum sínum heldur vill hann einungis 

klára og skila vel af sér þeim verkefnum sem flokkast undir hvirfilvindinn (Covey o.fl. 

2012). 

Dæmi Yfirmaður í símabúð fékk það markmið frá eiganda búðarinnar að auka sölu á 

símum, hann þarf að fá sína undirmenn til að vinna að því sama. Aðalmarkmið er að auka 

sölu á símum. Hann byrjaði á því að halda fund til að upplýsa starfsmenn sína um 

markmiðið, hann finnur að þeir eru ekki að hlusta, hann finnur að þeir hafa í nógu öðru að 

snúast. Þarna þarf þá að breyta hegðun þeirra til að hægt sé að auka sölu á símum. Kenna 

starfsmönnum að framkvæma samhliða verkefnum sem flokkast 

undir hvirfilvindinn. Verkefni sem flokkast undir pennastrik koma fyrirtækjum einungis 

hluta að leið að markmiðunum, aðferðafræði 4DX er ekki til að laga, auka eða fækka þeim 

verkefnum í hvirfilvindum heldur til að starfsmenn geti tekið næstu skref í 

miðjum hvirfilvindinum. Geti framkvæmt samhliða hvirfilvindinum (Covey o.fl. 2012).   

Til að hægt sé að framkvæma samhliða hvirfilvindinum þarf að huga 

að  hegðunarbreytingum. Þau verkefni sem lúta að því að breyta hegðun starfsmanna 

krefjast miklar vinnu þvert á allt fyrirtækið. Ef það tekst að hluta að innleiða að minnsta 

kosti eina hegðunarbreytingu og eða viðhorfsbreytingum getur það orðið til þess að 

starfsmenn ná fyrr að klára eða læra að vinna að markmiðum og taka þátt í stefnumótun 

samhliða hvirfilsvindverkefnum (Covey o.fl. 2012). 

Atvik sem hafa síendurtekið sig munu síður skjóta upp kollinum ef ákveðin viðhorf 

væru innleidd og grundvallar breyting gerð á ákveðnu hegðunarmynstri í starfsemi í 

fyrirtækja. Það þekkja flestir að það getur tekið langan tíma að ná að breyta hegðun og 

viðhorfi fólks og innleiða nýja og æskilegri hegðun. Því er mikilvægt að muna að 

hegðunarbreytingaverkefni krefjast tíma, aga og þolinmæði (Covey o.fl. 2012).   

Höfundar  bókarinnar 4DX hafa rannsakað yfir 13 þúsund manns á alþjóðavísu í yfir 17 

hundruð skipulagsheildir, hópa og skoðað yfir 500 fyrirtæki. Þeir hafa þjónustað yfir 300 

þúsund leiðtoga og hópa. Þessar rannsóknir eru undirstaða og leiðarvísir hvernig 

framkvæma eigi og vinna að þeim markmiðum sem sett eru. Þeir benda jafnfram á að 

megin þekkingin komi frá því að vinna með fólki sjálfu. Eins og með flest allt fylgir 
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módelum og verkfærum góðar fréttir og slæmar fréttir og á það líka við um 

aðferðafræðina 4DX (Covey o.fl., 2012).  

Við fyrstu sín þykir mörgum aðferðafræði vera auðveld en það er hún ekki, heldur mun 

notkun á aðferðafræði 4DX breyta því hvernig starfsmenn vinna og ná sínum markmiðum. 

þegar starfsmenn hafa tileinkað sér 4DX munu stjórnendur sem og aðrir aldrei leiða 

deildir eða hópa á annan hátt, hvort sem að þeir stjórni litlum söluteymum eða reka gríðar 

stór fyrirtæki. Höfundar 4DX segja jafnframt að ef þú vinnir eftir þessari leið að það verði 

mikil  tímamót hvernig fyrirtæki, skipulagsheildir og hópar nái markmiðum sínum (Covey 

o.fl., 2012). 

3.3 Discipline 1. Regla 1  áhersla á mikilvægasta markmiðið  

Frá núverandi stöðu að óskastöðu. Regla 1 byrjar á fókus. Án fókusar verða hinar þrjá 

reglurnar tilgangslausar. Það skiptir miklu máli að velja eitt eða tvö lykilmarkmið sem á að 

vinna að, getur það gert gæfumun fyrir fyrirtækið, í stað þess að vinna að mörgum 

markmiðum í einu sem skila litum sem engum árangri. Höfundar bókarinnar benda á að 

ef að sé unnið að tveimur til þremur markmiðum náist þau en ef að markmiðin eru orðin 

og mörg eða fjögur til 10 þá náist einungis eitt til tvö. Þetta er einfalt stjórnendur og aðrir 

leiðtogar eiga að setja meiri orku í reglu 1 eða huga að færri markmiðum í einu í stað þess 

að vinna að mörgum markmið sem síðan ekki er hægt að ná (Covey o.fl., 2012).  

Fyrir þá sem eru að leiða teymið er gott að hafa eftirfarandi fjórar reglur að 

leiðarljósi þegar er unnið að þeim markmiðum sem fyrirtækið, skipulagsheildin hefur sett 

sér.   

1. Skipulagsheildin á ekki að fókusera á fleiri en tvö megin markmið (WIG) í einu.  

2. Að velja orrustur (Battles) sem vinna stríð (WAR).  Hér þarf að velja undirmarkmið 

sem færa þig nær því að ná aðalmarkmið sem fyrirtækið hefur sett sér.  Stríðið (WAR) 

gæti verið að fækka slysum á vinnustað. Þá velur skipulagsheildin sér lykilathafnir til að 

vinna stríðið. Það gæti verið allir eiga vera með hjálma, athuga öryggishlífar og vera í 

vinnuskóm þegar þessum undir markmiðum er fylgt eftir vinnst stríð með því að ná 

aðalmarkmiði. Mikilvægt er að velja sem fæsta orrustur til að vinna stríð, þar sem orrustur 

hafa fórnarkostnað í för með sér. 
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3. Stjórnendur geta neitað en ekki fyrirskipað. Hér þarf að leyfa starfsmönum að vera 

með í ráðum. Velja markmið til að vinna að.   

4. Öll markmið verða vera með nákvæma endadagsetningum og mælikvarða, þau eiga 

að innihalda breytingu úr X í Y fyrir ákveðna dagsetningu (Covey o.fl., 2012). 

3.4 Discipline 2. Regla 2 áhersla á lykilathafnir  

Með reglu 2 eru hin daglegu verk skoðuð sem leiða að  markmiðum fyrirtækis. Daglega 

eða vikulega fer skipulagsheildin yfir þá þætti sem klára þarf að gera til að markmið náist. 

Talað er um afleiðingarmælikvarða (LAG measure) og hegðunarmælikvarða (LEAD 

measure). Hið fyrrnefnda segir til um hvort að markmiði sé náð. Hið síðar nefnda segir til 

um hvort að skipulagsheildin eða starfsmaður sé að ná markmiðinu, segir til hversu líklegt 

eða ólíklegt að markmið náist. Afleiðingarmælikvarði mælir markmiðin og 

hegðunarmælikvarði mælir það sem leiðir að markmiðinu. Góður hegðunarmælikvarði 

hefur tvo eiginleika: hann hefur forspárgildi um árangur lykilmælikvarðans og teymið og 

starfsmaðurinn hefur að minnsta kosti 80% áhrif (Covey o.fl., 2012). 

3.5 Discipline 3. Regla 3  árangursmælikvarðar  

Með reglu 3 þurfa allir sem koma að mælingunum að þekkja þær, eins þurfa þeir að getað 

séð hvort skipulagsheildin sé að ná markmiðunum. Einnig þarf að hafa það hugfast 

að markmiðin þurfa að vera uppfærð reglulega og sjáanleg starfsmönum því annars er 

hætta á því að þau verði hluti af hvirfilvindinum eins og áður hefur komið fram eins. 

Mikilvægt er að starfsmenn þurfa að sjá hvar þeir standa og hvort þeir séu að ná 

markmiðum sínum eða ekki. Hægt er að líkja þessu við fótboltaleik, ef engin skortafla er 

sjáanleg þá missa flestir áhugann á því að fylgjast með. Skipulagsheildin þarf að vita hvar 

þau standa og að hverju þau stefna,  góð skortafla segir til um hvernig skipulagsheildin 

stendur og hvað það þurfi að gera til að ná markmiðunum (Covey o.fl., 2012). 

Þegar búa á til skortöflu þarf að huga að nokkrum atriðum. Í aðferðafræði 4DX er 

stjórnandinn með nákvæmari mælingar sem hann sér um, skipulagsheildin er svo með 

einfaldari mælingar sem eru auðskiljanlegar og auðvelt að vinna með (Covey o.fl., 2012). 

Í fyrirtækjum búa starfsmenn sér til og hanna sína eigin skortöflu. Mun meiri árangur 

næst þegar starfsmenn hanna og búa til skortöfluna. Það skapar helgun og eignarhald á 

verkefninu. Með því er verið að virkja samheldni, auka þátttöku starfsmanna 
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og skortaflan er einföld og þægileg í notkun fyrir alla starfsmenn heildarinnar (Covey o.fl., 

2012). 

3.6 Discipline 4. Regla 4 sameiginleg ábyrgð  

Með Reglu 4 er búin til sameiginleg ábyrgð og hún fest í sessi. Regla 1, 2 og 3 byggja upp 

fókus, áherslu á lykilathafnir og á árangursmælikvarða. Allt eru þetta þættir sem skipta 

miklu máli og nauðsynlegir til árangurs en með fjórða og síðustu reglu er gengið út frá því 

að starfsmenn hafi breytt hegðun sinni  að sameiginlegri ábyrgð og fest hana í 

sessi. Haldnir eru vikulegir fundir, WIG fundir þar sem einungis þrennt er á dagskrá hverju 

sinni: 1. Farið yfir skuldbindingu hvers starfsmanns í liðinni viku. 2. Stigataflan yfirfarin og 

uppfærð. 3. Hver starfsmaður setur sér skuldbindingu fyrir næstu viku sem hreyfir við 

lykilmarkmiði hópsins og þar með fyrirtækisins (Covey o.fl., 2012). 

3.7 Samantekt á 4DX  

The 4 Disciplines og Executions er aðferðafræði sem stuðlar að hegðunarbreytingu fólks 

sem veldur því að starfsmenn finna svigrúm í hinum daglegu verkum 

vinnustaðarins, hvirfilvindinum, til að vinna að markmiðum fyrirtækis og taka upp breytta 

starfshætti. Með því næst árangur innan fyrirtækis og skipulagsheilda sem leiðir af sér 

samkeppnisforskot. Í aðferðafræði 4DX er talað um hvirfilvind. Hann er ekki slæmur, 

heldur nauðsynlegur en starfsmenn verða að læra að vinna samhliða honum að 

markmiðum sínum. Með breyttri hegðun og innleiðingu á 4DX tekst það.  

Aðferðafræðin skiptist í fjórar reglur. Markmiðssetning er megin hluti 

aðferðafræðinnar og höfundur skoðar markmiðssetningu starfsmanna og hvernig 

aðferðafræði 4DX spilar stóran þátt í að markmiðin náist. Allt frá árinu 1968 þegar Locke 

birti  rannsókn sína, sem sýnir fram á að krefjandi, sanngjörn og fá markmið skili betri 

niðurstöðu heldur en mörg og óljós markmið, sem helst í hendur við aðferðafræði 

4DX þar sem talað er um að fjöldi markmiða skipti höfuð máli. Eða eitt til tvö markmið 

skilum mestum ávinningi og séu framkvæmanleg.   

Samkvæmt Boddy (2008) setja flest fyrirtæki sér eitt aðalmarkmið sem yfirleitt á að 

skapa virði og auka framleiðni.  Vandamálið sem mörg fyrirtæki standa frami fyrir í dag er 

að markmið og stefnumótun deyr áður en hún kemst niður allt skipuritið og týnist í 

daglegu amstri. Því er mikilvægt eins og aðferðafræði 4DX sýnir að brjóta markmiðin niður 
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í smærri markmið og dreifa þeim um fyrirtækið þar sem deildir eða hópar vinna að 

ákveðnum undirmarkmiðum sem síðan skilar auknu virði og styður við aðalmarkmiðið 

sem sett var í upphafi. Hópar eða deildir geta síðan sett sér markmið, yfir- og 

undirmarkmið, sem verða að samræmast aðalmarkmiði fyrirtækis. Yfirstjórn ákveður stríð 

og orrustur fyrir allt fyrirtækið. Hvert svið, deild og teymi ákveður síðan lykilmarkmið fyrir 

sig, sem tengist einni orrustunni, eða beint í stríðið. 

Eins talar Drucker (1955) um það markmiðin eiga að vera mælanleg, þá er hægt að 

mæla þann á árangur sem næst með markmiðinu. Í aðferðafræði 4DX er ein af reglunum 

hennar að mæla hvernig gangi að ná markmið með skortöflu sem eykur hvata starfsmann 

til að vinna að markmiðinu.   

Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998) segja að æðsti yfirmaður verði að þekkja 

hvaða markmiðum á að vinna að. Hann verður að geta skilið og notað þekkingu frá öllum 

skipulagsheildum til þess að mynda heilstæða sýn á markmiðin sem varða stefnu 

fyrirtækis. í 4DX er mikið talað um mikilvægi þess að stjórnendur sem og starfsmenn þekki 

mikilvægustu markmiðin sem vinna á að. Eins er notað hugtakið „óhindruð sjónlína“ (Line 

of Sight) upp úr og niður úr, frá yfirmarkmiði niður til hvers starfsmanns og frá 

markmiðum og skuldbindingum hvers starfsmanns og upp í yfirmarkmiðið. 
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4 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknarinnar, val á 

þátttakendum og fyrirtækjum, mælitæki, vettvang rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif markmiðssetning hefur á 

bætta frammistöðu starfsmanna þegar aðferðafræðin The 4 Disciplines of Execution var 

innleidd inn í fjögur íslensk fyrirtæki. Rannsókninni var aðallega ætlað að kanna hvaða 

áhrif það hefur á bætta frammistöðu starfsmanna með tillit til hvatningar, streitu og 

endurgjöf, ásamt því að skoða þekkingu starfsmanna á aðferðafræðinni 4DX sem vinna 

eftir henni.  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð (e. quantitative research) var notuð til mæla áhrif 

markmiðssetningar á bætta frammistöðu starfsmanna. Notast var við megindlegt 

rannsóknarsnið en með þeirri aðferð fæst heildarsýn yfir veruleika og ýmiskonar 

samanburð. Með megindlegum aðferðum er sýnt fram á mynstur í gögnum sé það til 

staðar. Einnig er gott að nota meginlegar aðferðir ef á að vega, mæla eða telja. Megindleg 

aðferð felst til dæmis í notkun spurningalista sem lagður er fyrir hóp fólks, úrtaks þess 

hóps sem ætlunin er að alhæfa um (Agresti og Finlay, 1997).  

 Megindleg aðferð byggist á tölulegum upplýsingum, sem er hægt að mæla og telja. 

Þegar rannsakandi byrjar að rannsaka viðfangsefni sitt er búið að ákveða fyrirfram hvað 

skuli rannsaka. Ávalt þarf að huga að því að fá marktækar niðurstöður úr rannsókninni og 

því þarf að skoða réttmæti og áreiðanleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Með réttmæti er átt við hvort að túlkun niðurstaðna er viðeigandi, hvort að verið sé 

að draga réttar ályktanir með áreiðanleika er átt við hvort að hægt sé að endurtaka 

rannsóknina og fá svipaða niðurstöður.  

https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Artak
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4.2 Þátttakendur 

4.2.1 Fyrirtæki 

Rannsakandi hafði samband við 12 fyrirtæki, sem innleitt höfðu aðferðafræðina The 4 

Disciplines of Execution og óskaði eftir þátttöku starfsmanna fyrirtækjanna. Fjögur þeirra 

gáfu leyfi fyrir þátttöku starfsmanna sinna. Rannsakandi fékk aðgang að fyrirtækjunum 

fjórum í gegnum ráðgjafafyrirtækið Expectus, sem sér um innleiðingu á aðferðafræði 4DX. 

Rannsakandi sá síðan um að hafa samband við fyrirtækin.  

 Þegar samþykki fékkst frá fyrirtækjunum var könnunin send yfirmönnum, sem komu 

vefslóð áleiðis til starfsmanna sinna. Fyrirtækin fjögur eru með fyrirtækjarekstur á sviði 

fjármála, tæknisviði og þjónustu. 

4.2.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki vegna þess hve auðvelt var að ná til þeirra 

með þeirri aðferð. Notast var við hentugleikaúrtak en það er oftast notað þegar á að ná 

til stórra hópa, eins er því helst beitt þegar á að álykta um tengsl milli breyta fremur en 

að álykta um tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýðinu. Með þessari aðferð skiptir lítil 

kostnaður máli sem og tími meira máli en að alhæfa um þýðið (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). 

Vegna persónuverndarsjónarmiða var könnunin ekki send á netföng starfsmanna 

heldur sáu yfirmenn fyrirtækjanna um að senda vefslóð til starfsmanna, sem höfðu val 

um hvort þeir tækju þátt í rannsókninni eða ekki. Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir 

þátttöku í könnuninni.  

Þátttakendur voru 82 frá fyrirtækjunum fjórum. Þeir svöruðu fimm 

bakgrunnsspurningum til að hægt væri að fá innsýn inn í bakgrunn svarenda. Spurt var 

um kyn, aldur, menntun, starfsaldur og að lokum stöðu í skipuriti. Bakgrunnsbreyturnar 

sýndu að þátttakendur rannsóknarinnar voru 42 konur og 40 karlar, 50 voru á aldrinum 

40 ára og yngri og 32 á aldrinum 41 árs og eldri, 28 höfðu lokið framhaldsskólaprófi eða 

minna og 54 háskólaprófi. Starfsaldur flestra þátttakenda var 10 ár eða skemur eða 55 

þeirra en 27 höfðu starfað hjá fyrirtækinu í 11 ár eða lengur og staða þátttakenda í 

skipuriti var stjórnendur/verkefnastjórar alls 44 og sem almennir starfsmenn 38. 
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4.3 Mælitæki 

Í rannsókninni voru valdar spurningar notaðar úr tveim spurningalistum og rannsakandi 

bjó til spurningalista úr þeim fyrir þessa rannsókn. Annar var saminn af Locke og Latham 

(1984) og hinn var úr XQ skýrslu frá Franklin Covey, sem lagður var fyrir starfsmenn í 

fyrirtækjum sem innleitt hafa aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution. Franklin 

Covey er alþjóðlegt ráðgjafar- og þjálfunarfyrirtæki. Locke og Lathman (1984) notuðu 

hann við rannsókn með það að markmiði að greina markmiðssetningu. Tilgangur þeirra 

var að mæla til dæmis viðhorf sem tengjast frammistöðu, endurgjöf, stuðningi yfirmanna, 

ágreiningi og álagi (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

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

notaður í þessari rannsókn. Rannsakandi setti saman spurningalista úr tveimur 

spurningalistum, eins og fram hefur komið, sem voru notaðir við sambærilegar rannsóknir 

og því næst fékk rannsakandi samþykki leiðbeinanda. Spurningalistinn var notaður sem 

mælitæki í þessari rannsókn.  

Próffræðilegir eiginleikar voru mældir með viðhorfum starfsfólks sem starfa í 

íslenskum fyrirtækjum sem innleitt hafa aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution 4DX.  

Niðurstaða rannsóknar Locke og Latham (1984) leiddi í ljós að skipta mátti svörun 

spurningalistans í 10 megin þætti eða þemu, sem til samans mynduðu heild en þó var 

bent á að taka hefði þurft inn fleiri þætti. Rannsakandi nýtti sér sex af 10 þemum sem 

voru í spurningalistanum. Niðurstöður rannsókna Locke og Latham (1984) studdu 

almennt tilgang eða mikilvægi með markmiðssetningar þáttum og að þeir veiti mikilvægar 

leiðbeiningar fyrir framtíðrannsókn (Lee, Bobko, Earley og Locke, 1991). 

Seinni hluti spurningalistans var unnin upp úr XQ skýrslu frá Franklin Covey, eins og 

fram hefur komið, sem fengin var frá ráðgjafafyrirtækinu Expectus sem sér um innleiðingu 

á aðferðafræði 4DX á Íslandi. Aðeins lítill hluti var notaður sem gat gefið innsýn inn í 

þekkingu þátttakanda á aðferðafræðinni og hvort að hún nýtist við vinnu að markmiðum 

starfsmanna. Tilgangur skýrslunnar er að styðja við innleiðingu stefnu vinnustaðarins og 

aðstoða starfsmenn við að hrinda í framkvæmd mikilvægustu markmiðum fyrirtækja. 

Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka 1. 

Þátttakendur áttu að svara 37 spurningum og þar af voru 5 bakgrunnsspurningar. Því 

næst komu 29 spurningar sem snéru allar að rannsóknarefninu hvaða áhrif 
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markmissetning hefur á bætta frammistöðu starfsmenn, sem og spurningar sem snéru að 

aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of Execution. Ef svar þátttakenda við fyrstu 

spurningunni þar nei voru þeir beðnir um að sleppa næstu 16 spurningum. Síðustu þrjár 

spurningarnar tengdust stefnu fyrirtækisins. Svarmöguleikarnir við spurningunum voru 

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

Helstu veikleikar spurningalistans var að ekki var aðgreint hjá hvaða fyrirtæki 

starfsmenn störfuðu og var því ekki hægt að aðgreina fyrirtækin til að hægt væri að bera 

saman svör frá þeim og fá þá nákvæmari niðurstöður, en þá hefði verið hægt að meta 

hvort að áhrif innleiðingarinnar á aðferðafræði 4DX hefði verið mismunandi eftir 

fyrirtækjunum. Styrkleikinn er sá að eins og hann var lagður fyrir var gætt að 

persónaverndarlögum.  

4.4 Framkvæmd 

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu frá 26. október – 26. nóvember 2016 og var opin í 

fjórar vikur. Samtals svöruðu 82 starfsmenn spurningalistanum, eins og fram hefur komið, 

og erfiðlega gekk að innheimta svör frá fleiri þátttakendum. Könnunin var send til 

fyrirtækjanna sem samþykkt höfðu að taka þátt í rannsókninni, eins og fram hefur komið. 

Höfundur fékk upplýsingar um fyrirtækin í gegnum fyrirtækið Expectus, sem sá um 

innleiðingu og þjálfun starfsmanna í þessum fyrirtækjum á aðferðafræði The 4 Disciplines 

og Execution. Rannsakandi hafði samband símleiðis og fékk tölvupóstfang hjá stjórnanda 

sem fékk sendan tölvupóst með upplýsingum um rannsóknina og gaf síðan leyfi fyrir henni 

í fyrirtækinu. Þeir áframsendu spurningalistann, ásamt kynningarbréfi, til starfsmanna þar 

sem vísað var í netslóð spurningalistans, sem staðsettur var í tölfræðiforritinu Survey 

Monkey. Rannsakendur notuðu forritið Survey Monkey fyrir spurningalistann þar sem 

auðvelt er fyrir þátttakendur að nálgast hann á þann hátt á rafrænan hátt.   

4.5 Úrvinnsla gagna 

Eftir að gagnaöflun lauk voru gögnin flutt úr Survey Monkey yfir í Excel þar sem að öll 

úrvinnsla gagnanna fór fram. Unnið var með gögnin á lýsandi hátt. Lýsandi tölfræði eru 

aðferðir til að kerfisbinda, draga saman og lýsa gögnum. Með lýsandi tölfræði er verið að 

vinna með framsetningu á tölulegum gögnum, sem hlutföll, meðaltöl og miðgildi. Lýsandi 

tölfræði eru niðurstöður sem byggjast á úrtaki (Þórarinn Sveinsson, 2013).  Rannsakandi 

notaðist við lýsandi niðurstöður vegna þess að dreifing gagna var með þeim hætti að ekki 
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var hægt með góðu móti að meta marktæk tengsl. Flest svörin voru á einn veg, oftast já 

en stundum nei og því var ekki þörf fyrir flóknari úrvinnslu gagnanna.  

Þegar búið var að skoða gögnin ákvað rannsakandi að sameina bakgrunnspurningar til 

að hægt væri að vinna þær á marktækan hátt. Allar fimm bakgrunnspurningarnar voru 

sameinaðar í tvo flokka.  

4.6 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi taldi að hann hefði ekki haft nein áhrif á rannsóknina. Hann þekkti ekki til 

fyrirtækjanna eða hefur hagsmuni að gæta varðandi þær niðurstöður sem komu fram í 

rannsókninni. Trúnaðar var gætt í hvívetna og kom það skýrt fram að öll gögn yrðu ekki 

rekjanleg til starfsmanna sem svöruðu og að rannsókn lokinni yrði gögnunum eytt. 

Rannsóknin var kynnt vel og því fór ekki á milli mála hvað þætti ætti að skoða. 

Kynningarbréf má sjá í viðauka 2. Starfsmenn voru ekki þvingaðir til þátttöku. 

Rannsakandi ítrekaði mikilvægi þátttöku og það gæfi betri mynd og niðurstöður yrðu 

áreiðanlegri eftir því sem fleiru gæfu sér tíma til að svara spurningalistanum.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og byrjað verður á því að 

kynna niðurstöður sem tengjast bættri frammistöðu starfsmanna almennt vegna 

innleiðingar 4DX á störf þeirra. Niðurstöður sem tengjast bættri frammistöðu 

starfsmanna vegna innleiðingar aðferðafræðinnar með tilliti til hvatningar, endurgjafar, 

streitu og þekkingar á henni verða síðan skoðaðar og túlkaðar. Þau fyrirtæki sem tóku 

þátt í rannsóknin voru ekki aðgreind og því verða heildar niðurstöður rannsóknarinnar 

kynntar í þessum kafla.  

5.1 Niðurstöður greininga 

Niðurstöður eru settar fram og greindar með tilliti til bættrar frammistöðu í starfi 

almennt, með tilliti til hvatningar, streitu, endurgjafar og þekkingar á aðferðafræðinni 

4DX, eins og fram hefur komið. Fjallað verður ítarlega um hverja breytu fyrir sig með 

lýsandi niðurstöðum og  greint hvaða áhrif markmiðssetning hefur á bætta frammistöðu 

starfsmanna eftir innleiðingu aðferðafræðinnar. 

5.2 Áhrif markmiðssetningar á bætta frammistöðu starfsamanna 

Í þessum kafla verða niðurstöður þriggja spurninga kynntar sem tengjast áhrifum 

markmiðssetningar á bætta frammistöðu starfsmanna eftir innleiðingu aðferðafræðinnar 

The 4 Disciplines of Exection með tillit til bættrar frammistöðu almennt á störf 

þátttakenda, á markmiðsvinnu og ánægju í starfi. Þessar spurningar tengjast megin 

rannsóknarspurningunni sem er: Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta 

frammistöðu starfsmanna þegar aðferðafræðin The 4 Disciplines of Execution er innleidd 

inn í fyrirtæki? 

Fyrsta spurningin sem er skoðuð er: Hefur markmiðssetning jákvæð áhrif á starf mitt 

eftir að ég fór að vinna eftir aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution – 4DX? 

Niðurstöður voru að 78% svöruðu spurningunni játandi (sjá mynd 1) að markmiðssetning 

hafi haft jákvæð áhrif á störf þeirra eftir að þau tileinkuðu sér aðferðafræðina The 4 

Disciplines og Execution, 9% svöruðu nei og 13% ég veit ekki. Flestir svarendur voru 

jákvæðir í garð markmiðssetningar innleiðingarinnar.   
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Mynd 1 Jákvæð áhrif markmiðssetningar á starf svarenda eftir að farið var að vinna eftir aðferðafræði 
The 4 Disciplines of Exection – 4DX 

 

Starfsmenn setja sér markmið til að vinna eftir og næsta spurningin tengist þeim hluta 

starfsins. Niðurstöður spurningarinnar: Eftir að mín skipulagsheild fór að vinna eftir 

aðferðafræði The 4 Disciplines of Exection – 4DX gekk okkur betur að ná þeim markmiðum 

sem við settum okkur (sjá mynd 2) var að flestir upplifðu jákvæð áhrif vegna hennar. Í ljós 

kom að 71% starfsmanna svöruðu að þeirra skipulagsheild gangi betur að vinna að þeim 

markmiðum sem þau setja sér eftir að skipulagsheildin fór að vinna eftir aðferðafræðinni 

The 4 Disciplines of Execution. 12% svöruðu því neitandi að skipulagsheildin nái ekki 

frekar settum markmiðum með 4DX og 17% svöruðu ég veit ekki. Hlutfall þeirra sem svara 

þessari spurningu játandi er aðeins lægra en þegar spurt var um jákvæð áhrif 

innleiðingarinnar á störf starfsmanna almennt.  

 

78%

9%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jákvæð áhrif markmiðssetningar á störf eftir innleiðingu 4DX

Já

Nei

Veit ekki



 

44 

 

Mynd 2  Hefur innleiðing aðferðafræðinnar 4DX áhrif á að starfsmönnum gangi betur að ná settum 
markmiðum sínum? 

 

Þriðja spurningin tengist ánægju eða óánægju starfsmanna. Þátttakendur voru spurðir 

um eftirfarandi: Vinna mín að markmiðum sem ég hef sett mér gerir starfið mun 

skemmtilegra en án markmiða? Niðurstöður við þessari spurningu sjást á mynd 3. Svör 

þátttakenda skiptist þannig 88% svöruðu spurningunni játandi að vinna þeirra að 

markmiðum geri starfið mun skemmtilegra, 2% svöruðu spurningunni neitandi, þ.e. að 

vinnan að markmiðunum geri starfið ekki skemmtilegra og 10% svaranna var ég veit ekki. 

Því má segja að hlutfallslega flestum starfsmönnum finnst vinnan að markmiðum sínum 

skemmtileg. 

 

  

 

71%

12%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jákvæð áhrif settra markmiða fyrir skipulagsheild

Já

Nei

Veit ekki



 

45 

  

Mynd 3 Er vinna starfsmanna skemmtilegri eftir þeir settu sér markmið en án markmiða? 

 

Í þessum kafla kom fram að hlutfallslega flestir voru jákvæðir gagnvart innleiðingu 

markmiðssetningar 4DX og hlutfallslega flestir voru jákvæðir vegna þess að starfið varð 

skemmtilegra eftir tilkomu settra markmiða 4DX og hlutfallslega var minnsta jákvæðnin 

varðandi það hvernig starfsmönnum gengur að ná markmiðum sínum en jákvæð svörun 

við þeirri spurningu var samt rúmlega 70%.  

5.3 Hvatning 

Ein undir rannsóknarspurningin tengist hvatningu á vinnustað og hljóðar á eftirfarandi 

hátt: Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til 

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

verður rætt um niðurstöður tveggja spurninga sem báðar tengjast hvatningu á vinnustað.  

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

mig til að ná markmiðum mínum. Flestir þátttakendur eða 95% þeirra svörðu því játandi 

að þeir upplifðu hvatningu frá yfirmanni sínum þegar vinna á að markmiðum (sjá mynd 

4). Tvö prósent svöruðu neitandi og þrjú prósent að þeir vissu það ekki. Því má segja að 

flest allir starfsmenn sem tóku þátt í rannsókninni upplifi hvatningu frá yfirmanni og telja 

yfirmann sinn vera hvetjandi þegar vinna á að markmiðum sem starfsmenn eða 

skipulagsheild hefur sett sér.  
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Mynd 4  Yfirmaður minn veitir mér stuðning með því að hvetja mig til að ná markmiðum mínum 

 

Seinni spurningin varðandi hvatningu var: Ég vinn betur að markmiðum mínum ef ég 

upplifi hvatningu í starfsumhverfi mínu. Líkt og í spurningunni á undan svörðu flestir 

þátttakendur þessari spurningu játandi eða 91% þeirra (sjá mynd 5), 6% svörðu henni 

neitandi og 3% ég veit það ekki.  

 

 
Mynd 5  Ég vinn betur að markmiðum mínum ef ég upplifi hvatningu í starfsumhverfi mínu 

 

95%

2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stuðningur yfirmanns til að starfsmaður nái markmiðum

Já

Nei

Veit ekki

91%

6%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bætt vinna að markmiðum með hvatningu frá starfsumhverfi

Já

Nei

Veit ekki



 

47 

Þetta bendir til þess að flestir starfsmanna innan þessara skipulagsheilda vinni betur ef 

þeir fá hvatningu frá yfirmanni sínum eða starfsumhverfinu. 

5.4 Streita 

Önnur undir rannsóknarspurning tengist streitu á vinnustaða og er eftirfarandi: Hvaða 

áhrif hefur markmiðssetning á bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til streitu þegar 

4DX aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? Rannsakandi gat notað tvær 

spurningar úr spurningalistanum til að skoða streitu meðal starfsmanna.  

Fyrri spurningin er: Mér finnst vinna mín til að ná markmiðum mjög streituvaldandi. 

Niðurstöður sýndu að 69% svarenda fannst það ekki mjög streituvaldandi að vinna að 

markiðum (sjá mynd 6), 26% svöruðu spurningunni játandi og 5% ég veit ekki.  

 

 

Mynd 6  Mér finnst vinna mín til að ná markmiðum mjög streituvaldandi 

 

Seinni spurningin er svohljóðandi: Þau markmið sem ég set mér eru of erfið. Meirihluti 

þátttakanda svöruðu þessari spurningu neitandi eða 75% þeirra (sjá mynd 7), 16% þeirra 

fannst þau vera of erfið og 9% svöruðu ég veit ekki.   
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Mynd 7  Þau markmið sem ég set mér eru of erfið 

 

Þessar niðurstöður benda til þess að meirihluti starfsmanna upplifi ekki streituvaldandi 

þætti á vinnustöðunum en samt er hlutfall þeirra sem upplifa streitu nokkuð hátt, þ.e. 

26% telja vinna sína streituvaldandi og 16% að markmiðin sem þeir vinna að séu of erfið 

og ekki má gleyma þeim þátttakendum sem ekki tóku afstöðu með því að merkja við ég 

veit ekki. Ef sá svarmöguleiki er tekinn út úr niðurstöðunum myndi streituvaldandi svörun 

hugsanlega hækka töluvert.   

5.5 Endurgjöf 

Þriðja undir rannsóknarspurningin er svohljóðandi: Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á 

bætta frammistöðu starfsmanna þegar með tilliti til endurgjafar þegar 4DX aðferðafræðin 

hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? Tvær spurningar úr spurningalistanum eru notaðar til 

að kanna endurgjöf til starfsmanna á vinnustöðunum sem verið er að rannsaka.  

Fyrri spurningin er: Ég fæ reglulega endurgjöf um það hvernig frammistaða mín tengist 

markmiðum mínum. Meirihluti svarenda eða 66% þeirra svöruðu því að þeir fái reglulega 

endurgjöf um það hvernig frammistaða þeirra tengist markmiðum þeirra (sjá mynd 8). 

Þeir sem sögðust ekki fá endurgjöf voru 23% svarenda og 11% svöruðu ég veit ekki.  
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Mynd 8  Ég fæ reglulega endurgjöf um það hvernig frammistaða mín tengist markmiðum mínum 

 

Seinni spurningin sem notuð var til að kanna endurgjöf til starfsmanna var: Ég verð 

stolt/ur þegar ég fæ endurgjöf sem gefur til kynna að ég hafi náð markmiðum. Dreifing 

svara við þessari spurningu var að flestir eða 98% svarenda voru stolt/ur þegar þeir fengu 

endurgjöf sem gefur til kynna að viðkomandi hafi náð markmiðum sínum (sjá mynd 9), 

eitt prósent neitaði að finna fyrir þeirri upplifun og eitt prósent sagðist ekki vita það.  

 

 

Mynd 9  Ég verð stolt/ur þegar ég fæ endurgjöf sem gefur til kynna að ég hafi náð markmiðum mínum 
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Þegar endurgjöf til starfsmanna í skipulagsheildunum er skoðuð kom í ljós að meirihluti 

starfsmanna fá reglulega endurgjöf á frammistöðu sína sem tengjast markmiðum en um 

34% fær hana ekki eða segist ekki vita hvort hann fái hana eða ekki. Þegar seinni 

spurningin er skoðuð er jákvæða hlutfallið hins vegar mun hærra og nánast allir 

starfsmennirnir verða stoltir ef þeir fá endurgjöf á að hafa náð markmiðum sínum.   

5.6 Þekking á The 4 Disciplines of Execution 4DX 

Fjórða undir rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvaða áhrif hefur markmiðssetning á 

bætta frammistöðu starfsmanna með tilliti til þekkingar á aðferðafræðinni 4DX þegar 4DX 

aðferðafræðin hefur verið innleidd inn í fyrirtæki? Rannsakandi gat notað tvær spurningar 

úr spurningalistanum til að kanna þessa rannsóknarspurningu.  

Hin fyrri var: Þekkir þú aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution – 4DX? Niðurstöður 

sýndu að 94% starfsmanna þekktu aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution (sjá 

mynd 10), 5% sagðist ekki þekkja hana og 1% svaraði ég veit ekki.  

 

 

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

 

Seinni spurningin var svohljóðandi: Þekkir þín skipulagsheild The 4 Disciplines of 

Execution – 4DX? Aðeins lægra hlutfall svarenda svaraði þessari spurningu játandi en 

spurningunni á undan eða 77% starfsmanna (sjá mynd 11), 10% sögðu að þeirra 

skipulagsheild þekki hana ekki og 13% svöruðu ég veit ekki.  
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Mynd 11  Þekkir þín skipulagsheild The 4 Disciplines of Execution – 4DX? 

 

Fyrri spurningin sýndi að flestir sem svöruðu spurningalistanum þekkja til 

aðferðafræðinnar 4DX en lægra hlutfall taldi skipulagsheild sína þekkja til hennar.  

5.7 Þættir sem hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á frammistöðu 
starfsmanna 

Til að svara megin rannsóknarspurningunni betur bjó rannsakandi til mynd til að sýna 

hvaða þættir það eru sem hafa jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna eftir innleiðingu 

4DX.  

Allir þættirnir nema streita sýndu jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna (sjá mynd 

12). Streita var eini þátturinn sem gaf neikvæða niðurstöðu eða var sá þáttur sem bendir 

til vinna þurfi betur með þann þátt á vinnustöðunum sem voru rannsakaðir.  
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Mynd 12  Þættir sem hafa jákvæð og neikvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna 

 

Í næsta kafla verður samantekt á niðurstöðum allra rannsóknarspurninganna sem fjallað 

var um hér í þessum kafla.  

5.8 Samantekt 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis snúa að mikilvægi markmiðssetningar sem og 

aðferðafræðinni The 4 Disciplines of Execution með sérstakri áherslu á hvatningu, 

endurgjöf, streitu og þekkingu á aðferðafræði 4DX. Einnig var reynt að meta áhrifin af 

samspili streitu og markmiðssetningar.  

Líkt og fram kom í fræðilegum kafla stuðlar markmiðssetninga að bættri frammistöðu 

og styður við árangur skipulagsheilda. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að 

markmiðssetning stuðli að bættri frammistöðu fyrir bæði einstaka starfsmenn sem og 

skipulagsheildina sem þeir tilheyra. Einnig kemur fram að 4DX styðji við 

markmiðssetningu. Sennilega má rekja það til bættrar endurgjafar, meiri hvatningar og 

raunhæfari markmiðasetningar sem hlýst af notkun 4DX.  

Reynt var að leggja mat á samspil hvatningar, endurgjafar, þekkingar á aðferðafræði 

4DX og streitu. Almenn þekking á aðferðafræðinni var mikil meðal þátttakanda sem er 
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talið skýra að einhverju leyti hvers vegna 4DX virkar vel. Áhrif markmiðssetningar og sú 

hvatning sem hún veitir mældust yfir það heila hærri en sú endurgjöf sem starfsmenn 

virðast njóta.  

Heildarniðurstaða rannsóknarinnar er sú að með 4DX má auka starfsánægju og bæta 

frammistöðu starfsmanna. Aðferðafræðin stuðlar að raunhæfri markmiðssetningu sem 

næst með tilheyrandi ávinningi fyrir alla hlutaðeigandi án þess að valda aukinni streitu 

meðal starfsmanna. Samspil hvatningar, endurgjafar og þekkingar á aðferðafræðinni 

leiðir til jákvæðra áhrifa fyrir einstaka starfsmenn sem og skipulagsheildina, þ.e. bæta 

frammistöðu þeirra til bæði lengri og skemmri tíma litið, sem einstaklinga og liðsheildar. 
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6 Umræður 

Með þessari rannsókn var markmiðið að leggja mat á áhrif markmiðssetningar með 

aðferðafræði 4DX. Niðurstöðurnar voru á þann veg að markmiðssetning sem og 4DX hefur 

mjög jákvæð áhrif á bætta frammistöðu starfsmanna og hvetur þá áfram. Hér í 

framhaldinu verður þessi niðurstæða rædd frekar og útvíkkuð í samhengi þessarar 

rannsóknar.  

6.1 Markmiðssetning 

Megin tilgangur markmiðssetningar er að styrkja stöðu fyrirtækja á samkeppnismarkaði 

og auka arðsemi. Mikilvægt er að markmissetning hafi jákvæð áhrif á starfsmenn sem leiði 

síðan til betri frammistöðu. Fjöldinn allur af rannsóknum hefur sýnt fram á ávinning 

markmiðssetningar og auðvelt er að endurtaka þær og fá samskonar niðurstöðu sem sýnir 

og sannar mikilvægi markmiðssetningar (Locke og Latham, 1990). Kenning Lockes byggist 

á yfir 500 rannsóknum og sýna þær að það er sterk tenging á milli markmiðssetningar og 

frammistöðu eða samkvæmt kenningu hans ná þeir sem setja sér markmið hærra 

frammistöðumati.   

Í þessari rannsókna var verið að kanna ágæti markmiðssetninga með tilliti til ákveðna 

þátta, sem og aðferðafræði The 4 disciplines of Execution. Það kom því ekki óvart eftir 

höfundur var búin að kynna sér niðurstöður fyrri rannsókna að þessi rannsókn myndi sýna 

sömu niðurstöður, að markmiðssetning skili bættri frammistöðu starfsmanna. Auk þess 

gerir kenningin ráð fyrir að markmið einstaklings verði fyrir áhrifum frá þáttum eins og 

hvatningu, tímarömmum og endurgjöf (Locke og Latham, 1990). Höfundur skoðaði áhrif 

hvatningar og endurgjafar einnig í þessari rannsókn. Mullins (2010) bendir á að þegar 

skipulagsheildir eða hópar setja sér sameiginleg markmið séu þau líklegri til að skila 

árangri eins og kemur fram á mynd 4 þá gekk þeim skipulagsheildum sem settu sér 

markmið betur að ná markmiðum sínum. Í aðferðafræði 4DX setja hópar og 

skipulagheildir sér sameiginleg markmið sem stuðlar þá að því að markmiðin náist enn 

frekar.  
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6.2 Hvatning 

Hvatningarkenningin gerir ráð fyrir því að markmið einstaklings verði fyrir áhrifum frá 

þáttum eins og hvatningu (Locke og Latham, 1990). Til þess að hámarka bætta 

frammistöðu starfsmanna verður hvatning að vera til staðar. Eins og sjá má á mynd 4 

upplifa 95% þátttakenda hvatningu frá yfirmanni og hvatning er markaðsdrifin hegðun 

sem starfsmenn bregðast við með ákveðnum hætti. Því má segja út frá niðurstöðum 

þessarar rannsóknar að yfirmenn hafi tileinkað sér að hvetja sína starfsmenn sem skilar 

sér í bættri frammistöðu. Með hvatningu er hægt fá starfsmenn til að stefna í ákveðna 

átt, til að ná markmiðum sínum. Til þess að ná því besta fram hjá starfsmönnum sínum 

þarf að skapa vinnuaðstæður þar sem hvatning er einn af megin drifkröftunum. 

Samkvæmt mynd 5 vinna 91% starfsmanna betur að þeim markmiðum sem þeir setja sér 

ef þeir finna fyrir hvatningu í starfsumhverfi sínu. Því er það ávinningur allra ef starfsmenn 

sem og yfirmenn skapa hvatadrifið vinnuumhverfi. 

Þar sem hvati og starfsánægja fer saman skapast jákvætt starfsumhverfi og 

hvatadrifinn vinna sem skilar sér í bættri frammistöðu starfsmanna (Pfeffer, 2005). Þegar 

starfsmenn upplifa hvatningu sem skilar bættri frammistöðu getur það skilað sér í 

síendurtekinni hegðun, sem skilar jákvæðum árangri fyrir fyrirtækið. Fyrirtæki ættu að 

tileinka sér gildi eins og hvatningu því hvatning er lykilhugtak sem stjórnendur ættu að 

hafa í huga (Pfeffer, 2005). Vegna fyrrnefndra þátta er hvatning mikilvægur þáttur í 

frammistöðu starfsmanna og þar með markmiðssetningu. 

6.3 Streita 

Park (2008) bendir á að þeir starfsmenn sem upplifa streitu í sínu starfi séu ólíklegri til að 

ná markmiðum sínum. Streitan getur haft neikvæð áhrif á starfsmannaveltu og haft mikil 

áhrif á ánægju starfsmanna. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að streitan hefur áhrif á 

starfsánægju og ógnar andlegri heilsu starfsfólk (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). Eins þegar 

horft er á þætti eins og skilvirkni og vinnusemi hafa rannsóknir leitt í ljós að starfstengd 

streita hefur neikvæð áhrif á afkastagetu starfsfólks, sem og þau markmið sem 

starfsmenn setja sér (Gandham, 2000).   

 Því er mikilvægt fyrir stjórnendur og starfsmenn að vera vakandi fyrir þeim streitu 

þáttum sem kunna að leynast í umhverfinu og einnig þarf að huga að því hvernig 

markmiðin eru sem verið er að vinna að. Samkvæmt Kilton (2003) eiga markmið sem sett 
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eru að vera krefjandi og sanngjörn en mega ekki vera það erfið að það sé ekki hægt að ná 

þeim því annars hvetja þau starfsmenn ekki. Drucker (1955) tekur í sama streng og  bendir 

á að markmiðin megi heldur ekki vera of létt, því þá fer fólki að vanta hvata til að vinna 

að markmiðinu og heldur ekki of erfið því þá fallast fólki oft hendur meðan vinnan að 

markmiði stendur. Best sé að hafa markmiðin krefjandi og sanngjörn. Erfið markmið geti 

því leitt til streitu. Eins og sjá má á mynd 6 svara 69% því neitandi að þeim finnist 

streituvaldandi að vinna að markmiðum sínum og því leiddi þessi rannsókn í ljós að 30% 

starfsmanna svara því játandi eða ég veit ekki í þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari 

rannsókn sem innleitt hafa aðferðafræði The 4 Discipline og Execution sem upplifa streitu 

við þá vinnu sem fer fram til að ná markmiðum. Á mynd 7 má sjá að 75% starfsmanna 

svara því neitandi að markmiðin sem þeir setja sér séu of erfið. Því má áætla sem svo að 

stjórnendur sem og starfsfólk séu vel vakandi yfir streitu þáttum í umhverfi sínu og geti 

því forðast streitu og bætt frammistöðu sína. Þrátt fyrir að 75% starfsmanna svari því 

neitandi að markmiðin sem þeir setja sér séu of erfið þarf samt að hafa í huga þessi 25% 

sem svara játandi eða veit ekki og skoða þá þætti sem valda því að markmiðin sem sett 

eru séu ekki of erfið og minnka þá þætti í umhverfinu sem kunna að valda þeim 

6.4 Endurgjöf 

Staren (2009) bendir á að endurgjöf sé áhrifaríkt stjórnunartæki sem stjórnendur geta 

notað til að hafa áhrif á starfsmenn sína. Markviss endurgjöf spilar einnig stórt hlutverk í 

því að starfsmenn geti fylgst með frammistöðu sinni og í framhaldinu þá bætt 

frammistöðu sína. Regluleg endurgjöf þjónar mikilvægu hlutverki í skipulagsheildum og 

stýrir starfsmönnum í þá átt sem gefur jákvæða útkomu. Þegar vel er staðið að endurgjöf 

leiðir það oft til betri vinnustaðastaðaanda og frammistöðu en ef ekki er hugað nógu vel 

að því hvernig endurgjöfin er gefin getur það leitt til frammistöðuvanda til lengri tíma litið 

(Craig, 2008). Þegar yfirmaður veitir endurgjöf sýnir hann áhuga sem verður til þess að 

starfsmaður verður stoltur og hvetur hann til æskilegrar hegðunar. Þessi rannsókn sýnir 

að 98% starfsmanna í fyrirtækjunum verða stoltir við endurgjöf sem leiðir til betri líðan 

og betri frammistöðu. Því má segja að endurgjöf sé stór þáttur í bættri frammistöðu. 

Endurgjöfin verður samt að eiga við hverju sinni og vera mikilvæg og viðeigandi fyrir 

starfsmanninn. Stjórnandi þarf líka að hvetja starfsmann og gefa honum reglulega 

endurgjöf um það hvernig hann stendur sig í sínu starfi (Locke, Saari, Shaw og Latham, 
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1981). Karakowsky og Mann (2008) benda einnig á að stjórnandinn verði að vera með 

reglulega markmiðstengda endurgjöf. Þessi rannsókn sýnir að 66% starfsmanna fá 

reglulega endurgjöf um það hvernig frammistaða þeirra tengist markmiðum þeirra.   

6.5 Þekking á 4DX 

Þekking hefur verið meira til umræðu seinustu árin en áður var og fengið meira vægi 

fræðimanna og yfirmanna. Nú í dag er þekking talin vera ein af mikilvægustu auðlindum 

skipulagsheilda. Þekking er blanda af reynslu, gildum, upplýsingum og innsæi sem 

grundvallast af þekkingu sem skapar umgjörð til að meta og nota nýja þætti og 

upplýsingar (Akhavan og Pezeshkan, 2014). Þegar innleiða á nýja starfshætti þarf að huga 

að því að þekkingin sé í öllu fyrirtækinu. Hún verður að flæða frá yfirstjórn og niður. 

Starfsmenn verða að taka ábyrgð á eigin þekkingu, viðhalda henni og festa hana í sessi 

(Covey o.fl. 2012).  

Með Reglu 4 í aðferðafræði 4DX er búin til sameiginleg ábyrgð og hún fest í sessi. 

Starfsmenn hafa breytt hegðun sinni að sameiginlegri ábyrgð. Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar þekkja 94% svarenda aðferðafræði 4DX og því má segja að það sé 

vel staðið að þeim þáttum sem huga þarf að til að þekking sé til staðar í þeim fyrirtækjum 

sem tóku þátt í rannsókninni. Eins og sjá má á mynd 11 segja 77% þátttakenda að þeirra 

skipulagsheild þekki 4DX. Vert er að minnast á það að 94% segjast þekkja aðferðafræði 

4DX en færri upplifa þekkingu innan sinnar skipulagsheildar eða 77%. Mikilvægt er að taka 

virkan þátt í að bæta þekkingu starfsmanna og efla skipulagsheildir sem getur leitt til betri 

frammistöðu. 

6.6 Samantekt 

Rannsakandi hefur fjallað um áhrif markmiðssetningar og aðferðafræði 4DX. 

Markmiðssetning sem og 4DX hafa áhrif á bætta frammistöðu starfsmanna og stjórnenda, 

eins og fram hefur komið, og geta veitt þeim hvatningu sem leiðir til betri frammistöðu 

og meiri vinnugleði án þess að leiða til streitu. Niðurstöður þessarar rannsóknar sem og 

fræðin sem bent hefur verið á sýna að markmiðssetning geti skipt hverja skipulagsheild 

sköpum eigi hún að ná árangri. Varasamt er þó að alhæfa og má því segja að 

niðurstöðurnar styðji það sem áður hefur komið fram í fyrri rannsóknum á áhrifum 

markmiðssetningar. Starfsmenn eru einstaklingar sem þurfa kerfi til að vinna 
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sameiginlega að markmiðum sem þjóna heildinni. Með því að virkja starfsmenn og 

samræma vinnu þeirra að ákveðnu sameiginlegu markmiði er hægt að nýta styrkleika 

hvers og eins til að lokaniðurstaðan verði sem best fyrir alla. Með markmiðssetningu má 

sameina krafta skipulagsheildarinnar og gera henni fært að setja sér markmið sem allir 

vinna í sameiningu að.  
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7 Lokaorð 

Þessi rannsókn hafði það að markmiði að meta áhrif markmiðsetningar og aðferðafræði 

The 4 Disciplines of Execution á bætta frammistöðu starfsmanna. Höfundur rannsakaði 

fyrirtæki hér á landi sem höfðu innleitt 4DX. Það er auðvelt að setja sér markmið, setja á 

blað þá þætti sem starfsmann langar til að ná fram í vinnu eða einkalífi en að koma 

markmiðum í framkvæmd getur reynst mörgum erfitt. Því skoðar höfundur 

markmiðssetningu starfsmanna og þá þætti sem hann telur hafa áhrif á 

markmiðssetningu, sem og aðferðafræði 4DX sem reynst hefur vel við að auðvelda 

starfsmönum vinnu að markmiðum sínum eða þegar innleiða á nýja og bætta starfsemi í 

fyrirtæki. Eins og fram hefur komið áður eru markmið notuð allt í kringum okkur. 

Straumur og stefnur fyrirtækja taka örum breytingum og þurfa fyrirtæki í sífellu að skoða 

þau markmið sem unnið er að til að auka samkeppnihæfni sína. Oft getur reynst erfitt 

finna það verkfæri sem veitir fyrirtækjum og stjórnendum þann ávinning sem lagt er upp 

með.  Markmið sem sett eru eiga að tryggja að verkefnið sem unnið er að fái eðlilega 

framvindu og eiga þættir eins og hvatning og endurgjöf að stuðla að bættri frammistöðu, 

eins og niðurstöður höfundar benda á. Eins sýna fyrri rannsóknir á þessu sviði að 

markmiðssetning og markmið gegni lykilhlutverki í bættri starfsemi skipulagsheilda sem 

og fyrirtækja. Mikilvægt er að beina sjónum að því sem skiptir máli, að veita endurgjöf og 

með því að gefa fólki tilgang getur það virkað eins og hvati. Markmið er rammi utanum 

um öll þau verkefni sem starfsfólk setur sér og veitir starfsmönum og skipulagsheildum 

ákveðna endurgjöf og hvatningu til að fylgja verkinu og klára það.  

Við rannsókn á þessu verkefni komu hin ýmsu hagnýtu áhrif í ljós sem stuðla að 

bættum árangri starfsmanna við innleiðingu á 4DX. Sem dæmi um það kom fram að eftir 

að stór gömul gróin fyrirtæki fóru að vinna með 4DX og höfðu innleitt aðferðafræðina 

leiddi það til þess að þau eru með mælanleg markmið fyrir marga lykilþætti í starfseminni 

sem þau voru ekki með áður. Þar að auki hugsa þau og vinna almennt séð allt öðruvísi og 

eru gagnrýnni á markmið sín en fyrir innleiðinguna því þau þekkja af reynslunni hversu 

mikilvægt er að hafa skýran fókus annars vegar og eru orðin vön því að tengja athafnir og 

áhrif þeirra á markmiðin þegar markmið eru sett. Þegar sameiginlega ábyrgð hefur fest 
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sig í sessi og allir vinna að því að bæta starfsemi fyrirtækis þá eykur það ávinning fyrir alla 

starfsmenn. 

Rannsóknin sem hér var gerð varpar ekki nýju ljósi á þá þætti sem áður hafa komið 

fram heldur styður hún fyrri rannsóknir, að markmiðssetning hefur jákvæð áhrif á bætta 

frammistöðu starfsmanna. Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á aðferðafræði 

4DX og verður áhugavert að fylgjast með á komandi árum þeim rannsóknum sem gerðar 

verða. Einnig væri þá hægt að nota niðurstöður þessarar rannsóknar og bera saman við 

nýjar niðurstöður er varða þekkingu og hvort að aðferðafræðin stuðli að bættri 

frammistöðu starfsmanna. Ekki má þó alhæfa út frá einni rannsókn þótt niðurstöður 

hennar falli vel að öðrum rannsóknum, innlendum og erlendum. Í þessari rannsókn voru 

starfsmenn frá fjórum ólíkum fyrirtækjum fengnir til að taka þátt og allir unnu þeir 

skrifstofuvinnu. Ákjósanlegast hefði verið að fá þátttakendur frá fleiri fyrirtækjum til að 

fá breiðari tölfræðilegan grunn og geta þannig komið auga á fleiri þætti sem geta skipt 

máli fyrir markmiðssetningu og notkun 4DX aðferðafræðinnar. Höfundur telur grundvöll 

vera fyrir langtímarannsókn, sem nær til margra atvinnugreina til að greina stöðuleika á 

til dæmis langtímaáhrifum markmiðssetningar á árangur skipulagsheildar. Það þyrfti að 

bera saman fyrirtæki sem stunda skipulega og heildræna markmiðssetningu og önnur 

sem gera það ekki og rannsaka áhrifin yfir langt tímabil með því að láta rannsókn standa 

yfir í tvö til þrjú ár. Í slíkri rannsókn þyrfti að taka tillit til margra þátta, svo sem breytilegs 

efnahagsumhverfis hinna ýmsu starfsgreina. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti rannsóknarinnar 

Bakgrunnsspurningar 

 1) Kyn 

 2) Aldur 

 3) Menntun 

 4) Starfsaldur 

 5) Staða í skipuriti 

 

Spurningar um markmiðssetningu 

 6) Yfirmaður minn veitir mér stuðning með því að hvetja mig til að ná  

  markmiðum mínum? 

 7) Ég vinn betur að markmiðum mínum ef ég upplifi hvatningu í   

  starfsumhverfi mínu? 

 8) Yfirmaður minn gefur mér ákveðið svigrúm í ákvörðuninni um það  

  hvernig ég framkvæmi markmiðin mín? 

 9) Mér finnst vinna mín til að ná markmiðum mjög streituvaldandi? 

 10) Þau markmið sem ég set mér eru of erfið? 

 11) Mér mistekst oft að ná markmiðum mínum? 

 12) Vinna mín að markmiðum sem ég hef sett mér gerir starfið mun   

  skemmtilegra en án markmiða? 

 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) Markmið starfs míns eru krefjandi en einnig sanngjörn? 

 17) Starfsmarkmið mín eru óljós? 
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Spurningar er tengjast aðferðarfræðinni The 4 Disciplines of Execution 

 18) Þekkir þú aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution - 4DX?Ef nei, svarar 

  þú næst spurningu 35. 

 19) Þekkir þín skipulagsheild 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 ég vinni samkvæmt þeim markmiðum 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 ná þeim markmiðum  

  sem við settum okkur? 

 30) Þegar breytingar eiga sér stað í minni skipulagsheild finnst mér gott að  

  nota aðferðafræðina The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 31) Markmiðssetning hefur jákvæð áhrif á starf mitt eftir að ég fór að vinna  

  eftir aðferðafræði The 4 Disciplines of Execution - 4DX? 

 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 - 4 DX? 

 

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 2 – Kynningarbréf til þátttakenda 

Heil og sæl (nafn) og góðan daginn,  

Í framhaldi af samtali okkar sendi ég þér nánari upplýsingar. 

Guðný Maja 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 markmiðssetningu og hvaða áhrif hún hefur á bætta 

stafsemi sem og hvort að aðferðafræði The 4 Disciplines of Exexution auðveldi 

starfsmönnum að vinna að markmiðum sínum. 

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  

 

Guðný Maja Riba 

Meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun 

Viðskiptafræðideild Háskóli Íslands 

Gsm: 865-3937 

Netfang: gmr4@hi.is 

 


