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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um árangursmælingu þekkingarstarfsmanna. Valin voru 10 módel og 

þau skoðuð til þess að sjá hvernig árangur er almennt mældur. Dregin voru 23 einkenni út 

úr þekktum árangursmælingar módelunum og þau svo notuð til þess að skilgreina hvernig 

árangur sé mældur sem verður svo notað til þess að greina hvernig þekkingarstarfsmenn 

eru mældir. Þekkingarstarfsmenn er mjög stór hópur og því voru valdir þrír hópar 

þekkingarstarfsmanna og þeir skoðaðir hvernig þeir eru árangursmældir. Hóparnir sem 

valdir voru voru hjúkrunarfræðingar, lögfræðingar og hugbúnaðarverkfræðingar. Aðal 

markmið ritgerðinnar er að kanna hvernig þekkingarstarfsmenn eru árangursmældir. 

Lagðar voru fram tvær undirspurningar sem auðveldar ferðalagið í gegnum verkefnið og 

leiðir okkur að svari við rannsóknarspurningunni. Fyrri spurningin hljóðar á eftirfarandi 

hátt: Hvernig er árangur mældur og sú seinni, hvernig er árangursmæling hjá 

hjúkrunarfræðingum, lögfræðingum og hugbúnaðarverkfræðingum? Niðurstaða þessarar 

ritgerðar er fyrst og fremst sú að þessir þrír hópar þekkingarstarfsmanna eru ekki að nota 

einhverja ákveðna aðferð til þess að mæla árangur. Þeir eru hinsvegar allir að mæla 

árangur í einhverju magni en eru aðallega að mæla fjárhagslega mælikvarða. Fræðin benda 

á það að áhrifavaldamælikvarðar eru mikilvægir en niðurstaða þessarar ritgerðar sýndi 

fram á það að þekkingarstarfsmenn leggja meiri áherslu á niðurstöðu mælikvarða. 

Abstract 

This paper is about knowledge worker performance measurement. 10 models where picked 

for review and to identify how performance is generally measured. In total 23 critieria 

were identified out of the 10 performance measurement models as main charateristics and 

were then used to identify how performance is measured and later used to analys how 

knowledge worker performance is measured.  Three knowledge management groups were 

picked for further evaluation and to see how they are performance measured. The groups 

that were picked were nureses, lawyers and software engineers. The main objective of this 

paper was to find out how knowledeg workers are performance measured Two sub-

questions were used to help answer the research question: How is performance measured 

and how is performance measurement conducted in the selected groups; nurses, lawyers 

and sotware engineers. The results of this paper are that the three selected knowledge 

management groups are not using a specific performance measurement tool or model. The 

main measurement used are outcome orientated and mostly financial. The author suggest 

that knowledge workers focus more on using determaining factors that are as important as 

the outcome related measurements (lagging indicators).  
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1 Inngangur 

Í nútíma samfélagi eru gerðar miklar kröfur um góða stjórnun og mikinn árangur. Þetta á 

þó ekki bara við um nútíma samfélag heldur hefur þetta verið mikilvægt í mjög langan 

tíma. Lágmarkskröfur eru undir flestum kringumstæðum að tapa ekki fjármunum, og helst 

að skila arði til eigenda fyrirtækja. Þegar horft er framhjá þessum lágmarkskröfum þá er 

undirliggjandi pressa á að gera alltaf betur og er hún einna helst drifin af samkeppni í 

umhverfinu. Umhverfið breytist mikið með tímanum og því nauðsynlegt að vera vakandi 

fyrir því sem viðskiptavinurinn vill og reyna alltaf að skapa meiri verðmæti. Til þess að sjá 

hvernig fyrirtæki standa sig í samkeppni þá er nauðsynlegt að geta lagt mat á það hvernig 

fyrirtækinu vegnar á fleiri sviðum en því er lýtur að hagnaði. Ef fyrirtæki veit hvar það 

stendur getur það reynt að gera betur á þeim sviðum sem þörf er á. Mælingar á 

mismunandi sviðum hafa verið notaðar til þess að geta skilgreint hvar fyrirtækið vill ná 

meiri árangri og hafa fyrirtæki nýtt sér það sem stjórnunartæki. Mælingar hafa verið 

notaðar í langan tíma og þá sérstaklega hjá framleiðslufyrirtækjum og var upphaflega 

kallað vísindaleg stjórnun. Við framleiðslu er oft auðvelt að magntaka (e. Quantify) 

verðmætasköpun og framleiðni starfsmanna. Með tímanum hafa framleiðslustörf mikið 

verið færð yfir í meiri sjálfvirkni og þjónustustörfum hefur fjölgað. Handavinna er því 

eitthvað sem hefur verið mælt í gegnum tíðina en andstæðan við handavinnu er 

hugvitsvinna sem er flóknari í magntöku og mælingu. Í þessari ritgerð verður aðal áherslan 

lögð á þekkingarstarfsmenn (e. Knowledge workers) og reynt að komast að því hvernig 

þeir eru árangursmældir. Lagðar eru fram tvær undirspurninar sem eru mikilvægar til þess 

að leiða okkur að svari við rannsóknarspurningunni. Byrjað verður á því að kanna hvernig 

árangur er mældur almennt og svo verður kannað hvernig ákveðnir hópar 

þekkingarstarfsmanna eru árangursmældir. Þekkingarstarfsmenn búa yfir þekkingu og eru 

stöðugt að afla sér nýrrar þekkingar, miðla þekkingu og halda stanslaust áfram að efla fólk, 

þróa vöru og bæta ferla. Þekkingarstarfsmenn eru margir og því verður ákveðinn hópur 

þekkingarstarfsmanna valinn. Ákveðið var að skoða hjúkrunarfræðinga, lögfræðinga og 

hugbúnaðarverkfræðinga. Þessi hópur þekkingarstarfsmanna verður skoðaður og reynt að 

komast að því hvernig þeir eru árangursmældir. Er til einhver ákveðin mælistika fyrir þessa 

hópa, eru þeir allir árangursmældir eins eða eru þeir yfir höfuð árangursmældir.  

Ritgerðin byrjar á því að fara í gegnum aðferðafræðina og í lokin á þeim kafla er 

rannsóknarspurningin sett fram og í framhaldi af því koma fram tvær undirspurningar sem 

þarf að svara sem leiðir okkur svo að svari við rannsóknarspurningunni. Á eftir 

aðferðafræðinni kemur fræðilegt yfirlit þar sem byrjað er á því að tala um þekkingu og 

þekkingarstarfsmenn. Þar á eftir verður talað um árangur, árangursmælikvarða, 

árangursmælingu og árangursmælingarkerfi og módel. Eftir það verða listaðar upp nokkrar 

aðferðir við að árangursmæla. Niðurstaða og greining kemur þar á eftir þar sem 

undirspurningarnar tvær eru greindar, þeim svarað og í kjölfarið rökstuðningur á þessum 

tveimur greiningum. Í lokin verður tekin umræða um verkefnið í heild, rætt við 

hjúkrunarfræðing, lögfræðing og hugbúnaðarverkfræðing og verður þeirra sýn á hvernig 

þessir hópar eru árangursmælir varpað fram. Ritgerðin endar svo á lokaorðum þar sem 

svari við rannsóknarspurningunni er varpað fram og hvað sé hægt að gera í framhaldinu. Í 

næsta kafla verður farið í aðferðafræðina og hún útskýrð. 
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2 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðarfræði og aðferð sem verður notuð til að svar 

rannsóknarspurningunni. Fyrst verður útskýrð sú leið sem verður farin í gegnum verkefnið, 

svo aðferðin sem verður notuð, og að lokum tæknin sem verður notuð til að safna 

upplýsingum.  

2.1 Leiðin í gegnum verkefnið 

Til að svara rannsóknarspurningunni hvernig þekkingarstarfsmenn eru árangursmældir þarf 

að svara nokkurum spurningum fyrst. Það þarf að byrja á því að byggja upp skilning á því 

hvað þekkingarstarfsmenn eru og hvað þeir gera. Til að komast að því hvernig árangur er 

mældur hjá starfsmönnum þarf að kanna hvernig að því er staðið og hvaða aðferðir eru 

notaðar. Til að afmarka umræðuna og koma með þrengri niðurstöðu þarf að velja hópa sem 

hægt er að kalla þekkingarstarfsmenn.  

Til að hægt sé að komast að niðurstöðu og svara rannsóknarspurningunni verður notast við 

útgefið efni, svo sem bækur og fræðigreinar. Aðrar aðferðir svo sem kannanir og viðtöl 

verða ekki notaðar sem aðalaðferðir. Áhersla verður lögð á þekkingarstarfsmenn sem heild 

og einstakir hópar sem aukaáhersla. Tvær tegundir af umfjöllunum um útgefið efni eru til 

og má þar nefna hefðbundinn stíl (e. Traditional style review) og kerfisbundinn stíl (e. 

Systematic style review) (Jesson, Matheson, & Lacey, 2011). Hefðbundinn stíll er opin 

aðferð þar sem höfundurinn er óbundinn við ákveðna aðferð og þarf ekki að leggja mikið í 

að útskýra hvaðan efnið kemur og af hverju það var valið til að vera notað í fræðilegri 

umfjöllun. Kerfisbundinn stíll er nákvæmari og þrengri aðferð. Þar er farið fram á nákvæm 

skref í aðferðafræði þar sem eftirfarandi skref eru farin: 

1. Skilgreina rannsóknarspurningu 

2. Hanna rannsóknar áætlun 

3. Leita að gögnum og efni 

4. Ákveða mörk sem skilgreina hvaða efni og gögn verða tekin til greina og hvað ekki 

5. Gæðameta efnið sem er valið 

6. Setja gögnin saman 

Aðferðin sem verður valin er millistig á milli hefðbundins stíls og kerfisbundins stíls. Það 

opnar á möguleikann fyrir sveigjanleika þar sem reynt verður að draga niðurstöðu um 

almennan hóp þekkingarstarfsmanna en til þess að það verði ekki of huglægt mun 

höfundur útbúa skref sem mun leiða ritgerðina áfram en þó ekki á þann hátt sem kallað 

yrði kerfisbundinn stíll.  
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2.2 Rannsóknaraðferð og skref 

Til að að ná fram réttum niðurstöðum á réttum tímaramma sem er gefinn fyrir verkefnið 

þarf að nota rétta aðferð. Til að svara rannsóknarspurningunni um þekkingarstarfsmenn og 

með áherslu á ákveðna hópa verður farið í gegnum eftirfarandi skref eins og sjá má á mynd 

1. 

 

Mynd 1: Rannsóknarskref 

Til að byrja með þarf að ná fram skilningi á þekkingu, skilja hlutverk 

þekkingarstarfsmanna og hvað einkennir þá. Það þarf að ná fram skilningi á árangri og 

hvernig árangur er mældur almennt. Hópar þekkingarstarfsmanna eru valdir og einkenni 

þeirra skilgreind. Þessar upplýsingar verða svo nýttar í að greina hver helstu einkenni 

árangursmælinga eru og hvernig þau passa við valda hópa þekkingarstarfsmanna. Að 

lokum verður tekið viðtal við fólk úr völdum hópum þekkingarstarfsmanna og reynt að 

sannreyna niðurstöðurnar. 

2.3 Rannsóknar tækni 

Gögnum verður safnað saman samkvæmt rannsóknarskrefunum og gert með því að lesa 

útgefið efni. Leitar aðferð, þar sem ákveðin leitarorð verða valin verður notuð. Leitarvélar 

sem verða notaðar eru Web of Science, Google Scholar, og hvar.is. Eftirfarandi orð eru 

valin sem aðal leitarorð: 

 

•Nauðsynlegt er að ná skilningi á þekkingu Þekking

•Skilja hvað þekkingarstarfsmaður gerir

•Skilja hvernig þekkingarstarfsmaður er öðruvísi en 
andstæðan

Þekkingar-
starfsmaður

•Hvað er árangur

•Hvernig er árangur mældur

•Hvernig eru árangursmælikerfi sett upp

Árangur

•Hver eru einkenni árangursmælinga hjá  
hjúkrunarfræðingum

•Hver eru einkenni árangursmælinga hjá  lögfræðingum

•Hver eru einkenni árangursmælinga hjá  
hugbúnaðarverkfræðingum

Valdir hópar 
þekkingarstarfs-

manna

•Greina helstu einkenni árangursmælinga

•Greina hver einkenni árangursmælinga eru hjá völdum 
hópum þekkingarstarfsmanna

•Tenging módela við valda hópa

Greining

•Talað við hjúkrunarfræðing, lögfræðing og 
hugbúnaðarverkfræðing

Árangursmæling 
hjá 

þekkingarstarfs-
mönnum

Undir-

búningur á 

undir-

spurningu 

1 

Undir-

búningur á 

undir-

spurningu 2 

Svar við 

undir-

spurningum  

1 og 2 
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 Þekkingarstarfsmaður (e. Knowledge worker) 

 Árangursmæling (e. Performance measurement) 

 Árangursmæling hjúkrunarfræðinga (e. Nurse performance measurement) 

 Árangursmæling lögfræðinga (e. Lawyer performance measurement) 

 Árangursmæling hugbúnaðarverkfræðinga (e. Software engineering performance 

measurement) 

Útkoma leitarinnar verður grunnur gangasöfnunarinnar en mun einnig opna fyrir snjóbolta 

aðferð (e. Snowball method) til þess að safna fleiri viðeigandi gögnum. Í ritgerðinni verða 

valin 10 módel sem eru notuð í árangursmælingum og voru þau valin útfrá leitar orðunum 

hér að ofan með hjálp snjóbolta aðferðarinnar. Módel sem ekki var hægt að greina með 

tilliti til þekkingarstarfsmanna voru skilin eftir. Einkenni módela sem verða síðar degin út 

úr þessum 10 völdu módelum eru tilgreind af höfundi með því markmiði að ná fram 

eiginleikum, einstökum mælikvörðum og hugmyndafræði sem sérhvert módel bíður uppá. 

Lítið er til um ritrýnt efni hvað varðar árangursmælingu hjá lögfræðingum og 

hugbúnaðarverkfræðingum og því verður almenn leit á internetinu notuð til þesss að safna 

upplýsingum. Þegar leitað var á internetinu um árangursmælingu hjá lögfræðingum og 

hugbúnaðarverkfræðingum fannst eitthvað af efni þar og verður það notað en hafa verður í 

huga að það er ekki ritrýnt. Í seinni hluta ritgerðarinnar verða einkenni árangursmælinga 

skipt upp í tvo hópa; niðurstöður og áhrifavalda. Þessi skipting byggir á því að sum 

einkenni mælast eftir ferli (e. Output) sem verða kölluð niðurstöður, en þau einkenni sem 

tengjast ferkar vinnu í ferlinu sjálfu eða umhverfi og aðföngum (e. Input) verða kölluð 

áhrifavaldar.  

2.4 Inntak rannsóknar 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar hljóðar á eftirfarandi hátt:  

Hvernig eru þekkingarstarfsmenn árangursmældir? 

Til þess að geta svararð aðalrannsóknarspurningunni þarf fyrst að svara eftirafarandi 

undirspurningum: 

Góð þekking á aðferðum í árangursmælingu og hvaða mismunandi aðferðir eru notaðar er 

hvort tveggja mikilvægt. Það leiðir okkur að fyrstu undirspurningunni. Undirspurning 1: 

Hvernig er árangur mældur? 

Þekkingarstarfsmenn skipa góðan hluta heildarfjölda starfsmanna á vinnumarkaði. Sem 

önnur áhersla í verkefninu verður skoðað hvaða aðferðir hafa sérstaklega verið notaðar 

innan ákveðinna hópa þar sem hjúkrunarfræðingar, lögfræðingar og verkfræðingar eru 

valdir. Undirspurning 2: Hvernig er árangursmæling hjá hjúkrunarfræðingum, 

lögfræðingum og verkfræðingum? 

Í þessum kafla var farið yfir aðferðafræðina og að lokum rannsóknarspurningunni varpað 

fram. Í næsta kafla verður farið yfir fræðilegt yfirlit.  
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3 Fræðilegt yfirlit 

Í þesum kafla verður farið yfir fræðin um þekkingarstarfsmenn og árangursmælingarkerfi. 

Listuð verða upp 10 árangursmælingarmódel sem höfundur þessarar ritgerðar rakst á við 

rannsókn á þessu verkefni. Að lokum verða hópar þekkingarstarfsmanna kannaðir og 

skoðað hvernig þeir eru árangursmældir samkvæmt fræðunum. 

3.1 Þekking 

Hvað er þekking? Margir fræðimenn hafa velt þessu hugtaki fyrir sér og komið með ólíka 

sýn á skilgreiningu þessa hugtaks. Jashapara (2011) vill meina að þetta sé heimspekileg 

spurning og hefur verið á milli tannanna hjá heimspekingum frá Forn-Grikkjum til dagsins 

í dag. Þegar við getum beitt upplýsingum og staðreyndum höfum við öðlast þekkingu. Það 

má segja að það séu skilgreiningar innan heimspekinnar og svo skilgreiningar innan 

stjórnunarfræðanna. Francis Bacon hélt því fram að þekking væri vald. Nýting á þekkingu 

er mikilvægur eiginleiki þegar kemur að þáttum eins og að geyma arfleifð, læra nýja hluti, 

leysa vandamál, búa til kjarnastarfshæfni, og búa til ný tækifæri fyrir bæði einstaklinginn 

og fyrirtækið núna og í framtíðinni (Liao, 2003). Í íslenskri orðabók Menningarsjóðs segir 

að þekking sé kunnátta, það að vita eitthvað eða kunna skil á einhverju (Orðabók, 1988). 

Eins og fram hefur komið hefur skilgreining á þekkingu verið umdeild og einnig hvað 

þekkingarvinna sé, og þá aðallega að aðskilja þekkingu og hins vegar upplýsingar. Að 

aðskilja þekkingarstjórnun og upplýsingastjórnun hefur mikið verið skrifað um, en 

þekkingarstjórnun getur verið útskýrð með því hvernig best sé að stýra upplýsingum og 

geyma eða útskýring á því hvernig umbætur á skipulagi geta bætt upplýsingamiðlun 

(Wilson, 2002). Í þekkingarstjórnun getur verið gagnlegt að setja fram mynd á formi 

pýramída, sjá mynd 2 sem sýnir tengslin milli gagna, upplýsinga og þekkingar.  

 

Mynd 2: Hugrænn Pýramídi - þýðing höfundar (Jashapara, 2011) 

Í neðsta þrepinu eru gögn (e. Data) sem eru einfaldar staðreyndir eða tölur. Upplýsingar (e. 

Information) eru gögn sem tengd eru öðrum gögnum og hafa merkingu. Þekking (e. 

Knowledge) er niðurstaða sem dregin er af upplýsingum og tengd við aðrar upplýsingar og 

borið saman við ríkjandi þekkingu og er alltaf mannleg. Þekking byggir á fyrri 
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upplýsingum, reynslu, skilningi og innsæi (Jashapara, 2011). Stigin ofar þekkingunni eru 

skilningur og innsæi og er litið á þau sem æðri þekkingu.  

(Davenport & Prusak, 1998) tala um fjórar leiðir umbreytingar upplýsinga í þekkingu. 

Fyrst er það með samanburði t.d. hvernig falla upplýsingar um þessar aðstæður að öðrum 

aðstæðum sem við þekkjum til. Í öðru lagi er það að meta afleiðingu t.d. hvaða áhrif hafa 

þessar upplýsingar á ákvarðanir og aðgerðir. Í þriðja lagi er það að kanna tengsl t.d. 

hvernig tengist þessi þekking annarri þekkingu. Í fjórða lagi er það með samræðum t.d. 

hvað finnst öðru fólki um þessar upplýsingar. 

3.2 Þekkingarstarfsmenn 

Hvað er þekkingarstarfsmaður? Það er í raun ekki til ein ákveðin skilgreining á 

þekkingarstarfsmanni. Ákveðnir höfundar skilgreina þá með eðli þeirra starfa sem þeir 

sinna en aðrir hvernig starfsmaðurinn er. Kelloway and Barling (2000) skilgreina 

þekkingarstarfsemi sem hegðun sem gengur út á notkun þekkingar. Pyöriå (2005) segir að 

hæfni þekkingarstarfsmanna feli í sér notkun á tækni, menntun og fyrirfram óskilgreinda 

vinnu. 

Þekkingarstarfsmönnum hefur verið líkt við fastlaunaða skrifstofumenn (e. White collar) 

(McNamar, 1973; Ramírez & Nembhard, 2004) og því einnig hægt að skoða einkenni 

þeirra. Stamp (1995) flokkaði vinnu skrifstofufólks (e. White collar) í eftirfarandi flokka: 

Búa til sameiginlega framtíðarsýn og gera hana sýnilega, huga að stefnumótun, stýra 

auðlindum í ákveðin verkefni en samt reyna að halda sveigjanleika á meðan, forgangsraða, 

mæla frammistöðu og árangur, taka ábyrgð, hafa áhrif en samt halda mannlegri vitund og 

halda stanslaust áfram að að efla fólk, þróa vöru og bæta ferla. Mismuni á 

þekkingarstarfsmanni og andstæðunni, svo sem verkamanni (e. Manual worker) er hægt að 

lýsa með andstæðum eins og vitsmunalegri framleiðsluvinnu á móti líkamlegri vinnu og 

svo skapandi vinnu á móti vanafastri vinnu. 

Davenport (2002) túlkar þekkingarstarfsmann sem hátt menntaðan eða með mikla 

þekkingu á ákveðnu sviði sem vinnur aðalega með að búa til, dreifa og nota þekkingu. 

Drucker (1959) er þó með þetta nokkuð opið og segir að þeir sem vinna með óefnislegar 

auðlindir séu þekkingarstarfsmenn. Hinsvegar, ef miðað er við þá vinnu sem 

skrifstofumaður (e. White collar) vinnur þá er það ekki alltaf bein tenging yfir í 

þekkingarstarfsmann. Eins og sést á mynd 3 þá er það meirihluti heildar flórunnar sem er 

skrifstofumaður (e. White Collar), en samkvæmt þeim skilgreiningum sem hafa komið 

fram hér að ofan á þekkingarstarfsmanni þá eru þeir ekki allir að vinna aðeins með 

óefnislegar auðlindir eða dreifa þekkingu þó að mörgu leyti eða stór hópur innan 

skrifstofufólks (e. White collar) séu þekkingarstarfsmenn. 
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Mynd 3: Skrifstofumaður og verkamaður (e. white collar vs blue collar) (Hopp, Iravani, & 

Liu, 2009) 

Hugmyndafræðina á bak við þekkingarstarfsmenn er hinsvegar erfitt að skilgreina. 

Útskýringin á hugtakinu hefur stundum verið byggð á fræðilegum grunni en sjaldan á 

gögnum og vinnu sem þekkingarstarfsmenn inna af hendi og því sem þeir framleiða 

(Brinkley, Fauth, Mahdon, & Theodoropoulou, 2009). Til dæmis þá notar Drucker (1999) 

muninn á þekkingarstarfsmanni og verkamanni (e. Manual worker) til að útskýra hugtakið 

og hver framleiðni munurinn á þeim sé. Aðalbreyturnar þar geta verið sveigjanleg notkun á 

þekkingu, sjálfstæði, nýsköpun og gæði niðurstaða og að geta séð starfsmann sem 

skipulagslegt verðmæti. Fjöldi framleiðslueininga var ekki endilega mælikvarðinn. 

Brinkley og fl. (2009) segir að þetta hafi verið nokkur einföldun hjá Drucker þar sem í raun 

segir hann að þekkingarstarfsmaður gæti verið mældur eftir gæðum vinnunnar en 

verkamenn (e. Manual workers) eftir því hvað þeir framleiða. 

Það er hinsvegar ekki alltaf klippt og skorið þegar kemur að þessum mælikvörðum. t.d. 

handavinna á móti hugviti. Drucker (1999) nefnir annan vínkil á þetta sem einfaldar ekki 

skilgreininguna á þekkingarstarfsmanni, en hann talar um hópa sem eru bæði 

þekkingarstarfsmenn og einnig verkamenn. Þessir hópar eru til dæmis skurðlæknar sem eru 

sérfræðingar á sínu sviði, þurfa að vera skapandi og þekkja fræðin þegar vandamál koma 

upp en vinna hinsvegar skurðaðgerðina sjálfir sem er handavinna. Þennan hóp kallar 

Drucker tæknimenn (e. Technologist). Tæknimenn eru mjög stór hópur sem getur 

innihaldið fjöldan allan af almennu skrifstofufólki, t.d. við að flokka gögn. Flokkunin á 

gögnunum krefst handavinnu en hvernig á að flokka þarfnast þekkingar. 

Peter Drucker er gefinn sá heiður að hafa gert hugtakið þekkingarstarfsmaður vinsælt og 

gerði það fyrst árið 1959 (Drucker, 1959). Árið 1968 talaði Drucker (1968) um að þá væri 

þekkingarstarfsmaður þungamiðjan, manneskjan sem kemur með afkastamiklar 

hugmyndir, upplýsingar og skapar huglægt verðmæti í stað þess að vera verkamaður (e. 

Manual worker) eða búa til verðmæti með handafli. Nokkrum árum áður hafði 

landbúnaðurinn og bóndinn verið aðaldrifkrafturinn í hagkerfinu en fjárfestingar voru að 

færast yfir í þekkingu sem er ein aðalafurð nútíma hagkerfis og lifibrauð fjölda fólks. 

Jafnvel var þekkingin sem þekkingarstarfsmaðurinn bjó yfir að verða gjaldmiðill á 

atvinnumarkaðnum. 

Í dag er á milli einn fjórði og einn þriðji af öllum starfsmönnum í þróuðum hagkerfum 

þekkingarstarfsmenn (Davenport, 2008). Davenport (2008) segir einnig að þessi 30%  

starfsmanna séu lykillinn að vexti fyrirtækja, en fá fyrirtæki hafa sett sérstaka áherslu á 

þekkingastarfsmenn og halda áfram að þjálfa nýja starfsmenn eins og iðnaðarmenn. Í 

framhaldinu segir hann að það geti kostað fyrirtækin framtíðina ef þeir setja ekki áherslur á 

frammistöðu þekkingarstarfsmanna. 
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Eins og fram hefur komið er hópur þekkingarstarfsmanna stórt og viðamikið hugtak sem 

erfitt er að skilgreina. Samkvæmt því sem höfundur þessarar ritgerðar hefur komist að og 

lesið þá telur hann að þekkingarstarfsmenn búi yfir þekkingu og eru alltaf að afla sér nýrrar 

þekkingar, miðla þekkingu sinni og halda stanslaust áfram að að efla fólk, þróa vöru og 

bæta ferla. Erfitt er að skoða alla þekkingarstarfsmenn og ákveðið hefur verið að skoða 

þrjá hópa þekkingarstarfsmanna og eru það hjúkrunarfræðingar, lögfræðingar og 

verkfræðingar sem fjallað verður um síðar.  

3.3 Árangur 

Hvað er árangur? Í íslenskri orðabók Menningarsjóðs segir að árangur sé niðurstaða, það 

sem leiðir af einhverju (Orðabók, 1988). Frammistaða samkvæmt (Orðabók, 2002) merkir 

hvernig einhver stendur sig. Þetta tvennt, árangur og frammistaða mun verða túlkað á sama 

hátt, eitthvað sem er niðurstaða einhverrar framkvæmdar og hversu vel henni var náð. 

Árangur og frammistaða er því framkvæmd á verki og felur í sér að framkvæmdin hafi 

verið í samræmi við fyrirfram ákveðið verk, unnin af nákvæmni, á kostnaði og innan 

tímaramma. 

3.4 Árangursmælikvarðar og árangursmæling 

Peter Drucker á að hafa sagt fræga setningu „Ef ekki er hægt að mæla það, þá er ekki hægt 

að stjórna því“, en ekki er auðfundið hvort hann hafi raunverulega sagt það. Hins vegar 

talaði Drucker (1995) um mikilvægi þess að mæla, bæði til þess að tryggja að allir rói í 

sömu átt og til að stýra í hvað auðlindir fara og nýtingu þeirra. Drucker (1995) sagði samt 

að misnotkun á mælikvörðum væri þó algeng og þeir notaðir eins og vopn í deilum innan 

fyrirtækja og væri það neikvæða hliðin á mælikvörðum. Mikilvægi mælinga hefur verið 

tengt við aðra fræga fræðimenn eins og til dæmis Albert Einstein sem sagður er hafa sagt 

að ekki allt sem hægt er að mæla skipti máli, og ekki allt sem skiptir máli er hægt að mæla. 

Þess er þó ranglega getið til þar sem það var Cameron (1963) sem sagði þessi merku orð. 

Deming (2000) sagði þó að það væri kostnaðarsöm mýta að álykta að ekki væri hægt að 

stjórna því sem ekki væri hægt að mæla. Kelvin (1883) var á svipaðri skoðun og Peter 

Drucker og sagði að þegar rætt er um eitthvað sem verið er að mæla og það er sett fram á 

talnaformi þá er eitthvað ákveðið um það vitað, annars er þekkingin ófullnægjandi. Sú 

þekking getur verið á grunnstigi en byggir ekki á vísindalegum grunni hvert sem 

umfjöllunarefnið er. Niven (2011) talar um að árangursmælikvarðar eigi að tengjast stefnu 

fyrirtækisins og mikilvægt að þeir séu einfaldir. Þeir eiga einnig að tengjast keðju orsaka 

og afleiðinga, vera endurnýjaðir reglulega og mikilvægt að þeir séu aðgengilegir. 

Árangursmælikvarðar eiga að vera byggðir á tölfræðilegum gögnum og megindlegir. 

Hinsvegar talar Niven (2011) um að árangursmælikvarðar segja ekki alla söguna og því 

þarf að fara varlega þegar um meðaltal er að ræða. Ljóst er að margir fræðimenn hafa hver 

sína skoðun á mælikvörðum en ef þeir eru notaðir rétt eiga þeir að hjálpa til við að ná betri 

(eða) árangri. 

Hvað er árangursmæling (e. Performance measurement)? Árangursmæling er efni sem oft 

er rætt en erfitt getur verið að skilgreina. Neely, Gregory, and Platts (1995b) segja að í raun 

sé árangursmæling ferli sem felur í sér að magntaka (e. Quantify) aðgerðir, þar sem 

mælingin er ferlið og magntakan er aðgerðin. Kotler and Turner (1979) segja að þegar 
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fyrirtæki ná markmiði sínu eru þau að uppfylla kröfur viðskiptavinarins með betri nýtni (e. 

Efficiency) og markvissni (e. Effectiveness) en samkepnisaðilinn. Markvissni í þessum 

skilningi er hversu vel fyrirtæki tekst að uppfylla væntingar viðskiptavinarins á gæðum og 

virkni vörunnar og nýtni er mælingin á því hversu góð nýting er á auðlindum fyrirtækis í 

að uppfylla þessar væntingar. Þetta er mikilvægt að skilja því þetta eru ekki aðeins tvær 

aðalvíddir í árangri, heldur einnig undirstrikar það að ástæður ákvarðana á árangri geta 

verið vegna þekkingar og ferla innan fyrirtækis og utanaðkomandi áhrifa (Slack, 1991). 

Neely, Mills, Platts, Gregory, and Richards (1994) segja einnig að árangursmæling sé ferli 

sem felur í sér að magntaka nýtni og markvissni í aðgerðum.  

Eins og fram hefur komið er mjög mikilvægt að mæla árangur, en það tekur tíma og orkan 

sem er eydd í mælingar og mælikvarða sem ekki á að stýra er tímaeyðsla. Mælikvarðarnir 

þurfa að tengjast markmiði fyrirtækisins annars vegar og svo þeirra stefnu. Í framleiðslu 

umhverfi er hægt að skoða þessar einingar betur og skipta þeim niður í eftirfarandi atriði, 

gæði, tíma, sveigjanleika og kostnað (Neely og fl., 1995b). Í framleiðslu umhverfi er þetta 

einfaldara en mjög mikilvægt er að stefna fyrirtækisins sé skýr svo árangur ferla og 

einstaklinga geti verið mældir eftir því. Árangursmæling fyrir skrifstofufólk (e. White 

collar) verður opnari í vissum skilningi, þar á meðal mælikvarðarnir sjálfir, tímaramminn 

sem við á og á fleiri stigum í skipulagsheildinni. Verkefnin og orkan hjá skrifstofufólki fer 

í fleiri verkefni og fleiri ákvarðanir en hjá verkamönnum (e. Blue collar) og því þurfa 

árangursmælikvarðarnir einnig að vera mun víðari (Kauhanen & Napari, 2012). 

3.5 Árangursmælingarkerfi og módel 

Það eru til mismunandi aðferðir sem hægt er að nota til þess að mæla árangur og 

frammistöðu. Það hafa verið útbúin módel, rammar (e. Framework) og viðmið sem hjálpa 

til við árangursmælingu. Módel eru útbúin til að grípa allt sem áhrif hefur á árangur og 

meta þær víddir sem eiga snertifleti og meta árangur í heild sinni frekar en smærri 

mælieiningar gera. Aðrir hafa útbúið viðmið sem þarf að hafa til hliðsjónar þegar 

mælikvarðar eru settir á laggirnar. 

Globerson (1985) lagði til eftirarandi viðmið (e. Performance criteria) þegar 

árangursmælikvarðar eru settir upp: Viðmiðin þurfa að tengjast markmiðum fyrirtækisins, 

viðmiðin þurfa að gera samanburð á fyrirtækjum í sama bransa mögulegan, mikilvægt er 

að ástæða viðmiðanna sé skýr, gagnasöfnun og aðferðafræði við reikning á viðmiðunum sé 

vel skilgreind, viðmið byggð á hlutföllum séu valin umfram venjuleg tölugildi, viðmiðin 

séu undir stjórn þeirrar skipulagsheildar sem verið er að mæla, viðmiðin séu valin í 

samræðum við fólk sem þar á hlut að máli (viðskiptavinir, starfsmenn og stjórnendur), 

hlutlæg viðmið séu valin umfram huglæg viðmið, verðmæti viðmiðsins verður að vera það 

sama, eða með litlum mun þar á og fyrir sama árangur. Það sést á þessum viðmiðunum hjá 

Globerson (1985) að þau verða að vera skýr og verða að þjóna ákveðnum tilgangi. Það 

hefur þó verið talað um að mörg árangursmælingarkerfi séu hönnuð til að setja áherslur á 

auðmælanlega kvarða eins og kostnað og framleiðni en ekki með eins mikla áherslu á aðrar 

víddir sem hafa sterk áhrif á samkeppnishæfni (T. J. Brignall, Fitzgerald, Johnston, & 

Silvestro, 1991). T. J. Brignall og fl. (1991) leggja áherslu á að stefna fyrirtækisins sé með 

skýrum hætti komið fyrir í þeim mælikvörðum sem settir eru upp og koma inná hversu 

nauðsynlegt það er að starfsmenn vinni í átt að þeim markmiðum. Mælikvarðar hjá 

yfirstjórnendum eru yfirleitt fáir og birta frekar heildarmynd yfir fyrirtækið og tilgreina 
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hvort fyrirtækið sé að ná sínum markmiðum en þegar neðar dregur í skipuriti þá verða 

mælikvarðarnir nákvæmari og fleiri (S. Brignall & Ballantine, 1996). Aðrir fræðimenn 

hafa komið með skref til þess að búa til árangursmælingarkerfi. Ferreira and Otley (2009) 

lögðu til eftirfarandi tólf viðmið: 

1. Hver er framtíðarsýn og markmið fyrirtækisins og hvernig er þeim skilaboðum 

komið á framfæri til stjórnenda og starfsmanna fyrirtækisins? 

2. Hverjir eru lykilþættirnir sem eiga að vera aðal drifkraftur samkeppnishæfni 

fyrirtækisins og hvernig er þeim skilaboðum komið til stjórnenda og starfsmanna? 

3. Hvernig er skipuritið og skipulag fyrirtækisins og hvernig hefur það áhrif á 

árangurstjórnunarkerfi? 

4. Hvaða stefnu og plön hafa verið innleidd í fyrirtækinu og hvaða ferli hafa verið sett 

upp til að tryggja árangur fyrirtækisins í heild og hvernig er þeim skilaboðum 

komið til stjórnenda og strarfsmanna? 

5. Hvernig eru lykil árangursmælikvarðar fyrirtækisins tengdir lykilþáttum árangurs, 

markmiðum og stefnu. Hvernig eru þeir settir fram og hvernig er þeim skilað til 

starfsmanna? 

6. Hvaða stigi af árangri þarf fyrirtækið að ná til að ná lykil árangursmælikvörðunum 

sem er talað um í spurningu 5 og hversu erfitt er að ná þeim?  

7. Hvaða ferli, ef einhver eru notuð til að meta árangur hjá einstaklingum, hópum og 

fyrirtækinu sem heild? Eru þessi möt hlutlæg eða huglæg og hversu mikilvæg eru 

formlegar eða óformlegar upplýsingar í þessu mati?  

8. Hvaða verðlaun, fjárhagsleg og/eða ekki munu stjórnendur eða starfsmenn fá? 

Munu stjórnendur eða starfsmenn fá eitthvað fyrir að ná markmiðum. Og svo öfugt, 

eru einhver viðurlög við að ná þeim ekki?  

9. Hvaða ákveðnu upplýsingaflæði eru til staðar og hvers konar endurgjafar- og 

framsýni (e. feedforward) umhverfi er í fyrirtækinu til að styðja 

árangursmælingarkerfi?  

10. Hvers konar upplýsingadreifing og stýrikerfi eru til staðar? Getur þessi notkun 

verið skilgreind eftir mismunandi aðferðafræðum (e. Typologies) í fræðunum? 

Hvernig eru stýrikerfi og noktun á þeim öðruvísi eftir mismnandi stigum í 

skipuritum? 

11. Hvernig hafa árangursmælingarkerfi breyst út af öðrum breytingum í 

skipulagsheildinni og umhverfi þess? Hafa þessar breytingar á 

árangursmælingarkerfis hönnun og notkun verið gerðar eftirá eða á fyrirbyggjandi 

máta. 

12. Hversu sterk og samstíga eru tengingarnar á milli hluta úr árangursmælingarkerfinu 

og hvernig eru þau notuð (dregið úr öllum spurningum hér að ofan)? 

 

3.6 Aðferðir til að mæla árangur 

Til er fjöldinn allur af aðferðum til þess að mæla árangur. Sumar aðferðir eru vinsælli en 

aðrar og virðast vera notaðar meira, aðrar aðferðir eru viðbót við einhverja ákveðana 

aðferð eða endurbætt aðferð. Hér á eftir verða 10 módel listuð upp og útskýrð með smá 

texta og mynd. Aðferðirnar til þess að mæla árangur verða einnig listaðar upp í töflu 1 en 

hafa verður í huga að þetta er alls ekki tæmandi listi. Aðferðirnar sem eru listaðar upp í 

töflu 1 eru aðferðir sem að höfundur rakst á þegar unnið var að þessu verkefni. Þessar 

aðferðir verða notaðar við greiningu á undirspurningu 1 og greininguna er hægt að finna í 
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kaflanum niðurstöður og greining. Aðferðirnar eru 10 talsins. Höfund hverrar aðferðar og 

einkenni hvers módels er einnig hægt að finna í töflu 1. 

3.6.1 Du Pont módelið 

Du Pont módelið (e. DuPont Model) (M1) gengur út á það að nota hlutfalls reikninga sem 

mælikvarða og tengja þá við rekstrarleg atriði. Du Pont módelið á rætur sínar að rekja aftur 

til 1903 þar sem fyrirtækið Du Pont var stofnað (yfirtekið). Til að geta haft góða stjórn á 

fyrirtækinu útbjuggu eigendurnir módel sem safnaði saman öllum rekstrar og fjármála 

upplýsingum til að gefa stjórnendum yfirsýn til að plana og ákveða þróun fyrirtækisins.  

 

Mynd 4: Du pont módel (Johnson, 1975) tekin úr (Bititci, 2016). 

Þetta gaf einnig möguleika á því að stýra resktrarflæði í gegnum þrjár helstu 

 deildirnar; framleiðsla, sala og innkaup. Du Pont mælikvarðarnir eru helst fjárhagslegir 

þar sem markmiðið var að sjá hvernig hægt væri að stýra hvert hagnaður færi aftur inn í 

fyrirtækið og geta séð hvernig hagnaðurinn dafnar eða minnkar og geta stýrt inngripum 

(Johnson, 1975). 

3.6.2 Árangursmælingar fylki  

Árangursmælingar fylki (e. The Performance Measurement Matrix (PMM)) (M2) er módel 

þar sem Keegan tengdi saman fjárhagslega liði og ó-fjárhagslega liði saman við þá sem 

voru innri og ytri áhrifavaldar sbr. mynd 5. Þetta módel getur innihaldið og talið upp mjög 

marga mælikvarða sem falla undir þessar forsendur (Keegan, Eiler, & Jones, 1989). 

Keegan og fl. (1989) lagði einnig mikla áherslu á að árangursmæling ætti að koma frá 

stefnu fyrirtækisins. Ef stefna fyrirtækisins breytist geta úreltir mælikvarðar hreinlega 

unnið gegn stefnu fyrirtæksins. Ef mælikvarðarnir eru notaðir rétt getur mæling á þeim 

innleitt stefnu fyrirtæksins en ef þeir eru ekki réttir geta þeir eyðilagt stefnuna. 
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Mynd 5: Árangursmælingar fylki (Keegan og fl., 1989). 

Mynd 5 sýnir mælikvarða módelsins og hvernig þeir skiptast upp. Mynd 5 er samt ekki 

módelið í heild sinni en inniheldur lykilmælikvarðana. Módelið leggur mikla áherslu á að 

tenging sé á milli efstu þrepa í skipuriti og þeirra neðstu þegar kemur að árangursmælingu. 

Hins vegar er það þannig að því neðar sem þú kemst í skipuritinu verður mælingar 

ramminn styttri og hann verður nákvæmari. 

3.6.3 Árangursmælinga spurningalisti  

Árangursmælinga spurningalistinn (e. The Performance Measurement Questionnaire 

(PMQ)) (M3) er tól til þess að meta árangursmælikvarðana sem eru til staðar. Þeir eru 

metnir út frá því hvernig mælingarnar þóknast stefnu fyrirtækisins, hversu sammála 

starfsmenn eru þessum aðferðum og hvað það er sem skiptir máli (Dixon, 1990). Þetta er 

framkvæmt með því að starfsmenn gera úttekt á þessum ákveðnu atriðum og er það gert í 

þrem þrepum. Fyrst er gögnum safnað um spyrjandann og fyrirtækið sjálft. Þrep tvö er að 

svarandinn er beðinn um að bera kennsl á atriði sem bjóða upp á umbætur og meta 

mikilvægi fyrir fyrirtækið til lengri tíma og hvort núverandi árangursmælingarkerfi styðji 

við þau atriði eða ekki (sjá mynd 6).  

 

Mynd 6: Árangursmælinga spurningalisti (Dixon, 1990) tekin úr (Neely, Gregory, & 

Platts, 1995a). 
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Sem þriðja þrep er að meta núverandi árangursmælingarkerfi og segja hvað er mikilvægast 

fyrir fyrirtækið útfrá því. Niðurstöðurnar sem koma út úr spurningalistanum eru svo 

greindar með það að markmiði að sjá hversu vel núverandi árangursmælikerfi virkar, 

hversu vel það passar við stefnu fyrirtækisins og hversu sammála starfsmennirnir eru í 

þeirra gagnrýni (Ghalayini & Noble, 1996). 

3.6.4 Niðurstöðu og áhrifaþátta rammi 

Niðurstöðu og áhrifaþátta ramminn (e. The Results And Determinants Framework) (M4) 

skiptist í tvennt, áhrifaþætti sem hægt er að mæla og stýra og svo niðurstöðurnar sem 

áhrifaþættir hafa áhrif á. Módelið skiptist í 6 þætti, fjóra sem tengjast áhrifavöldum og tvo 

sem tengjast niðurstöðum. Þessir 6 þættir eru grunnurinn á módelinu en undir þeim er hægt 

að finna marga aðra nákvæmari mælikvarða (T. J. Brignall og fl., 1991). Markmið 

módelsins er að gefa stjórnendum tól í hendur til að geta fylgst með og stjórna hvernig 

fyrirtækinu gengur að uppfylla sína stefnu.  

 

Mynd 7: Niðurstöðu og áhrifaþátta rammi (T. J. Brignall og fl., 1991) tekin úr (Bititci, 

2016). 

Módelið vill veita þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar og innihalda bæði fjárhagslega 

og ófjárhagslega mælikvarða. Helsta einkenni módelsins er það að taka niðurstöðurnar og 

mæla þær en hinsvegar til þess að skilja niðurstöðurnar er mikilvægt að vita hvað olli þeim, 

og eru það áhrifavaldarnir. 
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3.6.5 Frammistöðu pýramídi  

Stefnumælingargreining og skýrslutækni eða frammistöðu pýramída módelið (e. The 

Strategic Measurement Analysis And Reporting Technique (SMART) or Performance 

Pyramid) (M5) var hannað til þess að lágmarka galla í venjulegum árangursmælingar 

módelum sem hafa fókus á fjárhagslega mælikvarða. Það byggir á pýramída þar sem 

stefnan er efst og reksturinn er neðst.  

 

Mynd 8: Frammistöðu pýramídi (Cross & Lynch, 1988) tekin úr (Bititci, 2016). 

Tengingin þar á milli er annars vegar til að koma stefnunni á framfæri niður pýramídann 

og svo að láta mælikvarðana byrja neðst og vinna sig upp. Pýramídinn gefur einnig til 

kynna hvernig atriði innan hans tengjast, eins og til dæmis hvernig ánægja viðskiptavina 

skiptist í gæði vöru og afhendingartíma (Cross & Lynch, 1988). 

3.6.6 Samþætt árangursmælingarkerfis tilvísunar módel  

Samþætt árangursmælingarkerfis tilvísunar módel (e. Integrated Performance 

Measurement System (IPMS) Reference Model) (M6) gengur út á að tengja mælikvarða á 

mismunandi stigum í skipuritinu og virkar sem endurmatstól á núverandi 

árangursmælikvörðum og kannar heilleika (e. integrity) og notkun þess. Það byggir á 

úttektum á heilleika þess og hvort það sé notað rétt. Nokkur einkenni eru tekin fram í 

módelinu eins og til dæmis samkeppnishæfni, markaðsmælingar, tenging við stefnu, 

samanburður við þá bestu (e. Best in class) og fleira.  
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Mynd 9: Samþætt árangursmælingarkerfis tilvísunar módel (Bititci, Carrie, & McDevitt, 

1997) tekin úr (Bititci, 2016). 

Módelið notar einnig önnur módel til að aðstoða við mælingu eins og t.d. EFQM sem 

verður útskýrt hér á eftir (Bititci og fl., 1997). Á mynd 9 sést uppbygging módelsins en 

farið er í gegnum fjögur stig (myndin endurtekur sig fjórum sinnum). Efst er fyrirtækið (e. 

Business) þar á eftir kemur deild fyrirtækisins (e. Business units), á eftir því koma ferlar (e. 

Business process) og neðst koma aðgerðir (e. Activities).  

3.6.7 Viðskiptaágæti líkan Evrópustofnunar fyrir gæðastjórnun 

Viðskiptaágæti líkan Evrópustofnunar fyrir gæðastjórnun (e. The Business Excellence 

Model Of The European Foundation For Quality Management (EFQM)) (M7) er hannað 

með það að markmiði að vinna að stanslausum umbótum til að skara framúr. Módelið 

gefur hinsvegar mikinn sveigjanleika og byggir helst á innri úttektum eða sjálfsmati.  

 

Mynd 10: Viðskiptaágæti líkan Evrópustofnunar fyrir gæðastjórnun (EFQM, 2012) tekin 

úr (Bititci, 2016). 

EFQM módelið er á vegum Evrópustofnunar og gefur hún út verðlaun fyrir besta árangur á 

sviðum gæða. Íslensku gæðaverðlaunin voru einnig byggð á þessu módeli. Módelið skiptist 

í áhrifavalda og svo niðurstöður (EFQM, 2012). 

3.6.8 Árangursstrendingur 

Árangursstrendingur (e. The Performance PRISM) (M8) er hjálpartól til þess að sjá og 

tengja saman þarfir hagsmunaaðila og þá þætti sem á að stjórna og mæla til að ná góðum 

árangri. Módelið á einnig að hjálpa til við að stefna í átt að settu markmiði (Neely, Adams, 

& Kennerley, 2002). Árangursstrendingur grundvallast á 5 spurningum sem taka á 

eftirfarandi þáttum:  
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Mynd 11: Árangursstrendingur (Neely og fl., 2002). 

Hagsmunaaðila greining og hver þeirra vilji er. Hvað þurfum við frá hagsmunaaðilunum? 

Hvaða stefnu og markmið þarf að setja upp til að uppfylla þessar þarfir? Hvaða ferli þarf 

að setja upp til að uppfylla þessar þarfir? Hvaða geta og hæfni þarf að vera til staðar til að 

reka ferlana af nýtni og markvissni? Með því að svara þessum spurningum á að vera 

grunnur til þess að byggja upp árangursmælingarkerfi. 

3.6.9 Stefnumiðað árangursmat 

Stefnumiðaða árangursmat (e. Balance Scorecard) (M9) er hannað til þess að vera 

mælaborð skipulagsheildarinnar sem um er að ræða. Módelið gengur út á það að vera ekki 

með of marga mælikvarða heldur einungis þá sem skipta máli.  

 

Mynd 12: Stefnumiðað árangursmat (Kaplan & Norton, 1992). 

Módelið skiptist í fjóra aðalhluta til að fá notendur til að horfa á skiplagsheildina í fjórum 

mismunandi víddum. Hvernig sér viðskiptavinurinn okkur, í hverju verðum við að vera 

góðir, getum við haldið áfram að bæta okkur og búa til verðmæti og svo að lokum hvernig 

lítum við út hjá eigendunum? Þegar búið er að svara þessum spurningum eru settir upp 

mælikvarðar undir þessum 4 spurningum og markmið sett (Kaplan & Norton, 1992). Sjá 

mynd 12 þar sem stefnumiðað árangursmat kemur fram. 
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3.6.10 Samanburðartækni 

Samanburðartækni (e. Benchmarking) (M10) er síðasta módelið sem skoðað er. 

Samanburðartækni er aðferð sem hefur það að markmiði að bera saman og er vinsælt 

módel. Tæknin er ekki flókin og ekki flóknar leikreglur. Til að sjá hver árangur þinn er í 

samanburði við aðra þá er samanburðartækni notuð en grunnurinn er samt sá að skoða aðra 

sem eru með betri árangur en þú og reyna að gera betur (Drew, 1997). Oft er þetta kallað 

að finna þann besta í bransanum og bera sig saman við hann. Drew (1997) talar um 

mismunandi tegundir af samanburðartækni, þar á meðal; ferla samanburður, vöru/þjónustu 

samanburður og svo stefnu samanburður. Sjá mynd 13 þar sem ein leið til að framkvæma 

samanburðartækni er sett fram. 

 

Mynd 13: Samanburðartækni (Drew, 1997) 

3.7 Hópar þekkingarstarfsmanna 

Fram að þessu hafa þekkingarstarfsmenn verið almennt til umfjöllunar, árangur og 

árangurstjórnun hefur verið til umfjöllunar og svo hafa aðferðir við árangursmælingu verið 

ræddar. Sú fræði sem var farið í gegnum í köflunum fyrir ofan gegnir lykil hlutverki í því 

að skilja hvað einkennir þekkingarstarfsmenn og svo hvaða aðferðafræði er notuð í 

árangursmælingu almennt. Markmiðið er að finna hvar þessir tveir pólar liggja saman og 

hvaða einingar úr árangursmælingar fræðinni er hægt að nota á þekkingarstarfsmenn og 

verður sú fræði grunnurinn að niðurstöðu og greiningu. Hins vegar til að fara einu skrefi 

lengra verður skoðað hvernig árangursmælingu er háttað innan ákveðinna hópa til þess að 

kanna hvernig það fellur saman við fræðin sem áður hefur verið fjallað um. Það mun gefa 

betri grundvöll fyrir umræður á niðurstöðunum og auðveldar gagnrýni. Hóparnir sem 

valdir voru eru hjúkrunarfræðingar, lögfræðingar og hugbúnaðarverkfræðingar.  
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Tafla 1: Aðferðir til að mæla árangur 

Módel Heiti/Höfundur Einkenni 

M1 Du Pont módel 

(Johnson, 1975) 

Aðalega fjárhagslegir mælikvarðar. T.d. ROI, RONA 

og ROE sem þeir tengdu við rekstrartengda liði 

M2 Árangursmælingar fylki 

(Keegan og fl., 1989) 

Nokkrir mismunandi mælikvarðar. Þeim er skipt á milli 

innri og ytri og þeirra sem eru kostnaðar liðir og þeir 

sem ekki skapa kostnað. Þetta eru mælikvarðar eins og 

t.d. markaðshlutdeild, afhendingar á tíma, verð 

samanburður og kostnaður við seldar vörur 

M3 Árangursmælinga 

spurningalisti  

(Dixon, 1990) 

Hefur í raun ekki eiginlega mælikvarðar heldur aðferð 

til þess að skoða árangursmælikvarða og hvernig þeir 

passa við markmið fyrirtækisins 

M4 Niðurstöðu og 

áhrifaþátta rammi  

(T. J. Brignall og fl., 

1991) 

Skiptir mælikvörðum upp í niðurstöður og áhrifavalda; 

samkeppnishæfni, fjárhagsleg frammistaða, gæði 

þjónustu, sveigjanleiki, nýting á auðlindum og 

nýsköpun 

M5 Stefnumælingargreining 

og skýrslutækni eða 

frammistöðu pýramídi 

(Cross & Lynch, 1988) 

Módelið tengir á milli stefnu og rekstrarmælikvarða. 

Mælir bæði innri og ytri breytur. Mælir markaðs atriði, 

ánægju viðskiptavina, kostnað og framleiðni svo dæmi 

séu nefnd 

M6 Samþætt 

árángursmælingarkerfis 

tilvísunar módel  

(Bititci og fl., 1997) 

Aðferð hönnuð til að mæla og teikna upp tenginu milli 

árangursmælikvarða. Skoðar tengingu milli 

mismunandi stiga í skipurtinu og tengir stefnu við ferla 

og velgengnisþætti 

M7  Viðskiptaágæti líkan 

Evrópustofnunar fyrir 

gæðastjórnun  

(EFQM, 2012) 

Módel sem tengir langtíma niðurstöður við fólkið, 

viðskiptavinina og umhverfið. Skiptist í áhrifavalda og 

niðurstöður 

M8 Árangursstrendingur 

(Neely og fl., 2002) 

Tengir framlag hagsmunaaðila og ánægju þeirra. 

Þ.e.a.s. hvernig þeirra framlag skapar verðmæti í 

gegnum fjárfestingar, viðskiptavini, starfsmenn, birgja 

og eftirlitsaðila 

M9 Stefnumiðað 

árangursmat 

(Kaplan & Norton, 

1992) 

Notar 4 atriði til að meta heildar árangur; 

viðskiptavinurinn, innri viðskiptavinir, nýsköpun og 

lærdómur og svo fjárhagsviðmið 

M10 Samanburðartækni 

Höfundur: óþekktur 

Einföld tækni við að velja sér samanburð og bera sig 

saman við hann 
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3.7.1 Hjúkrunarfræðingar 

Ákveðið var að fjalla sérstaklega um hjúkrunarfræðinga sem einn hóp innan þeirra hítar 

sem kallast þekkingarstarfsmenn. Hjúkrunarfræðingar eru þekkingarstarfsmenn að því leyti 

að þeir búa yfir sérfræðiþekkingu, taka þátt í rannsóknarstarfi og dreifa því þekkingu 

einnig. Vinna hjúkrunarfræðinga er þó að einhverju leyti handvirk þar sem þeir sinna 

ýmsum öðrum líkamlegum störfum svo sem að taka blóð og ýmislegt fleira. Þeir gætu því 

jafnvel fallið undir það sem Peter Drucker kallaði tæknimenn (e. Technologist) (Drucker, 

1999).  

Mikilvægt er að geta mælt árangur hjúkrunarfræðinga þar sem það tengist beint heilsu 

almennings og einnig fer stór hluti af skattpeningum í heilbrigðiskerfið sem 

hjúkrunarfræðingar eru hluti af. Berwick, James, and Coye (2003) listuðu einnig upp 

ástæður fyrir mikilvægi árangursmælinga hjá hjúkrunarfræðingum: Til að mæla áhrif 

hjúkrunarfæðinga á öryggi og heilsu sjúklinga með sérstaka áherslu á bráðaþjónustu á 

spítölum í hæsta gæðaflokk, til að heimila samanburð og dreifingu á bestu 

aðferðunum/árangri (e. Best practices) í hjúkrunarfræði, til að bæta klínískar starfsvenjur 

hjá hjúkrunarfræðingum og bæta verkefni tengd gæða umbótum við hjúkrun, til að kynna 

ábyrgð hjúkrunarþjónustuaðila gagnvart almenningi, sem gæti meðal annars innihaldið 

skýrslugerðir og fjárhagslega hvata, til að sýna fram á hver mönnunin sé og að lokum til að 

sýna bil (e. Gap) í gæðum sem mun benda rannsóknum, kennslu og þjálfun á þörf til þess 

að mæla hjúkrunarfræðinga. Eins og hér er tekið fram eru ýmsar ástæður fyrir því að þörf 

er á að mæla árangur hjá hjúkrunarfræðingum. Aðferðafræðin sem er oftast notuð er að 

skoða niðurstöður (e. Outcome) hjúkrunarinnar, þ.e.a.s. hver afleiðingin á hjúkruninni 

verður (Cho, Ketefian, & Barkauskas, 2002; Donabedian, 2005; Jennings, Staggers, & 

Brosch, 1999; Mitchell, Ferketich, & Jennings, 1998; Needleman, Kurtzman, & Kizer, 

2007). Donabedian (2005) talar þó sérstaklega um að niðurstaðan sé ekki eini mælikvarði 

árangurs heldur séu fleiri atriði sem tengjast árangri eins og til dæmis umgjörðin og 

einstaklingurinn sem verið er að hjúkra en niðurstaðan getur þó verið endanlegt mat. 

Donabedian (2005) segir þó að gæði hjúkrunar sé einnig hægt að mæla í ferlinu sjálfu, 

hvort aðferðin hafi verið viðeigandi, hvort réttra upplýsinga hafi verið aflað, læknisskoðun 

og greining hafi verið rétt, tæknileg færni hafi verið til staðar, fyrirbyggjandi aðferðir 

notaðar og svo framvegis. Needleman og fl. (2007) talar einnig um að það séu margir 

þættir sem hafi áhrif á niðurstöðuna (e.Outcome), sem væri mjög mikilvægt að mæla en 

væru töluvert flóknari heldur en niðurstaðan sjálf, en hann talaði um eftirfarandi þætti sem 

myndu hafa sérstök áhrif á árangur hjúkrunarfræðinga: Þjálfun hjúkrunarfræðinga og 

færni, vinnusvæði, hjúkrunar stofnunin og að lokum vinnuumhverfi og menning. Þessi 

atriði hafa áhrif á árangur hjúkrunarfræðinga og þarf að taka tillit til þegar mælikvarðar eru 

útbúnir.  

Donabedian (1980) talar nokkuð um gæði hjúkrunar, sem er samblanda af niðurstöðu og 

þeirri aðferð sem notuð var en árangurinn getur einnig mælst út frá kostnaðinum sem fylgir 

því að ná réttri útkomu. Donabedian (1980) talar því um að hagkvæmasta hjúkrunin sem 

nær samt tilsettum árangri er ekki endilega skilvirkasta (e. Max effective) lausnin, ef hægt 

er að ná niðurstöðu sem skilar tilsettum árangri á hagkvæmari hátt. Því er hægt að segja að 

hjúkrunarfræðingar geti náð tilsettum árangri á mismunandi hagkvæman máta, sjá mynd 14 

þar sem punktur A nær fram svipaðri niðurstöðu og B en á mun hagkvæmari máta. 
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Mynd 14: Samband milli ummönnuar og kostnaðar (Donabedian, 1980) 

Vegna aukinnar áherslu á gæði hjúkrunar þá þróaði Lenburg, Klein, Abdur-Rahman, 

Spencer, and Boyer (2009) módel til þess að reyna að leggja áherslu á aukin gæði og 

öryggi sjúklinga. Þetta módel kölluðu þau COPA módelið (e. Competencey Outcome and 

Performance Assessment Model) og gengur út á það að búa til ramma sem hægt er að 

vinna eftir í vinnu og kennslu til að stuða að betri árangri í hjúkrun. COPA módelið byggist 

helst á því  að svara eftirfarandi spurningu: Hvaða kjarnastarfshæfni hjúkrunafræðinga er 

nauðsynleg til að starfa sem hjúkrunarfræðingur? Hver er besta leiðin til að tengja 

niðurstöður við kjarnastarfshæfni? Hverjar er bestu gagnvirku kennsluaðferðir til þess að 

stuðla að bestu niðurstöðu? Hver er besta leiðin til að árangursmeta þessar niðurstöður og 

nauðsynlega kjarnastarfshæfni? 

3.7.2 Lögfræðingar 

Lögfræðingar eru annar hópurinn sem tekinn er til skoðunar. Starf lögfræðinga er 

margslungið en felst meðal annars í því að koma fram fyrir hönd viðskiptavina, útbúa og 

yfirfara samninga, verja einstaklinga/fyrirtæki fyrir dómstólum, gefa lögfræðilega ráðgjöf 

og ýmislegt fleira. Dagurinn hjá lögfræðingi getur verið blanda af öllum þessum atriðum 

sem eru talin upp hér að ofan og því auðskilið að utanumhald á verðmætasköpun og 

árangri getur verið erfitt.  

Aðal árangursmælikvarðar sem notaðir eru á meðal lögfræðinga eru fjárhalgslegir eins og 

til dæmis unnir rukkanlegir tímar (Allan, 2010; Hunter, Beaumont, & Lee, 2002). Í 

heimildarleit höfundar fundust umræður og skrif um mögulegar árangursmælingar á 

lögfræðingum og þar á  meðal var komið inná árangur í dómsal. Sú mæliaðferð getur 

reynst huglæg að einhverju leyti þar sem árangur lögfræðings í dómsal getur einnig tengst 

árangri dómara. Það er að segja, lögfræðingi getur verið hælt fyrir góða frammistöðu ef 

það var svo í raun dómarinn sem stóð sig illa (Fix-Fierro, 2003). 

Eins og í mörgum öðrum geirum þá er ekki talið nóg að vera einungis með fjárhagslega 

mælikvarða, en án þeirra er erfitt að vera. Ef mikil athygli eða öll athygli færi á 

fjárhagslega mælikvarða þá myndi vinna þeirra vera hlutdræg í átt að fjárhagslegum 

ávinningi fyrir fyrirtækið. Raunverulegt markmið árangursmælikvarða er að bæta árangur 
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og þar sem árangur byggist á fleiri atriðum en fjárhagsmælikvörðum þá er nokkuð víst að 

árangursmælingin er ekki að skila þeim árangri sem hún á að gera og er í raun ekki nýtt 

sem skyldi (Allan, 2010). 

Dæmi um mælikvarða sem hægt er að nota hjá lögfræðingum (Patrick, 2012; Paul, 2012): 

1. Hlutfall af því hversu oft lögfræðingur klárar nauðsynlegt mat á málum í tíma 

2. Hlutfall af því hversu oft verkefnaplan fyrir mál er útbúið í tíma og haldið 

uppfærðu 

3. Hlutfall af því hversu oft lögfræðingur/teymi er á fjárhagsáætlun fyrir ákveðið verk 

og hópverk 

4. Hlutfall skipta sem vinna var afhent á réttum tíma til yfirferðar 

5. Einkunn á afgreiðslu á máli deilt með mikilvægi þess. Til dæmis yfirheyrsla sem er 

mjög mikilvæg fær mikilvægis einkunn A en ef hún var ekki undirbúin nógu vel 

fær þessi afgreiðsla einkunnnina B/A. Ef afgreiðslan var mjög góð fyrir ómerkilegt 

verkefni þá er einkunin A/C. Skalinn er þá A er hæst og C er lægst 

6. Einkunn á undirbúningi á flutningi á máli í dómsal. Sama aðferðarfræði og notuð í 

lið 5 

7. Hlutfall viðskiptavina sem koma aftur í þjónustu 

8. Fjöldi atvika þar sem lögfræðingur kynnir sín mál í samstarfshópum 

9. Hversu fljótt er verið að útbúa samning? 

10. Hversu ánægðir eru viðskiptavinirnir? 

11. Hversu ánægður var viðsemjandinn? 

12. Hversu mikið kostaði samningurinn? 

13. Eru einhverjar umbætur á samningsferlinu? 

Það getur skipt miklu máli hvort lögfræðingur vinnur innan stærra fyrirtækis og tekur þátt 

þar sem lögfræðingur á lögfræði sviði, eða hvort lögfræðingur vinni á sérstakri 

lögfræðistofu. Munurinn þar á milli liggur í því að lögfræðingur sem vinnur innan stærra 

fyrirtækis þarf að fylgja stefnu fyrirtækisins og mun það hafa áhrif á hans 

árangursmælingu. Lögfræðistofa hefur að öllum líkindum óljósari stefnu en leggur meiri 

áherslu á lögfræðina sem slíka og því hefur stefnan minni áhrif á árangursmælingu. Það er 

því mikilvægt að lögfræðingar fylgi settri stefnu þótt það geti verið mismunandi eftir 

aðstæðum eins og bent er á að ofan. Umfram mælikvarðana sem voru nefndir hér að ofan 

eru almennir mælikvarðar eins og framleiðni starfsmanna, kostnaður og markvissni í 

þjálfun. Aðferðir eins og samanburðartækni þar sem samanburður á við aðra aðila í sama 

bransa getur verið nytsamleg hjá lögfræðingum (Michelle, 2016). 

3.7.3 Hugbúnaðarverkfræðingar 

Verkfræðingar geta unnið að ýmsum störfum og er mjög opið hugtak. Þess vegna hefur 

verið ákveðið að taka fyrir hugbúnaðarverkfræðinga. Starf hugbúnaðarverkfræðinga lýtur 

að ýmsu er snýr að hugbúnaði og hugbúnaðargerð. Það getur falið í sér þróun á hugbúnaði, 

innleiðingu, þjálfun og aðra stoðþjónustu í kringum hugbúnaðargerð. 

Hugbúnaðarverkfræðingar geta séð um alla þá hluti sem tengjast hugbúnaðargerð eða verið 

sérfræðingar í ákveðnum hlutum eins og þróun. Í fyrirtækjum þar sem hugbúnaðargerð er í 

fyrirrúmi hefur aðfræðafræði eins og stefnumiðað árangursmat (e. Balanced Scorecard) 

verið notað en það er helst til þess að hafa yfirsýn yfir verkefni, sem tæki í 

verkefnastýringu og til að beina starfsfólki í rétta átt (Bukh, Johansen, & Mouritsen, 2002). 
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Þegar verið er að árangursmæla einstaklinga innan hugbúnaðarþróunar þá er hægt að nota 

mælikvarða eins og áhrif á viðskiptavini, framleiðni, villur, gæði á kóða og gæði vörunnar 

til að meta árangur þeirra (Nader, 2015; Systems, 2010). Fyrsti mælikvarðinn sem nefndur 

er hér að framan er áhrif á viðskiptavini. Það felur í sér að þróun ákveðins hugbúnaðar 

getur haft mikil áhrif á fyrirtækið í heild. Þetta mun tengja vöruna við fyrirtækið og hvert 

það er að stefna. Stefna fyrirtækisins tengist því þessu atriði. Framleiðni er mælikvarði sem 

hugbúnaðarverkfræðingar geta notað. Hugbúnaðarfyrirtæki nota oft stutta spretti í að klára 

verkefni sem eru ákveðin og hægt er að mæla hversu vel gengur að ná þeim árangri sem 

ætlast var til í þessum verkefnum. Aðrir framleiðni mælikvarðar geta verið eftirfarandi: 

Hversu oft nær starfsmaður að halda tímaplani? Hversu nákvæm er upphaflega 

tímaáætlunin miðað við hversu  mikill tími fór í verkefnið að lokum? Hver er mánaðarlegi 

munurinn á áætluðum tíma sem er notaður í verkefnið miðað við það sem var svo raunin. 

Einfaldir mælikvarðar eins og fjöldi af villum er hægt að nota. Hægt er að flokka villur 

eftir alvarleika og birta tölfræði um það og einnig er hægt að flokka hversu margar villur 

finnast á prófunarstigi. Gæði kóða er hægt að skoða til að meta virkni og nýtni kóðans sem 

er skrifaður. Oft er notast við ákveðinn kóðunar staðal og hægt er að meta hversu oft 

starfsmaður vinnur ekki eftir þeim staðli (oftast til að stytta sér leið). Gæði vörunnar skipta 

miklu máli, lokaniðurstaða vörunnar er mælanleg. Nokkuð margir mælikvarðar geta 

flokkast undir þetta en ánægja viðskiptavina/notenda væri einfaldur mælikvarði (Nader, 

2015). 

Í þessum kafla var farið yfir fræðin sem til eru um þekkingu, þekkingarstarfsmenn, 

árangur, árangursmælingarkerfi og 10 módel listuð upp. Einnig voru fræðin á bak við 

árangursmælingu valdra hópa skoðuð. Í næsta kafla verður farið yfir niðurstöður og 

greiningu á undirspurningu 1: Hvernig er árangur mældur og undirspurningu 2: Hvernig er 

árangursmæling hjá völdum hópum. 
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4 Niðurstöður og greining 

Í þessum kafla verður gerð greining á undirspurningu 1 og undirspurnigu 2 sem settar voru 

fram í byrjun þessarar ritgerðar. Farið verður yfir hvora undirspurningu fyrir sig í sitthvoru 

lagi og þær greindar og niðurstöðurnar rökstuddar. Að því loknu verður samantektarkafli 

þar sem ýmsum hlutum er varpað fram um þessar tvær undirspurningar sem leiða okkur að 

svari við rannsóknarspurningu verkefnisins. Í lok þessa kafla verður varpað fram hugmynd 

að módeli sem hefur nafnið hugvitsflæði módel sem hægt væri að nota til að aðstoða við 

uppsetningu á árangursmælingarkerfi hjá þekkingarstarfsmönnum. 

4.1 Greining 1: Hvernig er árangur mældur 

Í töflu 2 eru einkenni listuð upp sem höfundur dró fram úr módelunum 10 sem voru sett 

fram í töflu 1. M1, M2 o.s.fr. vísa í númerin á módelunum sem var farið yfir í kaflanum 

aðferðir til að mæla árangur. Dregin voru út helstu einkenni úr módelunum og merkt við 

þegar einkennið kom aftur upp í annarri aðferð. Að lokum var fjöldi einkenna þvert á allar 

aðferðirnar talin og þannig hægt að sjá hvaða einkenni eru oftast notuð til að mæla árangur. 

Þessi greining mun svara undirspunrningu 1: „Hvernig er árangur mældur?“ Farið verður 

yfir rökstuðning á merkingunum sem hvert módel fékk þar sem í einhverjum tilfellum eru 

einkennin ekki eins skýr og nákvæm og önnur og er því mat höfundar í einhverjum 

atvikum innifalin í matinu. 

4.1.1 Einkenni allra 10 módelanna 

Höfundur kynnti sér vel notkun 10 módela og hvernig þau eru notuð. Þessi módel eru öll 

notuð á mismunandi máta og hafa öll sitt eigið sérkenni en geta þó svipað til hvors annars 

að einhverju leyti. Eftir að hafa kynnt sér þessi 10 módel var hægt að meta hver helstu 

einkenni módelanna voru og hvernig þau skera sig úr. Þessi einkenni geta verið formið á 

módelinu, notkun á því, einstakir mælikvarðar sem eru notaðir í því og eiginleikar. Taka 

þarf fram að mat höfundar getur haft áhrif á val sumra einkenna þar sem einkenni 

módelanna voru ekki alltaf listuð upp af höfundi þeirra. Hér á eftir í þessum kafla verður 

farið yfir þær merkingar sem módelin 10 fengu og inniheldur hann einnig stuttan 

rökstuðning á vali einkennanna. 

Du Pont módel 

Mælikvarðar Du Pont módelsins (e. DuPont Model) (M1) voru helst fjárhagslegir. 

Einkenni og mælikvarðar voru eftirfarandi: Fjárfestingar mælikvarði var fyrsti 

mælikvarðinn og var arðsemi fjárfestingar (e. return on investment) eða hagnaður eftir 

skatt sem hlutfall af fjárfestingu einn af aðal mælikvörðunum þar undir. Fjárhagslegur 

árangur var seinni mælikvarðinn og undir honum voru arðsemi heildareigna (e. return on 

net assets - RONA) eða hagnaður eftir skatt sem hlutfall af heilareignum og arðsemi 

eiginfjár (e. return on equity – ROE) eða hagnaður eftir skatt sem hlutfall af eigin fé. Þessir 
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tveir mælikvarðar voru einnig aðal mælikvarðar Du Pont módelsins en haft undir 

einkenninu fjárhagslegur árangur.  

Árangursmælingar fylki 

Árangursmælingar fylkið (e. The Performance Measurement Matrix (PMM)) (M2) er 

frekar opið og getur innihaldið fjöldann allan af mælikvörðum. Höfundur þessarar ritgerðar 

dró fram helstu einkenni úr módelinu sem sjá má á mynd 5. Það fer svo eftir fyrirtækinu 

hvaða mælikvarðar eru valdir innan rammans. Ákveðin einkenni í þessu módeli er ekki 

hægt að mæla beint en þó mikilvægt að taka fram til þess að greina það frá öðrum 

módelum. Einkenni og mælikvarðar voru eftirfarandi: Innri á móti ytri áhrifum er fyrsta 

einkennið sem tekið er fyrir, módelið gengur út á það að flokka hvað hægt sé að hafa bein 

áhrif á og svo óbein áhrif á og er því sterkt einkenni. Kostnaðar liðir á móti kostnaðarfríum 

liðum er annað einkennið sem tekið er fyrir, þessi liður gengur út á það að greina í sundur 

liði sem valda kostnaði og þá sem gera það ekki. Samkeppnishæfni, fjárhagslegur árangur, 

gæði á þjónustu/vöru, sveigjanleiki, nýting á auðlindum og nýsköpun. Þetta eru allt 

mælikvarðar sem dregnir voru upp úr módelinu og voru teknir fram að hálfu höfundar 

módelsins. Hafa verður í huga að þetta geta verið fjöldinn allur af mælikvörðum sem 

flokkast undir fyrstu tvö einkennin í þessu módeli. Tenging við stefnu er einnig einkenni 

sem dregið var fram úr þessu módeli og grundvallar hugsun hjá höfundi þessa módels var 

að mælikvarðarnir þyrftu að vera tengdir við heildarstefnu skipulagsheildarinnar sem var 

verið að mæla innbyrðis. Tenging við stefnu þyrfti þó að fara niður skipuritið og því neðar 

sem þar kæmi væru mælikvarðar orðnir nákvæmari og notandavænni. 

Árangursmælinga spurningalisti  

Árangursmælinga spurningalisti (e. The Performance Measurement Questionnaire (PMQ)) 

(M3) inniheldur spurningalista og er ólíkt hinum módelunum. Spurningalisti þessa módels 

getur tekið mörg atriði til greina og því getur þetta módel innihaldið ýmsa mælikvarða og 

fer eftir því hvað er valið hverju sinni. Módelið listar tvö einkenni í grunninn sem verða 

tekin til greina. Eitt skref í þessu módeli er að finna einhvern mikilvægan þátt innan 

fyrirtækisins sem mögulega væri hægt að bæta en módelið gæti innihaldið fleiri einkenni 

en er undir fyrirtækjunum komið. Einkenni og mælikvarðar voru eftirfarandi: Sjálfsmat á 

núverandi stöðu er fyrsta einkennið sem dregið var fram úr þessu módeli, eðli 

spurningalistans er þannig að það er spurt út í það sem er mikilvægt innan fyrirtækisins og 

hvernig mælikvarðar og stefna fyrirtækisins stuðla að umbótum í þeim efnum. Einkenni 

þessa módels er því sjálfsmat en svo er unnið úr þeim mötum og skoðað hversu sammála 

starfsmenn eru í sinni einkunnargjöf og hver munurinn á niðurstöðunum er. Atriði sem 

tekin eru fyrir í umbótum geta verið, gæði, nýsköpun og margt annað. Tenging við stefnu 

er seinna einkennið sem dregið var út úr módelinu. Hluti af matinu er að skoða hver 

tengingin á milli mikilvægra málefna og núverandi mælikvarða tengjast stefnunni og því er 

tenging við stefnu eitt aðal einkennið. 
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Tafla 2: Niðurstöður-greining 1: Hvernig er árangur mældur 

Einkenni 

M
 1

 

M
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M
  

3
 

M
  

4
 

M
 5

 

M
  

6
 

M
 7

 

M
 8

 

M
 9

 

M
 1

0
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Fjárfestingar mælikvarði x          1 

Innri á móti ytri áhrifum  x   x      2 

Kostnaðarliðir á móti kostnaðarfríum liðum  x         1 

Sjálfsmat á núverandi stöðu   x    x    2 

Samkeppnishæfni  x  x  x     3 

Fjárhagslegur árangur x x  x x  x  x  6 

Gæði á þjónustu/vöru  x  x x  x  x  5 

Sveigjanleiki  x  x x      3 

Nýting á auðlindum  x  x       2 

Nýsköpun  x  x     x  3 

Ánægja viðskiptavina     x  x x x  4 

Markaðsmælingar     x x     2 

Framleiðni     x    x  2 

Afhendingartími     x    x  2 

Ferlatími     x    x  2 

Kostnaður     x    x  2 

Tenging við stefnu  x x x x x x x   7 

Samanburður við þá bestu      x    x 2 

Úttektir      x x    2 

Félagsleg áhrif       x    2 

Þjálfun starfsfólks og lærdómur       x x x  3 

Tenging við hagsmunaaðila      x  x   2 

Bónuskerfi      x     1 
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Á mynd 15 er hægt að sjá töflu 2 á myndrænu formi. Einkenni eru alls 23 og fjöldi módela 

eru 10. Alls var hakað í 61 reit í töflunni. Á mynd 15 sést hvaða einkenni eru mest notaðir í 

módelunum 10. X-ásinn sýnir einkennin sem dregin voru út úr módelunum og Y-ásinn 

sýnir fjöldann sem kom fyrir hjá hverju einkenni. Hæsta einkunnin er 7 og lægsta 

einkunnin er 1.  

 

Mynd 15: Greining á undirspurningu 1 

Niðurstöðu og áhrifaþátta rammi  

Í Niðurstöðu og áhrifaþátta rammanum (e. The Results And Determinants Framework) 

(M4) voru einkennin/mælikvarðarnir sex og undir þeim geta verið ýmsir mælikvarðar og 

fer það eftir skipulagsheildinni hvaða mælikvarðar eru notaðir þar undir. Því verða 

einungis þessi sex einkenni dregin fram. Einkenni og mælikvarðar voru eftirfarandi: 

Samkeppnishæfni er fyrsta einkennið sem dregið var fram, einn af mælikvörðunum sem 

var flokkaður undir niðurstöður var samkeppnishæfni. Dæmi um nákvæmari mælikvarða: 

Markaðshlutdeild, aukning í sölu og stærð hóps viðskiptavina. Fjárhagslegur árangur er 
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seinni mælikvarðinn sem var flokkaður undir niðurstöður. Dæmi um nákvæmari 

mælikvarða: Hagnaður, staða lausafjár, eigiðfé og markaðshlutföll. Gæði á þjónustu/vöru 

er einn af áhrifaþáttunum í þessu módeli: Dæmi um nákvæmari mælikvarða: Áreiðanleiki, 

samskipti, aðgangur og margt fleira. Sveigjanleiki var einnig hluti af áhrifaþáttunum. 

Dæmi um sveigjanleika getur verið: Afhendingarhraði, sveigjanleiki á magni og sérsníði 

(e. Customisation) á lausnum. Notkun á auðlindum er hluti af áhrifavöldum. Það er einna 

helst nýtni og markvissni sem eru aðalmælikvarðar á nýtingu á auðlindum. Nýsköpun er 

fjórði og síðasti þátturinn sem er hluti af áhrifavöldum módelsins. Þetta getur verið árangur 

í nýsköpun. 

Frammistöðu pýramídi  

Í Stefnmælingargreiningu og skýrslutækni eða frammistöðu pýramídanum (e. The Strategic 

Measurement Analysis And Reporting Technique (SMART) or Performance Pyramid) 

(M5) koma einkennin mjög skýrt fram í pýramída sem lýsir módelinu. Einkenni og 

mælikvarðar voru eftirfarandi: Innri á móti ytri áhrifum, annar helmingurinn af 

pýramídanum horfir á stefnuleg sjónarmiði og lítur aðallega til ytri áhrifa t.d. markaðinn og 

viðskiptavinina. Hinn helmingurinn tengist að mestu leyti innri mælikvörðum eins og 

kostnaði og framleiðni. Markaðsmælikvarði er annar af tveimur mælikvörðum undir 

stefnunni sem síðan skiptist í ánægju viðskiptavina og sveigjanleika. Fjárhagslegur árangur 

er seinni mælikvarðinn undir stefnunni sem situr efst. Hann skiptist svo annars vegar í 

sveigjanleika og hins vegar framleiðni. Ánægja viðskiptavina er í þriðja stigi pýramídans 

og skiptist í gæði á þjónustu/vöru og afhendingartíma. Sveigjanleiki er einnig á þriðja stigi 

pýramídans og skiptist í afhendingartíma og ferlatíma. Framleiðni er síðasti mælikvarðinn 

á þriðja stigi og skiptist í ferlatíma og kostnað. Gæði á þjónustu/vöru er á 4 þrepi 

pýramídans og er mælikvarði sem styður við rekstur. Afhendingartími er á 4 þrepi og 

tengist rekstrinum beint. Ferlatími er á 4 þrepi og tengist því hversu langan tíma tekur að 

framkvæma verkin. Hann tegnist rekstrinum beint. Kostnaður er síðasti mælikvarðinn á 4 

þrepi og tengist rekstrinum beint. Kostnaðar mælikvarðinn sker sig frá einkenninu 

fjáragslegur árangur með því að mæla bara kostnað. Tenging við stefnu er síðasta 

einkennið sem fjallað er um, stefnan situr efst í pýramídanum og er því eitt aðalatriðið við 

pýramídann en eins og hefur komið fram vinnur pýramídinn upp með rekstrarlega 

mælikvarða og svo niður með stefnutengd atriði. 

Samþætt árangursmælingarkerfis tilvísunar módel 

Í Samþætta árangursmælingarkerfis tilvísunar módelinu (e. Integrated Performance 

Mesurement System (IPMS) Reference Model) (M6) voru einkenni og mælikvarðar 

eftirfarandi: Samkeppnishæfni er fyrsta einkennið sem tekið var fyrir. Einn af mikilvægum 

þáttum módelsins er að vita á hvaða sviði er verið að mæla samkeppnishæfni. 

Samanburðartækni er tengd þessum lið þar sem þættir samkeppnishæfninnar eru bornir 

saman. Markaðsmælingar er annað einkennið sem dregið var fram úr módelinu. 

Markaðsmælingar eru hluti af gagnasöfnun sem er tiltekin í módelinu þar sem þarfir 

markaðsins eru skoðaðar og mældar. Tenging við stefnu er þriðja einkennið, stefna og 

hvernig stefnan er að virka þvert á skipuritið er einkenni þessa módels. Samanburður við 

þá bestu ( e. Best in class) er fjórða einkennið. Þegar skoðuð eru ákveðin atriði í módelinu 

þá er oft notast við samanburðartækni til að þekkja stöðu þess sem er mældur. Úttektir er 

eitt af einkennum módelsins þar sem úttekt á heilindum og hvort að notkun þess sé rétt 

þvert á virðiskeðjuna og niður skipuritið. Tenging við hagsmunaaðila er einkenni sem 

dregið var fram úr módelinu. Eitt af því sem tekið er á er hvernig verkefnum og áætlunum 
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hagsmunaaðila sé komið fyrir í gegnum skipulagsheildina. Bónuskerfi var síðasta 

einkennið sem dregið var fram í módelinu og hjálpar það til við að ná árangri. Þetta var 

eina módelið sem lagði mikla áherslu á bónuskerfi. 

Viðskiptaágæti líkan Evrópustofnunar fyrir gæðastjórnun 

Í Viðskiptaágæti líkani Evrópustofnunar fyrir gæðastjórnun (e. The Business Excellence 

Model Of The European Foundation For Quality Management (EFQM)) (M7) voru 

einkenni og mælikvarðar eftirfarandi: Sjálfsmat á núverandi stöðu er fyrsta einkennið sem 

dregið var fram, módelið byggir mest á sjálfsmati og er því eitt aðaleinkenni þess. 

Fjárhagslegur árangur er annað einkennið og sem hluti af niðurstöðum er fjárhagslegur 

ávinningur mældur. Ánægja viðskiptavina er einnig hluti af niðurstöðum og því er ánægja 

viðskiptavina mæld. Tenging við stefnu er einn af áhrifavöldunum. Úttektir eru eitt af 

einkennum módelsins þar sem sjálfsmatið byggir á innri úttektum. Félagsleg áhrif er eitt af 

lykilatriðum í sjálfbærum árangri og er einn þáttur af niðurstöðum sem mældur er. Þjálfun 

starfsfólks og lærdómur er einn af áhrifavöldum. Gæði á þjónstu/vöru er síðasti 

mælikvarðinn sem fjallað er um og er það varan sjálf sem er hluti af áhrifavöldum 

módelsins. 

Árangursstrendingur 

Í Árangursstrendingar (e. The Performance PRISM) (M8) módelinu voru einkenni og 

mælikvarðar eftirfarandi: Ánægja viðskiptavina er einn af aðal mælikvörðum módelsins. 

Félagsleg áhrif er annað einkennið sem að dregið var fram í módelinu og er talað mikið um 

orðspor eða mannorð og því félagslegi þátturinn mikilvægur í þessu módeli. Þjálfun 

starfsfólks og lærdómur er þriðja einkennið sem dregið var fram og er hæfni fólks og geta 

eitt af aðalatriðum módelsins. Það verða að vera ferli og rétt þjálfað fólk til þess að geta 

náð árangri fyrir hagsmunaaðilana og er því þjálfun starfsfólks og lærdómur einn af 

lykilmælikvörðum þessa módels. Tenging við hagsmunaaðila er fjórða einkennið sem 

dregið var fram. Módelið byggir á kröfum og verðmætasköpun fyrir hagsmunaaðila, 

hverjir sem þeir eru og því mikilvægur þáttur í módelinu. Tenging við stefnu er síðasti 

liðurinn sem tekinn er fyrir í þessu módeli. Þar sem þetta er hagsmunaaðila drifið módel þá 

er stefnan næst á dagskrá sem segir og túlkar hvernig vilja hagsmunaaðlia sé náð. Hver 

stefnan er, er ein af fyrstu spurningunum sem þarf að svara í þessum módeli. 

Stefnumiðað árangursmat  

Stefnumiðað árangursmats (e. Balance Scorecard) (M9) módelið skiptist í fjóra aðalhluta 

og verða þeir hér að neðan taldir upp hver í sínu lagi. Einkenni og mælikvarðar voru 

eftirfarandi: Fjárhagslegur árangur er ein af 4 aðalvíddum módelsins. Þar getur verið um að 

ræða staðlaða fjárhagsmælikvarða sem eru tilgreindir, til dæmis, hagnaður, sala, og 

fjármagnsstreymi. Nýsköpun er ein af 4 aðalvíddum módelsins. Módelið telur það vera 

mjög mikilvægt fyrir skipulagsheildina að halda áfram að læra og vera með mikla 

nýsköpun. Dæmi þar um geta verið fjöldi nýrra vara og hlutfall nýrra vara í veltu. Ánægja 

viðskiptavina eða hvernig viðskiptavinurinn sér okkur eins og það er kallað í þessu módeli 

er ein af 4 aðalvíddum módelsins. Helstu áhyggjur kúnnans felast yfirleitt í eftirfarandi 

atriðum: afhendingartíma, gæði á þjónustu/vöru, hvernig uppfyllir varan væntingar 

viðskiptavinarins og kostnaður. (Hakað verður einnig í þessa reiti í töflu 2). Síðasta víddin 

af  4 í módelinu eru innri ferli. Vegna mikilvægis þeirra eru þau tekin fyrir sérstakelga. 

Þjálfun starfsfólks og lærdómur er einn af innri ferlum þar sem hæfni starfsfólks hefur 

mikil áhrif á mest verðmætaskapandi ferlin. Framleiðni er einnig einkenni sem dregið var 
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fram sem hluti af innri ferlum. Aukin framleiðni í innri ferlum skilar betri árangri og því 

tekið fram sem einn af mælikvörðum innri ferla. Ferlatími er síðasti liðurinn sem dreginn 

er fram undir innri ferlum. Ferlatími hefur með það að gera hversu snögg skipulagsheildin 

getur verið að gera ákveðna hluti. 

Samanburðartækni  

Í Samanburðartækni (e. Benchmarking) (M10) voru einkenni og mælikvarðar eftirfarandi: 

Samanburður við þá bestu gengur út á að finna mælikvarða sem eru samanburðarhæfir. 

Besti einstaklingurinn eða besta fyrirtækið er valið til samanburðar. 

Farið verður í samantakt á þessari umfjöllun um undirspurningu 1 síðar í þessum kafla eða 

í undirkafla  4.3. 

4.2 Greining 2: Hvernig er árangursmæling hjá 

þekkingarstarfsmönnum 

Í töflu 3 eru einkennin sem dregnir voru fram úr módelunum borin saman við 

hjúkrunarfræðinga, lögfræðinga og hugbúnaðarverkfræðinga.  Hakað verður í þá reiti sem 

við á og komist hefur verið að út frá umfjölluninni um þessa hópa. Þesssi greining mun 

svara undirspurningu 2: „Hvernig er árangursmæling hjá hjúkrunarfræðingum, 

lögfræðingum og verkfræðingum?“  Farið verður yfir rökstuðning á merkingum fyrir hvern 

hóp þekkingarstarfsmanna fyrir sig. Merkingar höfundar þessarar ritgerðar verða miðaðar 

við fræðin sem til eru um þessa þrjá hópa þ.e.a.s. hjúkrunarfræðinga, lögfræðinga og 

hugbúnaðarverkfræðinga.  

4.2.1 Hjúkrunarfræðingar 

Árangursmælingar hjá hjúkrunarfræðingum geta verið nokkuð fjölbreyttar en eru einna 

helst mældar í klínskri niðurstöðu. Einnig er talað um fjárhagslega framistöðu, lærdóm og 

annað slíkt. Einkenni hjúkrunarfræðinga sem dregin voru fram voru gæði þjónustu/vöru, 

kostnaður og þjálfun starfsfólks og lærdómur. Hér að neðan verða rædd þau einkenni sem 

voru valin fyrir hjúkrunarfræðingana og túlkun höfundar rökstudd í stuttu máli. 

Gæði þjóunstu/vöru voru eitt af einkennum hjúkrunarfræðinga. Aðalástæða þess er að einn 

helsti mælikvarði hjúkrunarfræðinga er útkoma. Útkoma er í raun niðurstaða 

hjúkrunarinnar, sem getur falist í réttri greiningu, umönnun og svo að lokum fær 

viðskiptavinurinn rétt svör og getur hafið bata ferli. Ef útkoman er rétt, þ.e.a.s. að 

viðskiptavinurinn nær bata þá má segja að gæði þjónustunar hafi verið fullnægjandi. Hins 

vegar hvort það hafi verið á réttum tíma og gert við lágmarks kostnað er annað mál. 

Kostnaður er næsta einkenni sem er tekið til umræðu. Hægt er að ná fram mjög svipaðri 

niðurstöðu með nokkrum mismunandi aðferðum. Þessar aðferðir geta kostað mismunandi 

mikið og því mikilvægt að vel sé fylgst með kostnaði hjúkrunardeilda og hann rétt mældur.  

Þjálfun starfsfólks og lærdómur er síðasti mælikvarðinn sem dreginn var út hjá 

hjúkrunarfræðingum. Gerð er krafa um sérfræðiþekkingu hjá hjúkrunarfræðingum og þurfa 

þeir stöðugt að afla sér nýrrar þekkingar. Þjálfun starfsfólks og hvernig fyrri reynsla er nýtt 

við þjálfun er því mikilvægt atriði.  
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4.2.2 Lögfræðingar 

Lögfræðingar voru með fleiri krossa en hjúkrunarfræðingarnir. Einkenni lögfræðinga sem 

dregin voru fram voru fjárhagslegur árangur, gæði þjónustu/vöru, nýting á auðlindum, 

ánægja viðskiptavina, framleiðni, ferlatími, kostnaður, tenging við stefnu, samanburður við 

þá bestu og þjálfun starfsfólks og lærdómur. Hér að neðan verða rædd þau einkenni sem 

voru valin fyrir lögfræðinga og túlkun höfundar rökstutt í stuttu máli. Fjárhagslegur 

árangur var valinn þar sem rukkanlegir tímar lögfræðinga eru ein helsta mælieining þeirra 

og þar af leiðandi grundvöllur allra tekna. Gæði þónustu/vöru eru valin vegna þess að 

árangur og gæði undirbúnings kemur mjög vel fram í loka afurð lögfræðings sem getur 

birst í dómsal eða komið fram í samningi eða á annann hátt. Nýting á auðlindum felst einna 

helst í þeim tíma sem lögfræðingar eyða í sín verk. Mjög mikið eftirlit er með skráðum 

tíma lögfræðinga sem svo skilar sér í betri nýtingu á þeirra tíma. Aðrar auðlindir eins og 

fjármagn eru frekar mældar undir kostnaðar einkenninu. Ánægja viðskiptavina kemur fram 

einna helst í því hversu oft þeir leita aftur til sama lögfræðings og er því skýr mælikvarði á 

ánægju viðskiptavina.  

Framleiðni felst einna helst í því hversu miklu lögfræðingurinn afkastar t.a.m hversu marga 

samninga hann gerir og hversu mörgum rukkanlegum tímum hann skilar. Ferlatími felst í 

því hversu lengi lögfræðingurinn er að klára verkin sín, eins og til dæmis hversu lengi hann 

er að skila af sér samning. Það var ekki merkt við afhendingartíma hjá lögfræðingum 

vegna þess að það var ekki talað beint um afhendingartímann í fræðunum heldur farið 

meira út í tímann sem fer í verkið. Afhendingatími er samt sem áður tengdur ferlatímanum, 

ef lögfræðingurinn skilar af sér samning á réttum tíma þá hefur það að sjálfsögðu áhrif á 

afhendingartímann og hann getur skilað samningnum á réttum tíma. Kostnaður er eitt af 

aðaleinkennum lögfræðinga. Eins og með margt annað þá er markmiðið að halda 

kostnaðinum niðri. Lögfræðingar geta fylgst vel með lögfræðidrifnum kostnaði innan 

fyrirtækja, kostnaðinum sem hverju máli fylgir og öðrum kostnaði. Tenging við stefnu er 

einnig mikilvæg og sýnileg hjá lögfræðingum. Markmið fyrirtækisins sem þeir vinna hjá 

þurfa einnig að skila sér niður til þeirra. Þetta getur þó verið mismunandi eftir því hvort 

fyrirtækið sé lögfræði fyrirtæki eða lögfræðideild innan fyrirtækis. Merkt var við 

samanburður við þá bestu  vegna möguleika á samanburðartækni og notkun á þeirri tækni 

innan lögfræði geirans. Það er hægt að nota ýmsa lykilmælikvarða og bera þá saman við 

bestu mögulegu samanburðar fyrirtæki. Þjálfun starfsfólks og lærdómur kemur fram í því 

þegar mæld eru áhrif þjálfunar og hversu vel lögfræðingar nýta þá þjálfun sem þeir fá.  

4.2.3 Hugbúnaðar Verkfræðingar 

Hugbúnaðarverkfræðingar er síðasti hópurinn sem tekinn er fyrir. 

Hugbúnaðarverkfræðingar voru með aðeins færri krossa en lögfræðingarnir. Einkenni 

hugbúnaðarverkfræðinga sem dregin voru fram voru fjárhagslegur árangur, gæði 

þjónustu/vöru, nýting á auðlindum, ánægja viðskiptavina, framleiðni, ferlatími, kostnaður 

og tenging við stefnu. Hér að neðan verða rædd þau einkenni sem voru valin fyrir 

hugbúnaðarverkfræðinga og túlkun höfundar rökstutt í stuttu máli. 
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Tafla 3: Niðurstöður-greining 2: Hvernig er árangursmæling hjá þekkingarstarfsmönnum 

Einkenni 
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Fjárfestingar mælikvarði    0 

Innri á móti ytri áhrif    0 

Kostnaðarliðir á móti kostnaðafríum liðum    0 

Sjálfsmat á núverandi stöðu    0 

Samkeppnishæfni    0 

Fjárhagslegur árangur  x x 2 

Gæði á þjónustu/vöru x x x 3 

Sveigjanleiki    0 

Nýting á auðlindum  x x 2 

Nýsköpun    0 

Ánægja viðskiptavina  x x 2 

Markaðsmælingar    0 

Framleiðni  x x 2 

Afhendingartími    0 

Ferlatími  x x 2 

Kostnaður x x x 3 

Tenging við stefnu  x x 2 

Samanburður við þá bestu  x  1 

Úttektir    0 

Félagsleg áhrif    0 

Þjálfun starfsfólks og lærdómur x x  2 

Tenging við hagsmunaaðila    0 

Bónuskerfi    0 
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Á mynd 16 er hægt að sjá töflu 3 á myndrænu formi. Einkennin eru alls 23 og fjöldi hópa 

þekkingarstarsmanna eru þrír. Alls var hakað í 21 reit í töflunni. Á mynd 16 sést hvaða 

einkenni eru notuð hjá þessum þremur hópum þekkingarstarfsmanna. X-ásinn sýnir 

einkennin sem dregin voru út úr módelunum og Y-ásinn sýnir fjöldann sem kom fyrir hjá 

hverju einkenni. Hæsta einkunnin er 3 og lægsta einkunnin er 0. 

 

Mynd 16: Greining á undirspurningu 2 

Fjárhagslegur árangur hugbúnaðarverkfræðinga felst í því að þróa hugbúnað sem hjálpar 

fyrirtækinu að ná árangri.  Þeirra vinna á að geta haft bein áhrif á tekju möguleika 

fyrirtækisins með góðri hugbúnaðar vinnu. Gæði þjónustu/vöru tengjast starfi 

hugbúnaðarverkfræðinga beint með þjónustu á vörunni og svo hönnun á vörunni sjálfri. 

Fjöldi villna í þróun hugbúnaðar, fjöldi villna og tegundir villna í hugbúnaði eftir að hann 

kemur út eru dæmi um mælikvarða á gæði vörunnar. Margir möguleikar eru einnig til 

staðar til að mæla gæði kóðans sem hugbúnarverkfræðingur er að skrifa. Nýting á 

auðlindum lýtur ströngu eftirliti eins og hjá lögfræðingum. Allir tímar eru skráðir og hægt 
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að sjá hversu mikill tími fer í verðmætaskapandi vinnu. Ánægja viðskiptavina tengist að 

miklu leyti gæðum vöru. Ef um miklar kvartanir er að ræða fer meiri tími í þjónustu við 

vöruna og leiðréttingarvinnu. Framleiðni ætti að vera nokkuð auðmælanleg hjá 

hugbúnaðarverkfræðingi. Hægt er að skoða tímana sem einstaklingurinn skrifar hjá sér og 

svo hversu mikinn kóða einstaklingur er að skrifa. Ferlatími tengist því að 

hugbúnaðarverkfræðingurinn haldi tímaáætlun. Í flestum verkefnum eru settar upp 

tímaáætlanir og þær þurfa að standast til að uppfylla kröfur viðskiptavinarins. Það var ekki 

merkt við afhendingartíma hjá hugbúnaðarverkfræðingum vegna þess að áherslan var lögð 

á að standast tímaplön innan stærra verkefnis og því í raun eru ferlin smærri einingar sem 

er verið að mæla frekar en afhendingartími til viðskiptavinarins. Ef haldið er tímaplani þá 

ætti  afhendingartíminn að vera réttur og skiptir þetta vissulega miklu máli. Hægt væri að 

árangursmæla einstaklinginn eftir því hvort hann nái markmiðum hvað varðar tímaplan. 

Kostnaður er eins og með hina hópana einkenni sem má finna. Áhrif 

hugbúnaðarverkfræðingsins á fyrirtækið bæði hvað varðar tekjur og kostnað er hægt að 

mæla. Einnig eru allir umframtímar sem hugbúnaðarverkfræðingur vinnur umfram 

tímaplan sem eru ekki verðmæta skapandi líka kostnaðar mælikvarðar. Tenging við stefnu 

kemur inn í það að þegar hugbúnaðarverkfræðingurinn er að þróa nýjan hugbúnað eða laga 

eldri hugbúnað þá þarf það að vera til þess að skapa meiri tekjur fyrir fyrirtækið. 

Fyrirtækið þarf þó að vera með stefnu til að sýna hugbúnaðarverkfræðingunum hvert á að 

stefna og hver markmið fyrirtækisins eru. Því er tenging við stefnu mikilvæg í eðli 

hugbúnaðarverkfræðinga til þess að vinnan skili sér í þá átt sem fyrirtækið vill fara. 

4.3 Samantekt 

Í þessum kafla verður samantekt á greiningu á undirspurningum 1 og 2 og niðurstöðurnar 

ræddar. Reynt verður að finna skýringar á niðurstöðunum, skoða takmarkanir á þessum 

greiningum og finna tengingar við þekkingarstarfsmenn. 

Byrjum á því að skoða undirspurningu 1: „Hvernig er árangur mældur?“ Höfundur þessarar 

ritgerðar skoðaði 10 módel sem hafa verið hönnuð til þess að mæla árangur eða styðja 

árangursmælingu. Hafa verður í huga að þetta er einungis brot af þeim módelum sem til 

eru. Það er misjafnt eftir módelum á hvað áherslan er lögð. Sum þeirra eru að gefa þröngan 

ramma fyrir það sem á að mæla, önnur skilgreina einhverjar línur og búa til ramma til að 

aðstoða við árangursmælingu og svo eru einnig til stuðnings fyrirbæri sem hjálpa við 

hönnun á árangursmælingarkerfum. Flest módelanna voru nokkuð opin og gaf notandanum 

frjálsar hendur með hvað væri nákvæmlega mælt en flest töluðu um ástæðurnar fyrir 

þessum mælingum og út á hvað þær ættu að ganga. Þar sem fæst módelin skilgreindu alveg 

hvað ætti að mæla þurfti höfundur að draga út úr módelunum einkenni þeirra og áherslur. 

Við þessa greiningu dró höfundur fram 23 einkenni út úr þessum 10 módelum sem lögð 

voru fram. Hins vegar kemur í ljós eftir að hafa dregið þessi einkenni út úr módelunum að 

sum þessara módela hafa sömu einkenni. Niðurstöðu á greiningu undirspurningar 1 má sjá 

á  mynd 15 þar sem búið er að setja fram töflu 2 myndrænt og sést þá vel hvaða einkenni 

koma oftast fram í módelunum. Tenging við stefnu skorar hæst hjá þessum módelum og 

eru 7 módel af 10 sem draga fram þetta einkenni úr sínu módeli. Það er í sjálfu sér ekki 

skrítið þar sem tenging við stefnu er einn þáttur sem horft er til þegar verið er að búa til 

árangursmælingarmódel. Fjárfestingarmælikvarði, kostnaðarliðir á móti kostnaðarfríum 

liðum og bónuskerfi eru hins vegar þeir mælikvarðar sem dregnir voru úr módelunum sem 

skora lægst. Nokkuð mörg einkenni fengu tvö atkvæði og í raun voru það aðeins 35% af 
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einkennum sem ná fleiri en tveimur atkvæðum. Niðurstöðurnar gefa í raun þá niðurstöðu 

að ekki eitthvert ákveðið einkenni er notað til að mæla árangur. Sú niðurstaða kemur ekki 

mikið á óvart þar sem mikið er skrifað um þessi fræði og margir hafa reynt að setja mark 

sitt á hvernig best sé að mæla árangur. Einkenni sem voru í þessum 35% voru eftirfarandi: 

Tenging við stefnu (7 atkvæði) var atkvæðahæsta einkennið í greiningunni á 

undirspurningu 1. Í kaflanum um árangursmælingar og árangursmælingarkerfi kom fram 

að þetta var eitt af mikilvægustu atriðunum í öllum kerfum sem ganga út á að mæla 

árangur. Árangursmælingar munu alltaf stuðla að því að það sem mælt er verði betur úr 

garði gert og þar af leiðandi ef tenging við stefnu er ekki til staðar er ekki víst að þróun 

þess sem mælt er sé í sömu átt og fyrirtækið vill stefna. Fyrir skipulagsheild er þetta oft 

nokkuð einfalt í framkvæmd en getur verið erfiðara í framkvæmd þar sem mælikvarðar 

nær einstaklingnum eru oftar nákvæmari. Hinsvegar er bein tenging við stefnuna mikilvæg 

og einnig að sú tenging sé skýr fyrir einstaklingnum sem er mældur. Fjárhagslegur árangur 

(6 atkvæði) er það sem er næst algengast. Fyrirtæki þurfa að skila hagnaði til þess að geta 

haldið áfram í rekstri og er þetta því lífsnauðsynleg vídd fyrir fyrirtæki að fylgjast með. 

Erfitt getur þó verið að tengja öll störf innan fyrirtækis við þennan mælikvarða en samt 

sem áður nauðsynlegt að allir hafi á honum grundvallar skilning. Gæði á þjónustu/vöru (5 

atkvæði) kemur heldur ekki á óvart að sé ofarlega á listanum. Þessi mælikvarði ætti að vera 

öllum ofarlega í huga. Það er þó mjög misjafnt hvernig gæði eru túlkuð og hvað 

viðskiptavinurinn vill. Ánægja viðskiptavina (4 atkvæði) tengist nokkuð mikið einkenninu 

hér að ofan þ.e. gæði þjónustu/vöru. Ef vitað er hvað viðskiptavinurinn vill þá er hægt að 

mæla þá eiginleika og stýra vinnuframlagi starfsmanna í þá átt. Samkeppnishæfni (3 

atkvæði) er líklega einn af flóknari mælikvörðum sem fjallað var um í fyrri hluta 

greiningarinnar. Samkeppnishæfni er að mestu leyti mælikvarði á skipulagsheildina, það er 

erfitt að mæla einstaklinginn út frá samkeppnishæfni beint. Betra væri að mæla 

einstaklingurinn með öðrum mælikvörðum sem myndi stuðla að betri samkeppnishæfni. 

Sveigjanleika (3 atkvæði) er hægt að tengja við flest stig í skipuritinu. Ef skipulagsheildin 

vill sveigjanleika er hægt að mæla alveg niður á grunn rekstrarmælikvarða og einstaklings 

hversu sveigjanlegur hann er og hver viðbrögð eru við breytingum. Nýsköpun (3 atkvæði) 

er hægt að skoða hjá fyrirtækinu sem heild og einnig starfsmönnum sem hafa svigrúm til 

að koma með nýjungar og skapa eitthvað nýtt. Þennan mælikvarða mætti í mörgum 

tilfellum heimfæra á þekkingarstarfsmenn. Þjálfun starfsfólks og lærdómur (3 atkvæði) á 

við þekkingu og umhverfi starfsfólks. Þetta einkenni er nokkuð vítt og inniheldur bæði 

mælingu á því hversu vel fólki gengur að afla sér þekkingar og einnig hvernig 

árangursmælingar nýtast því í að bæta sig enn frekar. Félagslegi þátturinn er einnig 

innifalinn í þessum mælikvarða og bíður upp á möguleika á að vinna í því að hafa jákvæð 

áhrifa á umhverfið. 

Mikilvægt er að hafa í huga að flokkun eiginleika árangursmælingar módelanna og hver 

þeirra einkenni eru byggist að miklu leyti á mati höfundar. Það sem þó er vert að taka fram 

er að mikil tenging er á milli þessara einkenna og styðja þau oft hvert annað, enda koma 

þau oft úr sama módelinu. 

Skoðum næst undirspurningu 2 „Hvernig er árangursmæling hjá hjúkrunarfræðingum, 

lögfræðingum og verkfræðingum?“ Höfundur þessarar ritgerðar skoðaði þrjá hópa 

þekkingarstarfsmanna hvernig þeir væru árangursmældir og dró fram hvaða einkenni þessir 

hópar notuðu. Það voru 13 einkenni sem fengu ekkert atkvæði og eitt einkenni fékk eitt 

atkvæði og var það samanburður á bestu aðferð. Önnur einkenni fengu tvö atkvæði að 

undanskildum tveimur einkennum sem fengu 3 atkvæði eða 100% og voru það einkennin 
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gæði á þjónustu/vöru og kostnaður. Gæði á þjónustu/vöru (3 atkvæði) var sjáanlegt 

einkenni hjá öllum hópunum sem voru skoðaðir. Þetta einkenni er nokkuð vítt þar sem 

skilgreining á gæðum getur verið misjöfn en í grunninn þá þýðir það að þjónustan eða 

varan sem var veitt uppfylti þær væntingar sem til hennar voru gerðar. Kostnaður (3 

atkvæði) er seinna einkennið sem var með fullt hús hjá hópunum þremur. Kostnaður er 

einn af þeim lykilþáttum sem hafa þarf góðan skilning á til þess að stunda rekstur. Annað 

einkenni sem var kallað fjárhagslegur árangur tengist þessu að einhverju leyti en tekur þó 

inn fleiri víddir en einungis kostnað (eins og t.d. tekjur).  

Ef  tafla 2 og tafla 3 eru teknar saman þá sést að hjúkrunarfræðingarnir komast næst því að 

vera að nota módel 9 stefnumiðað árangursmat (e. Balance scorecard). Einkenni 

hjúkrunarfræðinga eru gæði á þjónustu/vöru, kostnaður og þjálfun starfsfólks og lærdómur. 

Stefnumiðað árangursmat inniheldur einkennin fjárhagslegur árangur, gæði á 

þjónustu/vöru, nýsköpun, ánægja viðskiptavina, framleiðni, afhendingatími, ferlatími, 

kostnaður, þjálfun starfsfólks og lærdómur. Hjúkrunarfræðingar komast næst því að nota 

þetta módel þar sem öll einkenni hjúkrunarfræðinga eru til staðar í þessu módeli. Hins 

vegar inniheldur þetta módel mörg fleiri einkenni sem hjúkrunarfræðingar þyrftu að 

uppfylla og eru þeir því svolítið einir á báti og erfitt að para hjúkrunarfræðingana við 

eitthvert módelanna 10 sem hafa verið nefnd.  

Það eru mörg einkenni sem ekki var hægt að sjá hjá hjúkrunarfræðingum og hægt er að 

spyrja sig afhverju þau voru ekki sjáanleg. Það getur verið að áherslan á árangursmælingar 

hjá hjúkrunarfræðingum á niðurstöðu/útkomu geri það að verkum að hún verði alltaf 

öðruvísi í eðli sínu. Hinsvegar eru módel sem byggja á áhrifavöldum og niðurstöðum til 

dæmis eins og módel 4 og módel 7 sem hægt væri að heimfæra á hjúkrunarfræðinga. 

Áhrifavaldarnir geta verið mjög áhugasamir og þess virði að mæla. Fræðin benda á að 

áhrifavaldarnir eru mikilvægir í mælingu hjá hjúkrunarfræðingum en eru ekki sérstaklega 

tilgreindir fyrir utan ánægju starfsmanna og aðferðafræðina sem er notuð til að  hjúkra 

sjúklinginn. Hjúkrunafræðingar eru einnig oft hluti af opiberu kerfi þar sem fjárhagsleg 

innkoma eða stefna er ekki meginatriðið og samkeppni ekki mikil. Það getur líka 

endurspeglað afhverju einkenni sem tengjast því séu ekki sjáanleg. 

Einkenni lögfræðinga eru fjárhagslegur árangur, gæði á þjónustu/vöru, nýting á auðlindum, 

ánægja viðskiptavina, framleiðni, ferlatími, kostnaður, tenging við stefnu, samanburður við 

þá bestu, þjálfun starfsfólks og lærdómur. Módel 5 eða stefnumælingar greining og 

skýrslutækni eða frammistöðu pýramídi (e. The Strategic Measurement Analysis And 

Reporting Technique (SMART) or Performance Pyramid) er módel sem gæti hentað 

lögfræðingum. Það inniheldur einkennin innri á móti ytri áhrifum, fjárhagslegur árangur, 

gæði þjónustu/vöru, sveigjanleiki, ánægja viðskiptavina, markaðsmælingar, framleiðini, 

afhendingartími, ferlatímim kostnaður og tenging við stefnu. Einkenni eins og innri á móti 

ytri áhrifum, sveigjanleiki, markaðsmælingar, afhendingatími eru einkenni sem vantar hjá 

lögfræðingum. Eins eru það einkenni eins og samanburður við þá bestu og þjálfun 

starfsfólks og lærdómur sem vantar inn í módelið en á við lögfræðinga. Módel 9 

stefnumiðað árangursmat (e. Balance Scorecard) er einnig módel sem gæti hentað 

lögfræðingum. Módelið inniheldur einkennin fjárhagslegur árangur, gæði á þjónustu/vöru, 

nýsköpun, ánægja viðskiptavina, framleiðni, afhendingatími, ferlatími, kostnaður, þjálfun 

starfsfóks og lærdómur. Einkenni eins og nýsköpun og afhendingartími eru einkenni sem  

vantar hjá lögfræðingum. Eins eru það einkenni eins og nýting á auðlindum, tenging við 

stefnu og samanburður við þá bestu sem vantar inn í módelið en á við lögfræðinga. Módel 

7 Viðskiptaágæti líkan Evrópustofnunar fyrir gæðastjórnun (e. The Business Excellence 
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Model Of The European Foundation For Quality Management (EFQM)) er einnig módel 

sem gæti hentað lögfræðingum. Módelið inniheldur einkennin sjálfsmat á núverandi stöðu, 

fjárhagslegur árangur, gæði þjónustu/vöru, ánægja viðskitapvina, tenging við stefnu, 

úttektir, félagsleg áhrif og þjálfun starfsfólks. Einkenni eins og sjálfsmat á núverandi stöðu, 

úttektir og félagsleg áhrif eru einkenni sem vantar hjá lögfræðingum. Eins eru það einkenni 

eins og  nýting á auðlindum, framleiðni, ferlatími, kostnaður og samanburður við þá besstu 

sem vantar inn í módel 7 en á við lögfræðinga.  

Önnur módel hafa sum hver sömu einkenni en módelin þrjú sem hafa verið tekin til greina 

hér að ofan eiga fleiri einkenni sameiginleg. Lögfræðingar skera sig nokkuð frá 

hjúkrunarfræðingum að því leyti að þeir vinna meira á frjálsum markaði þar sem 

samkeppni ríkir og tekjutengd markmið spila stærra hlutverk. Lögfræðinga mælikvarðar 

ganga mikið út á að þeir skili gæðum þegar á hólminn er komið og geri það á réttum tíma. 

Mikilvægt er fyrir lögfræðinga að halda tímaáætlun og geta verið til staðar þegar þess er 

þörf. Þessir hlutir skipta þá máli þar sem mikilvægi þess að viðskiptavinirnir komi aftur er 

þeim nauðsynlegt. Mikil og góð þjónusta er kostnaðarsöm og því mikið samspil á milli 

kostnaðar og þjónustu. Ef einungis er horft á annan vínkilinn þá getur það haft mikil 

neikvæð áhrif á hinn. Einkenni sem vantar hjá lögfræðingum eins og til dæmis úttektir og 

sjálfsmat gætu nýst lögfræðingum vel til að meta hvort réttum aðferðum hafa verið beitt og 

allra lausna leitað. Slíkar úttektir og sjálfsmat gætu t.a.m. aðrir starfsmenn framkvæmt. 

Lögfræðingar geta því vel aðlagað sig að þessum þremur módelum sem hafa verið nefnd 

hér að ofan og bætt þeim mælikvörðum við sem vantar til þess að falla betur að 

módelunum og getað notað þau með góðum árangri.  

Einkenni hugbúnaðarverkfræðinga eru fjárhagslegur árangur, gæði á þjónustu/vöru, nýting 

á auðlindum, ánægja viðskiptavina, framleiðni, ferlatími, kostnaður og tenging við stefnu. 

Eins og hjá lögfræðingum þá eru það módel 5 og 9 sem eiga mest sameiginlegt með 

einkennum hugbúnaðarverkfræðinga. Ef við skoðum fyrst módel 5 þá eru það einkenni 

eins og innri á móti ytri áhrifum, sveigjanleiki, markaðsmælingar og afhendingartími sem 

vantar hjá hugbúnaðarverkfræðingum en aftur á móti þá er ekkert einkenni sem vantar í 

módelið hvað varðar hugbúnaðarverkfræðinga. Lítum nú á módel 9 það inniheldur 

einkenni eins og nýsköpun, afhendingartími og þjálfun starfsfólks og lærdóm sem vantar 

hjá hugbúnaðarverkfræðingum. Eins eru það einkenni eins og nýting á auðlindum og 

tenging við stefnu sem vantar inn í módelið en á við hugbúnaðarverkfræðinga. 

Hugbúnaðarverkfræðingar vinna við mismunandi verkefni, annars vegar þjónustu við 

einhvern hugbúnað og svo þróun. Mismunandi mælikvarðar geta átt við þessi tvö hlutverk 

en ættu samt ekki að vera andstæður. Módel 5 inniheldur öll þeirra einkenni og því 

spurning hvort þeir gætu haft gott af því að nota einkenni sem módel 5 hefur upp á að 

bjóða umfram þeirra einkenni. Afhendingartími er ekki ósvipað hugtak og ferlatími en 

afhendingartími var hugsað sem afhending á vöru en ekki tíminn sem fer í ákveðið verk 

eins og ferlatími var hugsaður. Afhendingartími gæti þó alveg verið hluti af þeirra 

mælikvörðum. Sveigjanleiki ætti að vera mjög mikilvægt einkenni hjá fyrirtækjum þar sem 

þróun er mjög hröð og mikilvægt er að geta brugðist hratt við. Það er því umhugsunarvert 

hvers vegna sveigjanleiki er ekki sterkara einkenni hjá hugbúnaðarverkfræðingum. Með 

auknum sveigjanleika væri auðveldara að taka ákvarðanir hraðar og bregðast betur við ytri 

aðstæðum. Hafa verður í huga að einkennin sem dregin voru út hjá þessum þremur hópum 

þekkingarstarfsmanna voru sett fram í samræmi við þau gögn sem höfundur hafði úr að 

moða eftir heimildarleit. Það getur vel verið að sveigjanleiki til dæmis sé einhvers staðar 

mældur hjá hugbúnaðarverkfræðingum en höfundur þessarar ritgerðar sá það ekki neins 
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staðar og því eru niðurstöðurnar þessar. Hins vegar ef það er ekki mældur sveigjanleiki, þá 

eins og kom fram hér að ofan væri lítið mál að bæta þeim mælikvarða við einhvers staðar í 

þeirra ferli til þess að aðlaga þá að einhverju módeli.  

Til að skoða hvernig greiningin á undirspurningum 1 og 2 spila saman er hægt að rýna í 

mynd 17 sem sýnir hlutfallslega hversu sterk einkennin voru í greiningu á 

undirspurningum 1 og 2. Ef þau passa alveg saman þá er augljóst að úrtakshóparnir eru að 

mæla sömu atriðin og bera sömu einkenni og fræðin segja til um árangursmælingu. Mynd 

17 sýnir hins vegar að ekki er mikil fylgni á milli úrtakshópa og fræðinnar. Tenging við 

stefnu og fjárhagslegur árangur fá svipað vægi á milli greininga en augljóst er að gæði á 

þjónustu/vöru og kostnaður er það mikilvægasta hjá úrtakshópunum en er ekki 100% 

endurspeglað í fræðunum. 

 

Mynd 17: Hlutfall einkenna fyrir greiningu á undirspurningu 1 og 2 
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Tvö módel skipta upp einkennum í áhrifavalda og svo niðurstöður og þess ber að geta að  í 

fræðum um árangursmælingu kemur fram að mikilvægt er að fylgjast með og reyna að 

stýra þeim þáttum sem hafa áhrif á niðurstöðurnar. Höfundur þessarar ritgerðar telur þetta 

mjög áhugaverðan vínkil á uppskiptingu einkenna og hefur því skipt einkennunum, sem 

hann dró út úr módelunum, upp í áhrifavalda og svo niðurstöður og greint hversu mörg stig 

féllu í hvern hóp úr greiningu á undirspurningum 1 og 2. Í töflu 4 má sjá skiptingu 

höfundar á einkennunum í áhrifavalda og niðurstöður. Það má deila um þessa skiptingu að 

einhverju leyti en hún endurspeglar mat höfundar.  

Tafla 4: Áhrifavaldar og niðurstöður 

Áhrifavaldar Niðurstöður 

Innri á móti ytri áhrifum Fjárfestingar mælikvarði 

Kostnaðarliðir á móti kostnaðarfríum liðum Fjárhgslegur árangur 

Sjálfsmat á núverandi stöðu Gæði þjónustu/vöru 

Samkeppnishæfni Ánægja viðskiptavina 

Sveigjanleiki Afhendingartími 

Nýting á auðlindum Ferlatími 

Nýsköpun Kostnaður 

Markaðsmælingar Félagsleg áhrif 

Framleiðni Bónuskerfi 

Tenging við stefnu 

 Samanburður við þá bestu 

 Úttektir 

 Þjálfun starfsfólks og lærdómur 

 Tenging við hagsmunaaðila 

 

  

Á mynd 18 er hægt að sjá hvernig stigin falla með þessum hópum. Það sem þessi 

samantekt sýnir er að niðurstöðu einkenni í greiningu 1 eru í minnihluta en það snýst við í 

greiningu 2 og niðurstöðu einkenni verða sterkari en áhrifavaldarnir. Þetta gefur til kynna 

að valdir hópar þekkingarstarfsmanna leggja meiri áherslu á niðurstöðu frekar en 

áhrifavalda sem stangast á við það sem fræðin segja. 

 

Mynd 18: Áhrifavaldar og niðurstöður 
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4.4 Hugvitsflæði módel 

Höfundur þessarar ritgerðar setur hér á eftir fram hugmynd að módeli til þess að 

árangursmæla þekkingarstarfsmenn. Samkvæmt því sem fram hefur komið tileinka 

þekkingarstarfsmenn sér ekki eitthvert eitt ákveðið módel sem þeir fara eftir. Það gefur líka 

auga leið að það er erfitt þar sem hópar þekkingarstarfsmanna eru misjafnir og vinna ekki 

alltaf við sömu aðstæður. Sú skilgreining sem höfundur þessarar ritgerðar notar yfir 

þekkingarstarfsmenn er að þeir búa yfir þekkingu og eru stöðugt að afla sér nýrrar 

þekkingar, miðla þekkingu og halda stanslaust áfram að efla fólk, þróa vöru og bæta ferla. 

Árangursmælingarmódel eru útbúin til að grípa allt sem áhrif hefur á árangur og meta þær 

víddir sem eiga snertifleti og meta árangur í heild sinni frekar en smærri mælieiningar gera. 

Ef við leikum okkur aðeins með rannsóknarspurninguna og spyrjum okkur: „Hvernig á að 

mæla þekkingarstarfsmenn?“ Þá leggur höfundur þessarar ritgerðar til að þegar verið er að 

mæla árangur þekkingarstarfsmanna þá sé eftirfarandi haft í huga. Helstu einkennin sem 

notuð voru hjá þekkingarstarfsmönnunum sem skoðaðir voru voru niðurstöður. 

Niðurstöður eiga oftar en ekki við skipulagsheildir en ekki einstaklinginn sjálfan. Það er 

engu að síður mjög mikilvægt að átta sig á að áhrifavaldarnir eru þeir sem munu að lokum 

framkalla niðurstöðurnar og því alveg jafn mikilvægir í mælingum. Greining á 

undirspurningu 1 sýndi að það er meiri áhersla lögð á áhrifavalda frekar en niðurstöður. Í 

greiningu á undirspurningu 2 kom hins vegar í ljós að það er minna einblínt á 

áhrifavaldana hjá völdum hópum þekkingarstarfsmanna. Þeir horfa meira á niðurstöðurnar 

frekar en áhrifavaldana. Niðurstöður eru mjög mikilvægar en það eru áhrifavaldarnir sem 

geta gert gæfu mun og knúið fram betri niðurstöður. Höfundur leggur því fram eftirfarandi 

módel sem lyftir áhrifavöldum á sama stall og niðurstöður (sjá mynd 19).  

Stefnan er lykillinn í rekstri fyrirtækja og ætti því að skilgreina hvaða niðurstöðum það eigi 

að ná. Á sama tíma þarf að skilgreina hvaða áhrifavalda þarf að styðja til þess að ná 

tilsettum og góðum árangri. Tengja þarf áhrifavaldana við niðurstöðurnar til þess að geta 

skilið niðurstöðurnar og haft betri stjórn á þeim. Áhrifavaldarnir sem höfundur þessarar 

ritgerðar skilgreindi eru fleiri heldur en niðurstöðurnar og er því mikilvægt að skilja allar 

hliðar málsins og hvað það er sem drífur ákveðna niðurstöðu. Þetta þarf að gera á öllum 

stigum í skipuritinu og því neðar sem komið er í skipuritið því nákvæmari verða 

mælikvarðarnir. Það sem skiptir mestu máli er að niðurstöðurnar og áhrifavaldarnir í þrepi 

1 skili sér í markmið og stefnu í þrepi 2 (þrep 1 er fyrir ofan þrep 2 í skipuritinu). Þrepin 

geta verið fleiri en 2 en hugmyndafræðin er sú að þrep 1 er efsta lagið í skipuritinu og svo 

koma þau koll af kolli eftir því hversu stór skipulagsheildin er. Sem dæmi getur þrep 1 

verið yfirstjórn og þrep 2 svið skipulagsheildarinnar. Ef haldið væri svo áfram gæti þrep 3 

verið deildir innan sviða skipulagsheildarinna á þrepi 2. Sem dæmi um notkun getur stefna 

fyrirtækisins í þrepi 1 verði sýn fyrirtækisins en stefnan í þrepi 2 getur verið í formi 

markmiða eða meiri rekstrarstefna heldur en í þrepi 1. Stefnan í þrepi 2 tengir mun meira 

við það umhverfi sem sá hluti skipulagsheildarinnar er í og einfaldar tengingu við 

áhrifavalda og niðurstöður sem eiga við á því þrepi. Áhrifavaldar og niðurstöður geta verið 

mismunandi eftir stefnu fyrirtækisins og því hvers eðlis fyrirtækið er, hvers konar starfsemi 

á sér stað auk annarra þátta sem líta verður til. Ástæða þess að ekki eru tekin fram sérstök 

einkenni er að gefa möguleika á fjölbreyttri notkun en hægt er að nota módel sem eru til í 

fræðunum eða skiptinguna í töflu 4 sem höfundur setti fram til hliðsjónar. Módelið er fyrst 

og fremst hjálpartól til að aðstoða við uppsetningu á árangursmælikerfi hjá 

þekkingarstarfsmönnum. 
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Í þessum kafla voru undirspurningar 1 og 2 greindar og niðurstöður settar fram. Einnig 

setti höfundur þessarar ritgerðar fram módel sem gæti hjálpað til við árangursmælingu 

þekkingarstarfsmanna. Í næsta kafla verður farið í umræður þar sem rætt verður við 

hjúkrunarfræðing, lögfræðing og hugbúnaðarverkfræðing. 

 

 

 

 

Mynd 19: Hugvitsflæði módel 

Þrep 1 

Þrep 2 
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5 Umræða 

Það gefur auga leið að erfiðara er að mæla þekkingarstarfsmenn heldur en t.d. verkamenn. 

Þar sem vinna verkamanna er t.d. mæld eftir því hversu mikið þeir framleiða á klukkutíma. 

Það er erfiðara að setja vinnu þekkingarstarfsmanna undir sama hatt. Hvernig er best að 

mæla þekkingarstarfsmann sem situr og hugsar í klukkutíma og kemur á endanum með 

frábæra hugmynd? Hafa verður samt í huga að tíminn sem fer í það að hugsa er svo miklu 

minni heldur en vinnan sem fer í að framkvæma hugmyndina. Módelin sem nú þegar eru til 

og voru skoðuð í þessari ritgerð einblína mikið á árangur fyrirtækisins eða 

skipulagsheildarinnar. Þekkingarstarfsmenn eru meira í skapandi vinnu á meðan andstæða 

þekkingarstarfsmanns er meira í vanafastri vinnu. Það gefur auga leið að það er erfiðara að 

mæla hugvit heldur en eitthvað sem er alltaf gert eins. Ekkert af módelunum sem skoðuð 

voru er eitthvað sérstaklega að mæla hugvit fólks enda er það mjög erfitt.  Höfundur 

þessarar ritgerðar hefur komist að því að mjög lítið er til um það hvernig 

þekkingarstarfsmenn eru árangursmældir almennt. Árangursmælingar hjá ýmsum hópum 

þekkingarstarfsmanna hafa verið kannaðar og gerð hafa verið módel eins og til dæmis hjá 

hjúkrunarfræðingum.  

Ákveðið var að ræða við fólk úr þessum þremur hópum þekkingarstarfsmanna til þess að fá 

smá innsýn í hvernig þessir hópar eru árangursmældir eða hvort þeir séu árangursmældir 

yfir höfuð og hvort það sé verið að fylgja einhverju ákveðnu módeli. Viðtölin voru einnig 

tekin með það í huga að sjá hvort niðurstöður þessarar ritgerðar væru að einhverju leyti 

marktækar. Viðmælendurnir verða ekki nafngreindir í ritgerðinni. Hjúkrunarfræðingurinn 

verður nefndur viðmælandi A, lögfræðingurinn verður nefndur viðmælandi B og 

hugbúnaðarverkfræðinigurinn verður nefndur viðmælandi C.  

Einkenni hjúkrunarfræðinga sem dregin voru fram í greiningunni voru gæði á 

þjónustu/vöru, kostnaður og þjálfun starfsfólks og lærdómur. Eftir að hafa talað við 

viðmælanda A kom ýmislegt fram sem styður niðurstöðu höfundar og einnig bættust við 

ýmis önnur atriði. 

Gæði á þjónustu/vöru er mikilvæg hjá hjúkrunarfræðingum og í viðtali við viðmælanda A 

kom fram að mistök í hjúkrun geta verið mjög alvarleg og því gífurlega mikilvægt að gæði 

þjónustunnar sé há. Gæði þjónustunnar felast einnig í því að fyglja ferlum og gera hlutina 

rétt. Mikilvægt er að skrifa niður nákvæmlega hvað hefur verið gert og hvenær, því ef 

eitthvað kemur uppá, eins og t.d. að sjúklingur er greindur vitlaust, sjúklingi eru gefin 

vitlaus lyf eða álíka sem leiðir til dauða þá er farið yfir öll gögnin og mikilvægt að þau séu 

rétt. Kostnaður er eitthvað sem viðmælandi A fann mjög vel fyrir að væri mælt. Nálar og 

sprautur sem voru notaðar voru taldar og það var alltaf fyrir framan hjúkrunarfræðingana 

hversu mikið væri búið að nota af þessum vörum. Kostnaður var á allra vörum og ekki 

hægt að komast hjá því að spila með sagði viðmælandi A. Þjálfun starfsfólks og lærdóm 

var ekki eins auðvelt að tengja við nefnir viðmælandi A. Hjúkrunarfræðingar eru þó sendir 

á námskeið til þess að réttlæta launahækkanir og til að gera þeim kleift að taka að sér 

stöður eins og t.a.m. stöðu vaktstjóra. Aðrir mælikvarðar komu ekki fram í fræðunum en 

viðmælandi A taldi mikilvægt að tala meira um sveigjanleika. Það er ekki auðvelt að mæla 
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sveigjanleika, en hægt er að bera starfsmann X og Y saman og segja hvor hefur meiri 

sveigjanleika. Viðmælanda A fannst sveigjanleiki vera eitthvað sem væri mikilvægt hjá 

hjúkrunarfræðingi. Hjúkrunarfræðingur fer úr einu í annað en þarf að standa skil á öllu, 

hann þarf að geta unnið á öllum tímum sólarhringsins, unnið lengur og tekið að sér 

aukavaktir. Hjúkrunarfræðingum sem voru tilbúnir að taka á sig aukavinnu og vera 

sveigjanlegir var hrósað mun meira. Hins vegar var lítið um sveigjanleika af hálfu 

vinnuveitenda þar sem aðstæður bjóða sjaldan upp á slíkt. Sveigjanleiki er því mjög 

mikilvægur hjá hjúkrunarfræðingum þótt það hafi ekki komið fram í fræðunum. 

Einkenni lögfræðinga sem dregin voru fram í greiningunni voru fjárhagslegur árangur, 

gæði þjónustu/vöru, nýting á auðlindum, ánægja viðskiptavina, framleiðni, ferlatími, 

kostnaður, tenging við stefnu, samanburður við þá bestu og þjálfun starfsfólks og 

lærdómur.  

Eftir að hafa talað við viðmælanda B kom í ljós að hann tengdi við flesta mælikvarða sem 

merkt hafði verið við hjá lögfræðingunum. Hvað varðar lögfræðistofu viðmælanda B þá 

tengdi hann við flesta af þessum mælikvörðum en hvað varðar suma mælikvarðana var 

hann sammála fræðunum en í einhverjum tilfella vantaði eitthvað upp á mælikvarðana í 

hans starfi. Einnig voru mælikvarðar sem fræðin höfðu ekki gert ráð fyrir sem spiluðu 

stóran þátt í árangursmælingu hjá viðmælanda B.  

Fyrst og fremst þá er viðmælandi B árangursmældur út frá mælikvarðanum sem höfundur 

þessarar ritgerðar kallar fjárhagslegur árangur og þar að baki liggja rukkanlegir tímar. Á 

lögfræðistofunni þar sem viðmælandi B vinnur notast þau við kerfi sem kallast Harvist og 

er það sett upp sem app í símanum. Þetta er kerfi sem heldur utan um alla vinnu 

viðmælanda B. Viðmælandi B skráir inn fyrir hvaða viðskiptavin hann er að vinna, hvað 

hann er að gera, hvers konar lögfræðistörf hann er að vinna og skráir tímana. Útseldu 

tímarnir eru þeir tímar sem öllu máli skipta og hver einasti tími er skráður. Viðmælandi B 

þarf að vera mjög nákvæmur í tímaskráningum og skráir hjá sér smáatriði svo sem að hann 

sé að skoða dómaframkvæmd út af ákveðnu máli fyrir ákveðinn einstakling og svo 

framvegis. Einnig getur viðmælandi B sett á tímateljara og setur hann í gang þegar hann fer 

út af stofunni og stöðvar hann þegar hann fer út úr dómsal. Eins og fram hefur komið er 

mjög mikilvægt að þessar skráningar séu nákvæmar. Það er líka vegna þess að í dómsmáli 

þá er lagður fram málskostnaðarreikningur og skýrsla og hver einasta mínúta útskýrð sem 

fór í málið og út frá því er dæmdur málskostnaður. Þegar viðmælandi B var spurður út í 

heiðarleika við skráningu þá sagði hann að hægt væri að skrá vinnu upp á 20 klukkustundir 

en afköstin eru t.d. bara hálf blaðsíða í word. Þá þarftu að geta svarað fyrir það en það er 

ekki forsvaranlegt. Ef þú vinnur hratt þá ertu að skrá færri tíma en ef þú vinnur hægt þá 

ertu að skrá fleiri tímar en það er ekki endilega góður mælikvarði á afköst. Viðmælandi B 

nefndi einnig að það er strangt eftirlit með þessum rukkanlegu tímum, það er vel fylgjst 

með hvað verið er að skrá og hans vinnu. Viðmælandi B tók sem dæmi að reynsla skiptir 

miklu máli. Nemarnir á stofunni eru ef til vill í 10 tíma með eitthvert ákveðið verkefni sem 

myndi taka reyndan lögfræðing 7 klukkutíma. Þessir rukkanlegu tímar lúta sama eftirliti og 

eru skoðaðir og þegar farið er yfir verkefnið hjá nemunum þá er vitað mál að hjá reyndum 

lögfræðingi tæki þetta verkefni einungis 7 klukkutíma og þá er bara rukkað í samræmi við 

það. Viðmælandi B stimplar sig ekki inn og út á daginn heldur er gert ráð fyrir því að hann 

vinni að meðaltali 6 tíma á dag. Viðmælandi B þarf að skrá alla tíma og allt sem hann gerir 

í appið en lágmarkstíminn sem hann skráir eru 15 mínútur þó svo að ein 

tölvupóstssamskipti taki einungis tvær mínútur. Viðmælandi B telur að þetta sé betri 

mælikvarði heldur en að stimpla sig inn og út þar sem þá sést betur að hvaða verkefnum 
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verið er að vinna. Haldið er mjög vel utan um allt sem þau gera vegna þess að þau þurfa 

alltaf að rukka tímana. Þetta var þungamiðja samtalsins þar sem árangursmæling hjá 

lögfræðingum snýst að lang mestu leyti um rukkanlega tíma og hinir mælikvarðarnir eru 

ekki eins sterkir en fljóta með. 

Mælikvarðinn sem bættist við og kom ekki fram í fræðunum um lögfræðinga er 

bónuskerfi. Viðmælandi B talaði um að það væri mjög mikið um bónusa. Það er greiddur 

bónus fyrir hvern rukkanlegan tíma sem unninn er og eru þeir fljótir að safnast upp þar sem 

lögfræðingar eru oftast í meira en 100% vinnu. Viðmælandi B taldi að bónuskerfa 

mælikvarðinn væri mjög sterkur þar sem hann fær bónus fyrir hvern einasta tíma sem hann 

selur umfram þessa X tíma sem hann á að skila á hverjum degi. Þegar talað er um selda 

tíma, þá er viðmælandi B ekki sjálfur að rukka tímana eða telja þá heldur vinnur hann 

einhverja X tíma sem stofan svo rukkar og það eru útseldir tímar. Viðmælandi B talar um 

að bónuskerfi sé sterkur mælikvarði en er ekki endilega góður mælikvarði því það er 

munur á því hvað þú skráir marga tíma á þig og hvað þú getur rukkað marga tíma. Ef það 

tekur 50 klukkutíma að útbúa stefnu sem ætti undir venjulegum kringumstæðum að taka 10 

klukkutíma þá er það ekki góð vinna en samt er búið að eyða svona miklum tíma í þetta. 

Með bónuskerfið þá er ýmist gert upp mánaðarlega, á þriggja mánaða fresti eða stundum 

einu sinni á ári. Þetta getur verið t.d. prósenta af vinnutímunum eða föst krónutala fyrir 

hvern tíma sem viðmælandi B selur umfram eitthvert X á mánuði. 

Viðmælandi B talaði einnig um að sveigjanleiki myndi skipta miklu máli en það var 

mælikvarði sem kom ekki fram í fræðunum. Lögfræðingur þarf að vera sveigjanlegur 

vegna þess að lagakerfið er mjög ósveigjanlegt. Ef skila á greinagerð sem ekki er tilbúin á 

tilsettum tíma þá getur það haft í för með sér alvarlegar afleiðingar svo sem að forsjármál 

tapast eða eitthvað annað þaðan af verra. Lögfræðingar þurfa að geta brugðist skjótt við og 

óvæntir atburðir geta komið upp hvenær sem er. Einnig var það mælikvarði eins og 

afhendingartími sem viðmælandi B benti á að væri mjög mikilvægur. Ef ekki er staðið við 

afhendingartíma þá er hætta á að menn missi lögmannsréttindi t.a.m. ef þú skilar ekki 

greinargerð fyrir dómi þegar á að taka til varna fyrir einhvern þá er litið svo á að 

viðkomandi hafi samþykkt kröfurnar sem að honum var beint. Einnig tekur viðmælandi B 

fram að það eru fáar starfstéttir með jafn ósveigjanlegan afhendingartíma sem getur haft 

afleiðingar í för með sér. Fyrr í þessari ritgerð var stutt umræða um það hvernig ferlatími 

og afhendingartími tengjast. Fræðin sýndu fram á mikilvægi þess að halda tímaáætlanir á 

ákveðnum verkum, sem stuðlar að því að hægt er að standa við afhendingatíma. Eftir 

viðtalið er þó ekki augljóst hvort sé mikilvægara ferlatíminn eða afhendingatíminn en að 

mati viðmælanda B er afhendingatíminn lögfræðingum að minnsta kosti jafn mikilvægur 

og ferlatíminn.  

Hvað varðar gæði þjónustu/vöru mælikvarðann þá tengdi viðmælandi B við hann og talar 

um að það sé í raun og veru ekki verið að mæla gæði þjónustu og vöru beint heldur talar 

hann um að orðsporið skipti miklu máli. Stofan er með orðspor fyrir að vera ótrúlega góð 

sem stundum er mælikvarði á það hvað hversu mörg dómsmál vinnast en sum mál er ekki 

hægt að vinna þannig að þetta getur verið erfitt. Viðmælandi B talar um að þetta sé mjög 

óáþreifanlegt. Gæði þjónustunnar skipta máli en þetta er svo ótrúlega huglægt. Viðmælandi 

B talar um að þetta sé eins og að mæla hversu góður heimspekingur þú sért.  

Ánægja viðskiptavina var einn af mælikvörðunum og þar undir var skilgreiningin hvort 

viðskiptavinir leituðu aftur til sama lögfræðings en fæstir þurfa oft á lögfræðingi að halda á 

lífsleiðinni svo þessi mælikvarði er ekki mjög sterkur. Hjá lögfræðingum þá er ferlatíminn 
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ákveðinn utanfrá. Lögræðingar fá fresti þ.e.a.s. tímaramma frá dómstólum. Oft er hægt að 

keyra málin hraðar en gert er en það þjónar litlum tilgagni að gera það. Þessi mælikvarði er 

ekki heldur mjög sterkur. 

Fyrirtækið sem viðmælandi B vinnur hjá reynir að vera ofarlega á lista yfir bestu fyritæki í 

heiminum og er þannig að bera sig saman við þá bestu. Þau eru ekki að bera sig saman við 

eitthvert fyrirtæki á Íslandi þar sem þeirra stefna er ólík stefnu flestra lögfræðiskrifstofa á 

landinu. Þegar viðmælandi B var spurður út í mælikvarðann tenging við stefnu þá talaði 

hann um að almennt séð eru lögfræðistofur ekki með stefnu. En tekur fram að stofan sem 

hann er á sé svolítið sérstök þar sem þau eru í UN Global Compact og eru með 

umhverfisstefnu en sú stefna hefur samt ekki bein áhrif á þeirra vinnu þannig séð en það 

hefur áhrif á málin sem þau taka að sér. Yfirleitt er markmiðið hjá fyrirtækjum bara að 

skila miklum hagnaði, peningalegum hagnaði. Það er mælikvarðinn fyrir flestar stofur. 

Þegar mælikvarðinn þjálfun starfsfólks og lærdómur var ræddur þá talaði viðmælandi B 

um að þarna vantaði mikið uppá hjá þeim. Yfirleitt eru lögfræðingar að drukkna í vinnu og 

þeir ná ekki að þjálfa starfsfólk eins vel og þeir myndu vilja. Lögfræðingum er yfirleitt 

kastað í djúpu laugina og þar þarft bara að læra að synda. Viðmælandi B talar um að hann 

fái verkefni sem hann les yfir fyrir nema með minni starfsreynslu. Viðmælandi B breytir 

og bætir verkefnið og sendir það til baka en hefur ekki tíma til að fara yfir alla punktana 

sem þurfti að laga með nemanum þannig að neminn fær engar útskýringar og á erfiðara 

með að draga lærdóm af mistökum sínum. Viðmælandi B talar um að það þyrfti að eyða 

meiri tíma í þetta en tíminn væri bara oft svo naumur. Í framhaldi af þessu bætir 

viðmælandi B svo við að það mætti vera með árleg stöðuviðtöl hjá starfsmönnum þar sem 

farið er yfir það sem þú ert að gera gott og það sem þú gætir bætt þig í. Á vinnuferli 

viðmælanda B hefur hann einungis einu sinni fengið svoleiðis viðtal og þá var bara sagt 

við hann að hann væri að standa sig vel og ekki orð um það meir. Viðmælandi B talar um 

að stofurnar séu yfirleitt svo litlar að stöðuviðtöl þjóni litlum tilgangi. Viðmælandi B talar 

um að reynslan skipti miklu máli og mikilvægt sé að læra hjá góðum lögræðingi með góða 

leiðsögn. Ef þú lærir hjá lögfræðingi sem er lélegur þá verður þú ekki góður lögfræðingur. 

Reynslan skiptir miklu máli og þjálfunin upp í það að verða góður lögfræðingur en hvernig 

þú mælir það er síðan mjög erfitt. 

Að lokum talar viðmælandi B um að það sé ótrúlega erfitt að mæla framleiðni 

þekkingarstarfsmanna. Það er gríðarlegur munur á t.d. dómskjölum frá góðum lögfræðingi 

sem hlotið hefur góða þjálfun og lögfræðingi sem er ný útskrifaður. Þegar þú útskrifast þá 

býrðu yfir ákveðinni þekkingu en þarft að læra að beita henni og þegar þú hefur lært að 

beita henni þá er mikill munur á. Viðmælandi B telur einnig að þetta hafli líka með orðspor 

innan stéttarinnar að gera. Þegar viðmælandi B fær skjöl og sér að þau eru vel unnin þá veit 

hann að þau er frá góðum lögfræðingi og bendir ef til vill á hann frekar en einhvern 

annann.   

Einkenni hugbúnðarverkfræðinga sem dregin voru fram í greiningunni voru fjárhagslegur 

árangur, gæði þjónustu/vöru, nýting á auðlindum, ánægja viðskiptavina, framleiðni, 

ferlatími, kostnaður og tenging við stefnu. 

Eftir að hafa talað við viðmælanda C kom í ljós að hann tengdi við flesta mælikvarðana 

sem merkt var við hjá hugbúnaðarverkfræðingum. Eins og með lögfræðingana þá er 

viðmælandi C fyrst og fremst árangursmældur út frá einkenninu fjárhagslegur árangur. Það 

sem liggur þar að baki er verðmætasköpunin fyrir fyrirtækið. Viðmælandi C sagði að 
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fyrirtækið ynni í stuttum sprettum þar sem markmiðin fyrir næstu 2-3 vikurnar væru sett. 

Að einhverju leyti eru þeir mældir eftir því hversu vel gengur að ná þeim markmiðum en 

þar sem markmiðin eru ákveðin af þeim sjálfum geta þeir að miklu leyti stýrt því.  

Fjárhagslegur árangur var einn helsti mælikvarðinn þeirra. Þeir voru með mynd af 

sölutengdum árangri vörunnar sem þeir voru að þróa og sáu hvar varan stóð gagnvart þeim 

markmiðum sem höfðu verið sett af stjórnendum. Ef þetta er sá mælikvarði sem birtur er 

starfsmönnum á hverjum degi verður hann að teljast helsti mælikvarðinn. Gæði á 

þjónustu/vöru var eitthvað sem viðmælandi C tengdi mikið við. Það er mikilvægt fyrir þá 

að skila af sér góðri vöru með fáum göllum. Hinsvegar er þetta ekki tekið saman hjá þeim 

og notað sem mælikvarði. Viðmælandi C sagði þó að vinnan væri flokkuð niður í vinnu á 

nýjum vörum og svo vinnu við að laga og bæta eldri vöru. Viðmælandi C sagði að best 

væri ef allur tíminn færi í nýjar vörur en það væri ekki raunhæft en hægt væri að hafa sem 

markmið. Nýting á auðlindum er skráð mjög vel hjá viðmælanda C. Hver einasti tími sem 

þeir leggja í verkefni er skráður. Tímar sem starfsmenn skila eru líka tengdir þeim 

verkefnum sem þeir fá greitt fyrir og því mikilvægt að halda þeim réttum. Ánægja 

viðskiptavina er ekki mæld sérstaklega hjá viðmælanda C sem vinnur sem forritari en hann 

fær upplýsingar um það frá aðila innan sama teymis sem sér um samskipti við 

viðskiptavini. Framleiðni er ekki eitthvað sem er mælt á einstaklings grundvelli hjá 

viðmælanda C. Munurinn á framleiðni og nýtingu auðlinda er túlkaður þannig að 

einstaklingar geta framleitt mismunandi mikið á sama tíma. Hjá viðmælanda C væri hægt 

að mæla hversu mikinn kóða þeir skrifa en það er ekki gert eins og staðan er í dag. 

Ferlatími kom nokkuð mikið fram í viðtalinu við viðmælanda C, þá sérstaklega í tengingu 

við sprettina sem þeir vinna í. Sprettir eru mikilvægir í þeirra vinnuferli og starfsmennirnir 

mældir eftir því hversu vel til tekst að ná settum markmiðum í sprettunum. Kostnaður er 

mjög mikilvægur mælikvarði fyrir skipulagsheildina. Viðmælanda C fannst hann þó ekki 

vera mældur út frá kostnaði. En störf forritara eru ólík og misjafnt hvort verið er að vinna 

rukkanlega vinnu eða ekki. Ef öll vinna sem unnin er á að vera rukkanleg, þá eru allir 

órukkanlegir en unnir tímar auka kostnaður sem hægt væri að færa niður á 

einstaklingsgrunn. Tengingu við stefnu talaði viðmælandi C um líka og skildi mikilvægi 

hennar. Hins vegar sá viðmælandi C ekki hvernig hans vinna var mæld samkvæmt 

stefnunni. Reynt er að eyða sem minnstum tíma í að laga útgefna vöru en eyða honum 

frekar í nýjar vörur en hann gat ekki sagt að það væri sérstakur stefnutengdur mælikvarði 

tengdur því. Þegar rætt var við viðmælanda C gat hann skilið að flóknara væri að 

árangursmæla þekkingarstarfsmenn heldur en þá sem ekki flokkast sem slíkir. Að mati 

viðmælanda C getur verið tímafrekt hjá forritara að undirbúa sig og finna þau hjálpartæki 

sem hann þarf að vinna með en á þeim tíma framleiðir hann í raun ekki mikið en síðan 

getur tekið stuttan tíma að skrifa sjálfan kóðann. Árangursmæling á meðan undirbúningur á 

sér stað er mjög erfiður og því líklega betra að meta árangur hjá þekkingarstarfsmanni í 

hugbúnaðargeira og líklega fleiri geirum til lengri tíma frekar en styttri. 

Þessi viðtöl voru mjög áhugaverð og skemmtileg og komu skemmtilega á óvart. Það virðist 

vera sem þekkingarstarfsmenn séu flestir árangursmældir út frá því sem er verðmætast fyrir 

fyrirtækið sem í raun kemur ekki á óvart. Það áhugaverðasta við niðurstöðurnar og viðtölin 

er að fræðin um árangursmælingu leggja meiri áherslu á áhrifavaldamælikvarða frekar en 

niðurstöðu mælikvarða en því betur sem valdir hópar voru skoðaðir því minna vægi virtust 

áhrifavaldar hafa. Greining 2 gaf til kynna að niðurstöðu mælikvarðarnir væru í meirihluta 

hjá völdum hópum og viðtölin gáfu það enn frekar til kynna að niðurstöðu mælikvarðarnir 

væru þeir sem horft er eftir. Hóparnir tengja við áhrifavalda einkennin líka, þó helst 
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lögfræðingurinn og hugbúnaðarverkfræðingurinn en ekkert er verið að mæla eða fylgjast 

með þeim atriðum innan fyrirtækja sem þeir vinna hjá.  

Þekkingarstarfsmenn vinna margslungin verkefni og því erfitt, ef ekki ómögulegt að alhæfa 

fyrir þann hóp. Það er samt óhætt að segja að hægt sé að byggja upp árangursmælingarkerfi 

sem mun virka fyrir þá einstaklinga sem eru þekkingarstarfsmenn ef ljóst er til hvers er 

ætlast af þeim. Ef stefnan er vel mótuð þá er hægt að mæla hver áhrif þeirra er á 

niðurstöðurnar en það sem mestu máli skiptir er hvernig þeir vinna til að framkalla 

niðurstöðurnar. Áhrifavaldarnir eru mjög mikilvægir til þess að geta stýrt því hvert þeir 

stefna og hvernig þeir vinna. Í viðtölunum kom upp það atriði að í einhverjum tilvikum 

getur myndast samkeppni á milli starfsmanna þar sem starfsmanni þykir mikilvægt að vera 

þekktur sem góður starfsmaður innan síns hóps (t.d. að hafa orðspor sem góður forritari). 

Hægt er að nýta þessa samkeppni innan hóps starfsmanna og með því að vera með skýra 

mælikvarða á áhrifavalda þá ætti að vera hægt að stýra þeirra vinnu nokkuð nákvæmt 

fylgjast með hvernig þeim gengur að uppfylla markmið fyrirtækisins og mæla niðurstöður. 

Áhrifavaldarnir ættu að vera nákvæmari mælikvarði á vinnuna hjá þekkingarstarfsmönnum 

en niðurstaðan. Niðurstaðan er í raun mælikvarði á það sem er liðið en áhrifavaldar eru 

betri til að sjá núverandi ástand eða jafnvel spáð fyrir framhald. 

Í ljósi niðurstöðu þessarar ritgerðar og umræðu þá er það umhugsunarvert allt það sem 

betur mætti fara í aðferðafræðum árangursmælingar. Niðurstöður ritgerðarinnar eru alveg 

skýrar að því leyti að áhersla hjá völdum hópum þekkingarstarfsmanna er lögð á það sem 

höfundur kaus að kalla niðurstöðu einkenni, en hægt væri að skýra það annað, eins og til 

dæmis framköllun á mynd, úrslitin í íþróttaleik eða jafnvel áfangastaður óvissuferðar. Hinn 

hlutinn af niðurstöðu ritgerðarinnar, að fræðin leggja meiri áherslu á þá þætti sem gera það 

að verkum að hægt sé að ná þessum niðurstöðum og höfundur kallaði áhrifavalda. Með því 

að nota sömu myndlíkingu og er notuð hér að ofan eru áhrifaþættir meira hvernig myndin 

var tekin, eins og til dæmis myndavélin sjálf, birtan, ljósopið og aðrir þættir eins og 

myndatökumaðurinn sjálfur sem skapar góða mynd. Það sama á við um íþróttaleik, það 

þarf að æfa sig, undirbúa sig og meta hver mótherjinn er. En sem mestu máli skiptir er að 

þegar búið er að framkalla myndina eða keppa íþróttaleik þá þarf að meta hvernig gekk, 

hvað hefði betur mátt fara og reyna aftur. Ef ekki er vitað hvernig var farið að síðast er 

erfitt að meta hvaða breytingar framkalla betri niðurstöðu. Þetta á nákvæmlega við í 

árangursmælingu líka og endurspeglar mikilvægi þess að meta það sem fer inn í ferlin (e. 

Input) til þess að geta bætt niðurstöðurnar (e. Output). 

Í þessum kafla var farið yfir það sem hjúkrunarfræðingur, lögfræðingur og 

hugbúnaðarverkfræðingur höfðu að segja og þeirra skoðunum og sýn varpað fram. Í næsta 

kafla og þeim síðasta verður farið yfir lokaorðin.  
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6 Lokaorð 

Í upphafi verkefnisins voru lagðar fram tvær undirspurningar til þess að leiða okkur áfram í 

niðurstöðu á rannsóknarspurningunni. Undirspurning 1 var: Hvernig er árangur mældur? 

og undirspurning 2 var: Hvernig er árangursmæling hjá hjúkrunarfræðingum, 

lögfræðingum og verkfræðingum? Rannsóknarspurningunni var svo varpað fram og 

hljóðar á eftirfarandi hátt: Hvernig eru þekkingarstarfsmenn árangursmældir ?  

Út úr greiningu á undirspurningum 1 og 2 kom í ljós að þekkingarstarfsmenn fylgja ekki 

einhverju einu módeli. Þekkingarstarfsmaður er stórt og víðamikið hugtak sem erfitt er að 

skilgreina. Samkvæmt því sem höfundur kynnti sér og hefur komist að við lestur fræðanna 

þá telur hann að þekkingarstarfsmenn búi yfir þekkingu og séu stöðugt að afla sér nýrrar 

þekkingar, miðla þekkingu og halda stanslaust áfram að efla fólk, þróa vöru og bæta ferla. 

Hver og einn hópur þekkingarstarfsmanna hefur tileinkað sér sín eigin einkenni og fylgja 

þeim. Það virðist vera að ekki sé til einhver ein aðferð til þess að árangursmæla 

þekkingarstarfsmenn enda geta þekkingarstarfsmenn unnið að ýmsum og ólíkum 

verkefnum. Það er ekki til einhver ein ákveðin mælistika til þess að árangursmæla 

þekkingarstarfsmenn. Þekkingarstarfsmenn virðast hins vegar vera árangursmældir en ekki 

með einhverri ákveðinni fyrirfram skilgreindri aðferð. Það getur vel verið að einhverjir 

hópar þekkingarstarfsmanna séu ekki árangursmældir yfir höfuð en höfundur þessarar 

ritgerðar telur að sá hópur sé þá frekar lítill.  

Í ritgerðinni var farið yfir 10 módel og úr þeim tilgreind 23 einkenni árangursmælingar 

sem eru notuð í verkfærum árangursmælingar. 14 af þessum einkennum voru greind sem 

áhrifavalda einkenni og 9 voru greind sem niðurstöðu einkenni þar sem áhrifavaldar fengu 

fleiri stig en niðurstöður. Í framhaldi af þessu væri mikilvægt og áhugavert að skoða 

ákveðna hópa af þekkingarstarfsmönnum af meiri nákvæmni til að kanna hvernig þeir eru 

árangursmældir. Þessir hópar sem valdir voru; hjúkrunarfræðingar, lögfræðingar og 

hugbúnarverkfræðingar virðast setja meiri áherslu á niðurstöðu einkenni frekar en 

áhrifavalda sem var þvert á hvað fræðin benda á. Að lokum bjó höfundur til módel sem 

hægt væri að nota til að aðstoða við uppsetningu á árangursmælikerfi hjá 

þekkingarstarfsmönnum þar sem áhrifavaldar fá meira vægi og sett á sama stall og 

niðurstöður. Í þessari ritgerð var að mestu leyti notast við ritrýndar heimildir en ekki farið í 

stöðluð viðtöl við stóran hóp þekkingarstarfsmanna innan ákveðins hóps. Ef farið væri í 

frekari rannsóknir á þessu efni þá er mælt með að farið verður í ítarlegri greiningu á 

ákveðnum hópum. Það gæti leitt í ljós betri myndi af þeim hópi og hægt væri að þróa 

módel fyrir hann til að aðstoða við árangursmælingu. Einnig væri gott að fara í verkefni 

sem fólgið væri í því að flokka hópa þekkingarstarfsmanna saman eftir einkennum. Það 

getur verið að margar starfsstéttir þekkingarstarfsmanna eigi margt sameiginlegt og gæti 

því sú flokkun verið fyrsta skrefið í því að kanna raunverulega árangursmælingu innan 

þeirra sameiginlega hóps og þannig búið til nokkuð almennt árangursmælingartæki fyrir 

þekkingarstarfsmenn. 
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