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Útdráttur 

Það kann að virðast augljóst að fyrirheit um bónusgreiðslur eða fjárhagslega 

umbun gegn ákveðnum árangri, séu öflug hvatning fyrir starfsfólk. Margir 

fræðimenn hafa hinsvegar bent á að ekki sé allt sem sýnist í þeim efnum og margt 

geti farið úrskeiðis. Það er að mörgu að huga þegar fyrirtæki hyggjast nýta sér 

hvatakerfi og vert er að skoða vel og gera sér grein fyrir kostum og göllum slíkra 

kerfa. Hverjar eru mögulegar aukaverkanir við að innleiða launahvatningakerfi í 

framlínudeild fyrirtækisins, hvað þarf launahvatinn að vera hár svo hann skili 

tilætluðum árangri og á að hvetja einstaklinga eða heilu deildirnar. 

 

Höfundur leitaði svara við þessum spurningum ásamt fjölmörgum öðrum 

sem tengjast viðfangsefninu. Meginmarkmið rannsóknarinnar var þó að skoða 

hvernig hugmyndafræðin beyond budgeting leggur til varðandi hvatakerfi. Hvaða 

aðferðum best sé að beita varðandi innri og ytri hvatningu starfsfólks með það að 

markmiði að efla innri og ytri hvata starfsfólks og stuðla að helgun gagnvart 

verkefnum og fyrirtækinu. Með hliðsjón af hugmyndafræði beyond budgeting, 

helstu hvatakenningum og fyrirliggjandi rannsóknum, framkvæmdi höfundur 

rannsókn. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að svara 

aðalrannsóknarspurningu ritgerðarinnar: Nýta íslensk fyrirtæki sér fyrirliggjandi 

rannsóknir og þekkingu hvað varðar hvatakerfi? 

Niðurstaðan bendir til þess að fyrirtæki séu að nýta sér fyrirliggjandi þekkingu að 

mörgu leiti og sér í lagi hvað varðaðar innri hvatningu. 
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The old man‘s plan 
 
„An elderly man endured the insults of a crowd of ten-years-olds each day as they 

passed his house on their way home from school. One afternoon, after listening to 

another round of jeers about how stupid and ugly and bald he was, the man came 

up with a plan. He met the children on his lawn the following Monday and 

announced that anyone who came back the next day and yelled rude comments 

about him would receive a dollar. Amazed and excited, they showed up even earlier 

on Tuesday, hollering epithets for all they were worth. True to his word, the old 

man ambled out and paid everyone. „Do the same tomorrow,“ he told them, „and 

you will get twenty-five cents for your trouble.“ The kids thought that was still 

pretty good and turned out again on Wednesday to taunt him. At the first catcall, 

he walked over with a roll of quarters and again paid off his hecklers. „From now 

on,“ he announced, „I can give you only a penny for doing this“. The kids looked at 

each other in disbelief. „A penny?“ they repeated scornfully. „Forget it!“ And they 

never came back again“ (Kohn Alfie, 1999) 
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1 Inngangur 

Áætlun gamla mannsins í sögunni hér að framan gekk fullkomlega upp og lýsir 

hún því hvernig hann ákvað að beita ytri hvatningu, í formi peninga, til þess að 

draga úr innri hvata barnanna. Um leið og dregið var úr ábatanum af hegðuninni 

misstu börnin áhugann á verkefninu, innri hvati fyrir hegðuninni var farin (Kohn 

Alfie, 1999). Sálfræðingurinn Alfie Kohn heldur því fram í bók sinni Punished by 

Rewards að ytri hvatning dragi úr innri hvata einstaklinga. Þarna styðst hann 

meðal annars við rannsókn sem Edward Deci gerði á sjöunda áratug síðustu aldar 

en fleiri atferlisrannsóknir sem á eftir komu styðja við þessa fullyrðingu hans 

(Deci, 1975; Kohn Alfie, 1999). 

Það kann að virðast augljóst að fyrirheit um bónusgreiðslur eða fjárhagslega 

umbun gegn ákveðnum árangri, séu öflug hvatning fyrir starfsfólk. Margir 

fræðimenn hafa hinsvegar bent á að ekki sé allt sem sýnist í þeim efnum og margt 

geti farið úrskeiðis. Kohn (1999) er einn þeirra sem hefur fjallað um hin neikvæðu 

áhrif launahvata en hann hefur haldið því fram að starfsfólki sé „refsað með 

launaumbun“ (e. punished by rewards). Hann hefur varað fyrirtæki við því að 

tengja saman einstaklingsbundinn árangur og fjárhagslega umbun, vegna 

neikvæðra áhrifa sem það getur skapað.  Þó að launahvatar geti verið hvetjandi, 

þá geta þeir líka dregið úr innri hvata starfsfólks gagnvart störfum sínum og auk 

þess getur launahvati stuðlað að óæskilegri hegðun hjá starfsfólki (Robbins & 

Judge, 2013). Sálfræðingurinn Edward Deci (1975) hélt því fram að: „Ef þú lætur 

umbun starfsfólks snúast um tiltekinn árangur fremur en hegðun, þá segja 

rannsóknir okkur að fólk muni fara stystu leið til þess að ná tilætluðum árangri“. 

Þetta er í samræmi við almenna þekkingu atferlisfræðinnar sem segir að það sé í 

eðli sérhverrar lífveru að fara ávallt stystu leið að stærsta bitanum (Deci, 1975; 

Moradi, Salehi, & Zamanirad, 2015; Robbins & Judge, 2013). Annað dæmi er ef 

stjórnendur fá bónusgreiðslur ársfjórðungslega, á grundvelli gengi hlutabréfa, þá 

er hættan sú að þeir þjóni einungis sínum persónulegu skammtímahagsmunum og 

hunsi eða jafnvel vinni gegn langtímahagsmunum fyrirtækisins með óæskilegri 
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hegðun og þar með myndast svokallaður umboðsvandi sem farið verður betur yfir 

síðar (Robbins & Judge, 2013).  

1.1 Aðferðarfræði 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvatakerfi og þau skoðuð með gleraugum 

beyond budgeting hugmyndafræðinnar. Markmiðið með ritgerðinni er að varpa 

ljósi á hvaða leiðir eru árangursríkastar, samkvæmt hugmyndafræðinni,  og kanna 

hvað beri að varast þegar kemur að innri og ytri hvatningu starfsfólks. Í því skyni 

mun höfundur skoða þær hvatakenningar sem hugmyndafræðin styðst helst við. 

Farið verður yfir hvaðan þessi hugmyndafræði er sprottin, fyrir hvað hún stendur 

og hver helstu gildin eru. Rannsókn höfundar snýr að því hvort fyrirtæki nýti sér 

fyrirliggjandi þekkingu fræðimanna hvað varðar hvatningu og hvata starfsfólks. 

Til þess að fá innsýn í stöðuna eins og hún er í dag tók höfundur viðtöl við fimm 

ólík fyrirtæki af ýmsum stærðum. Eitt olíufélag á íslenskum hlutabréfamarkaði, 

tvær bankastofnanir í ríkiseigu og tvö fyrirtæki í einkaeigu, annað er rótgróið 

fyrirtæki sem framleiðir og selur fatnað og hitt er sprotafyrirtæki á sviði hátækni.  

Dan Pink (2009) sagði í vinsælum TED fyrirlestri þar sem launahvatar voru 

til umfjöllunar: „There's a mismatch between what science knows and what business 

does“ (Pink, 2009). Þessi fullyrðing Pink er hluti af umfjöllunarefni þessarar 

rannsóknar. 

Í þessari rannsókn þá mun höfundur leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hver er hugmyndafræði beyond budgeting hvað varðar 

hvatakerfi? 

 

 Nýta fyrirtæki á Íslandi sér rannsóknir og fyrirliggjandi 

þekkingu á markmiðasetningu, stýringu og notkun hvatakerfa? 
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1.2 Tilgangur og markmið 

Rannsókninni er ætlað að gefa innsýn í hugmyndafræði beyond budgeting, það er 

að segja hvaðan hún kemur og hvert hún stefnir. Fyrsta markmið verkefnisins er 

að auka skilning stjórnenda fyrirtækja á Íslandi á mismunandi hvatakerfum og 

hvað rannsóknir hafa leitt í ljós varðandi mismunandi útfærslur á hvata og 

umbun. Annað markmið er að fjalla um gagnrýni á hvatakenningar og hvatakerfi 

til þess stjórnendur geti tekið upplýstari afstöðu varðandi hvatakerfi og ekki síst 

að átta sig á þeim oft leyndu hættum sem reynslan hefur kennt okkur að fylgi 

ákveðnum hvatakerfum. Dan Pink komst ágætleg að orði í TED fyrirlestri árið 

2009, þar sem hann var að fjalla um hvatningu og hvata „Það er misræmi á milli 

þeirrar vitneskju sem vísindin hafa aflað og þess sem fyrirtækin 

framkvæma“(Pink, 2009). Dan er á þeirri skoðun að mörg fyrirtæki séu ekki að 

nýta sér fyrirliggjandi þekkingu og eru margir sammála honum. Það gefur ríka 

ástæðu til þess að gera rannsókn á þessum málaflokki til upplýsinga fyrir 

atvinnulífið. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla sem tengjast allir viðfangsefninu og eiga að gefa 

lesandanum innsýn í ýmsa eðlisþætti hvatakerfa með hliðsjón af sýn beyond 

budgeting. Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur þar sem sleginn er tónninn 

fyrir umfjöllunarefni ritgerðarinnar og greint frá rannsóknarspurningum. Í 

öðrum til fjórða kafla er fræðileg umfjöllun ritgerðarinnar. Annar kafli fjallar um 

hvatningu, hugtakið útskýrt og svo er fjallað um helstu kenningasmiði 

hvatakenninga. Í þriðja kafla er stuttlega fjallað um hvatakerfi og mismunandi 

útfærslur á slíkum kerfum ásamt því að rýna í til hvers slík kerfi eru notuð. 

Hugtakið umboðsvandi er útskýrt, farið yfir nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á hvatakerfum og fjallað um skiptar skoðanir sem fræðimenn og aðrir hafa 

á hvatakerfum. Í fjórða kafla er beyond budgeting hugmyndafræðin útskýrð, 

hvaðan hún kemur, hvað hún stendur fyrir og litið verður til framtíðar. Farið er 

yfir gildi hugmyndafræðinnar og þau útskýrð og kastljósinu sérstaklega beint að 

þætti umbunar (e. rewards) í hugmyndafræðinni. Útskýrt er hvernig innleiðing á 
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kerfinu gengur fyrir sig í raunheimi og helsti ávinningur sem fyrirtæki geta haft 

af innleiðingu þessa kerfis. Í sjötta kafla er fjallað um aðferðarfræði 

rannsóknarinnar, ásamt undirbúningi og rannsóknaraðferðinni sem höfundur 

beitti. Sjötti kafli er úrvinnsla og greining viðtala og fjallað um  fimm meginþemu; 

innri hvatningu, ytri hvatningu, sanngirnissjónarmið, endurgjöf og 

markmiðasetningu. Sjöundi kafli fjallar um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

Í áttunda kafla eru umræður en þar fjallar höfundur um helstu niðurstöður og ber 

þær saman og setur í samhengi við fræðilegu umfjöllunina og rannsóknir. Að 

lokum mun höfundur skoða niðurstöður út frá rannsóknarspurningu og velta upp 

áhugaverðum atriðum sem vert væri að skoða betur með frekari rannsóknum. 
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2 Hvatning  

Hugtakið hvatning (e. motivation) hefur verið skilgreint sem: „Aðferð til þess að 

örva metnað og áhuga starfsfólks í þá átt að vilja standa sig vel í vinnu sinni með 

það að leiðarljósi að fyrirtækið nái markmiðum sínum“ (Robbins & Judge, 2013).  

Hugtakið hvatning, tilgangur þess og gildi hefur verið mikið rannsakað í 

gegnum tíðina og margar starfshvatakenningar verið settar fram. Einhverjar 

þeirra hafa notið vinsælda og eru almennt vel þekktar á meðal stjórnenda 

fyrirtækja. Meðal fræðimanna eru mjög skiptar skoðanir um hagnýtingu þess fyrir 

fyrirtæki og hluthafa að umbuna starfsmönnum með því að tengja 

árangurstengdan kaupauka við laun. Bent hefur verið á að stjórnendur sem kynna 

sér vel ólíkar kenningar eru líklegri til þess að taka betri ákvarðanir um val á 

starfshvatakerfi miðað við aðstæður og eðli fyrirtækisins. Ljóst er að til eru 

margar leiðir að því að beita hvatningu til þess að örva starfsmenn til góðra verka 

og er mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir því að sumar kenningar 

geta átt við fyrirtækið og aðrar alls ekki (Hughes, Ginnet, & Curphy, 2005). 

Hvatning örvar ákveðna hegðun hjá starfsfólki og hvetur það til góðra verka 

(Milkovich, Newman, & Gerhart, 2010). 

Stephen P.Robbins og Timothy A. Judge sögðu í bók sinni Organizational 

behavior, að til þess að átta sig á hvatningu í mismunandi aðstæðum þá sé gott að 

hafa í huga að sumir einstaklingar geti verið sjálfs-árangursdrifnir (e. self 

motivated). Dæmi um slíkan einstakling væri nemandi sem á í erfileikum með að 

lesa texta í kennslubók í meira en 20 mínútur. Sami nemandi gæti hinsvegar lesið 

heila Harry Potter bók á einum degi. Þörfin fyrir hvatningu er breytileg eftir 

einstaklingum og aðstæðum (Robbins & Judge, 2013).  

Hvatning snýst ekki einvörðungu um að leggja hart að sér, heldur snýst hún 

líka um sjálfsmat starfsmannsins. Eins og margar kannanir sýna, á bandarískum 

vinnumarkaði, þá er starfsánægja og helgun mjög lítil þrátt fyrir mjög almenna 

notkun á launahvatakerfum (Kohn Alfie, 1999). 
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2.1 Helstu hvatakenningar 

Í þessum hluta verða helstu hvatakenningum gerð skil, sagt verður frá höfundum 

þeirra og tæpt verður á helstu gagnrýni sem kenningarnar hafa fengið. Í marga 

áratugi hafa fræðimenn gert rannsóknir á atferlisfræði og lagt fram kenningar 

sem ætlað er að varpa ljósi á þarfir og hegðun einstaklinga í mismunandi 

aðstæðum. Slíkar kenningar hafa verið flokkaðar í þarfakenningar (e. needs 

theories), hegðunarkenningar (e. behavior-based theories), starfshönnunar-

kenningar (e. job design theories) og skynsemiskenningar (e. rational theories). 

Þrátt fyrir að þessar kenningar nálgist viðfangsefnið frá mismunandi 

sjónarhornum, þá gefa þær okkur samanlagt nokkuð heildstæða sýn á mannlegt 

eðli og mannlegar þarfir í mismunandi aðstæðum. Fæstar þær kenningar sem 

hlotið hafa brautargengi og þótt standast skoðun, hafa alveg sloppið við gagnrýni 

og sýnist sitt hverjum þegar kemur að þeim. Segja má að kenningar innan sama 

flokks bæti hver aðra upp. Dæmi um slíka þróun er þarfakenning Maslow sem er 

ein útbreiddasta þarfakenningin, en fræðimenn sem á eftir Maslow komu 

leituðust við að endurbæta kenninguna með tilliti til ágalla sem þeir töldu vera á 

kenningu Maslow (Hughes o.fl., 2005). 

Þeir leiðtogar og stjórnendur sem hafa þekkingu á mismunandi 

hvatakenningum eru líklegri til þess að taka betri ákvarðanir um hvaða leiðir eigi 

að fara til þess að hvetja starfsfólk áfram og viðhalda starfsánægju (Hughes o.fl., 

2005). Kenningar um starfshvatningu hafa þróast með það að leiðarljósi að 

ánægður starfsmaður skili meiri afköstum en óánægður (Brooks, 2003). Hægt er 

að færa rök fyrir að ánægja í starfi sé afleiðing af hvatningu, þó svo að margir aðrir 

þættir spili inn í þá breytu eins og verður rakið hér að aftan (Robbins & Judge, 

2013).  
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Kenning Kennismiður Kjarni kenningar

Þarfakenningin                                    
(e. hierarchy and need theory )

Maslow                    
(1954)

Þörfum skipt í fimm stig: Grunnþarfir,  
félagslegar þarfir, viðurkenningarþörf, 
lífsfylling.

Árangurshvatakenningin                 
(e. achievement motivation theory)

McClelland                  
(1973)

Þarfir skiptast í þrennt. Þarfir til afreka, 
valda og tengsla.

Markmiðakenning                              
(e. goal setting theory)

Latham og Locke        
(1979)

Fólk upplifir innri hvatningu ef það setur 
sér krefjandi markmið og fær endurgjöf.

Tvíþáttakenningin                                
(e. two factor theory)

Herzberg                   
(1959)

Hvatningu er skipt í innri- og ytri hvata. 
Áhrif starfsánægju á innri hvatningu 
starfsmanna.

Starfseinkennalíkanið                      
(e. job characteristics model)

Hackman og Oldham                         
(1980)

Fimm kjarnaþættir starfs: Fjölbreytt 
verkefni, skilningur á markmiðum,  
mikilvægi verkefnis, sjálfstæði í starfi, 
endurgjöf.

Jafngildiskenningin                              
(e. equity theory)

Adams                          
(1965)

Kenningin leggur áherslu á að draga úr 
óréttmæti. Fólk ber framlag sitt og 
afrakstur við aðra.

Væntingarkenningin                                
(e. vrooms expectancy)

Vroom                        
(1964)

Maðurinn er skynsemisvera og lætur 
skynsemina ráða. Kenningin skiptist í 
framlag, frammistöðu og umbun.

Helstu starfshvatakenningar

Þarfakenningar (e. needs theories)

Hegðunarkenningar (e. behavior-based theories)

Starfshönnunarkenningar (e. job design theories)

Skynsemiskenningar (e. rational theories)

 

Mynd 1: Starfshvatakenningar (Riggio, 2003)                   

2.1.1 Þarfakenning Abraham Maslow  

Bandaríski sálfræðingurinn Abraham Maslow kom fram með þarfakenninguna (e. 

hierarchy of needs theory) árið 1943. Hann setti kenninguna fram á myndrænan 

hátt og bjó til þarfapíramída þar sem hann skipar líffræðilegum grunnþörfum 

hvers einstaklings í fimm þrep. Í neðsta þrep píramídans setti hann frumþarfir 

svo sem þörfina fyrir mat, vatn og hvíld. Í næsta þrep setti hann öryggi eins og 

þörfina fyrir húsaskjól og klæði. Í þriðja þrepinu eru félagslegar þarfir 

einstaklings svo sem þörfin fyrir félagsskap og umhyggju. Í fjórða þrepinu eru 

þarfir fyrir viðurkenningu svo sem virðingu og hvata. Í fimmta þrepinu eru svo 
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þarfir fyrir lífsfyllingu svo sem frelsi, frítími og lífssköpun (Hughes o.fl., 2005; 

Maslow, 1943). Til nánari skýringar má sjá þarfapíramída Maslow á mynd 4. 

  

Þarfapíramídi Maslow (Riggio, 2008) 

Þarfakenning Maslow er ein af þekktustu hvatakenningum sem komið hafa fram. 

Kenningin er talin vera grunnur undir flestar þær hvatakenningar sem á eftir 

komu. Kenning Maslow er enn í dag notuð til grundvallar hvatakerfum hjá 

mörgum fyrirtækjum víða um heim. Þarfakenningin hefur líka verið gagnrýnd og 

hafa gagnrýnendur meðal annars bent á það að kenningin skilgreini enga þætti 

sem gætu haft áhrif á þarfir, sem dæmi að ein þörf geti haft áhrif á aðra þörf, með 

tilliti til aldurs og þeirra þarfa sem reynt er að uppfylla. Muchinsky hélt því fram 

að þarfakenningin snerist meira um staðhæfingar Maslow um mannlegt eðli, 

fremur en niðurstöður rannsókna (Muchinsky, 2006).  

2.1.2 Tvíþáttakenning Frederick Herzberg  

Frederick Herzberg setti fram tvíþáttakenninguna (e. the motivator-hygiene 

theory) eða (e. two factor theory) árið 1959. Kenningunni er ætlað að sýna fram á 

þá áhrifavalda sem hafa áhrif á ánægju annars vegar og óánægju einstaklinga hins 

vegar (Armstrong, 2009). 
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Herzberg skipti hvatningu í tvo flokka; innri hvatningu (e. intrinsic 

motivators) og ytri hvatningu (e. estrinsic motivators). Innri hvati er huglægur og 

snýst um persónulegan metnað og hvata hjá einstaklingi til þess að standa undir 

væntingum sem og þörf fyrir viðurkenningu og þörf hans til að tryggja sér og 

sínum afkomu með störfum sínum. Ytri hvati kemur út ytra umhverfinu og getur 

verið ýmist letjandi eða hvetjandi. Dæmi um ytri hvata getur verið umbun eða 

jákvæð styrking í formi kaupauka, verðlauna í íþróttum, hærri launa eða betri 

einkunna, svo dæmi séu tekin. Það geta líka verið ógnanir í ytri hvatningu eins og 

slæmur stjórnandi eða atvinnumissir. Það er mikilvægt ef beita á ytri hvatningu 

að starfsmaðurinn sjái að góður árangur í starfi leiðir af sér umbun (Riggio, 2003; 

Robbins & Judge, 2013)  

Tvíþáttakenning Herzberg hefur verið 

sannreynd af fræðimönnum nútímans og 

þykir hún hafa staðist vel tímans tönn en hún 

hefur þó verið uppfærð í einstökum þáttum 

miðað við nýjustu þekkingu og er í dag ein 

útbreiddasta kenningin þegar kemur að 

útskýringum á tengslum starfshvata og 

starfsánægju (Christine Lundberg, Anna 

Gudmundsson, & Tommy D. Andersson, 

2009). Þættir sem geta skapað starfsánægju, 

séu þeir til staðar, eru hvatar (e. motivators) og 

þættir sem geta skapað óánægju í starfi, séu þeir ekki til staðar eru hollustu-, 

hreinlætis- og heilsuverndarþættir ásamt vinnuaðstæðum (e. hygienes). Herzberg 

hélt því fram að ef heilsuverndarþættir eru fullnægjandi þá skapi það ánægju í 

starfi. Hvatar hafa hvetjandi áhrif á starfsfólkið og skapa ánægju (Riggio, 2003; 

Robbins & Judge, 2013). Herzberg hélt því fram að til þess að skapa starfsánægju 

meðal starfsfólks þá þurfi að gæta þess að þættir heilsuverndar séu fullnægjandi 

og að fólk hafi hvata af því að skila góðu starfi, en það sé ekki nóg að huga bara að 

öðrum þættinum til þess að skapa ánægju (Riggio, 2003). 

Mynd 2: Hvatninga- og viðhaldsþættir 

Herzberg (Riggio, 2008) 
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2.1.3 McGregor kenningar: X og Y  

Douglas McGregor kom fram með kenningu X (e. theory X) og kenning Y (e. theory 

Y), árið 1960. Kenningarnar fjalla um tvær andstæðar aðferðir til þess að hvetja 

og stjórna starfsfólki. McGregor taldi kenningu Y bera með sér grundvöll að 

góðum stjórnunaraðferðum. Hann sagði að starfsmenn væru ekki bara tannhjól í 

vélbúnaði fyrirtækis, en það er einmitt trú þeirra fyrirtækja sem flokkast undir 

kenningu X (Boddy, 2008). Kenningar McGregor snúast um það hvernig 

stjórnendur meta hvatningu og hvað hvetur fólk áfram til góðra verka. Með 

skilningi stjórnanda á því hvernig hann getur haft áhrif á hegðun fólks, getur hann 

aðlagað aðferðir sínar þannig að þær verði hvetjandi fyrir starfsmennina. Þannig 

getur stjórnandi stýrt fyrirtæki eða verkefni með skilvirkari hætti (Armstrong, 

2009; Boddy, 2008). 

Kenning X, leggur áherslu á framleiðni, gerir ráð fyrir að starfsmenn hafi 

náttúrulega engan innri hvata og leitist við að vinna eins lítið og þeir komist upp 

með. Samkvæmt þessari kenningu verða stjórnendur að fylgjast vel með 

starfsfólki og grípa fljótt inn í ef ástæða þykir, svo að hlutirnir gangi vel fyrir sig. 

Þetta viðhorf endurspeglar þá trú stjórnenda að hafa verði taumhald á þeirri 

tilhneigingu fólks að forðast vinnu. Kenning X endurspeglast í viðhorfi 

framleiðslufyrirtækja á seinni hluta nítjándu aldar (Armstrong, 2009; Boddy, 

2008).  

 Kenning Y, fjallar um það sem við þekkjum í dag sem þjónandi forystu, eða 

dreifistýrða stjórnun. Þessi kenning gerir ráð fyrir að fólk noti sjálfstæði sitt í 

vinnu og metnað til þess að klára verkefni sín og ná starfsmarkmiðum, vegna þess 

að fólk er skuldbundið þessum verkefnum. Þessi kenning gengur út frá því að 

starfsmenn séu ánægðir í starfi og séu skapandi. Stærsta verkefni stjórnanda í 

svona kerfi er að tryggja það að fólk hafi trú á og sé skuldbundið verkefnunum 

(Armstrong, 2009; Boddy, 2008).  



 

23 

 

 

Mynd 3: Kjarnaþættir í kenningum X og Y  (Armstrong, 2009) 

2.1.4 Jafngildiskenning Adams  

Jafngildiskenning (e. equity theory) J. Stacey Adams (1965) fjallar um að hvatning 

hafi meiri áhrif á fólk ef það upplifir sanngirni og finnur að það eigi sömu 

möguleika og aðrir. Rétt eins og í þarfakenningu Maslow og tvíþáttakenningu  

Herzberg, þá fjallar Adams um þarfir og hvatningu en hann bætir við sanngirni 

(Robbins & Judge, 2013). Starfsfólk mælir og ber saman framlag sitt í starfi og 

hvað það fær til baka fyrir ómakið. Starfsfólk gerir samanburð sín í milli varðandi 

t.d. launakjör, stöðuveitingar og ábyrgð í starfi. Upplifi starfsmaður að hann beri 

meira út bítum en samstarfsaðilar verður hann áhugasamari og leggur harðar að 

sér. Hið gagnstæða gerist þegar starfsmaður upplifir að hann beri minna úr bítum. 

Það leiðir til lakari afkasta og aukinna fjarvista. Þetta þýðir, samkvæmt Adams, að 

útivinnandi móðir gæti sætt sig við að hún fái lægri laun en samstarfsfólk hennar, 

gegn því að hún hafi sveigjanlegan vinnutíma (Armstrong, 2009; Robbins & Judge, 

2013).  

Kjarninn í kenningunni er að ef jafnræði ríkir á milli starfsfólks og komið 

er fram við það af sanngirni, þá upplifir starfsfólk hvatningu sem leiðir til meiri 

starfsánægju og afkasta. Sanngirnismælikvarðar tveggja einstaklinga í sömu 
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stöðu og með sömu reynslu kunna þó að vera mismunandi hjá hvorum fyrir sig 

(Armstrong, 2009; Robbins & Judge, 2013). 

Starfsmaður sem kemst að því að hann er á lakari kjörum og jafnhæfur 

samstarfsmaður gæti brugðist við með tvennum hætti, annaðhvort að hann leggi 

minna á sig eða hann leggi harðar að sér til þess að eiga kost á hærri launum. Þegar 

skortur er á hvatningu þá getur tvennt gerst; að upplifun starfsfólk sé þú að það 

beri minna úr bítum en það á skilið eða að starfsfólk telji sig hafa skilað meiri 

árangri en samstarfsfólkið. Kröfur og væntingar starfsfólks til verkefna, umbunar 

og launa eru í hlutfalli við menntun, þekkingu og hæfi (Riggio, 2007). 

2.1.5 Væntingarkenning Vroom  

Victor H. Vroom kom fram með væntingakenningu sína (e. Vroom‘s expectancy) 

árið 1964 og hefur kenningin verið um áratugaskeið ein útbreiddasta 

hvatakenningin á sviði vinnusálfræði (Muchinsky, 2006; Vroom, 1964).  

Kenningin tekur á mannlegum vitsmunum og fjallar um manninn sem 

skynsemisveru, það er að hann láti skynsemina ráða í öllum gjörðum og 

ákvörðunum. Sérhver starfsmaður veit hvernig frammistaða hans í starfi hefur 

áhrif á þau laun og umbun sem hann fær þannig að hvatinn kemur innan frá og er 

drifinn áfram af skynsemi viðkomandi (Muchinsky, 2006).  

Kenningunni er skipt í þrjár meginathafnir; framlag, frammistöðu og 

afrakstur en uppskeran er í fullkomnu samræmi við það hvernig viðkomandi 

hefur sáð. 

Til þess að einstaklingur upplifi hvatningu og leggi hart að sér þá verður að 

hafa vissu fyrir því að með góðri frammistöðu fái hann umbun. Með því móti 

skapast tenging á milli þessara tveggja þátta. Það er einnig mikilvægt að 

einstaklingurinn upplifi að væntingar séu gerðar til hans og hann viti hvað þurfi 

að leggja af mörkum svo hann leggi sig fram við að ná tilætluðum árangri. Ef 

upplifun einstaklingsins eru að það séu engar væntingar gerðar, þá er búið að 
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aftengja frammistöðu frá erfiði og ekki til neins að leggja meira af mörkum en 

þurfa þykir (Muchinsky, 2006; Vroom, 1964). 

 

Mynd 4: Væntingalíkan Vrooms (Kreitner, 2004) 

Helsta gagnrýni á kenningu Vrooms snýr að því að kenningin gangi út frá því 

að einstaklingar séu í eðli sínu skynsemisverur þegar kemur að ákvörðunartöku 

(Boddy, 2008). Reynslan sé hins vegar sú að fólk sé almennt misskynsamt og ekki sé 

hægt að alhæfa að fólk taki ávallt skynsamlegar ákvarðanir (Riggio, 2007). Það getur 

verið æði misjafnt hvað fólki finnst skynsamlegt að gera undir sömu kringumstæðum, 

þannig að fólk fer mismunandi leiðir að ákvarðanatöku.  

2.1.6 Árangurshvatakenning McClelland  

David Clarance McClelland lagði stund á rannsóknir á þörfum einstaklinga fyrir 

hvatningu og árangri. Hann kom fram með árangurshvatakenningu (e. human 

motivation theory) sína árið 1973. Í kenningu sinni skilgreinir hann þrjár 

meginhvatir í fari einstaklinga og segir að sérhver manneskja hafi eina af þessum 

þremur hvötum sem drifkraftinn í sínu persónulega lífi. Fyrsta meginhvötin er 

árangursþörf (e. need for achievement) en þarna er um að ræða mjög 

árangursdrifnar persónur sem líkar við að takast á við flókin verkefni og ná 

markmiðum. Næst er talað um félagsþörf (e. need for affilitation) en þar er um að 

ræða persónur sem hafa mikla þörf fyrir að vinna í teymi, vilja ekki skera sig úr 

hópnum, taka engar áhættur og taka samband fram yfir allt annað. Að lokum er 

um að ræða valdaþörf (e. need for power) og eru það persónur sem hafa mikla 

hvöt fyrir að stjórna öðrum og hafa stjórn á málum (Hughes o.fl., 2005; Riggio, 

2003).  
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Mynd 5: Kjarninn í árangurshvatakenningu McClelland (Riggo, 2003) 

2.1.7 Starfseinkennamódel Hackman og Oldham  

Hackman og Oldham komu fram með starfseinkennamódel (e. job characteristics 

model/ characteristics theory) um árið 1980. Kenningin er mikið notuð sem 

rammi í rannsóknum á sviði vinnusálfræði þar sem hún þykir skilgreina ágætlega 

þá þætti sem hafa markandi áhrif á starfsánægju og frammistöðu. Kenningin 

fjallar um það að störf hafi fimm kjarnaeinkenni; fjölbreytni verkefna, skilningur 

á markmiðum, mikilvægi verkefnis, sjálfstæði í starfi og endurgjöf. Þeir halda því 

fram að öll störf hafi þessi einkenni á einn eða annan hátt og þessir kjarnaþættir 

hafi mikil áhrif á líðan starfsmanna. Þeir flokka sálræna líðan í þrjá flokka; að 

starfsmaður upplifi að hann hafi tilgang, að starfsmaðurinn upplifi ábyrgð 

gagnvart starfi sínu og að starfsmaðurinn fái endurgjöf á störf sín. Samspil 

kjarnaeinkenna og sálrænnar líðanar starfsmanna hefur mikil áhrif á afleiðingar 

eins og starfsánægju, fjarvistir, starfsvilja og frammistöðu eða innri hvatningu 

starfsmanna (Riggio, 2007). 

Hackman og Oldham sögðu að fyrirtæki ættu að móta starfsmannastefnu 

þar sem kjarnaeinkennin hafi jákvæð áhrif á sálrænu þættina þrjá, því ánægður 

starfsmaður muni afkasta meira og gefa meira af sér en óánægður (Riggio, 2003, 

2007). 

Ríkjandi hvati Persónueinkenni

Hefur mikla þörf fyrir að takast á við ögrandi markmið og klára þau

Tekur meðvitaða áhættu til að ná markmiðum sínum

Hefur þörf fyrir reglubundna endurgjöf, svo hægt sé að vita hvar 

verkefnið er statt

Hefur oft þörf fyrri að vinna ein(n)

Vill tilheyra hópnum

Vill að öðrum líki við sig og vill gjarnan fylgja hópnum, hvort sem 

hópnum líkar það eður ei

Kann betur við samstarf en samkeppni

Líkar ekki við óvissu eða að taka áhættu

Hefur þörf fyrir að stjórna og hafa áhrif á aðra

Kann því vel að "sigra" í rökræðum

Líkar við keppni og að sigra

Hefur þörf fyrir viðurkenningu og titil (stöðu)

Árangursþörf

Félagsþörf

Valdaþörf
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2.1.8 Markmiðabundin kenning Locke og Latham  

Edwin Locke og Dr. Gary Latham (1990) gáfu út bókina A theory of goal 

settings and task performance. Þar útfærðu þeir nánar kenningar Locke og lögðu 

fram fimm grunnþætti í markmiðasetningu (Locke & Latham, 1990). Þessir þættir 

eru: 

1. Skýrleiki: Skýr markmið eru mælanleg, afmörkuð og tímasett. Með þessu móti 

er minni hætta á misskilningi um það hverskonar hegðun leiðir til umbunar. 

Starfsmaðurinn veit hvers ætlast er til af honum og hægt er að skilgreina 

afmarkaðan árangur sem uppsprettu hvatningar. Þegar markmið eru óljós eða 

þegar þau eru kynnt sem almennar leiðbeiningar, líkt og „að ætlast sé til 

frumkvæðis frá starfsmanni“, hefur mjög takmörkuð hvatningaráhrif (Locke & 

Latham, 1990).  

2. Áskorun: Eitt mikilvægasta einkenni markmiðs er hversu mikil áskorun felst í 

því. Þegar starfsmaður veit að það sem hann leggur af mörkum er metið að 

verðleikum, þá upplifir hann „náttúrulega“ starfshvatningu (Locke & Latham, 

1990).  

Umbun er yfirleitt hærri ef markmiðið er háleitt. Það mun auka afköst og 

eldmóð starfsmanns ef hann trúir því að nái hann háleitu markmiði fá hann 

bónusgreiðslu eða umbun.. Markmið verða að vera sértæk (e. specific), mælanleg 

(e. measurable), athyglisverð (e. attainable), raunhæf (e. relevant) og tímasett (e. 

timely) og því er oft talað um að markmið verði að vera „S.M.A.R.T.“ (Locke & 

Latham, 1990).   

3. Skuldbinding: Markmið verða að vera skiljanleg og í þökk starfsmanna svo 

þau skili árangri. Starfsmenn eru mun líklegri til að vinna að markmiði ef þeir 

upplifa sig sem þátttakendur í markmiðasetningunni. Markmið verða vera 

samþykkt og raunhæf. Þetta þýðir samt ekki að öll markmið þurfi að vera 

samþykkt af starfsmönnum heldur þurfa öll ný markmið að þjóna hagsmunum 

fyrirtækisins og vera samræmd öðrum gildandi markmiðum (Locke & Latham, 

1990).  
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4. Endurgjöf: Þegar valin eru viðeigandi markmið sem eiga að skila árangri þá 

verður að tengja endurgjöf við markmiðið. Endurgjöf veitir tækifæri á 

endurskoðun eða auka hvatningu ef með þarf og tryggir að allir viti hvert verið er 

að stefna. Mikilvægt er að hægt sé að skoða hvernig gengur að ná markmiðinu, sér 

í lagi ef það mun taka langan tíma að ná því. Ef markmiðið er til lengri tíma þá er 

mikilvægt að skipta því niður í áfanga og setja inn endurgjöf þegar hverjum áfanga 

er náð. SMART markmið eru mælanleg og það tryggir að auðvelt sé að gefa 

endurgjöf (Locke & Latham, 1990). 

5. Erfileikastig verkefnis: Síðasti þátturinn í markmiðabundnu kenningunni 

felur í sér tvo viðbótarþætti ef árangur á að nást. Ef markmið eru flókin og erfið, 

þá þarf að gæta þess að vinnan við að ná markmiðinu verði ekki yfirþyrmandi 

fyrir starfsmennina. Starfsmenn sem vinna að flóknum verkefnum hafa örugglega 

þegar góðan hvata til þess að vinna vel að settu markmiði. Á hin bóginn er hætta 

á því að starfsmenn ofgeri sér ef markmiðið er flókið og verkefnið erfitt (Locke & 

Latham, 1990).  
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3 Hvatakerfi 

Hvatakerfi af ýmsu taki hafa tíðkast í íslensku atvinnulífi í gegnum tíðina en 

megintilgangurinn með slíkum kaupaukakerfum hefur verið að samþætta 

hagsmuni starfsmanna og hluthafa. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa notað 

hvatakerfi í marga áratugi með ágætum árangri og þykja þau kerfi bæði sanngjörn 

og hvetjandi fyrir starfsmennina (Ingvi Þór Elliðason, 2013). Hvatakerfi fyrirtækja 

eiga sér margskonar birtingarmyndir og eru þau gjarnan hugsuð ýmist til 

skamms- eða lengri tíma (Ingvi Þór Elliðason, 2012).  

Ein af ástæðum þess að fyrirtæki kjósa að innleiða hvatakerfi er 

samkeppnishæfni. Ef fyrirtæki vilja laða til sín og halda í gott starfsfólk, þá þurfa 

fyrirtækin að bjóða samkeppnishæf laun og bjóða upp á launahvatningu 

(Thurman & West, 1985). Önnur ástæða getur verið sparnaður í launakostnaði. 

Fyrirtæki geti haldið launakostnaði niðri með því að bjóða árangurstengdan 

launahvata, þannig að ef vel gengur þá hækka launin og ef illa gengur þá er 

kostnaður vegna launahvata óverulegur og einungis greidd grunnlaun. Með þessu 

móti er hægt að halda aftur af launahækkunum umfram markaðslaun (Milkovich 

o.fl., 2010) 

Skammtímalaunahvati er yfirleitt hugsaður innan árs og langtíma-

launahvati er yfirleitt hugsaður á ársgrundvelli. Bónuskerfi eru yfirleitt byggð á 

skammtímaárangri og grundvallast jafnan af árangursmælingum gagnvart 

rekstrarlegum markmiðum fyrirtækisins.  

Notkun á bónuskerfum (e. pay for perfomance systems) hefur verið nokkuð 

algeng leið hjá stærri fyrirtækjum til þess að hvetja starfsmenn áfram til góðra 

verka til hagsbóta fyrir hluthafa. Það eru hins vegar mjög skiptar skoðanir um gildi 

og áhrif slíkra hvatakerfa. Til þess að samþætta hagsmuni starfsmanna og 

fyrirtækis þá eru bónusgreiðslur gjarnan tengdar við arðsemi eigin fjár (e. return 

on assets) (Duru, Lyengar, & Sampelli, 2012). 
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Önnur hvataleið er kaupréttarsamningar sem hefur verið vinsælt 

hvatakerfi hjá frumkvöðlafyrirtækjum, fjármálafyrirtækjum og fyrirtækjum á 

hlutabréfamarkaði. Kaupréttarsamningar eru yfirleitt hugsaðir sem hvati til langs 

tíma og byggja þeir yfirleitt á mælikvörðum fyrir ytri árangur svo sem 

hlutabréfaverði félagsins á markaði (Milkovich o.fl., 2010). 

B. F. Skinner hélt því fram að innri hvatning, á borð við hrós og endurgjöf, 

væri besta leiðin til þess að örva ákveðna hegðun. Í atferlissálfræði er talað um að 

standa einstaklinginn að verki og gefa endurgjöf sem næst rauntíma (Kohn Alfie, 

1999).  

Það er vandasamt verk að innleiða starfshvata og mikilvægt að stjórnendur 

ígrundi vel hvaða leiðir eru vænlegastar til árangurs fyrir sameiginlega hagsmuni 

starfsmanna og hluthafa. Sem dæmi má nefna að hvata og bónuskerfi voru stór 

þáttur af launakerfi íslensku bankanna fyrir hrun og var hver banki með 

mismunandi hvatakerfi eftir deildum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

3.1 Af hverju hvatakerfi? 

Samtökin WorldatWork og ráðgjafafyrirtækið Vivient Consulting gerðu könnun 

(2016) á meðal 350 aðildarfyrirtækja World at Work þar sem spurt var um þrjár 

meginástæður fyrirtækja fyrir því að nota bónuskerfi (Worldatwork & Vivient 

Consulting, 2016).  

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Hverjar eru þrjár helstu ástæður fyrir innleiðingu hvatakerfis 

 

Mynd 6: Þrjár meginástæður fyrir hvatakerfi (WorldatWork & Vivient Consulting, 2016) 

Eins og sjá má á þessum niðurstöðum þá sýna neðstu liðirnir 1- 3 dreifingu 

á ábata fyrirtækisins og vega þeir liðir nokkuð þungt í niðurstöðunum. Liðir 3-4 

snúast um að stýra hegðun starfsfólks og liðir 5-8 snúast um mönnunarmál.  

Í sömu könnun var athugað  hvernig starfsmenn meta áhrifin af 

hvatakerfum. Skila þau tilætluðum árangri? Með öðrum orðum: Hversu vel virka 

hvatakerfi? (world at work & Vivient Consulting, 2016). 

Á kvarðanum 1-5, hversu áhrifarík telur þú að bónuskerfi séu hvað varðar 

að ná markmiðum? 

 

Mynd 7: Niðurstöður könnunar á áhrifum bónuskerfa (WorldatWork & Vivient Consulting, 2016) 
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3.2 Umboðsvandi 

Fyrirtæki sem eru í dreifðri eignaraðild og stjórnendur þeirra eiga lítinn eða 

jafnvel engan hlut í félaginu. Þá getur skapast hætta á hagsmunaárekstrum milli 

stjórnenda og hluthafa. Þetta hefur verið kallað umboðsvandi (e. agency problem). 

Þessi hætta skapast líka í minni fyrirtækjum þegar eigandi eða eigendur félagsins 

eru ekki virkir i rekstri félagsins. Það mætti líka segja að þetta minni á 

stjórnskipulag lýðræðisríkis, þar sem þegnarnir afhenda valdið og ábyrgðina til 

kjörinna fulltrúa. Þá skapast jafnframt hætta á hagsmunaárekstri eða 

umboðsvanda (Bebckuk & Fried, 2004). 

Meginhagsmunir eigenda eru virði félagsins en starfsmenn eða 

stjórnendur geta freistast til þess að vinna fremur að eigin hagmunum og taka 

sína persónulegu hagsmuni fram yfir hagsmuni fyrirtækisins. Hluthafarnir hafa 

þá væntingu til stjórnenda að þeir leggi hart að sér til þess að hámarka virði 

félagsins en á hin bóginn vilja stjórnendur auðvelda sér vinnuna, hámarka eigin 

laun og fríðindi. Önnur möguleg hætta er að stjórnendur taki sér meira frí en þeim 

ber eða taki ákvarðanir sem þjóna þeirra persónulegu hagsmunum en geta jafnvel 

verið skaðlegar hagsmunum hluthafa (Bebckuk & Fried, 2004). Markmiðið með 

hvatakerfum og árangurstengingu launa er að koma í veg fyrir umboðsvanda. Vel 

útfært hvatakerfi sem sameinar betur hagsmuni hluthafa og starfsmanna getur 

lágmarkað umboðsvandann (Hall & Murphy, 2003). 

Einn stærsti þátturinn í umboðsvanda er að sú staðreynd að stjórnendur 

hafa oft ítarlegri og meiri upplýsingar um rekstur fyrirtækisins en hluthafar hafa. 

Ein af afleiðum umboðsvanda er sú hætta að stjórnendur nýti þekkingu sína á 

rekstri fyrirtækisins til þess að hafa áhrif á árangursmælingar, hagræði 

upplýsingum og hafi þar með áhrif á markaðsverðmæti fyrirtækisins. Rannsóknir 

hafa sýnt að það sé mikilvægt að hafa gott eftirlit með stjórnendum til þess að 

koma í veg fyrir óæskilega hegðun og einnig er mikilvægt að tengja hagsmuni 

stjórnenda og hluthafa (Bebchuk, Fried, & Walker, 2002). 
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3.3 Rannsóknir á hvatakerfum 

Ef litið er á nokkrar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á hvatakerfum 

kemur ýmislegt í ljós varðandi hvað bera að varast í tengslum við hvatakerfi og 

mögulegar lausnir á því hvernig hægt sé að draga úr hættu á óæskilegri hegðun. 

Fræðasamfélagið hefur í um fjóra áratugi gert rannsóknir á áhrifum 

launahvata á hegðun starfsmanna. Rannsóknir hafa sýnt að bónuskerfi sem 

umbuna einungis fyrir árangur á tilteknu tímabili en fela ekki í sér neina eftirgjöf 

af hálfu starfsmannsins ef illa gengur, leiði til meiri áhættusækni hjá þeim 

starfsmönnum (Frank & Sergeja, 2014).  

Önnur rannsókn sem gerð var árið 2012 bar heitið „Cheating more for less: 

Upward social comparisons motivate the  poorly compensated cheat“. Hún sýndi að 

einstaklingar gera samanburð á sínum bónusmöguleikum við samstarfsfélaga sína 

eða aðra í sambærilegri stöðu. Niðurstöðurnar á rannsókninni voru þær að fólk 

sem á kost á lágum bónusgreiðslum er mun líklegra til þess að sýna óæskilega 

hegðun, heldur en þeir sem eiga kost á háum bónusgreiðslum. Niðurstöðurnar 

sýndu líka að einstaklingar bera sig saman upp á við (e. upward social 

comparisons). Föst laun ein og sér virtust ekki hafa áhrif heldur virtist þessi 

samanburðarhegðun koma fram þegar um var að ræða hvatagreiðslur eins og 

bónusgreiðslur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar segja höfundar að hægt sé að 

heimfæra þessháttar hegðun á mun fleiri þætti og nefna dæmi um mjög ríkan 

einstakling sem gæti stundað óæskilega hegðun vegna þess að hann ber sig saman 

við annan einstakling sem er ríkari en hann (Leslie K., George, & Schott I., 2014). 

David Gilla, Victoria Prowseb og Michael Vlassopoulos gerðu rannsókn árið 

2013 „Cheating in the workplace: An experimental study of the impact of bonuses 

and productivity“ þar sem kannað var í fyrsta lagi hvernig óreglulegar 

bónusgreiðslur eða óvissa í bónuskerfi geta haft áhrif á óheiðaleika hjá starfsfólki 

og í öðru lagi voru könnuð tengsl á milli framleiðni og óheiðaleika starfsmanna. 

Rannsóknin fór fram á netinu og voru þátttakendum boðnar árangursgreiðslur 

fyrir tiltekinn árangur. Niðurstöðurnar sýndu hvað varðar fyrsta þáttinn að 
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óreglulegar bónusgreiðslur stuðla að óæskilegri hegðun og voru karlmenn líklegri 

til að beita svindli fremur en konur. Jafnframt kom fram  að duglegir starfsmenn 

sem lögðu mikið af mörkum, voru líklegri til þess að beita óæskilega hegðun í 

kaupaukaumhverfi heldur en þeir sem voru með afköst í meðallagi. Hugsanlegt er 

að duglegir starfsmenn upplifi sig eiga meira skilið en hinir og finni þá leiðir til 

þess að bera meira úr bítum (Leslið K. o.fl., 2014). 

Caspar Siegert gerði rannsókn á tengslum bónusgreiðslna og óæskilegrar 

hegðunar hjá yfirmönnum árið 2013 en rannsóknin bar heitið: „Bonuses and 

managerial misbehaviour“. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess lágar 

bónusgreiðslur stuðli að óæskilegri hegðun og eftir því sem bónusgreiðslurnar eru 

hærri þeim mun minni eru líkurnar á óæskilegri hegðun hjá starfsfólki. 

Starfsmenn sem fá háar bónusgreiðslur eru ekki líklegir til þess að beita óæskilegri 

hegðun þar sem þeir hafa miklu að tapa ef upp kemst. Þeir draga meðal annars þá 

ályktun að bónusgreiðslur séu ákjósanleg leið til þess að koma í veg fyrir óæskilega 

hegðun (Caspar, 2014). 

Í rannsókn sem Ezama, Prelec og Dunfield gerðu árið 2013 sem bar heitið 

„Motivation, money, prestige and cheats“. Í rannsókninni skoðuðu þeir áhrif 

stjórnunar á hegðun undir hvatakerfum. Niðurstaða rannsóknarinnar var meðal 

annars sú að það er mjög mikilvægt að hafa ríkt eftirlit með starfsmönnum með 

virkri stjórnun. Það hefur ekki einungis jákvæð áhrif á hvatningu heldur dregur 

það jafnframt úr óæskilegri hegðun starfsmanna. Rannsóknin sýnir fram á að án 

eftirlits þá dregur verulega úr afköstum starfsfólks. Þegar starfsfólk fékk hvata í 

formi bónusgreiðslna þá var óveruleg aukning á svindli hjá þeim sem voru undir 

eftirliti en hinsvegar jókst svindlið hjá starfsfólki sem var án eftirlits, ef um 

bónushvata var að ræða, með þeim afleiðingum að framleiðni minnkaði. Þeir halda 

því fram að fólk sem líkar við vinnu sína, sé ólíklegra til þess að fara í óæskilega 

hegðun heldur en fólk sem líkar ekki við starfið sitt eða vinnustaðinn. Jafnvel þótt 

veittar séu bónusgreiðslur þá mun það ekki stuðla að minna svindli hjá þeim 

óánægðu. Þeir segja að starfsfólk hafi tvo hvata sem keppist sín í milli, annarsvegar 

hvatinn að svindla til þess að ná meiri ábata og hinsvegar hvatinn að viðhalda 
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jákvæðri sjálfsmynd sem heiðarlegir einstaklingar (David, Drazen, & Dunfield, 

2013).  

Ariely, Gneezy, Loewensein og Mazar gerðu rannsókn fyrir seðlabanka 

Boston undir heitinu „Large stakes and big mistakes“ árið 2011. Þeir könnuðu 

tengsl milli hárra bónusgreiðslna og afkasta. Rannsóknin var gerð meðal nemenda 

í MIT í Bandaríkjunum annars vegar og í sveitum Indlands hinsvegar. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að  lítill munur var á afköstum þeirra sem 

fengu lága og miðlungsháa bónusgreiðslu, afköst jukust lítið sem ekkert. Það sem 

kom mest á óvart í niðurstöðunum var að þeir hópar sem fengu hæstu 

bónusgreiðslurnar skiluðu minnstu afköstunum í þessari rannsókn. Þetta gefur 

tilefni til þess að ætla að háar bónusgreiðslur geti dregið úr afköstum. Hinsvegar 

sýndu niðurstöður líka að í þeim tilfellum þar sem verkefnin kröfðust einungis 

líkamlegrar vinnu þá höfðu bónusgreiðslur jákvæð áhrif á afköst en í þeim 

tilfellum þar sem verkefnin kröfðust hugarafls, þá drógu bónusgreiðslur úr 

afköstum (Ariely Dan, Uri Gneezy, Lowenstein George, & Mazar Nina, 2011). 

James L. Perry, Trent Engbers og So Yun Jun gerðu rannsókn árið 2009 þar 

sem þeir báru saman 57 rannsóknir á hvatakerfum, frá árunum 1977-2008. Þeir 

byggðu neðangreinda töflu á niðurstöðum rannsóknarinnar. Taflan sýnir allar 

þær breytur sem hafa áhrif í hvatakerfi (James L., Trent, & So Yun, 2009) 
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Lykilþættir í hönnun hvatakerfis 

 

Mynd 8: Lykilþættir í hönnun hvatakerfis (James L., Trent, & So Yun, 2009) 

3.4 Skiptar skoðanir á hvatakerfum 

Málefni tengd launahvatningu hafa skapað miklar og jafnvel brennandi umræður, 

bæði í fræðasamfélaginu og atvinnulífinu í hinum vestræna heimi. Skoðanir hafa 

verið skiptar um ágæti þess að nota launahvatningu til þess að hvetja starfsmenn 

til góðra verka. Margir forvígismenn fyrirtækja trúa á áhrifamátt 

einstaklingsmiðaðar launahvatningar. Douglas McGregor (1960) hélt því fram að 

sumir stjórnendur líktu fyrirtækinu við vélbúnað sem hægt sé að stjórna með því 

að átta sig á samhenginu á milli orsaka og afleiðinga. Starfsfólk er mikilvægur 

þáttur í þessum vélbúnaði og það sé hægt að „fínstilla“ frammistöðu þeirra með 

fjárhagslegri ytri hvatningu. Frá því að Frederic Winslow Taylor (1911) setti fram 

reglur sem hann kallaði vísindaleg stjórnun (e. scientific management) sem 

miðuðu meðal annars að því að nota fjárhagslega hvatningu til þess að auka afköst 

starfsfólks í verksmiðjum, þá hefur þessi aðferð til hvatningar fengið mikla 

útbreiðslu og er notuð á mun fleiri sviðum en bara í iðnaðarframleiðslu (BBRT, 

2002). Að veita fjárhagslega hvatningu í flóknum störfum sem krefjast þekkingar 

og hugvits einvörðungu, hefur oft á tíðum reynst erfitt úrlausnarefni og því geta 
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fylgt mörg vandamál sem fræðimenn hafa leitast við að skilgreina og leysa (B. 

Bogsnes, 2009). 

Margir stjórnendur telja að bónuskerfi séu nauðsynleg leið fyrir fyrirtækið 

til þess að hámarka afköst starfsmanna og ekki síst til að vera samkeppnishæf 

þegar kemur að því að fá til liðs við sig og halda í hæft starfsfólk. Aðrir stjórnendur 

halda því fram að vel skipulögð og vel rekin fyrirtæki eigi ekki að þurfa að „múta“ 

starfsmönnum sínum með launahvötum og að slíkar aukagreiðslur „þvingi“ fram 

óæskilega hegðun starfsfólks, jafnvel þvert á betri vitund viðkomandi einstaklinga 

(Hope & Fraser, 2003). 

„When we are working for a reward, we do exactly what is necessary to 

get it and no more“(Kohn Alfie, 1999) 

Alfie Kohn (1999) heldur því fram að til lengri tíma hafi umbun neikvæð áhrif. Því 

oftar sem umbun er veitt, þeim mun meiri verður þörfin fyrir hana, hjá þeim sem 

fær umbunina. Fólk virðist bregðast við umbun á þann veg að, það þarf að umbuna 

meira til þess að viðhalda sama árangri þannig að langtímaáhrifin geta verið 

neikvæð. Ef það verður fall á umbun sem alla jafna er reglulega veitt, þá eru 

afleiðingarnar óánægja og dregið getur úr afköstum (Kohn Alfie, 1999). 

Þó svo að það geti fylgt því mörg vandamál að nota bónusgreiðslur sem 

hvatningu, sýna margar rannsóknir að einstaklingur sem á kost á því að fá bónus 

fyrir ákveðna hegðun eða athöfn, muni vera viljugur að taka þátt í athöfninni. Það 

er einnig ólíklegt að einstaklingar sem sinna einhæfu og „leiðigjörnu“ starfi, missi 

innri hvatningu sína við að sinna þessu tiltekna starfi ef þeim verði lofuð 

bónusgreiðsla (Robbins & Judge, 2013).  
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Bónus- eða kaupaukakerfi voru mjög 

gagnrýnd eftir síðasta fjármálahrun. 

Gagnrýnin beindist meðal annars að 

fjármálastofnunum og starfsfólki þeirra 

og uppi voru raddir sem héldu því fram 

að það hafi verið bónuskerfum um að 

kenna hvernig fór þar sem þau hvöttu 

starfsmenn til óábyrgrar hegðunar (Frank 

& Sergeja, 2014). Eins og áður sagði þá 

leitaðist Rannsóknarnefnd Alþingis (2010) við að varpa ljósi á umboðsvandann 

og gerði rannsókn á þætti hvatakerfa í fjármálahruninu. Nefndin benti meðal 

annars á það að: „Í harðri samkeppni nútímans verði tæpast mikil stökkbreyting á 

arðsemi fyrirtækja með því að auka rekstralegt hagræði“. Nefndin lagði upp með 

að eina leiðin til þess að ná fram aukningu í arðsemi væri vöruþróun og að 

markaðssetja nýjungar eða að fara í frekari fjárfestingar, sem aftur kallar á meiri 

skuldsetningu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

„Ólíkt sjómanninum sem er háður náttúrunni um aflabrögð hefur 

bankastjórinn þræði í hendi sér sem geta haft bókhaldsleg áhrif á 

rekstrarniðurstöðuna. Sem dæmi má nefna að síendurnýjuð lán mynda aldrei 

bókhaldslegt tap. Þar ráðast áhrif lánsins af ákvörðunum stjórnenda bankans“  

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Þannig sé það mjög óvarlegt að hvetja 

stjórnendur áfram með hvatakerfi sem tengist auknum hagnaði ef eina leiðin til 

þess að ná því markmiði sé frekari skuldsetning fyrirtækisins. Þetta á sérstaklega 

við um fjármálastofnanir sem eru þegar mjög skuldsettar (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). 

Alfie Kohn (1999) rakti í bók sinni „Punish by Rewards“ þrettán ástæður þess af 

hverju hvatakerfi skila ekki tilætluðum árangri og verða þær nú taldar upp (Korn 

Alfie, 1999): 

Mynd 9: Tölvuskeyti: Samskipti yfirmanns og 

starfsmanns (Rannsóknarskýrsla 

Alþingis , 2010) 
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1. Skortur á mikilvægi. Fyrirtæki taka ákvörðun um innleiðingu á 

ónauðsynlegu hvatakerfi með öllum þeim hættum sem því fylgir. 

Starfsmenn skiluðu þá kannski þegar mjög góðu starfi án þess að fá 

launahvata. 

2. Leynd. Kohn bendir á að hvatakerfi geti leitt til tortryggni. Starfsmenn beri 

sig saman og gætu farið að gera sér í hugalund að aðrir séu að fá hærri 

launahvata en þeir sjálfir. Annað dæmi er að starfsmenn deilda sem ekki 

eiga kost á launahvata gætu orðið ósáttir að ósekju. Þetta hafi áhrif á 

vinnuandann í fyrirtækinu. 

3. Launahvati hefur ekki áhrif afköst. Í mörgum tilfellum hefur launahvati 

engin áhrif á afköst starfsmanna.  

4. Óþarfur kostnaður. Sum hvatakerfi eru sögð vera allt of kostnaðarsöm. 

5. Of mikið miðað við of lítið. Ef bónusgreiðslur eru hóflegar, þá gætu þær 

hugsanlega ekki þjónað tilgangi sínum fyrir fyrirtækið. Ef þær eru 

hinsvegar nægjanlega háar til þess að hafa áhrif, þá eru fáir starfsmenn sem 

fá slíka bónusa. 

6. Til langs tíma eða skamms tíma. Ef hvatagreiðslur eru hugsaðar til 

skamms tíma þá gætu áhrif þeirra skaðað langtímahagsmuni fyrirtækisins. 

Ef hvatagreiðslur eru hugsaðar til langs tíma þá getur reynst erfitt að meta 

áhrif hvatans á afköst starfsmanna. 

7. Huglægur eða hlutlægur mælikvarði. Ef hvatagreiðsla er mæld út frá 

huglægum þáttum, þá er hætta á að kerfið verði ruglingslegt og hafi ekki 

tilætluð áhrif á hegðun og afköst. Ef hvatagreiðslur eru mældar út frá 

hlutlægum mælikvarða, þá getur kerfið leitt af sér ósveigjanleika og 

ósanngirni í mælingum. 

8. Mat á frammistöðu er tilraun í tilgangsleysi. Áætlun um að mæla gæði 

frammistöðu eða árangurs hjá starfsmönnum, er jafn góð og gæði þess 

kerfis sem á að nota við mælingarnar. Því miður er eru slíkar mælingar í 

mörgum tilfellum ónákvæmar og ekki fullkomlega marktækar.  
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9. Laun eru ekki hvatning. Laun ein og sér geta ekki virkað sem hvatning 

fyrir starfsmenn. Það hefur sýnt sig í starfsánægjumælingum að oft eru þeir 

hæst launuðu óánægðir í starfi. 

10. Launahvati refsar. Kohn rekur margar ástæður fyrir því að launahvati geti 

snúist upp í andhverfu sína og virkað neikvætt fyrir starfsmanninn sem og 

fyrirtækið. Ein ástæðan er sú að hvatinn stuðlar að óæskilegri hegðun. 

Önnur ástæðan er þegar verið er að meta árangur til þess að grundvalla 

bónusgreiðslu, þá getur matið komið verr út en starfsmaðurinn hafði 

reiknað með. Fleiri dæmi tengjast sálrænum vandamálum sem launahvatar 

geta haft á starfsmann, eins og afbrýðisemi, ótti við að mistakast, 

samanburður við aðra, kvíði og fleiri slíkir þættir. Kohn segir að líkt og með 

refsingu, þá sé fjárhagsleg umbun ekki áhrifarík þegar kemur að því að 

breyta hegðun til lengri tíma. 

11. Launahvati hefur neikvæð áhrif á samstarf. Launahvati getur gert 

samstarfsmenn að keppinautum og skapað óvild og öfund á meðal þeirra.  

12. Hvatakerfi hunsar ástæður. Fyrirtæki verða að spyrja sig hver sé 

ástæðan fyrir innleiðingu launahvata? Getur verið að rætur ástæðunnar 

séu þess eðlis að það megi laga það með einhverjum öðrum hætti en að 

bjóða starfsmönnum launahvata fyrir bættan árangur. Fyrirtæki verða að 

skoða vel hvað launahvatinn eigi að leysa og hvort sé nokkuð verið að 

breiða yfir vandamál með því að bjóða launahvata? Það þarf að innleiða 

kerfið á réttum forsendum. 

13. Hvatakerfi stuðar að áhættu hegðun. Eins og áður hefur verið rakið þá 

geta hvatakerfi stuðlað að óæskilegri hegðun starfsmanna (Kohn Alfie, 

1999). 
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4 Beyond budgeting hugmyndafræðin 

Heitið á hugmyndafræðinni beyond budgeting mætti þýða „handan 

fjárhagsáætlunar“ á íslensku, en í daglegu tali þegar verið að fjalla um þessa 

hugmyndafræði hér á Íslandi er yfirleitt enska heitið notað. Því mun einnig verða 

notast við það hér. 

Jeremy Hope og Robin Fraser eru frumkvöðlar og hvatamenn að beyond 

budgeting hugmyndafræðinni. Kveikjan að hugmyndafræðinni var sú skoðun 

þeirra að fastmótaðar fjárhagsáætlanir væru ósveigjanlegar og þeir vildu skoða 

aðrar og betri leiðir. Reyndin varð svo sú að hugmyndafræði beyond budgeting 

varð mun víðtækari og fjallaði um flesta þætti í stjórnskipulagi fyrirtækis, en 

afmarkaðist ekki við fjárhagsáætlunargerð. Gagnrýni þeirra Hope og Fraser var á 

þá leið að fastmótuð fjárhagsáætlun kæmi í veg fyrir að fyrirtæki geti brugðist við 

og lagað sig að síbreytilegu rekstrarumhverfi og jafnframt að tíminn og 

kostnaðurinn sem fælist í fjárhagsáætlunargerð væri ekki réttlætanlegur (Hope & 

Fraser, 2003). 

4.1 Upphaf Beyond Budgeting 

Á áttunda áratug 19. aldar voru fyrirtæki farin að gera svo kallaða árangurs-

samninga (e. fixed-performance contracts) sem tengdir voru föstum markmiðum. 

Þessir samningar voru gerðir við fjárfesta, bankastofnanir sem og stjórnendur 

fyrirtækja. Þeir voru síðan hluti af fjárhagsáætlun fyrirtækisins (Gary, 2003; Hope 

& Fraser, 2003). Hope og Fraser voru á þeirri skoðun að þessir samningar væru 

rót margra af þeim vandamálum sem þeir vildu ráðast á og leysa. Þetta voru 

vandamál eins og umbun sem tengd er föstum skammtímamarkmiðum, markmið 

sem fastsett eru fjárhagslegum kennitölum, föst skammtímamarkmið. 

Rannsóknir þeirra á þessum atriðum leiddu svo af sér að Beyond Budgeting 

Round Table (BBRT) var stofnað í Bretlandi árið 1998 af þeim Hope, Fraser og 

Peter Bunce sem stýrt hafði alþjóðlegu rannsóknarsamtökunum CAM-I (Hope & 

Fraser, 2003). Hope og Fraser áttu svo eftir að gefa út fjölda greina undir hatti 

BBRT um sína sýn á málefnum fjárhagsáætlana (e. budgeting) og 
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árangurssamninga. Markmiðið með þessum greinum var að kynna beyond 

budgeting hugmyndafræðina og reyna að stuðla að vitundarvakningu meðal 

stjórnenda fyrirtækja í þessum málum.  

Árið 2002 var talið að á milli 60-90% af 2000 stærstu alþjóðlegu 

fyrirtækjum heims hafi notað árangurssamninga í sínum rekstri, slíkar voru 

vinsældir þessara samninga (Gary, 2003). Hope og Fraser gáfu út sína fyrstu bók 

undir merkjum BBRT sem bar heitið Beyond Budgeting: How Managers Can Break 

Free from the Annual Performance Trap (Hope & Fraser, 2003). Í henni fjalla þeir 

heildstætt um hugmyndafræði BBRT og koma með útskýringar og tillögur af 

innleiðingu hugmyndafræðinnar fyrir fyrirtæki. Í bókinni gagnrýna þeir meðal 

annars árangurssamninga, „How fixed-performance contracts ensure 

underperformance“, svo eftir er tekið (Gary, 2003) og koma með sínar tillögur að 

lausnum (Hope & Fraser, 2003).  

Á fyrsta starfsári BBRT gengu um 33 fyrirtæki til liðs við samtökin en í dag 

eru aðildarfyrirtæki rúmlega 200 talsins og sjá aðildarfyrirtækin um að fjármagna 

rannsóknarvinnu og þekkingaröflun samtakanna. Þó svo að samtökin hafi verið 

stofnuð í Bretlandi þá eru þau komin með allnokkra alþjóðlega dreifingu. Í dag eru 

aðildarfyrirtæki frá Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Noregi, Suður 

Afríku, Svíþjóð, Sviss, Bretlandi og Bandaríkjunum. Að auki eru systurfélög BBRT 

í Norður-Ameríku og Ástralíu. Fjölmörg íslensk fyrirtæki hafa gerst 

aðildarfyrirtæki eða eru að skoða innleiðingu að einhverju leyti og má þar nefna 

Vodafone, 66 Norður, Íslandsbanki, Arion banki, Eimskip, Orkuveita Reykjavíkur, 

CCP og Össur svo nokkur séu nefnd. Fyrirtæki frá Norðurlöndunum hafa verið 

áberandi í samtökunum enda er hinn sænski Handelsbanken helsta fyrirmynd 

þessarar hugmyndafræði (Beyond Budgeting Institute, 2016).  

4.2 Skilgreining á beyond budgeting hugmyndafræðinni 

Í fréttabréfi sem Hope og Fraser gáfu út árið 2001, undir merkjum BBRT, „Beyond 

Budgeting, Questions and Answers“ svara þeir spurningunni um hvað beyond 

budgeting snýst, á eftirfarandi máta: „Beyond Budgeting snýst um að losa hæft 
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starfsfólk undan klyfjum frá „toppi og niður“ (e. top-down) frammistöðusamninga 

og leyfa þeim að nýta hæfileika sína og þekkingu til þess að fullnægja þörfum 

viðskiptavina. Þetta mun leiða af sér samkeppnisforskot. Starfsfólk er verðmætasta 

og mikilvægasta eign fyrirtækja. Eins og fjárhagsáætlanir eru gerðar þá fer öll orka 

fyrirtækisins og einbeining í að hugsa um ráðstöfun fjármagns í stað þess að orkan 

fari í að búa til virði fyrir viðskiptavini og hluthafa. Fjárhagsáætlun er dómur frá 

fyrri tíð. Þetta er kostnaðarsamt, tekur allt of mikinn tíma, gefur engan virðisauka 

og ætti að skipta út fyrir meira viðeigandi frammistöðustjórnunarmódel.“ (Hope & 

Fraser, 2001).  

 

Mynd 10: Áherslumunur á Budgeting og .Beyond Budgeting (BBRT, 2001) 

Eins og nafnið gefur til kynna er hugmyndafræðin að baki beyond budgeting að 

horfa handan fjárhagsáætlunar og fara nýjar leiðir í átt að straumlínulagaðri 

stjórnskipan með áherslu á valddreifingu. Til þess er nýtt fyrirliggjandi þekking 

og rannsóknir. Það var skoðun þeirra Hope og Fraser að fyrirtæki þurfi að hafa 

mun meiri hæfni til aðlögunar í síbreytilegu markaðsumhverfi nútímans (Hope, 

2003). Stjórnendur þurfa að átta sig á því að starfsmenn eru auðlind fyrirtækisins 

en ekki viljalaus verkfæri, hagnaðurinn kemur frá viðskiptavinum en ekki 

vörunum, gæði skapast ekki af sjálfu sér og síðast en síst þurfa stjórnendur að 
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hafa það í huga að það er mikilvægara að búa til virðisauka fyrir viðskiptavini en 

að eyða orkunni í að draga úr kostnaði (Waal, A.A. de et al, 1999). 

Ein helsta áherslan í grunngildum beyond budgeting er að afnema 

einstaklingsbundna árangurssamninga sem innihalda árangurstengda 

launahvata sem tengdir eru við föst markmið. Í staðinn koma árangurssamningar 

sem byggja á hlutfallslegum árangri (e. relative-performance contracts) og 

innihalda árangurstengingu deildarinnar, teymisins og fyrirtækisins. Þessir 

samningar eru svo tengdir markmiðum sem og samanburðarárangursmælingum 

við keppinauta fyrirtækisins  (Bjarte Bogsnes, Larsson, Olesen, Payer, & Röösli, 

2016). Fyrirtæki vinna með svokallaða lifandi áætlun (e. continuous planning 

process), þar sem hægt er að bregðast fljótt við breytingum og svo er ábyrgð færð 

til starfsmanna í framlínu fyrirtækisins, þó 

innan ákveðinna marka (Hope, 2003). Seinni 

sex grunngildi beyond budgeting líkansins 

fjalla um stjórnskipulagsferla og fjalla þeir um 

nýjar leiðir þegar kemur að árangurstengdum 

samningum. Mikilvægt er að skilja hvernig 

þessir tveir yfirflokkar grunngildanna eru 

samofnir. Flokkarnir styðja við og eru háðir 

hver öðrum og mynda einskonar tannhjól, þar 

sem hver hreyfing hjólsins hefur áhrif á 

hegðun og öfugt  (Bjarte Bogsnes o.fl., 2016; B. 

Bogsnes, 2009).  

4.3 Grunngildi beyond budgeting 

Undanfarin 14 ár hefur Beyond Budgeting Round Table rannsakað og fylgst með 

mörgum fyrirtækjum sem starfa handan áætlunar og hugmyndafræði beyond 

budgeting hefur þróast miðað við reynslu þessara fyrirtækja. BBRT birtu í 

fréttariti sínum „White Paper“ árið 2002 fyrstu útgáfu sína af 12 grunngildum 

BBRT. Síðan þá hefur stofnunin gert endurbætur á gildunum eftir því hvernig þau 

Mynd 11: Samspil keðjuverkandi þátta eða 

„tannhjól“  (BBRT) 
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hafa reynst í raunverulegum aðstæðum og í mismunandi menningarheimum 

(Hope & Fraser, 2003). Hugmyndafræði beyond budgeting er eins og áður sagði 

samsett úr tólf grunngildum sem skiptast í tvo yfirflokka; fyrstu sex fjalla um 

forystu (e. leadership priciples) og seinni sex fjalla um stjórnskipulagsferla (e. 

management process) (Beyond Budgeting Institute, 2016; Hope & Fraser, 2003). 

Hope og Fraser kalla þessi megingildi  grunnreglur í aðlögunarferli (e. principles 

of adaptive processes) og grunnreglur um róttæka valddreifingu (e. principles of 

radical decentralization) (Hope & Fraser, 2003). Gildin segja til um hvernig 

fyrirtæki fóru að fyrir innleiðingu á BBRT og hvernig þau fara svo að eftir 

innleiðingu á BBRT hugmyndafræðinni (Beyond Budgeting Institute, 2016) 

 

Mynd 12: Nýjustu grunngildi Beyond Budgeting  (Beyond Budgeting Institute, 2016) 

Skoðum nánar megininnihald þessara 12 grunngilda sem mynda hryggjarstykkið 

í hugmyndafræði Beyond Budgeting  (Bjarte Bogsnes o.fl., 2016; Hope & Fraser, 

2003) 

 

1. Tilgangur (e. purpose) – Stuðla að helgun starfsfólks og hvetja það áfram 

fyrir djarfan og göfugan málstað. Ekki um miðlæga áætlun. 
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Árleg fjárhagsáætlun hefur tilhneigingu til að verða miðdepill allrar athygli hjá 

deildum og starfsmönnum fyrirtækisins. Ef upp kemur hugmynd um nýtt verkefni 

þá þarf að spyrja: „Er svigrúm fyrir þetta verkefni í fjárhagsáætlun?“. Beyond 

budgeting modelið gengur út á að fara frá slíkum miðlægum hugmyndum og færa 

sig yfir í hugmyndir sem eru innblásnar af sameiginlegum hagsmunum þar sem 

hagsmunir starfsfólks og fyrirtækisins fara saman. Til þess að virkja helgun 

starfsmanna fyrirtækisins gagnvart beyond budgeting hugmyndafræðinni, þá þarf 

að leggja áherslu á að ræða sameiginlega hagsmuni innan fyrirtækisins en ekki 

leggja áherslu á takmarkanir fjárhagsáætlunar. Með þessu móti eru böndin klippt 

af starfsmönnum í vissum skilningi. 

 

2. Gildi (e. values) – Byggja stjórnun á sameiginlegum gildum og góðri 

dómgreind. Ekki með lögum og reglum. 

Annað grunngildið svipar til þess fyrsta en það fjallar aðallega um stjórnunarhætti. 

Með því að byggja rekstur fyrirtækisins á fastsettum fjárhagsáætlunum sem sýna 

bundna sýn fyrirtækisins fyrir komandi ár, hættir fyrirtækjum til að láta stjórnast 

af áætluninni. Í stað þess að stjórnendur noti sameiginleg gildi og dómgreind sína 

til þess að vinna að sameiginlegum hagsmunum, þá eru þeir á vissan hátt 

örstjórnendur sem stjórnað er af lögum og reglum sem grundvallast af árlegum 

áætlunum.  

3. Gagnsæi (e. transparency) – Hafa mikilvægar upplýsingar aðgengilegar 

öllum, svo þær geti þróast í takt við tímann, veitt innblástur, verið til fróðleiks, 

upplýsinga og veitt aðhald. 

Þetta grunngildi leggur áherslu á að forðast takmörkun á upplýsingaflæði innan 

fyrirtækisins. Upplýsingar eiga ekki bara að fara á milli æðstu stjórnenda heldur 

þarf að miðla þeim til starfsmanna fyrirtækisins. Með því að hafa 

upplýsingamiðlun góða á milli deilda fyrirtækisins, þá tryggir það gegnsæi 

upplýsinga gagnvart starfsmönnum. Með þeim hætti læra starfsmenn hver af 

öðrum og fá betri yfirsýn yfir einstaka þætti vinnu sinnar. Hinsvegar, ef 
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upplýsingaflæði er takmarkað þá er hætta á að starfsmenn upplifi að þeir séu 

afskiptir eða vanmetnir í stað þess að upplifa að þeir séu mikilvægir og skipti máli 

fyrir fyrirtækið. 

4. Skipulagning (e. organisation) – Ræktið sterka samkennd og skipuleggið 

starfsemi í kringum ábyrg teymi; forðist miðstýringu, veldisskipulag og 

skriffinnsku. 

Einn af mikilvægustu þáttunum í grunngildunum er að ákvörðunarvaldið þarf að 

vera dreifistýrt. Stjórnendur í framlínu fyrirtækisins ættu að hafa bestu 

þekkinguna og mestu upplýsingarnar til þess að geta tekið nauðsynlegar 

ákvarðanir er varða málefni sem upp koma í þeirra deild (Hope & Fraser, 1998). 

Þess vegna ætti að treysta þeim og gera þá ábyrga fyrir frammistöðu í sinni deild. 

Ef fyrirtæki haga stjórnskipulaginu á þennan hátt þá er hægt að koma í veg fyrir 

flækjur þegar upp koma mál sem útheimta fljót viðbrögð, og ekki þarf að sækja 

ákvörðun í smærri málum á efri stig fyrirtækisins. Þetta tryggir líka sjálfstæði 

deilda í framlínu fyrirtækisins. 

5. Sjálfstæði (e. autonomy) - Treystu starfsfólkinu og gefðu því frelsi til athafna. 

Ekki refsa öllum ef einhver skyldi misnota traustið og frelsið sem honum var 

veitt. 

Traust er eitt af mikilvægustu gildum beyond budgeting hugmyndafræðinnar og 

líklega það gildi sem getur verið flóknast og erfiðast að innleiða. Það kann að 

reynast erfitt fyrir æðstu stjórnendur að afhenda hluta af valdi sínu til 

millistjórnenda og deildarstjóra og láta af daglegum afskiptum af einstökum 

málum. Til þess að stjórnendur geti náð árangri með sínar deildir, þá verða æðstu 

stjórnendur að treysta þeim fyrir skipulagningu og stýringu á sínum deildum, það 

á ekki að horfa yfir axlirnar á þeim eða beita þá örstjórnun. Stjórnendur í 

söludeildum fyrirtækisins verða að átta sig á því að með auknu trausti kemur 

aukin ábyrgð. Ef stjórnandi í söludeild stendur ekki undir væntingum mun ekki 

líða á löngu þar til nýr maður kemur í hans stað. 
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6. Viðskiptavinur (e. customer) – Áhersla lögð á að tengja störf alls starfsfólks 

við þarfir viðskiptavina. Forðast skal hagsmunaárekstra. 

Raunin hefur alltaf verið sú að árangursdrifin fyrirtæki leggja áherslu á að þjóna 

þörfum viðskiptavina sinna. Hinsvegar leggja sum árangursrík fyrirtæki meiri 

áherslu á að tryggja ánægju og helgun starfsmanna. Til þess að endurspegla þetta 

mikilvæga atriði, þá er gildið „viðskiptavinur“ haft strax á eftir gildinu sem fjallar 

um helgun starfsmanna. Hér er áherslan á að störf alls starfsfólks í fyrirtækinu eigi 

að ganga út á að þjóna þörfum viðskiptavina með einum eða öðrum hætti og ekki 

sinna verkefnum sem þjóna ekki hagsmunum viðskiptavina. Einnig á að forðast 

ferli sem á einhvern hátt getur leitt til hagsmunaárekstra við viðskiptavini. Það 

ætti að leggja niður ferli sem er ekki að þjóna hagsmunum viðskiptavina. Þess 

vegna er gott að nota spurninguna „þjónar þetta hagsmunum viðskiptavina?“ sem 

nokkurskonar „möntru“ inni í fyrirtækinu. Þetta hugarfar er forsenda fyrir 

árangursríkum fyrirtækjarekstri og helgun starfsmanna.  

7. Taktur (e. rhythm) – Stjórnunarferlar verða að vera kvikir og í takt við þarfir 

rekstrarins. Þeir eiga ekki að snúast um almanaksárið. 

Þetta gildi er nýlega komið inn sem grunngildi BBTR og er það viðeigandi í öllum 

ferlum fyrirtækja. Til þess að tryggja sveigjanleika, réttlæti, árangur og skilvirkni, 

þá verður að taka tillit til þess hver taktur fyrirtækisins er. Almanaksárið er mjög 

staðlað og óhentugt fyrir mörg fyrirtæki, út frá viðskiptalegu sjónarhorni. Það er 

allt of algengt að fyrirtæki telji það vera mikilvægt að tengja stjórnunarferla sína 

við almanaksárið eða reikningsárið. Stjórnun ferla þarf að vera sveigjanleg svo 

hægt sé að bregðast hratt við óvæntum atburðum eða aðstæðum. Almanaksárið á 

alltaf við í skattalegu og reikningsskila tilliti. En hvað varðar rekstur fyrirtækisins 

þá er alls ekki sjálfgefið að það eigið við. Ferlar eins og markmiðasetning, spár, 

fjárhagsspá, úthlutun auðlinda og frammistöðu mælingar eru allt ferlar sem þurfa 

að vera í takt við eðli og þarfir fyrirtækisins en ekki í takt við fjárhagsárið.  
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8. Markmið (e. targets) – Markmið verða að snúast um það í hvaða átt er verið 

að fara, þau þurfa að vera metnaðarfull og tengd innbyrðis. Forðast skalað hafa 

markmið niðurnjörvuð og flókin. 

Markmiðasetning fyrirtækisins á að vera ótengd vinnu við fjárhagsáætlun. Vinna 

við fjárhagsspá ætti að eiga sér stað í framhaldi af vinnu við markmiðasetningu 

og á hún að gefa raunhæfa mynd af þeim aðgerðum sem þarf að ráðast í til þess 

að markmiðið náist. Aðskilnaður þessara tveggja ferla getur reynst mörgum 

fyrirtækjum erfiður þar sem oft eru þessir tveir verkþættir samþættir við gerð 

fjárhagsáætlunar og áætlunar um úthlutun auðlinda. Þessi aðskilnaður er 

nauðsynlegur svo að menn átti sig á aðgreiningu þessara þátta. Markmið, 

fjárhagsspá og úthlutun auðlinda tengjast innbyrðis en það þarf að vinna þessa 

þætti réttri röð. 

Tímalengd markmiða sem hugsuð eru til miðlungs langs tíma geta verið 

mismunandi eftir því hvað er viðeigandi fyrir hverja rekstareiningu. Til að taka 

dæmi gæti tímalengd markmiða sem tengjast þroskuðu sölusvæði verið mæld á 

ársgrundvelli. Þegar kemur að rannsóknar- og þróunardeildum getur hinsvegar 

verið viðeigandi að setja markmið til margra ára. Fyrirtæki ættu að forðast að 

setja skammtímamarkmið sem tengjast skammtímaárangri, líkt og fyrir hvern 

ársfjórðung. Slík markmið stuðla að hugsun til skamms tíma og geta leitt til 

áhættuhegðunar sem getur verið skaðleg langtímamarkmiðum fyrirtækisins. 

9. Áætlanir og spár (e. plans and forecasts) – Áætlanir og spár eiga að vera 

metnaðarfullar og straumlínulagaðar. Ekki hafa þær stífar og ómarkvissar. 

 

Einn vinsælasti þátturinn í beyond budgeting módelinu er að öllum líkindum 

rúllandi fjárhagsspá (e. rolling forecast), sem er yfirleitt uppfærð ársfjórðungslega. 

Í hvert sinn sem rúllandi fjárhagsspáin er uppfærð, þá er gefin út ný spá sem nær 

yfirleitt 5-8 fjórðunga fram í tímann, eftir því sem hentar hverju fyrirtæki. Þessi 

aðferðarfræði leysir af hólmi fasta árlega fjárhagsáætlun hvað varðar áætlanir og 

skipulagningu. Það er mikilvægt að hafa í huga að rúllandi fjárhagsspá er ekki 
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ætluð fyrir markmiðasetningu eða úthlutun auðlinda (B. Bogsnes, 2009). Ferillinn 

varðandi uppfærslu á rúllandi fjárhagsspá á að vera frá „frá gólfi og upp“ (e. 

bottom-up) ferill og hann á að endurspegla raunhæfar væntingar varðandi 

núverandi og fyrirhugaðar aðgerðir innan fyrirtækisins. Dæmi um slíkar aðgerðir 

gæti verið  að markaðssetja nýja vöru, söluherferðir og fyrirhuguð lækkun eða 

hækkun á kostnaði. Með innleiðingu rúllandi fjárhagsspár færist fyrirtækið í þá átt 

að hafa áætlunarvinnu stöðugt ferli sem verður hluti af reglubundnum verkum 

fyrirtækisins. 

 

10. Úthlutun auðlinda (e. resource allocation) – Skapaðu kostnaðarmeðvitund í 

fyrirtækinu og hafðu gott aðgengi að nauðsynlegum aðföngum þegar á þarf að 

halda. 

Ferlar sem lúta að úthlutun fjármagns eða auðlinda til deilda og verkefna, verða 

að vera sveigjanlegir og það á ekki að úthluta auðlindum einu sinni á ári. Með því 

að veita stjórnendum í söludeildum mikið sjálfstæði þá er sett á sama tíma sú 

ábyrgð á þá að þeir sýni ráðdeild og fari vel með auðlindir fyrirtækisins. Með því 

að veita slíka ábyrgð og frelsi á sama tíma, munu stjórnendur fá meiri 

kostnaðarvitund og fara horfa á fjárstreymi deildarinnar af meiri ábyrgð, þar sem 

stjórnendur eru ábyrgir fyrir afkomu deildarinnar. Þeir hafa hvata af því að spara 

og henda ekki nýtanlegum verðmætum (Hope & Fraser, 2001). Í fyrirtæki sem 

vinnur eftir fastsettri fjárhagsáætlun, hafa stjórnendur hvata af því að eyða 

úthlutuðum, áætluðum fjárveitingum, á viðkomandi starfsári. Jafnvel þó ekki sé 

þörf fyrir fyrirtækið eða rekstur þess að eyða þessu fjármagni. Ástæðan fyrir 

þessari hegðun er að ef þeir eyða ekki úthlutuðu fjármagni þá lendir deildin í 

niðurskurði á úthlutuðu fjármagni fyrir komandi ár. Með því að samþætta þessa 

ferla hjá fyrirtækinu verða auðlindir eða fjármagn laust þegar á þarf að halda (e. 

just in time) en ekki bara til vara (e. just in case). 

11. Frammistöðumat (e. performance evaluation) – Árangur þarf að vera 

mældur heildstætt og endurgjöfin þarf að vera uppbyggileg fyrir starfsmenn. 
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Þegar árangur er metin þá eru mælingar oft hafðar með. Til þess að hafa matið 

sanngjarnt og heiðarlegt, er nauðsynlegt að taka af sér „mælinga-gleraugun“ þegar 

árangur er metinn, sér í lagi þegar verið er að mæla út frá markmiðum. Aðstæður 

og forsendur gætu hafa breyst,  er mikilvægt að taka mið af frammistöðuþáttum 

sem ekki eru mældir eða eru jafnvel ekki mælanlegir. Þetta fyrirkomulag krefst 

þess að það sé sátt og að markmið séu samþykkt.  

Annar mikilvægur þáttur er árangursmæling sem tengist launahvata. Þessi 

þáttur er frábrugðin frammistöðumatinu hvað varðar þann lærdóm og þroska sem 

frammistöðumatið gefur og þessir þættir eiga að vera aðskildir með öllu. Ef þetta 

eru ekki aðskilin ferli þá munu samtöl varðandi endurgjöf og lærdómsmarkmið 

enda í launaviðtali eða samningaviðræðum um laun.  

Þegar stjórnendur og starfsmenn eru gerðir ábyrgir gagnvart sínu starfi, þá 

þurfa þeir mælikvarðar sem frammistaða þeirra er mæld eftir að vera sanngjarnir 

og viðeigandi. Þess vegna er mikilvægt að starfsmenn taki þátt í 

markmiðasetningu á sínum eigin markmiðum. Þegar frammistöðumat er 

framkvæma þá verður skoða frammistöðu gagnvart markmiðum með 

utanaðkomandi áhrifaþætti í huga. Voru fyrstu markmiðin hugsanlega of 

metnaðarfull eða kannski ekki nægjanlega metnaðarfull í samanburði við þróun 

markaðarins? Hvernig var starfsmaðurinn að standa sig í starfi samanborið við 

samstarfsmenn í sömu deild? Hvernig var stjórnandi í söludeild að standa sig í 

samanburði við stjórnendur í öðrum söludeildum fyrirtækisins og miðað við 

samskonar söludeildir hjá samkeppnisfyrirtækjum? (B. Bogsnes, 2009). Með 

þessu móti byggist matið á heildrænum forsendum og jafningjarýni, en ekki á 

frammistöðumati sem byggir á föstum markmiðum.  

12. Kaupaukakerfi / Umbun (e. rewards) – Umbunaðu fyrir sameiginlegan 

árangur. Árangur er mældur út frá samanburði við samkeppnisaðila. Ekki 

umbuna á grundvelli fastra markmiðatengdra árangurssamninga. 

Í stað þess að tengja markmið við fasta árangurstengingu, líkt og aukningu á sölu, 

eða að leitast við að halda kostnaði undir ákveðnum viðmiðunarmörkum, þá ætti 
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fyrirtækið að einbeita sér að hlutfallslegum árangursmælikvörðum (e. relative 

performance indicators). Hlutfallslegir mælikvarðar geta verið tengdir beinum 

hagnaði, hagnaði fyrir skatta og fjármagnsliðum (e. EBITDA) fyrirtækisins auk 

samanburðar á árangri fyrirtækisins miðað við árangur keppinauta (B. Bogsnes, 

2009). Hægt er að veita umbun með ýmsu móti eins og hrósi, aðlögun, bónusum, 

stöðuhækkunum o.s.frv. Þetta gildi fjallar aðallega um breytileg laun og kaupauka. 

Hugmyndafræði beyond budgeting hvað varðar launahvata er ekki 

fastmótuð, en það eru ákveðnar grundvallarreglur eða leiðbeiningar sem lagðar 

eru fram þar sem byggt er á 40 ára rannsóknum á þessu sviði. Fyrirtæki í 

samtökunum sem tekið hafa upp hvatakerfi beyond budgeting, umbuna 

starfsfólki á ólíkan hátt og án tengingar við föst markmið (Hope & Fraser, 2003).  

Stjórnendur fyrirtækja sem standa að beyond budgeting hafa flestir hafnað 

þeirri hugmyndafræði að hægt sé að stjórna fyrirtæki eins og vélbúnaði þar sem 

afköstum, framleiðni og afkomu er stjórnað með vogarafli. Hinn sænski 

alþjóðabanki Handelsbanken er eitt skýrasta dæmið um fyrirtæki sem hefur 

afneitað þessum gömlu gildum. Dr. Jan Wallander bankastjóri bankans breytti 

alveg um stefnu árið 1970 með það að leiðarljósi að hvatning hafi ekkert með 

hvata að gera heldur þyrfti hún að leiða til þátttöku einstaklingsins (Hope & 

Fraser, 2003).  

 Ekki grundvalla launahvata (bónusgreiðslu) á fastsettu 

prósentuhlutfalli af afkomu fyrirtækisins.  

Það skiptir sköpum að rjúfa tengslin milli fastsettra markmiða fyrirtækisins og 

fjárhagslegra hvata starfsmanna ef fyrirtækið vill að stjórnendur þess leggi sig 

fram við að ná framúrskarandi árangri.  Beyond budgeting leiðtogar leitast við að 

byggja upp traust á meðal liðsheildarinnar og sjálfstraust hjá starfsfólki fremur 

en að leggja áherslu árangurstengda kaupauka sem leiða af sér ótta við að 

mistakast. (Hope & Fraser, 2003). 
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 Meta og umbuna fyrir árangur í samanburði við aðra starfsmenn sömu 

deildar og miða við ákveðin viðmið og tímabil.  

Árangurinn er mældur út frá samkeppni á heimsmarkaði, hversu vel fyrirtækið 

náði að bregðast við breytingum á markaði. Árangurinn er ekki mældur út frá 

einverjum tölum sem settar voru niður á áætlun árið á undan (Hope & Fraser, 

2003). 

 Notaðu fáa, einfalda og gagnsæja mælikvarða.  

Mörgum fyrirtækjum tekst að gera þetta mjög flókið þannig að stjórnendur 

fyrirtækjanna verða ráðvilltir vegna þess að þeir skilja kerfið ekki til fulls. Flóknar 

og illa ígrundaðar úthlutunarreglur og flókinn útreikningur, oft í skattalegu tilliti, 

eru tvær af ástæðum fyrir vandamálinu (Hope & Fraser, 2003). 

 Tengja launahvata við stefnumótandi markmið.  

Þetta á við alla starfsmenn fyrirtækisins og er mjög mikilvægt að útfæra þetta á 

réttan hátt því ef þetta kerfi er ekki rétt uppsett gagnvart starfsfólki og deildum 

fyrirtækisins þá getur komið upp sú staða að hvatinn vinni ekki með markmiðum 

fyrirtækisins. Dæmi um mistök í útfærslu á þessu kerfi var þegar General Motors 

lagði megináherslu á framleiðslugæði en á sama tíma settu þeir upp 

launahvatakerfi fyrir starfsfólkið þar sem framleiðni eða magn var sett sem 

mælikvarði fyrir launahvatann. Eins og reikna mátti með þá jókst framleiðslan en 

gæðin minnkuðu og það leiddi síðan af sér að fyrirtækið þurfti að láta laga nýja 

bíla, annaðhvort á framleiðslustað eða þegar óánægður viðskiptavinur kom með 

bilaða nýja bíllinn sinn. Þetta leiddi af sér mikinn aukakostnað og skerðingu á 

ímynd vörumerkisins (Hope & Fraser, 2003; Richard Tanner Pascale, 1990). 

 Umbuna frammistöðu teymisins/ deildarinnar.  

Sumir hafa gagnrýnt þá aðferðafræði að mæla launahvata út frá starfsstöð eða 

deild vegna þess að þar með sé mikil hætta á að einhverjir gerist bara farþegar (e. 

free riders). Reynsla Handelsbanken hvað þetta varðar er sú að þetta sé ekki 
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reyndin. Í kerfi sem drifið er áfram af hópefli og allir starfsmenn þurfa að leggja 

sitt af mörkum svo að sameiginlegt markmið heildarinnar náist, kemur fljótt í ljós 

hvort að það séu farþegar um borð. Farþegum er skipt út fyrir einstaklinga sem 

er reiðubúnir að skuldbinda sig því að leggja sitt að mörkum við að ná settum 

markmiðum teymisins (Hope & Fraser, 2003; Richard Tanner Pascale, 1990). 

 Samþætta hvata þvert á deildir/einingar fyrirtækisins.  

Mestu máli skiptir að brjóta á bak aftur það viðhorf að fólk þurfi „að verja svæðið 

sitt“ (e. defend your own turf). (Richard Tanner Pascale, 1990). 

 Ekki nota umbun til þess að „hvetja starfsfólk áfram“.  

Hvati á ekki að snúast um að ná tiltekinni bónusgreiðslu, heldur á hvatinn að 

snúast um að ná fram þátttöku og skuldbindingu starfsmanna. Þetta útheimtir að 

það verður að viðhafa góða stjórnunarhætti og leyfa starfsmönnum að vera 

þátttakendur í setningu á markmiðum sem þeir eiga sjálfir að vinna að (Hope & 

Fraser, 2003; Richard Tanner Pascale, 1990). 

 Umbun skal vera sanngjörn og samræmd.  

Hornsteinninn í öllum launahvatakerfum er að kerfin séu sanngjörn og að þau séu 

samræmd í gegnum allt fyrirtækið. Rangt útfært hvatakerfi getur snúist upp í 

andhverfu sína og getur gert meira ógagn en gagn fyrir fyrirtækið og hluthafa 

þess. Fyrirtæki sem eru með nokkrar útfærslur af hvatakerfum gagnvart 

mismunandi deildum fyrirtækisins og hefur ekki jafnræði í kaupaukaupphæðum, 

getur lent í stórkostlegum vandræðum með kerfið (Hope & Fraser, 2003). 
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Mynd 13: Gamla stjórnskipulagið og nýja beyond budgeting módelið (BBTR, 2010) 

BBRT tekur það fram að grunngildin séu hugsuð sem leiðbeiningar en ekki 

fastmótaðar reglur eða gátlisti. Grunngildin byggja á rannsóknarvinnu BBRT 

stofnunarinnar og eiga gildin að miðla þeirri þekkingu sem samtökin hafa byggt 

upp áfram til aðildarfyrirtækja. Samþætting á þáttum í grunnreglum um forystu 

og stjórnunarferla er eitt af lykilatriðum í beyond budgeting hugmyndafræðinni. 

Án slíkrar samþættingar er hætta á rofi milli þess hvað er sagt og hvað er gert í 

fyrirtækinu en það getur reynst eitur fyrir sérhvert fyrirtæki. Þetta er ástæðan 

fyrir því að BBRT lagði fram sínar tólf þátta leiðbeiningar eða meginreglur um 

hvað virkar og hvað ekki (Beyond Budgeting Institute, 2016). 

4.4 Innleiðing Beyond Budgeting  

Þegar fyrirtæki hyggjast ýta innleiðingarferli á beyond budgeting úr vör er best 

að gera það í þremur meginskrefum eða áföngum (Hope & Fraser, 2001).  

 Áfangi 1. Setja niður framtíðarsýn fyrirtækisins (e. vision) 

 Áfangi 2. Hanna og hefja innleiðingarferlið 

 Áfangi 3. Innleiða nýja hugsun inn í genamengi fyrirtækisins og færa 

ábyrgð að hluta niður skipuritið og inn á framlínu fyrirtækisins. 
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Áður en byrjað er á áfanga eitt, þarf að fá samþykki hjá hagsmunaaðilum til þess 

að tryggja að sátt sé um málið og að vinna við áfangann geti gengið vel fyrir sig. 

Nauðsynlegt er að fá samþykki fyrir vinnu við nýja framtíðarsýn og nýtt kerfi svo 

tryggja megi að aðgengi að aðföngum og upplýsingum sé gott. Það að hanna nýja 

framtíðarsýn fyrir stjórnskipulag fyrirtækisins felst í því að skapa nýja stefnu og 

taka mið af grunngildum hinnar nýju hugmyndarfræði. Það þarf að skrifa hina 

nýju stefnu niður á blað og leita samþykkis hjá stjórnendum, stjórn og hjá öllum 

lykilstarfsmönnum félagsins. Stefnunni fylgir líka innleiðingaráætlun og 

nauðsynleg aðföng svo að innleiðingin geti gengið vel fyrir sig. Búa þarf til 

nokkurskonar verklagsreglur sem útskýra fyrir stjórnendum og starfsfólki hvert 

þeirra hlutverk er í innleiðingarferlinu, til þess að virkja alla sem að málinu þurfa 

að koma (Hope & Fraser, 2001). 

Ef framkvæmdarstjórinn eða fjármálastjórinn er ósammála þessari nýju 

framtíðarsýn, þá þarf að staldra við og hugsa sig vel um áður en lengra er haldið. 

Það er ekki hægt að innleiða beyond budgeting nema að allir helstu stjórnendur 

fyrirtækisins séu samþykkir þessari breytingu á stjórnskipulagi fyrirtækisins, því 

þátttaka efstu stjórnenda fyrirtækisins í innleiðingarferlinu er nauðsynleg til þess 

að keyra breytinguna inn í allt fyrirtækið (Hope, 2003; Hope & Fraser, 2001). 

Áfangi tvö snýst um hönnun, skipulagningu og að hefja innleiðingu á nýjum 

verk- og vinnuferlum, fjarlægja gömlu ferlana og þar með talið markmiðabundnu 

árangurssamningana. Þessi vinna er alla jafna leidd af fjármálastjóra 

fyrirtækisins. Í þessum áfanga þarf þjálfunarferlið að hefjast. Mikilvægt að 

upplýsingar séu skýrar og þeim sé miðað rétt til starfsfólksins (Hope, 2003; Hope 

& Fraser, 2001). 

Áfangi þrjú gengur út á að færa ábyrgð að hluta frá yfirmönnum til 

undirmanna og hvetja starfsfólk áfram til góðra verka. Nota skal nýja kerfið til 

þess að sýna teymum innan fyrirtækisins hvernig þau standa sig í samanburði við 

samskonar teymi hjá samkeppnisaðilum. Starfsfólkið fær þjálfum til þess að 

öðlast meiri færni í vinnu sinni, sem stuðlar að betri árangri. Ef einhver finnur  sig 
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ekki í teyminu eða við verkefnin þá þarf mögulega að skipta út starfsmönnum 

(Hope & Fraser, 2001). Í þessum áfanga þarf að stuðla markvisst að nýjum 

starfsháttum og hegðun starfsfólks. Örva frumkvæði hjá starfsfólki og sjálfstæði í 

vinnubrögðum og ákvörðunum. Stöðugar árangursmælingar þarf til þess að meta 

árangur svo hægt sé að stuðla að fjárhagslegum ávinningi af þessu nýja kerfi fyrir 

fyrirtækið (Hope, 2003). 

Hope og Fraser sögðu í bók sinni sem bar heitið „How managers can break 

free from the annual performance trap“ og kom út árið 2003, að forsendan fyrir 

því að hægt sé að hefja innleiðingu á beyond budgeting hugmyndafræðinni sé að 

eftirfarandi viðmið séu uppfyllt (Hope, 2003): 

 Það þurfa að vera skýr rök fyrir þessari breytingu og ávinningurinn þarf 

að vera öllum ljós. 

 Stjórnendur verða að átta sig á því að hvaða marki hægt er að dreifa ábyrgð 

innan fyrirtækisins. 

 Uppstilling á nýju stjórnskipulagi þarf að vera öllum ljós og með skýrum 

áherslum og takmörkunum. 

 Það þarf að stuðla af kraftmikilli, gegnsærri fyrirtækjamenningu þar sem 

hlutfallsárangur er sýnilegur öllum og borin saman við sambærileg störf 

hjá keppinautum. 

 Færa þarf ábyrgð og ákvörðunarvald til starfsfólks í framlínu fyrirtækisins, 

þó með með fyrirframsettum takmörkunum, samþykktum breytum. 

 Traust og hreinskilni þarf að ríkja á milli starfsfólks innan allra 

skipulagsstiga fyrirtækisins. 

Stofnaðilar beyond budgeting vilja að horft sé með opnum huga á þessa 

hugmyndafræði og það verði að líta á þetta kerfi sem umbótakerfi sem ætlað er 

að gera jákvæðar úrbætur til gagns fyrir bæði starfsmenn og hluthafa. Það að 

horfa handan áætlunar mun leiða af sér skilvirkari rekstur sem leiði af sér betri 

afkomu, ánægðari viðskiptavini og starfsmann. Það verður líka meiri meðvitund 

hjá starfsfólki þar sem markmið verða skýrari (Hope & Fraser, 2003). 
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Algengt er að stór fyrirtæki vilji fara rólega inn í innleiðingarferlið til að byrja 

með. Gera það  með því að innleiða ferlið markvisst í hluta fyrirtækisins og láti 

svo aðrar deildir fylgja eftir í smáum skrefum. Ekki óalgengt að slíkt 

innleiðingarferli taki um eitt ár. Önnur fyrirtæki kjósa að innleiða bara þann þátt 

sem snýr að fjárhagsáætlunum og voni svo að þjálfun á hugmyndafræðinni verði 

nægjanlega góð til þess að allt fyrirtækið muni njóta góðs af (Hope & Fraser, 

2001).  

4.5 Helsti ávinningur af beyond budgeting 

Hér á eftir verður fjallað um helsta ávinning sem að fyrirtæki geta haft af 

innleiðingu á hugmyndafræði beyond budgeting, að mati fræðimanna. 

 Meiri viðbragðsflýti 

Reynsla þeirra fyrirtækja sem starfa eftir beyond budgeting hugmyndafræðinni, 

er að framleiðni eykst og meiri einfaldleiki kemur í reksturinn. Einfaldleikinn 

helgast af því að hugmyndafræðin gengur út á að straumlínulaga ferla og minnka 

flækjustig í rekstri. Besta leiðin til þess að ná þessum árangri er að gefa 

starfsmönnum í framlínu fyrirtækisins meira svigrúm til athafna, meiri ábyrgð, en 

innan ákveðinna marka. Að hafa áætlanir opnar og breytilegar eftir aðstæðum er 

lykilþáttur í stjórnkerfi fyrirtækis sem vill bregðast hratt við aðstæðum. Þetta 

gefur fyrirtækjum tækifæri á að bregðast við ógnunum og tækifærum í stað þess 

að vera bundin í niðurnjörvaða áætlun sem ekki er hægt að breyta (Beyond 

Budgeting Institute, 2014). 

 Aðferðir við að örva frumkvæði og auka samvinnu starfsfólks 

Starfsfólk hjá beyond budgeting fyrirtækjum, starfar í opnu starfsumhverfi þar 

sem upplýsingaflæði á milli deilda er gott, starfsfólk nýtur trausts og hefur meira 

frjálsræði í störfum sínum. Fyrirtækin færa sig frá fastmótuðu regluverki og búa 

til jarðveg þar sem gagnkvæmt traust ríkir og miðlun upplýsinga er góð. Fyrirtæki 

hætta að veita starfsmönnum bónusa á grundvelli launahvatastefnu sem er 

fasttengd markmiðum tengdum fjárhagsáætlun. Þetta mun leiða af sér að 
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starfsmenn eru allir í sama bát og róa að sama markmiði í stað þess að vera 

innbyrðis keppinautar (Beyond Budgeting Institute, 2014). 

 Minni kostnaður 

Þegar fyrirtæki líta á tengslin milli seljanda og neytanda sem nokkurskonar 

heitbindingu mun það leiða af sér að starfsmenn svara eftirspurn með auknum 

gæðum og lægri kostnaði. Þetta hugarfar næst einvörðungu með því að hætta að 

meta hlutina út frá áætlunum og niðurnjörvuðum áætluðum kostnaði. Aðeins með 

þeim hætti myndast hvati hjá fólki til að gagnrýna áætlaðan kostnað og það fer að 

leita að leiðum til þess að draga úr kostnaði á sjálfbæran hátt (Beyond Budgeting 

Institute, 2014). 

 

 Meiri viðskiptatryggð 

Fyrirtæki sem starfa eftir hugmyndafræði beyond budgeting setja þarfir 

viðskiptavina ofar öllu og aðlaga alla ferla í rekstri sínum að þörfum viðskiptavina 

og gera þá ánægða. Mikilvægast er að bregðast hratt við fyrirspurnum og beiðnum 

frá viðskiptavinum. Færa ábyrgð til starfsfólks í framlínu fyrirtækisins, svo hægt 

sé að bregðast hratt við og minnka flækjustig í þjónustunni. Gefa fólki í 

framlínunni vald til ákvarðana, þó innan marka. Þetta mun leiða af sér 

samkeppnisforskot fyrir fyrirtækið (Beyond Budgeting Institute, 2014). 
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5 Rannsókn 

Hér á eftir verður fjallað um hvaða rannsóknaraðferð höfundur beitti við gerð 

þessarar rannsóknar og hvaða aðferðum var beitt varðandi öflun upplýsinga. 

Rannsóknarspurningu höfundar verður gert skil og gerð verður grein fyrir vali á 

viðmælendum og greiningu upplýsinga. Rætt verður um siðferði rannsóknar, 

réttmæti og áreiðanleika.  

5.1 Rannsóknaraðferð 

Markmiðið með rannsókninni sem gerð verður grein fyrir hér er að kanna með 

hvaða hætti fimm fyrirtæki sem eru til skoðunar haga hvatningu starfsfólks. Við 

rannsóknina er stuðst við eigindlega (e. qualitative) aðferðarfræði og aðferðir 

hennar nýttar við gagnaöflun, greiningu, túlkun og skráningu á niðurstöðum. 

Tekin voru hálfopin viðtöl við mannauðsstjóra fimm fyrirtækja en hálfopin viðtöl 

má einnig kalla stýrðar samræður. Höfundur kaus að beita eigindlegri 

rannsóknaraðferð með það að markmiði að fá dýpri skilning á viðfangsefninu og 

einnig til þess að geta lagt fyrir auka spurningar eða spurt nánar á meðan á 

viðtalinu stóð. Höfundur gerir sér grein fyrir því að hefði annarri nálgun verið 

beitt við rannsóknina, kynni það að hafa áhrif á niðurstöðurnar en tilgangurinn 

með þessari aðferð er sá að fá góða innsýn frá sjónarhóli viðkomandi stjórnanda. 

5.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Höfundur hafði samband með tölvupósti við þá aðila sem komu til greina í viðtal. 

Í tölvupóstinum fór höfundur í stuttu máli yfir megininntak ritgerðar og óskaði 

eftir fundi. Það voru fimm fyrirtæki sem svöruðu og tekin var ákvörðun um 

staðsetningu og fundartíma. Viðtölin fóru öll fram á vinnustöðum viðmælenda. 

Höfundur lagði 10 meginspurningar fyrir viðmælendur og bætti svo við 

spurningum ef ástæða var til. Einn viðmælandi var hjá hverju fyrirtæki og leitaði 

höfundur til mannauðsstjóra hvers fyrirtækis. Í byrjun viðtala útskýrði höfundur 

markmiðið með rannsókninni og lýsti henni í stuttu máli. Hvert viðtal tók á bilinu 

20-30 mínútur og voru öll viðtöl hljóðrituð (Hair J., Bush, & Ortinau, 2002). 
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5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru allir valdir með markvissu úrtaki og voru 

viðmælendur valdir út frá eðli rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). Eins og áður 

var greint þá notast höfundur við eigindalega rannsóknaraðferð í formi 

einstaklingsviðtala. Leitað var til 15 mismunandi fyrirtækja og óskaði höfundur 

eftir viðtali við mannauðsstjóra eða í einu tilfelli eftir viðtali við forstjóra. Alls 

voru fimm fyrirtæki sem samþykktu þátttöku í rannsókninni og veittu þau 

greiðan aðgang að upplýsingum. Einn viðmælandi óskaði eftir nafnleynd og í 

kjölfarið af því tók höfundur ákvörðun að láta nafnleyndina ganga yfir öll 

fyrirtækin, til þess að gæta jafnræðis gagnvart þátttakendum við úrvinnslu 

rannsóknarinnar. 

Taflan hér að neðan sýnir uppröðun fyrirtækjanna. 

Viðmælendur Staða Fyrirtæki 

Viðmælandi 1 Mannauðsstjóri Fyrirtæki 1 

Viðmælandi 2 Mannauðsstjóri Fyrirtæki 2 

Viðmælandi 3 Mannauðsstjóri Fyrirtæki 3 

Viðmælandi 4 Forstjóri Fyrirtæki 4 

Viðmælandi 5 
Aðstoðarmaður 
mannauðsstjóra 

Fyrirtæki 5 

 

5.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Frumgögn (e. primary data) rannsóknarinnar voru fengin með hálfstöðluðum 

viðtölum við mannauðsstjóra fimm fyrirtækja en einnig var stuðst við afleiddar 

heimildir (e. secondary data) svo sem fræðirit, skýrslur, greinar og gagnasöfn á 

veraldarvefnum. Sá búnaður sem notaður var við gerð rannsóknarinnar var tölva, 

forrit og upptökutæki í viðtölum. Greining ganga fór fram í öllu 

rannsóknarferlinu. Viðtölin voru tekin upp, skráð orðrétt eftir viðmælandanum, 

greind og flokkuð eftir innihaldi og sett upp í þemu. Fræðilegi hluti ritgerðarinnar 
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var nánast að öllu leyti skrifaður áður en kom að viðtölum. Ókosturinn við það 

fyrirkomulag er að rannsakandi kann að hafa mótað hugmyndir og viðhorf áður 

en viðtöl voru tekin. Markmið höfundar með þessari nálgun var að rannsaka 

heimildir með það að leiðarljósi að samþætta fræðilegar heimildir við nýfengnar 

upplýsingar og ná þannig fram hnitmiðaðri spurningum sem þjónuðu tilgangi 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

5.5 Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningar voru í endurmati allan undirbúningstíma rannsóknar og 

eru þær byggðar á lestri heimilda, fræðigreina og rannsókna um hvatakerfi og 

hugmyndafræði beyond budgeting.  

Í rannsókninni verður leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Hver er hugmyndafræði beyond budgeting hvað varðar hvatakerfi? 

2. Nýta fyrirtæki á Íslandi sér rannsóknir og fyrirliggjandi þekkingu á 

markmiðasetningu, stýringu og notkun hvatakerfa.  

5.6 Siðferði rannsóknar, réttmæti og áreiðanleiki 

Rannsakandi sá einn um alla gagnaöflun og framkvæmd viðtala. Sömu spurningar 

voru bornar undir viðmælendur til þess að auka trúverðugleika og réttmæti 

rannsóknarinnar. Tryggja þarf hlutleysi rannsakanda og hafa ber í huga að mat 

rannsakanda getur haft áhrif á trúverðugleika rannsóknar þar sem 

rannsakandinn metur sjálfur einstök efnisatriði og túlkar niðurstöður (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi leitaðist við að vinna að heimildar og gangaöflun 

út allan rannsóknartímann til þess að ná ákveðinni mettun í upplýsingar og stuðla 

þar með að réttmæti í rannsókninni. Rannsakandi lagði áherslu á góða 

verkefnastýringu á verkinu allan rannsóknartímann, setti sér tímaáætlun og gætti 

þess að hafa gott yfirlit yfir öll vinnugögn og upplýsingar sem notuð voru við gerð 

rannsóknarinnar. Þetta var gert með það að leiðarljósi að auka skilvirkni og gæði 

í rannsóknarferlinu.  
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Höfundur hafði ávallt hugfastar siðferðilegar kröfur sem gerðar til rannsókna, 

svo þær standist kröfur og rýni. Höfundur sýndi þátttakendum virðingu og traust 

og lagði sig fram við að standa undir því trausti sem þátttakendur sýndu við gerð 

rannsóknarinnar. Mikilvægt er að val þátttakanda sé eins óþvingað og frjálst og 

kostur er. Viðmælendur áttu þess kost að hætta í rannsókn hvenær sem er á 

rannsóknartímanum, sama hver möguleg ástæða væri (Sigurður Kristinsson, 

2013). Við framkvæmd eiginlegra rannsókna er trúverðugleiki bundin við 

viðmælendur en ekki fyrirfram skilgreindur á forsendum rannsóknar. Flókið 

getur reynst að meta sannleiksgildi þegar um eigindlega rannsókn er að ræða. 

Vanda þarf til allra verka, vanda val á viðmælendum og forðast skekkjur í úrtaki.  
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6 Úrvinnsla og greining viðtala 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir viðtöl rannsóknarinnar og þau 

greind í þemu.  

Þar sem markmiðið með rannsókninni er að skoða hvatakerfi með 

gleraugum beyond budgeting hugmyndafræðinnar þá eru viðtölin greind með 

hliðsjón af grunngildunum hugmyndafræðinnar. Þrjú þemu urðu fyrir valinu og 

eru þeir þættir grunngildanna sem snúa að innri og ytri hvatningu starfsfólks 

ásamt sanngirnissjónarmiðum til skoðunar. Allt eru þetta þættir sem hafa bein eða 

óbein áhrif á innri og ytri hvata starfsfólks og er stuðst við hvatakenningar og 

rannsóknir í greiningu viðtalanna. Í fyrsta lagi er innri hvatning skoðuð og 

undirflokkar eru endurgjöf og markmiðasetning sem eru beinir áhrifaþættir að 

innri hvatningu og innri hvata starfsmanna. Þar á eftir er ytri hvatning 

fyrirtækjanna skoðuð. Að lokum er réttlætissjónarmið skoðað út frá nokkrum 

sjónarhornum.  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir könnuðust við Beyond Budgeting 

hugmyndafræðina og kom í ljós að öll félögin vinna með hugmyndafræðina á einn 

eða annan hátt. Fyrirtæki 4 innleiddi hugmyndafræðina að stórum hluta inn í sinn 

rekstur og fyrirtæki 3 hefur unnið með hugmyndafræðina í nokkrum deildum hjá 

sér í nokkur ár. Fyrirtæki 1 og 2 eru sem stendur að innleiða hugmyndafræðina 

hjá sér að einhverju leyti og fyrirtæki 5 er ekki með áætlanir um að innleiða kerfið 

eins og staðan er í dag. 

6.1 Innri hvatning 

Frederick Herzberg (1959) sagði að innri hvatning væri huglæg og hún snúist um 

persónulegan metnað, hvata til að standa sig í starfi og þörf fyrir viðurkenningu. 

Jafnframt að grunnurinn að starfsánægju sé að starfsaðstæður séu fullnægjandi. 

Hackman og Odham (1980) sögðu í starfseinkennamódeli sínu að starfsmaðurinn 

þurfi að upplifa að hann hafi einhvern tilgang, upplifi ábyrgð og fái endurgjöf. Þeir 

sögðu að þetta væru áhrifaþættir innri hvatningar. Beyond Budgeting 
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hugmyndafræðin leggur ríka áherslu á þátt innri hvatningar með góðu 

upplýsingaflæði, gegnsæi upplýsinga, eflingu samstarfs á milli samstarfsfélagi, 

dreifingu á ábyrgð og þátttaka starfsmanna í markmiðasetningu. Þetta eru allt 

þættir sem stuðla að starfsánægju og styrkja innri hvata og helgun starfsmanna. 

Þegar rýnt er í hvað viðmælendur segja um hvernig fyrirtækin veita innri 

hvatningu og stuðla að styrkingu á innri hvata starfsmanna kemur í ljós að 

aðaláhersla þeirra hvað varðar hvatningu er sá þáttur.  

Það sem er sammerkt í svörum viðmælenda er að þeir leggja allir ríka áherslu 

á að hafa starfsumhverfið gott og að boðið sé upp á hollan og góðan mat í hádeginu. 

Allir bjóða starfsmönnum upp á ýmis fríðindi eins og íþróttastyrki og 

menntunarstyrki svo eitthvað sé nefnt. Allt eru þetta þættir sem eru hugsaðir til 

þess að stuðla að vellíðan starfsmanna og auka starfsmannatryggð. Á sama tíma 

þá höfðu þrír viðmælendur orð á því að starfsmenn tækju þessa þætti sem 

sjálfsagðan hlut. Þeir sögðust reyna að halda því til haga gagnvart starfsfólki að 

þetta séu fríðindi og umbun en ekki launakjör og það þurfi að minna fólk á það.  

V1: …ef þú lendir í slæmum aðstæðum í lífinu, þá er stéttarfélagið öflugt 

að bakka fólk upp. Við erum að reyna að láta fólk muna eftir þessu [...]Það 

eru litlu hlutirnir sem skipta miklu máli. Það eru sterk vinabönd innan 

bankans og við vitum að fólki líður vel að vinna hérna. 

V2: ...eins og með jólagjafir, það hafa allir skoðanir á henni, af hverju er 

hún ekki svona eða hinsegin. Þá velta sumir fyrir sér, af hverju ekki að 

hætta að gefa jólagjafir. 2013 var gefin úlpa í jólagjöf, hún var ekki 

tískumerki heldur var það birgi félagsins. Margir urðu reiðir og gerðu lítið 

úr gjöfinni. Stjórn félagsins fannst þau vera að gera vel en sumir 

starfsmenn sóttu ekki einu sinni gjöfina sína. Þetta er vandmeðfarið. 

V5: ...það er svo stutt síðan að við höfðum engin tól í höndunum til þess 

að gera eitthvað fyrir fólk. Þetta hefur verið að gerast smátt og smátt í 

skrefum hjá okkur.  á fyrst árunum, það eru ekki lengra en fimm ár síðan 

þá vorum við með ódýrasta matinn í boði sem til var en núna í dag þá 

erum við með rosalega flottan hádegismat. 

Samkvæmt tvíþáttakenningu Herzberg (1959) þá eru þetta hvatningaþættir sem 

hafa áhrif á starfsánægju. Adams (1965) segir í jafngildiskenningu sinni að 
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starfsfólk beri saman ávinning sinn við aðra og ef upplifun starfsmannsins er sú 

að fríðindin eða umbunin sé sú sama og allir aðrir eru að fá þá hafi það jákvæð 

áhrif á starfsánægju en virki kannski ekki sem hvati endilega. Út frá 

væntingarkenningu Vroom (1964) þá virka þessir þættir ekki hvetjandi þar sem 

allir fá þessi fríðindi sama hvernig þeir standa sig í starfi. 

Þjálfun starfsmanna hefur áhrif á getu einstaklingsins til þess að standa sig vel 

í starfi og þar með áhrif á starfsánægju. Herzberg sagði að innri hvati sé huglægur 

og snúist um persónulegan metnað og hvata hjá einstaklingi til þess að standa 

undir væntingum. Ein forsenda þess að starfsmaður geti staðið undir væntingum 

er góð þjálfun. Maslow (1943) setti viðurkenningarþörf sem eina af grunnþörfum 

mannsins og kann þjálfun að hafa áhrif á upplifun starfsmanns á viðurkenningu. 

V2: Við verðum að taka þjálfun inn í hvata. Hvernig viljum við vera, 

liðsheildin, við verðum að vera dugleg að hvetja starfsfólkið áfram. 

V3: ... við erum með svona öflugt mannauðsstjórnunar. [...] ég held að 

ástæðan sé sú að við erum með gríðarlega öflugt þjálfunar og 

þróunarstarf, við erum með „mentoring program“ og þjálfun fyrir 

stjórnendur og svo bara svona almenna starfsþjálfum. Þessi almenna 

starfsþjálfun er bæði tæknileg eins og hún þarf að vera og líka varðandi 

svona „compliance“ við reglur og svo frv. Það þarf að vera í lagi. Þetta eru 

svona massive prógrömm sem þarf að keyra bara. Svo höfum við verið 

svona almenn námskeið til styrkingar á starfsfólki. Svolítið undir hatti 

orkustjórnunar, svefn og jákvæða sálfræði, mataræði. Við höfum svona 

farið[...] mörgu leyti frumkvöðlar að hjálpa fólki til að ná fullri orku yfir 

daginn og svona heilsu almennt. Þetta er svona eitt sem fólk held ég að 

fólk kunni mikið að meta. Þetta er eitt af því sem drífur okkur áfram, sem 

einstaklingar að fá að þroskast og þróast. 

Þjálfun starfsmanna hefur áhrif á getu þeirra til þess að standa sig vel í starfi og 

þar með áhrif á starfsánægju. Herzberg sagði að innri hvatinn sé huglægur og 

snúist um persónulegan metnað og hvata hjá einstaklingi til þess að standa undir 

væntingum. Ein forsenda þess að starfsmaður geti staðið undir væntingum er góð 

þjálfun. Maslow (1943) setti viðurkenningarþörf sem eina af grunnþörfum 

mannsins og kann þjálfun að hafa áhrif á upplifun starfsmanns á viðurkenningu. 
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6.1.1 Endurgjöf  

Hackman og Oldham (1980) sögðu að störf hefðu fimm kjarnaþætti og er 

endurgjöf einn af þeim. Þeir sögðu að til þess að starfsmaður upplifi ábyrgð 

gangvart starfi sínu þá þurfi hann að fá endurgjöf á störf sín en slíkt hafi áhrif á 

starfsánægju. Locke og Latham (1990) sögðu að að það þurfi að tengja endurgjöf 

við sett markmið svo endurgjöfin skili tilætluðum árangri, bæði fyrir fyrirtækið og 

starfsmanninn. Beyond Budgeting segir í ellefta grunngildi sínu að árangur þurfi 

að vera mældur heilstætt og endurgjöfin þarf að vera uppbyggileg. Alfie Kohn 

(1999) sagði að endurgjöf væri besta leiðin til þess að hvetja starfsfólk áfram. 

V2: Ég hvatti yfirmenn til þess að taka sitt fólk í starfsmannasamtal og 

ekki bara að afhenda gjafabréfið og takk fyrir starfið í sumar og ekkert 

meira á bak við það. Mér fannst þurfa að fylgja þessu betur eftir líðan 

starfsfólksins. 

Hackman og Oldham sögðu að fyrirtæki ættu að móta starfsmannastefnu sem 

innihéldi kjarnaeinkenninn fimm; fjölbreytni verkefna, skilning á markmiðum, 

mikilvægi verkefnis, sjálfstæði í starfi og endurgjöf. Ánægður starfsmaður mun 

afkasta meiru og gefa meira af sér en óánægður. 

V2: Við reynum að beita hvatningu og hrósi, þegar kemur niðurstaða úr 

ársuppgjöri og fjórðungsuppgjöri, þá er forstjórinn með starfsmannafund 

og reynir að hvetja sitt fólk áfram. Við erum líka með innri vef, þar sem 

við erum með hrós og hvatningar þar. Við sjáum þar hvernig 

viðskiptavinir eru að hrósa starfsmönnum úti á þjónustustöð. Oft eru það 

sömu stöðvarnar sem eru að fá hrósið, sem er kannski umhugsunarefni 

fyrir aðra. Framkvæmdarstjórnin mætti nota þetta kerfi til þess að senda 

hrós til starfsmanna eða framkvæmdarstjóri þjónustustöðva. Við erum 

að ná að innleiða hvatningu þannig að allir sjái. Svo erum við með 

broskalla kerfi. 

V3: Við innleiddum svona reglulega endurgjöf, við erum svona farin 

svolítið frá því að vera bara með svona „performance management“, með 

starfsmannaframmistöðu viðtöl einu sinni á ári. Við erum með það sem 

við köllum „check in“ sem við erum búin að vera kynna á undanförnum 

árum. Að stjórnendur eigi að grípa starfsmanninn getur maður sagt á 

hlaupum eða þegar það á við, en ekki að vera bíða eftir einhverju einu 
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samtali. Heldur gera það bara reglulega. Að minnsta kosti fjórum sinnum 

ári, við höfum kynnt þetta og verið að þjálfa stjórnendur upp í þessu. Það 

er þetta sem er auðvitað mest hvetjandi eftir því sem þú færð 

endurgjöfina sem næst í tíma. 

V3: ...við erum að hvetja fólk til þess að halda upp á litlu sigrana, hvort 

sem það er kaka eða gera eitthvað saman. 

V4: ...að fólki finnist að störf þeirra séu metin og þeirra innlegg skipti máli 

o.s.frv. 

Locke og Latham (1990) sögðu að ef markmið eigi að skila árangri þá verði að 

tengja þau við endurgjöf. Þeir sögðu að endurgjöf auki hvatningu og tryggi að allir 

viti hvert stefnt sé. Þeir segja líka að ef markmið eru sett til lengi tíma þá þurfi að 

skipta þeim niður í áfanga og setja inn endurgjöf eftir hvern áfanga. Beyond 

Budgeting hugmyndafræðin er nokkuð samhljóða kenningu Locke og Latham 

hvað endurgjöf varðar. 

V4: Það er langeðlilegast að menn séu í sama liðinu þegar verið er að fara 

yfir tölurnar og menn séu báðir mjög einbeittir í því að leita leiða og 

lausna til þess að ná sem mestu árangri í rekstrinum. Þá þarf að finna 

aðrar leiðir til þess að hvetja menn [...]bónusar eru engin hvati [....] 

einhver hvati auðvitað, en í fyrsta lagi kemur bónus aldrei í fyrsta sæti í 

rannsóknum, hann er yfirleitt alltaf í þriðja til fjórða sæti, á eftir öðrum 

þáttum eins og viðurkenning, er tekið tillit til þess sem ég er að gera, líður 

mér vel og þar fram eftir götunum. Peningar eru aldrei vandamálið ekki 

nema að fólk sé undirborgað á markaði, þá er þetta náttúrulega 

stórkostlegt vandamál en fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir að þau 

þurfa að borga góðu starfsfólki góð laun og hérna, og ef það er verið að 

greiða einhverskonar peningalegan bónus, þá þarf að tryggja það að það 

sé gert annað hvort á alla eða það sé sem sagt ákveðið teymi sem er að 

vinna saman, sem að sko allir fá þá bita af kökunni. 

Fjórða grunngildi beyond budgeting er gagnsæi. Þeir segja að mikilvægt sé að hafa 

upplýsingar aðgengilegar öllum svo þær geti þróast í takt við tímann, veitt 

innblástur, verið til fróðleiks og upplýsinga og veitt aðhald. 

V4: ... gagnsæi gríðarlega mikilvægur punktur í beyond budgeting, að fólk 

sjái og fái upplýsingar um árangurinn. Hvaða árangur náðist 
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raunverulega. Það er það sem við erum að reyna að gera með því að 

hengja plaggöt upp í búðunum svo fólk sjái. Áður fyrr var þetta þannig að 

fólk hafði ekki hugmynd um hver árangurinn var. Þetta er einn af þeim 

þáttum sem við höfum innleitt. 

V2: Eins og tafla úti á stöð, þar sem líka eru gerðar þjónustukannanir og 

niðurstöður úr þjónustukönnun segir svo mikið. En til þess að 

starfsmennirnir viti hvað gekk vel og hvað gekk illa, þá verður 

stöðvarstjórinn að taka þetta á töflunni. Þar kemur hvatningin frá honum, 

og líka sem sagt frá rekstrarstjóra stöðvanna og framkvæmdarstjóra 

[…]taflan er ótrúlega gott tæki einmitt til þess að hvetja eða til þess að 

horfa á deildina í heild sinni og ræða þá ólík verkefni og þessa hvatningu 

og umbun í framhaldinu. 

6.1.2 Markmiðasetning  

Fyrsta grunngildi beyond budgeting fjallar um tilgang fyrirtækis og helgun 

starfsmanna. Markmiðasetning er hluti af því ferli, að láta starfsfólkið sem að að 

vinna að markmiðunum taka þátt í markmiðasetningunni og þannig náist ákveðin 

skuldbinding við verkefnið og helgun. Það er líka lögð áhersla á það í beyond 

budgeting að markmið séu skýr, segi í hvað átt er verið að fara, séu metnaðarfull 

og tengd innbyrðis. Tengja launahvata við stefnumótandi markmið.  

McGregor (1960) lagði út frá því í kenningu X að fólk muni finna bestu leiðina til 

þess að ná markmiðum sem það hefur sjálft samþykkt vegna þess að fólk er 

skuldbundið þessum verkefnum. Hann sagði líka að stærsta verkefni stjórnanda 

sé að fólk hafi trú á og sé skuldbundið verkefnunum.  

V3: ...það voru til mælikvarðar,  viðskiptastjórar í einkabankastýringu, 

þeir þurftu að selja ákveðin fjölda af vörum í viðskiptabankanum... inni í 

sjóði og svoleiðis , inn í viðskiptabankann [...] Þú varst bæði með 

einstaklingsmarkmið persónulega og líka þvert yfir bankann. [...] 

framkvæmdastjóri markaða fjárfestingabankans, hann var með 50% 

fyrir bankann og 50% fyrir sviðið sitt til þess að tengja líka á milli deilda. 

Hann var svo með forstöðumenn, og þeir voru allir með 50% á sviðið sitt 

og 50% fyrir sitt svið. Fyrirtækjaráðgjöf [...] þar var forstöðumaðurinn 

tengd inn á sviðið allt og ekki inn á bankann. Framkvæmdarstjórinn átti 
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að vera tengdur inn á bankann og passa upp á þann balans og svo koll af 

kolli. 

V3: … hver og einn starfsmaður í kerfinu var með með 5-9 mælikvarða, 

sem voru síðan mismunandi vigtaðir. Þannig ef þú hefur náð markmiðum 

og „overall“ markmiðum þá fékkstu [...]borgað bónus.  hjá mér... ég var 

með áætlun svona starfsmannaáætlun, svona F10 áætlun, ég var með 

starfsánægju allra starfsmanna bankans undir, það var sett markmið ¾ 

og var með hjálparhöndina, ég var með „leadership“ skorið mitt, ég var 

með starfsmannaveltu, ég var [...] þannig að það voru ýmsir mælikvarðar 

sem ég hafði og svo var eitthvað huglægt en mikið af þessu var tengt 

vinnustaðagreiningu og svo beint starfsmannaveltuna sko. Þannig var 

þetta nú gert og fínt kerfi og flottir frammistöðu (performance) 

mælikvarðar […] þú hefðir alveg geta haldið frammistöðukorti fyrir mig 

án þess að tengja það endilega við pening.  

Beyond budgeting segir mikilvægt fyrir fyrirtæki sem hafa sterk tengsl á milli 

launahvata og markmiða fyrirtækisins. Rannsóknir segja að fyrirtæki með þessi 

sterku tengsl skili 40% hærri afkomu til hluthafa sinna, samanborið við fyrirtæki 

sem hafa litla eða enga tengingu þarna á milli 

V3: ...akkerið var að ná áætluninni og stjórnin var með svona 

stjórnarháttarfræðinga sem var feyki öflugur maður sem heitir Daniel 

Leven og hann hefur komið að fjármálageirum, lögfræðiskrifstofum, 

„partners“ fyrirtækjum[...]og hann vildi meina að með svona tengja við 

„budget“ og stjórnin séð með hóflegar kröfur um vöxt [...] það sé besta 

kerfið. Ef þú ert að tengja þetta kannski einhverjum markmiðum sem eru 

svona óraunhæf, þá færðu svona áhættuhegðun sem getur skilað sér í 

einhverjum snúningum sem eru ekki endilega gott fyrir fyrritækið til 

lengri tíma. Hann sagði alltaf við byrjum á því að setja kröfur á bankarann 

eða framkvæmdarstjórn sem eru bara svona í takti við hagvöxt og við 

viljum bara fólk nái þeim markmiðum án þess að vera...til þess að halda 

aftur af svona áhættuhegðun“ 

Locke og Latham (1990) sögðu í markmiðakenningu sinni að markmið þurfi að 

innihalda skýrleika, áskorun, skuldbindingu, endurgjöf og skilgreiningu á 

erfileikastig verkefnis.  

V1: ... við höfum hins vegar keyrt mjög stíft á það að vera með skýra stefnu 

og skýr markmið og uppálagt stjórnendum að ná stemningu í sínum 
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deildum, að ná fram okkar markmiðum. Það kannski er hvati númer eitt. 

Gleðin við það að ná markmiðum. 

V4: Við erum með nokkuð skýr markmið og skýra framtíðarsýn sem við 

förum yfir með fólki og leyfum þeim að taka þátt í að móta þessa sýn. Við 

höldum fundi tvisvar á ári með öllu starfsfólki félagsins eða öllu 

starfsfólki félagsins á Íslandi og starfsmönnum sem eru hjá okkur í 

Danmörku. Þar förum við yfir helstu áherslur næstu ára og þau fá síðan 

tækifæri til þess að koma með innlegg inn í þessa framtíðarsýn. Það er 

mikilsvirði fyrir fólk, og fólk fær þá tilfinningu að það hafi tekið þátt í að 

móta sýnina, sem það hefur sannanlega gert og það myndast ákveðið 

eignarhald á þessari framtíðarsýn. 

V4: Við erum búin að setja okkur upp markmið sem allir eru tengdir inn 

á. Við erum búin að setja upp plaggöt sem eru hengd upp í allar búðirnar 

og það eru allir starfsmenn allra verslana upplýstir um þau markmið sem 

við erum búin að setja fyrir þetta tiltekna tímabil sem getur verið jól, 

sumar, haust eða hvað það kann að vera. Svo merkjum við inn á þessi 

plaggöt sem eru í búðunum, þannig að allir sjá hvert sameiginlegt 

markmiðið er og hversu langt við erum komin með að ná markmiðinu. 

Þetta virkar mjög hvetjandi á fólk, þetta er svona ekkert ólíkt því sem fólk 

þekkir úr íþróttum. Menn telja mörkin og mörkin eru birt á 

markatöflunni um leið og þau eru skoruð. Það er bara hvetjandi að sjá að 

fólk er að færast í átt að markmiðinu. 

McClelland (1973) sagði í kenningu sinni um árangursþörfina að árangursdrifnum 

manneskjum líki við að takast á við flókin verkefni og ná markmiðum sínum. 

Hackman og Oldham (1980) lögðu áherslu á það í starfseinkennamódelinu að 

skilningur á markmiðum sé einn af kjarnaþáttum svo starfsfólki líði vel í starfi. 

Locke og Latham (1990) sögðu í markmiðakenningu sinni að markmið þurfi að 

innihalda skýrleika, áskorun, skuldbindingu, endurgjöf og skilgreiningu á 

erfileikastig verkefnis. 

V4: ...en auðvitað kemur svona lengri tíma sýnin frá eigendum félagsins 

og yfirstjórn. En þau fá tækifæri til þess að móta það síðan með okkur, 

með sínu innleggi og gera athugasemdir og svoleiðis“ 

V4: ...Síðan erum við búinn að setja markmið, sum eru til skemmri tíma 

og önnur eru til lengri tíma. Við erum með markmið til tíu ára, fimm ára, 
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þriggja ára og svo innan árs, þannig að við erum með mjög mikið af 

markmiðum“ 

V2: Ég tók umræðu um daginn með stöðvastjórnunum okkar. Þeir hafa 

hellings tækifæri á að bjóða starfsmönnum upp á  pizzuveislu ef að 

sölumarkmiðum er náð, eða köku. 

V5: Það er rannsóknir og þróun, framleiðsludeild, söludeild. Þó að 

markmiðið hafi alltaf verið að við séum ein stór hamingjusöm fjölskylda. 

Þá er orðið erfitt þegar er svona mikið álag. Það eru allir liggjandi á hvort 

öðrum eins og þegar rannsóknir og þróun er er ekki búinn að klára sitt, 

þá gengur framleiðslan ekki nógu vel og ef framleiðslan gengur ekki nógu 

vel þá er söludeildin ósátt. Allt hvílir þetta á hvort öðru. Segjum að það 

verði rosalega góð sala, þá er söludeildinni klappað en það er samt sem 

áður að það sem undan er gengið. Til þess að söludeildin gæti klárað sitt 

þá þurfti framleiðsludeildin að klára sitt þannig að það vantar að það sé 

gert eitthvað hvetjandi þvert á allar deildirnar til þess að það myndist 

ekki óánægja þegar ein deildin fær þakkir en ekki önnur. 

6.2 Ytri hvatning 

Beyond budgeting leggur áherslu að umbun sé bundin við teymi og hún sé 

samþætt þvert á deildir. Þeir segja að hornsteinninn í öllum launahvatakerfum sé 

að kerfin séu sanngjörn og að þau séu samræmd í gegnum allt fyrirtækið. Nota eigi 

fáa og einfalda mælikvarða þegar árangur er mældur. Meta umbunina í 

samanburði við aðra starfsmenn söludeildar og ekki eigi að grundvalla launahvata 

út frá fastsettu prósentuhlutfalli af afkomu fyrirtækisins. Meðal annars er lögð 

áhersla á  að tengsl á milli fastsettra markmiða og fjárhagslegs hvata séu rofin ef 

fyrirtækið vill að stjórnendur þess leggi sig fram við að ná framúrskarandi árangri. 

Þeir segja að hvatningin eigi ekki að snúast um að ná einhverri tiltekinni 

bónusgreiðslu, heldur að ná fram þátttöku og skuldbindingu starfsmanna. Þetta 

útheimtir að það verður að viðhafa góða stjórnunarhætti og leyfa starfsmönnum 

að vera þátttakendur í markmiðasetningu sem þeir munu sjálfir vinna að. 

Eins og Herzberg (1959) segir í tvíþátta kenningu sinni þá geta ytri hvatar 

verið bæði hvetjandi og letjandi. Herzberg hélt því fram að það væri mikilvægt að 

beita ytri hvatningu svo að starfsmaðurinn sjái að góður árangur í starfi leið af sér 
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umbun. Vroom (1964) sagði að í væntingakenningu sinni að til þess að 

einstaklingur upplifi hvatningu og leggi hart að sér þá verði hann að hafa vissu 

fyrir því að góð frammistaða leiði til umbunar. Þannig skapist tenging milli þessara 

tveggja þátta. 

Viðmælendur voru spurðir hvort fyrirtækin nýti launahvatningu til þess að 

hvetja starfsmenn. Allir viðmælendur svöruðu því þannig að ekki sé formlegt 

hvatakerfi í gangi hjá fyrirtækinu: 

V1: .. Það hefur aldrei verið samþykkt að fara í hvatakerfi. En við erum á 

undanþágu frá þessu varðandi hlutabréf sem starfsmenn fengu og var í 

stofnsáttmála bankans. Þegar var verið að stofna bankann, þá kemur 

krafa um það frá kröfuhöfum að það væri einhver hlutabréf sem 

starfsmenn myndu fá gegn ákveðnum skilyrðum. Það hefur ekki verið hjá 

okkur eiginlegt hvatakerfi þar sem starfsmönnum eru sett einhver 

markmið, og ef þið náið þessum markmiðum þá fáið þið bónus. En þessi 

hlutabréf þau virkuðu í raun ekki sem eiginlegt hvatakerfi. Starfsfólk vissi 

það var eitthvað loforð um slíkt, það var ekki búið að útfæra hvernig átti 

að dreifa þessum hlutabréfum, fyrir hvað var alltaf óljóst. Það var ekki 

fyrr en skilyrðunum var uppfyllt að það var útfært hvernig ætti að gera 

þetta, eða á svona svipuðum tíma. Það var í sjálfu sér mjög sérstækt 

fyrirbæri að kalla það hvatakerfi því það var meira svona eftir á, svona í 

hugum flestar allavega held ég. 

Þarna kemur glögglega í ljós í svari V1 að umbunin var ekki tengd við markmiðin. 

Samkvæmt kenningu Y eftir  McGregor þarf að vera tenging þarna á milli ef á að 

myndast skuldbinding og umbunin á að virka sem hvatning. Viðmælendur voru 

spurðir hvort fyrirtækin nýti launahvatningu til þess að hvetja starfsmenn. Allir 

viðmælendur svöruðu þannig að ekki væri formlegt hvata kerfi í gangi hjá 

fyrirtækinu. McClelland (1973) sagði um árangursþörfina að sumar týpur fólks 

séu  árangursdrifnar manneskjur sem líkar við að takast á við flókin verkefni og 

ná markmiðum sínum. Til þess þarf að setja slíkum persónum fyrir markmið. 

V1: ... við höfum verið með inn á milli svona minna kostnaðar, lítilsháttar 

kostnaðarútgjöld [...] svo er bara eins og önnur fyrirtæki eru að gera, við 

erum með svona starfsdaga, liðsheildaruppákomur [...] tengjum það 
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auðvitað við góðan árangur eða reynum að marka spor inn í næstu 

mánuði. 

McGregor (1960) hélt því fram í kenningu X að starfsmenn hafi engan 

náttúrulegan innri hvata og fólk leitist við að vinna eins lítið og það kemst upp 

með. Það þurfi launahvatningu til þess að hvetja fólk áfram og vísaði hann til starfa 

sem voru einhæf og einföld eins og færibandavinna í verksmiðju. 

V1: Það er reyndar undantekning á þessu hjá okkur. Það er verðbréfa- og 

lífeyrisdeild hjá okkur. Þar erum við með greiðslur fyrir annarsvegar 

ábendingar og hinsvegar fyrir að klára mál með viðskiptavininum. Þetta 

eru mjög lágar upphæðir og telst ekki vera eiginlegt hvatakerfi 

samkvæmt skilgreiningu FME og tengist bara þeim verkefnum. 

V2: ... Svo erum við með fyrirtæki sem er út um allt land, ólíkir 

starfshópar. Þjónustustöðvarnar fá bónusgreiðslur, ekki vöruhúsið, ekki 

bílaþjónustan [...] bílaþjónustan var þannig að við ákváðum að klippa af 

vinnutímanum, til þess að koma til móts við þarfir þeirra og það var mikil 

ánægja með það. En svo þegar er aftur tarnavinna þá vinna þeir aftur 8-

18, en þeir fá ekki sérstakar bónusgreiðslur. Við erum með 

bónusgreiðslur vegna að þetta er kjarasamningsbundið. Starfsmenn í 

Eflingu eiga að fá greiddan bónus og það er greitt eftir niðurstöðu úr 

hulduheimsóknum þannig að hópurinn er undir. 

Vroom (1964) hélt því fram í væntingakenningu sinni að til þess að einstaklingur 

upplifi hvatningu og leggi hart að sér þá verði hann að vera fullviss um að með 

góðri frammistöðu fái hann umbun. Með því móti skapist tenging á milli þessara 

tveggja þátta. Ef upplifun einstaklingsins er að það séu engar væntingar gerðar, þá 

er búið að aftengja frammistöðu við erfiði og ekki til neins að vera leggja meira af 

mörkum en þurfa þykir 

 V2: Eitt sem við gerðum núna sem við höfum ekki gert áður, við tókum 

hóp lykilstarfsmanna eftir sumarið, sem eru búnir að standa vaktina vel. 

Við teljum að séu framtíðarstarfsmenn hjá okkur í útstöðum. Við gáfum 

þeim svona gjafapakka eða gjafabréf og þá var það gert þannig að 

stöðvarstjórinn kallaði viðkomandi starfsmann í starfsmannasamtal, 

ekki inni á stöðinni þar sem þetta átti ekki við alla starfsmenn 

stöðvarinnar og afhenti síðan þetta gjafabréf. 

Robbins og Judge (2013) sögðu að þó svo að það geti fylgt því mörg vandamál að 

nota bónusgreiðslur sem hvatningu, þá sýna margar rannsóknir að einstaklingur 
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sem á kost á því að fá bónus fyrir ákveðna hegðun eða athöfn, muni vera viljugur 

að taka þátt í athöfninni. Það er einnig ólíklegt að einstaklingar sem sinna einhæfu 

og „leiðigjörnu“ starfi, missi innri hvatningu sína við að sinna þessu tiltekna starfi 

ef þeim er lofuð bónusgreiðsla 

V2: Æðstu stjórnendur eða stöðvarstjórar á þessum þjónustustöðvum 

sem hefur verið hvað mest álaga á í sumar [...]þau fengu líka svona auka 

pakka. Annars vegar peningagjöf og hinsvegar gjafapakka á hótel með 

svona kósý slökun og svoleiðis. Þetta er nýtt og hefur ekki verið gert áður. 

Við erum að reyna að bregðast við og erum ekki tilbúin að missa þetta 

góða fólk og þau eru að kalla eftir því að fá einhverja umbun 

Beyond budgeting segir í tólfta grunngildi sínu ef mæla á árangur út frá fleiri en 

einum þætti þá verða mælikvarðarnir að vera einfaldir, skýrir, gagnsæir og mega 

ekki vera háðir flóknum breytum. Það þarf að gæta þess að hafa enga óvissu eða 

flækjustig í mælikvörðunum. Afköst og árangur starfsmanna þarf að mæla út frá 

nokkrum þáttum eða mælikvörðum sem allir þurfa að tengjast viðkomandi deild 

eða sviði, hvort sem um tekjusvið eða kostnaðarsvið er að ræða. Hugmyndafræðin 

leggur áherslu á að nota fáa, einfalda og gagnsæja mælikvarða. Alfie Kohn hefur 

hinsvegar sagt að ef hvatagreiðslur eru mældar út frá huglægum þáttum þá sé 

hætta á að kerfið verði ruglingslegt og hafi ekki tilætluð áhrif en ef greiðslurnar 

séu hinsvegar mældar út frá hlutlægum mælikvarða þá geti kerfið leitt af sér 

ósveigjanleika og ósanngirni í mælingum. 

V3: ...þá höfum við verið með umbunakerfi, árangurstengingarkerfi sem 

ég veit að er auðvitað umdeilt. Við tókum það upp held ég 2013 [...] Fyrir 

fyrst og fremst fyrir fólk í framlínunni, það er að segja viðskiptastjórar og 

miðlun og miðlarar og slíkt, sem eru í sölu. En við höfum líka verið 

reyndar með gagnvart stjórnendum sem eru með stærsta reksturinn og 

við höfum þá skipt þessu þannig [...] menn séu með mismunandi skorkort. 

[...] tökum sem dæmi, til að miðlar fái fullan bónus, þá þarf hann að hafa 

náð sölumarkmiðum ársins [...]það er svona hvatinn að það sé greitt út 

bónus. [...] þetta er svona tveggja þrepa kerfi þá fær hann greitt út. Síðan 

er þetta hvernig hann hefur staðið sig í öðrum þáttum sem ræður síðan 

útgreiðslunni [...] til þess að miðlari fái fullan bónus, þá þarf að hann að 

hafa tekið þátt í hjálparhandar verkefni hjá bankanum. Þannig erum við 

að reyna að tengja þetta ekki bara sölu [...] eða ná markmiðum miðað við 

áætlun [...] hver var niðurstaðan úr vinnustaðagreiningunni, tekur þátt í 
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hjálparhandarverkefnum bankans. Sem snýst um að starfsmenn eigi að 

fá einn dag á ári til þess að sinna einhverjum hjálparverkefnum, svona 

samfélagsleg ábyrgð sko. Þetta er svona hluti af stefnu bankans um 

heildun. 

V3: ...ég held að þess vegna er bónuskerfi að virka í þessum 

fjárfestingabanka en viðskiptabanka og almennt þá getur maður alveg 

náð sama árangri án þess að vera með ytri umbun. 

V3: Ég sá nokkur kerfi fyrir hrun sem voru galinn [...] allt of vanhugsuð 

[...]en við vorum að reyna að vanda okkur mjög mikið eftir hrun og eftir 

að þetta var tekið upp [...] stjórnin svona ýtti þessu að okkur [...] þá 

reyndum við að gera þetta virkilega vel [...] svolítið bara „balance score 

card“. 

V4: ... t.d. á verslunarsviðinu hjá okkur er að við höfum notað svona hvata 

þegar það er sem sagt svona háannatími. Ég er ekkert sérstaklega 

hlynntur einstaklings bónusum, þannig að ég vil frekar [...] allt teymið að 

vinna að því […] svo höfum við verðlaunað fólk fyrir árangur og við höfum 

haft það stigvaxandi. Fólk hefur fengið einhverja litla gjöf ef markmiðið 

næst nánast og ef markmiðið næst að öllu leyti þá er yfirleitt eitthvað 

meira sem hangir á spýtunni. Eins og við höfum gefið flugmiða með WOW 

til London og það fá allir starfsmenn þessi verðlaun. Þetta er ekki 

einstaklingsmiðaður bónus sem að fólk er að keppa og reyna að rífa sölu 

hvert af öðru. 

V5: Það hafa allir starfsmenn fengið kaupréttarsamning þegar þau hefja 

störf. Það fer eftir því hvaða stöðu fólk gegnir innan fyrirtækisins. Þetta 

er yfirleitt gert þannig að þetta er leyst út í pörtum. Segjum að samningur 

sem gildir í fjögur ár, þá færðu fyrsta árið getur þú tekið út ákveðin hluta 

og svo kolla af kolli í fjögur ár. Þannig að þú ert með hvata til þess að vinna 

hjá fyrirtækinu allavega í fjögur ár. Annars höfum við ekki haft neitt 

bónuskerfi eða neitt slíkt. 

V5: Fyrirtækið er búið að vera í svo örum vexti og mikið álag á starfsfólki 

og við höfum rætt um að taka upp eitthvað til þess að hvetja fólk áfram 

og sýna að fyrirtækið metur framlag starfsfólksins. En það er ekki komið 

enn sem komið er en það er eitthvað sem á eftir að breytast. 
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6.3 Réttlætissjónarmið 

Beyond budgeting segir að meta þurfi umbunina fyrir árangur í samanburði við 

aðra starfsmenn sömu deildar og miðað við ákveðin viðmið og tímabil. Stacey 

Adams (1965) fjallaði um sanngirni í jafngildiskenningu sinni, þar sem hann fjallar 

um að starfsfólk beri sig saman og þurfi að upplifa sanngirni og að það eigi sömu 

möguleika og aðrir. Ef fólk finnst það beitt sanngirni þá upplifi það hvatningu sem 

leiði til starfsánægju og meiri afkasta (Armstrong, 2009). Beyond Budgeting 

hugmyndafræðin segir að hornsteinninn í öllum launahvatakerfum sé að þau séu 

sanngjörn og að þau séu samræmd í gegnum allt fyrirtækið (Hope & Fraser, 2003). 

Í samtölum við viðmælendur kom umræðan inn á þennan þátt út frá ýmsum 

sjónarhornum. 

V1:...Það eru einingar í bankanum sem eru eru ekki að fá bónusa og 

samsvarandi einingar hjá samkeppnisaðilum eru að fá bónusa. Mönnum 

finnst það mjög skakkt, menn upplifa eins og það sé nánast verið að brjóta 

á þeim. En þetta líka haft þær afleiðingar að grunnlaunin eru eitthvað 

hærri hjá okkur miðað við hina bankanna. Við verðum að bregðast við því 

svo við séum ekki að missa okkar hæfasta fólk. 

Alfie Kohn bendir á að hvatakerfi geti leitt til tortryggni. Starfsmenn beri sig saman 

og gætu farið að gera sér í hugalund að aðrir séu að fá hærri launahvata en þeir 

sjálfir. Eða starfsmenn deilda sem ekki eiga kost á launahvata verði ósáttir að 

ósekju. Þetta hafi áhrif á starfsánægju starfsfólks og starfsandann í fyrirtækinu. 

V2: ...í þessu kemur líka spurningar eins og hvar er mitt gjafabréf? Þetta 

er viðkvæmt, við þurftum að anda inn og út þegar við ákváðum að gera 

svona. Það er engin undanskilin því að fá svona gjafabréf en það þarf að 

vinna sér inn fyrir því.  

Stacey Adams sagði að starfsfólk geri samanburð sín í milli varðandi launakjör, 

stöðuveitingar og ábyrgð í starfi. Upplifi starfsmaður að hann beri meira úr bítum 

en samstarfsaðilarnir þá verður hann áhugasamari og leggur harðar af sér. Hið 

gagnstæða gerist ef hann upplifir að hann beri minna úr bítum en annar 

starfsmaður í sömu stöðu og hann. 
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V2: Við vorum með ferð um daginn á vegum starfsmannafélagsins, ferð 

sem kostar 17 þúsund á mann og við borguðum sem sagt 16 þúsund og 

starfsmaðurinn þúsund. Starfsfólk er ekki að sjá þetta, þeim finnst 

örugglega eðlilegt að þetta hafi átt að vera ókeypis. Fólki finnst þetta ekki 

verið ákveðin umbun, lítur ekki á þetta sem hvatningu. Ef það hefði verið 

greitt fyrir maka þá hefði verið litið á að þetta væri ákveðin umbun. Það 

þarf bara að setjast niður og kortleggja þetta betur, við þurfum að hrósa. 

V2: Við erum með frábærar sölutölur núna, en það er ekki endilega að 

skila sér til fólksins í virði fjármagns, þú ert ekki að fá launahækkun 

miðað við aðra, samningsbundnar launahækkanir. 

V2: …Þannig í september, þá settumst við niður og sögðum að við verðum 

að umbuna þessu fólki, annars verður það ekki hjá okkur fram að 

áramótum. Allir gengir upp að öxlum. Þá var þetta gert, þá var þetta 

þannig að annarsvegar þeir sem eru yfir þessum hópi. Tókum náttúrlega 

stöðvarstjóranna. Við vorum að horfa í sölutölur [...] Síðan sendu allir 

stöðvarstjórarnir á mig þessa lykilstarfsmenn. Það er fólk sem búið er að 

vinna hjá okkur allavega eitt ár, eða eitt til þrjú ár. Og þeir sjá ávinning í 

að halda, af því að það eru bara [...] staðan er bara þannig í dag að það er 

engin helgun, eða ekki mikil helgun. 

Stacey Adams sagði að ef starfsmaður kemst að því að hann ber minna úr bítum 

en jafnhæfur starfsmaður þá muni annað tveggja gerast. Starfsmaðurinn fer að 

leggja harðar að sér í von um hærri ávinning eða hann fer að leggja minna á sig og 

afköstin versna. 

V3…við röskum þessu jafnvægi með því að [...] það voru ekki nema 100 

manns í kerfinu og við reyndum að halda því þannig að segja sko, þú veist 

[...] launasamsetningin [...] við keyrum á markaðslaunum [...] það er okkar 

launastefna og notum til þess kannanir til þess að finna út eitthvað 

jafnvægi [...] við sögðum við starfsfólkið, það er að segja alla aðra, ekki 

horfa á launasamsetninguna, hvort það sé bónus eða föst laun, það skiptir 

ekki máli, bara að launin séu sanngjörn á markaðsvirði [...] Við notuðum 

þetta bónuskerfi til þess að halda aftur af launahækkunum, að sjálfsögðu 

[...] þannig að þetta kom ekki ofan á föstu launin, en það bara þú veist fyrir 

hina sem ekki eru á kerfinu, þá kemur tortryggni[...]bíddu já eru þeir að 

fá eitthvað meira [...] vissulega gátu menn fengið meira í góðu árferði [...]. 

Ef þú skoðar samkeppnisaðila okkar í fjárfestingarbankastarfsemi þ.e.a.s. 

Kvika, Virðing, Fossar og allir þessir litlu plús Arion Banki. Það eru öll 



 

79 

 

þessi fyrirtæki með bónuskerfi og tengingu við „equity“ og svoleiðis. Það 

er náttúrlega samkeppnismál. 

Beyond budgeting segir í tólfta grunngildi sínu að fyrirtæki sem er með nokkrar 

útfærslur af hvatakerfum gagnvart mismunandi deildum fyrirtækisins og hefur 

ekki jafnræði í kaupaukaupphæðum, geti lent í stórkostlegum vandræðum með 

þetta kerfi. Allir fastir starfsmenn fyrirtækisins ættu að fá hlutdeild í launahvata, 

með einum eða öðrum hætti. Öll hagnaðarhlutdeildarkerfi ættu til að mynda að 

vera samræmd og taka mið af stöðu starfsmanns og launum viðkomandi. Alfie 

Kohn hefur bent á að ef bónusgreiðslur eru hóflegar, þá geti þær hugsanlega ekki 

þjónað tilgangi sínum fyrir fyrirtækið en ef þær eru nægjanlega háar til þess að 

hafa áhrif, þá eru það yfirleitt fáir starfsmenn sem njóti slíkra kjara. 

V3: ...úr því það var ákveðið að fara í þetta kerfi þá náttúrlega komum við 

með eitt sem skipir svo miklu máli í þessu [...] það verður að vera einhver 

svona innri samanburður […] það er kannski það sem gerir það að 

verkum að þetta verður oft erfitt [...] það á að fara setja kaupaukakerfi á 

fjárfestingabanka en hvað með viðskiptastjóra og hvað með 

útibústjórana? Eiga þeir ekki að [...] þeir eru alveg jafn verðmætir og það 

verður svona einhverskonar innri samanburður. Það leiðir mann oft út í 

það að segja ok [...]úr því að það er búið að setja þetta upp í deild A, þá 

verðum við að setja þetta upp í deild B til að halda einhverskonar innra 

jafnvægi i kerfinu eins og maður segir eða sanngirni. Og þess vegna var 

þetta kannski [...] að því að ég algerlega eins og ég segi [...] ég held að 

útibústjórar séu ekki hvattir af ytri umbun. Þú getur algjörlega náð sama 

árangri með góðri frammistöðustjórnun, bara mælingum, bara 

stjórnborð, keyrt það bara áfram og borgað þeim bara góð sanngjörn 

laun, algjörlega sannfærður um það. 

Alfie Kohn (1999) heldur því fram að til lengri tíma hafi umbun neikvæð áhrif. Því 

oftar sem umbun er veitt, þeim mun meiri verði þörfin fyrir hana, hjá þeim sem 

fær umbunina. Fólk virðist bregðast við umbun á þann hátt að það þurfi að 

umbuna meira til þess að viðhalda sama árangri, þannig að langtímaáhrifin geta 

verið neikvæð. Ef það verður fall á umbun sem alla jafna er reglulega veitt, þá eru 

afleiðingarnar óánægja og dregið getur úr afköstum 

V3: ... Þetta er bara úr þessum pælingum svona jafnvægi á milli 

mælikvarða, tryggja jafnvægi, svona „balance score card“ hugsun í sjálfu 

sér. Við reyndum alltaf að vera með eitthvað sem er tengd mannauði, 
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ferlum og sölu [...]mér fannst þetta virka ágætlega [...] eins og ég segi þetta 

svínvirkar í fjárfestingabanka [...] þeir eru rosalega uppteknir af þessu [...] 

þetta er bara svona menning  eins og í fjárfestingabankastarfseminni. 

V4: Í gegnum minn feril þá hefur það verið reynsla mín að 

einstaklingsbónusar geta verið mjög tvíbent stærð, sem getur leitt til 

hegðunar sem er ekki endilega best fyrir félagið þegar upp er staðið. 

Getur verið eyðileggjandi fyrir liðsanda og það að fólk standi saman og 

vinni saman að sameiginlegu markmiði. […] Þá geta menn í staðinn sest 

niður og rætt […] báðum megin við borðið hvað sé best að gera þannig að 

það séu sem mestar líkur á því að árangur félagsins verði sem mestur.  

V4: Ef þú hefur náð góðum samningum fyrir þig sem starfsmaður hjá mér, 

þá ert þú væntanlega með lágt budget og getur náð því og fengið 

hörkufínan bónus, það var það sem þetta snérist allt um í lok dagsins“. 

V4: Þegar þú ert með einhvern svona hvata, eins og við vorum með allar 

verslanirnar, þá fengum við athugasemdir frá dreifingunni hjá okkur […] 

þannig að við ákváðum að bæta öllu þessu fólki sem er í dreifingunni og í 

beinni eftirfylgni á því að svona stoðsvið við tekjusviðið og að hlutirnir 

gangi eftir. 

V4: ... það er ekkert eitt rétt eða rangt í þessu, það koma eðlilega upp 

spurningar annarstaðar í fyrirtækinu eins og „ég er í bókhaldinu, er ekki 

mitt starf líka mikilvægt og af hverju má ég ekki fá hvata og það sem að 

sko ég hef sagt við því að þú verður að gera þér grein fyrir því að þetta er 

hluti af þeim launastrúktúr sem við erum að byggja upp á þessu sviði 

fyrirtækisins og hérna og það er hverjum sem er heimilt að sækja um starf 

í þessum deildum. 

J. Stacey Adams sagði að þegar skortur sé á hvatningu þá geti tvennt gerst; að 

starfsfólk fái þá upplifun að það beri minna úr bítum en það á skilið eða að 

starfsfólk telji sig hafa skilað meiri árangri en samstarfsfólkið. Kröfur og væntingar 

starfsfólks til verkefna, umbunar og launa eru í hlutfalli við menntun, þekkingu og 

hæfi. 

V4: Við erum að reyna en það er erfitt að finna [...] við tökum t.d. einhvern 

mælikvarða sem skiptir máli fyrir okkur sem er veltuhraði birgða sem 

dæmi. Hvaða viðmið ætlum við að nota, við erum að framleiða vinnuföt 

og selja og svo erum við með útivistarfatnað. Getum við borið okkur 
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saman við önnur útivistarfyrirtæki eða á ég að bera mig saman við 

fyrirtæki sem eru með vinnufatnað, það er alltaf erfitt. Þú leitar alltaf eftir 

benchmörkum og svo fer þetta eftir því hvaða dreifileiðir menn eru að 

nota til þess að losna við vörurnar sínar. 

V5: Það er rannsóknir og þróun, framleiðsludeild, söludeild. Þó að 

markmiðið hafi alltaf verið að við séum ein stór hamingjusöm fjölskylda. 

Þá er orðið erfitt þegar er svona mikið álag. Það eru allir liggjandi á hvort 

öðrum eins og þegar rannsóknir og þróun er er ekki búinn að klára sitt, 

þá gengur framleiðslan ekki nógu vel og ef framleiðslan gengur ekki nógu 

vel þá er söludeildin ósátt. Allt hvílir þetta á hvort öðru. Segjum að það 

verði rosalega góð sala, þá er söludeildinni klappað en það er samt sem 

áður að það sem undan er gengið. Til þess að söludeildin gæti klárað sitt 

þá þurfti framleiðsludeildin að klára sitt þannig að það vantar að það sé 

gert eitthvað hvetjandi þvert á allar deildirnar til þess að það myndist 

ekki óánægja þegar ein deildin fær þakkir en ekki önnur. 
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7 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla verður lagt mat á helstu niðurstöður  og verður byggt á 

niðurstöðum viðtala sem kynntar voru í kaflanum hér að framan. Leitast verður 

við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Greining á 

niðurstöðum er sett fram á sama hátt og þemaskiptingin í kaflanum hér að 

framan. 

Lagt var af stað með eina aðalrannsóknarspurningu og eina undirrannsóknar-

spurningu og eru þær: 

 Hver er hugmyndafræði beyond budgeting hvað varðar 

hvatakerfi? 

 Nýta fyrirtæki á Íslandi sér rannsóknir og fyrirliggjandi þekkingu 

á markmiðasetningu, stýringu og notkun hvatakerfa. 

Í köflunum þremur og tveimur undirköflum hér fyrir neðan verður dregið saman 

allt það sem að mati höfundar var markverðast í viðtölunum og lagt mat á það 

hvernig fyrirtækin standa að notkun innri hvatningar með endurgjöf og 

markmiðasetningu sem undirflokka. Því næst verða dregnar saman áherslur í ytri 

hvatningu og að lokum réttlætissjónarmið. 

7.1 Innri hvatning 

Öll félögin beita meðvitað innri hvatningu með einum eða öðrum hætti til þess að 

styrkja innri hvata og starfsánægju starfsmanna. Það sem var sammerkt með 

svörum viðmælanda hvað þetta varðar var að þau leggja áherslu á góðan aðbúnað,  

bjóða næringarríkan mat í mötuneyti fyrirtækisins og svo eru þau öll með ýmis 

fríðindi og styrki eins og íþróttastyrki, menntunarstyrki o.s.frv.  

Öll nefndu fyrirtækin þjálfun og sagði viðmælandi 2: „Við verðum að taka 

þjálfun inn í hvata“ en viðmælandi 3 sagði að sitt fyrirtæki hafi fengið verðlaun 

fyrir mannauðsstjórnunarkerfi sitt sem byggir á öflugu þjálfunar- og 

starfsþróunarkerfi. Auk þess sagði viðmælandi 3: „Svo höfum við verið [með] 
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almenn námskeið til styrkingar á starfsfólki,  undir hatti orkustjórnunar, svefn og 

jákvæða sálfræði, matarræði“. 

7.1.1 Endurgjöf 

Fjórða grunngildi beyond budgeting er gagnsæi. Fjallað er um að mikilvægt sé að 

hafa upplýsingar aðgengilegar öllum svo þær geti þróast í takt við tímann, veitt 

innblástur, verið til fróðleiks og upplýsinga og veitt aðhald. 

Öll nota fyrirtækin endurgjöf til starfsmanna sem hluti af hvatakerfi en þó 

með mismunandi áherslum. Eins og fram kemur í úrvinnslu viðtala þá er 

endurgjöfin annars vegar veitt til einstaklingum og hins vegar teymum. 

Endurgjöfin er fólgin í smærri þáttum eins og hrósum en jafnframt í reglulegum 

eða árlegum frammistöðuviðtölum. Fram kemur hjá öllum viðmælendum að 

haldið sé upp á „sigrana“ en þá eru teymin verðlaunuð með einhverjum 

uppákomum eins og tertum eða einhverri minniháttar umbun.   

V1 sagði meðal annars: „Við höfum hins vegar keyrt mjög stíft á það að vera 

með skýra stefnu og skýr markmið og uppálagt stjórnendum að ná stemningu í 

sínum deildum, að ná fram okkar markmiðum. Það kannski er hvati númer eitt. 

Gleðin við það að ná markmiðum“. 

7.1.2 Markmiðasetning 

Fyrsta grunngildi beyond budgeting fjallar um tilgang fyrirtækis og helgun 

starfsmanna. Markmiðasetning er hluti af því ferli, að láta starfsfólkið sem er að 

vinna að markmiðunum, taka þátt í markmiðasetningunni og þannig náist ákveðin 

skuldbinding við verkefnið og helgun. Það er líka lögð áhersla á það í beyond 

budgeting að markmið séu skýr, segi í hvað átt er verið að fara, séu metnaðarfull 

og tengd innbyrðis. Tengja launahvata við stefnumótandi markmið. 

V3 sagði að í kerfinu sem verið væri að leggja niður vegna áherslubreytinga 

hjá eigendum: „Hver og einn starfsmaður í kerfinu var með með 5-9 mælikvarða, 

sem voru síðan mismunandi vigtaðir. Þannig ef þú hefur náð markmiðum og 
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„overall“ markmiðum þá fékkstu borgað bónus“. Svo sagði hann: „Þú varst bæði með 

einstaklingsmarkmið persónulega og líka þvert yfir bankann“. Hann talaði líka 

mikilvægi þess að setja raunhæf markmið: „Ef þú ert að tengja þetta kannski 

einhverjum markmiðum sem eru svona óraunhæf, þá færðu svona áhættuhegðun 

sem getur skilað sér í einhverjum snúningum sem eru ekki endilega gott fyrir 

fyrirtækið til lengri tíma“. 

V4 fjallaði nokkuð um hvernig fyrirtækið styddist við aðferðarfræði 

beyond budgeting hvað varðar markmiðasetningu. Hann sagði að launahvati 

starfsmanna væri tengdur markmiðum. Hann sagði meðal annars: „Síðan erum við 

búin að setja markmið, sum eru til skemmri tíma og önnur eru til lengri tíma. Við 

erum með markmið til tíu ára, fimm ára, þriggja ára og svo innan árs, þannig að við 

erum með mjög mikið af markmiðum“. Hann sagði jafnfram að starfsfólkið tæki þátt 

í markmiðasetningu gangvart sínum eigin markmiðum. „Það er mikils virði fyrir 

fólk og fólk fær þá tilfinningu að það hafi tekið þátt í að móta sýnina, sem það hefur 

sannanlega gert og það myndast ákveðið eignarhald á þessari framtíðarsýn“. 

V5 ræddi um að markmið séu gerð miðlæg hjá stjórnendum félagsins og 

þannig hafi það alltaf verið en það séu vikulegar starfsmannafundir þar sem málin 

eru rædd og þá heyrist rödd starfsmanna sem getur haft stefnumótandi áhrif á 

þetta unga félag. 

7.2 Ytri hvatning 

Flóknasta og umdeildasta málefnið er ytri hvatning, það er að segja fjárhagsleg 

umbun eða launahvatning. Allir viðmælendur sögðu í byrjun viðtals að ekki væri 

neitt eiginlegt launahvatakerfi í gangi en eitt fyrirtækjanna er með launahvatakerfi 

í hluta fyrirtækisins. 

V1 sagði að það væri yfirlýst stefna eigenda félagsins að vera ekki með 

launahvatakerfi. Hann sagði: „En við erum á undanþágu frá þessu varðandi 

hlutabréf sem starfsmenn fengu og var í stofnsáttmála bankans, þegar var verið að 

stofna bankann, þá kemur krafa um það frá kröfuhöfum að það væri einhver 



 

85 

 

hlutabréf sem starfsmenn myndu fá gegn ákveðnum skilyrðum. Það hefur ekki verið 

hjá okkur eiginlegt hvatakerfi þar sem starfsmönnum eru sett einhver markmið og 

ef þið náið þessum markmiðum þá fáið þið bónus“. Hann sagði jafnframt að í einni 

framlínudeild fyrirtækisins væru hóflegar árangurstengingar og tengist þær 

teningar við hverja sölu. 

V2 sagði að fyrirtækið væri að umbuna framlínu fyrirtækisins á þann hátt 

að veitt væri umbun fyrir góðan árangur. Félagið tengir þó umbunina ekki við 

stefnumótandi markmið. Gerðar eru mælingar,  er notast við svokallaðar 

hulduheimsóknir gagnvart framlínu félagsins og fá starfsmenn þess útibús sem 

best stendur sig út frá þessum heimsóknum umbun. Þannig hafa starfsmenn hvata 

til þess að hafa þá þætti í lagi til þess að eiga von á umbun. 

V3 var á þeirri skoðun að bónuskerfi skili tilætluðum árangri gagnvart 

ákveðnum deildum eins og fjárfestingabankastarfsemi. Hann sagði meðal annars: 

„Ég sá nokkur kerfi fyrir hrun sem voru galinn, allt of vanhugsuð, en við vorum að 

reyna að vanda okkur mjög mikið eftir hrun og eftir að þetta var tekið upp. Stjórnin 

ýtti þessu að okkur“. Hann lýsti hvatakerfi sem hefur verið við lýði síðan árið 2013 

en eftir nýyfirstaðnar breytingar á eignarhaldi þá er komin krafa frá nýjum 

eigendum um að leggja niður launahvatakerfi í þeirri mynd sem verið hefur.  

Viðmælandi frá V4, sem er eina félagið sem hefur farið í víðtæka 

innleiðingu á hugmyndafræði beyond budgeting, segist ekki vera hlynntur 

einstaklingsbundnum bónusgreiðslum. Hann segir að fyrirtækið tengi launahvata 

við markmið bæði til skamms tíma og lengri tíma. Framlínan og stoðdeildir, eins 

og lager, fái fjárhagslega umbun tengda álagstímum og tengt 

skammtímamarkmiðum og svo er fjárhagsleg hvatning gagnvart öllum 

starfsmönnum fyrirtækisins tengd langtímamarkmiðum.  

V5 segir að félagið hafi gefið starfsmönnum kost á kaupréttarsamningum við 

ráðningu, en um er að ræða frumkvöðlafyrirtæki sem hefur ekki verið í aðstöðu til 

þess að bjóða starfsmönnum beinan kaupauka. Að öðru leyti sé ekki neitt 

launahvatakerfi í gangi en það hafi samt verið nokkuð rætt meðal stjórnar. 
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7.3 Réttlætissjónarmið 

Beyond budgeting hugmyndafræðin segir að hornsteinninn í öllum 

launahvatakerfum sé að þau séu sanngjörn og að þau séu samræmd í gegnum allt 

fyrirtækið. Jafnframt að meta þurfi umbunina fyrir árangur í samanburði við aðra 

starfsmenn sömu deildar og miðað við ákveðin viðmið og tímabil. 

Allir viðmælendur ræddu um upplifun starfsmanna á sanngirni launahvata 

eða fjárhagslegrar umbunar. Samanburðurinn tengist bæði sanngirni í 

samanburði við aðra starfsmenn sama fyrirtækis og líka samanburði við aðra 

starfsmenn í samskonar starfi hjá sambærilegu fyrirtæki eða keppinautum. 

Óánægja starfsmanna kemur fram ef hluti fyrirtækisins fær fjárhagslega umbun, 

þá oftast framlína fyrirtækisins, en þessi tortryggni tengist einnig 

einstaklingsbundnum bónusgreiðslum.  

V1 sagði meðal annars í þessu sambandi: „Það eru einingar í bankanum sem 

eru eru ekki að fá bónusa og samsvarandi einingar hjá samkeppnisaðilum eru að fá 

bónusa. Mönnum finnst það mjög skakkt, menn upplifa eins og það sé nánast verið 

að brjóta á þeim“. Hann heldur áfram og segir: „En þetta líka haft þær afleiðingar 

að grunnlaunin eru eitthvað hærri hjá okkur miðað við hina bankanna. Við verðum 

að bregðast við því svo við séum ekki að missa okkar hæfasta fólk“. 

V2 sagði meðal annars: „Svo koma líka spurningar eins og hvar er mitt 

gjafabréf?  Þetta er viðkvæmt, við þurftum að anda inn og út þegar við ákváðum að 

gera svona. Það er engin undanskilinn því að fá svona gjafabréf en það þarf að vinna 

sér inn fyrir því“. 

7.4 Samantekt ályktana 

Eins og áður sagði þá leitaði höfundur til fimm fyrirtækja á íslenskum markaði. 

Tvær bankastofnanir, eitt olíufélag, eitt fataframleiðslufyrirtæki á alþjóðlegum 

markaði og eitt frumkvöðlafyrirtæki. Þegar hér er komið í rannsókninni þá mun 

höfundur spegla svör viðmælendanna í rannsóknarspurningunum tveimur. Fyrri 

rannsóknarspurningin hefur ekkert breyst á rannsóknartímanum en 
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undirspurningin tók breytingum. Sú fyrri er: Hver er hugmyndafræði beyond 

budgeting hvað varðarða hvata og hvatningakerfi? 

Hafa ber í huga það sem áður hefur komið fram að hugmyndafræði beyond 

budgeting sé ekki fastmótað kerfi heldur leiðbeinandi reglur en fyrirtækjum er 

svo í sjálfsvald sett að hve miklu leyti þeir nýta sér þær. Hugmyndafræðin byggir 

á fjölda rannsókna og reynslu fjölda fyrirtækja sem miðlað hafa þekkingu sinni til 

samtakanna. Hugmyndafræðin er í stöðugri þróun og tekur hún breytingum í takt 

við reynsluna.  

Varðandi hvatningakerfi þá leggur hugmyndafræðin ríka áherslu á að 

stuðla að helgun starfsfólks og hvetja það áfram um djarfan og göfugan málstað. 

Hugmyndafræðin leggur áherslu á góða dómgreind í stjórnun. Lögð er rík áhersla 

á gagnsæi upplýsinga, hafa mikilvægar upplýsingar aðgengilegar öllum, þannig að 

þær geti þróast, veitt innblástur, verið til fróðleiks og veitt aðhald. Þetta hefur 

áhrif á innri hvatningu starfsfólks, starfsfólkið finnur að það er hluti af fyrirtækinu 

og því er treyst fyrir upplýsingum. Hugmyndafræðin leggur mikið upp úr 

dreifistýrðu stjórnkerfi og færir ábyrgð til starfsfólks og þá sérstaklega í 

framlínunni. Meiri ábyrgð gefur starfsmanninum sjálfstraust og hefur mikil áhrif 

á innri hvata. Þetta er það gildi sem erfiðast hefur reynst að innleiða hjá 

fyrirtækjum. Sjálfstæði starfsfólks er líka eitt af gildunum en það að gefa 

starfsfólki frelsi til athafna og trausti fylgir ábyrgð og er hluti af innri hvatningu. 

Til þess að stuðla að helgun starfsmanna gagnvart markmiðum þá er mikilvægt 

að starfsfólk fái að taka þátt í markmiðasetningu á sinum eigin markmiðum og 

launahvatar eru svo tengdir við stefnumótandi markmið. 

Er misræmi milli þess sem vísindin vita og þess sem fyrirtækin gera hvað 

varðar markmiðasetningu og notkun á hvatakerfum? 

Rannsóknarskýrsla Alþingis gefur ágæta mynd af stöðu hvatakerfa hjá stóru 

fjármálafyrirtækjunum á árunum fyrir fjármálahrunið 2008. Það var áhugavert 

að sjá hvernig staðan er í dag hjá bönkunum og má greina í svörum viðmælenda 

1 og 3 að það hefur átt sér stað bæði hugarfarsbreyting meðal æðstu stjórnenda 
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og stefnubreyting hjá þeim bönkum sem eru til skoðunar í þessari rannsókn. Þeir 

áttu það sameiginlegt vinna vel í því að styrkja innri hvatningu starfsfólks meðal 

annars með reglulegri endurgjöf og V3 virðist ganga lengra í því með því að reyna 

að gefa starfsfólki rauntíma endurgjöf, til þess að leiðrétta eða styrkja hegðun 

nánast um leið og hún gerist. Bæði félögin huga vel að starfsumhverfi, andlegri og 

líkamlegri líðan starfsmanna. Þegar kemur að ytri umbun þá er ekkert 

launahvatakerfi í V1 en verið er að leggja niður afmarkað kerfi sem var hjá V3 og 

nota þeir minniháttar umbun til þess að halda upp á „litlu sigrana“ eins og V1 

orðaði það.  

Fyrirtæki 2 er ekki með neitt skilgreint launahvatakerfi en þar er hinsvegar 

umbunað fyrir vel unnin störf og eins er nokkurskonar samkeppni á milli 

þjónustustöðva sem eru bundnar við ákveðnar mælingar hulduheimsókna. Þá fá 

starfsmenn þeirrar þjónustustöðvar sem best stendur sig í hverri heimsókn, 

einhverja umbun. Það mátti skilja svör V2 að fyrirtækið sé mjög miðstýrt og 

markaðssetning í höndum stjórnar og yfirmanna, þannig að starfsmenn eru ekki 

þátttakendur í þeirri vinnu og er umbunakerfið ekki tengd beint við 

stefnumótandi markmið.  

Fyrirtæki 4 er eins og áður hefur komið fram aðildarfyrirtæki í beyond 

budgeting samtökunum og eru þeir búnir að innleiða marga þætti 

hugmyndafræðinnar inn í sitt fyrirtæki. Hvað varðar hvatakerfi og þátttöku 

starfsfólks í markmiðasetningu þá er mikil samsvörun í því hvernig fyrirtækið 

hagar þeim málum og hugmyndafræði beyond budgeting. Starfsmenn eru 

þátttakendur í markmiðasetningu og launahvati er svo tengur við markmiðið.  

Fyrirtækið er ekki með einstaklingsmiðaða launahvata.  

Fyrirtæki 5 er 15 ára gamalt frumkvöðlafyrirtæki og telst vera ungt í 

samanburði við önnur fyrirtæki í þessari rannsókn. Fyrirtækið er í örum vexti og 

glímir að vissu leyti við vaxtaverki vegna þessa. Ráða mátti af svörum viðmælanda 

5 að verið sé að ræða með hvaða hætti best sé að beita hvatningu fyrir  starfsfólkið 

bæði til þess að halda því og laða að nýtt starfsfólk. Einnig kom fram að rætt hafi 
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verið um umbunakerfi til þess að hvetja fólk áfram til góðra verka en 

stjórnskipulagið virðist vera nokkuð miðstýrt þannig að eins og staðan er nú er 

markmiðasetning alfarið i höndum stjórnar og framkvæmdastjóra. 

Niðurstaðan er sú að fyrirtæki 4 vinnur að miklu leyti eftir hugmyndfræði 

beyond budgeting og það er mikil samsvörun hjá fyrirtæki 1 og 3 við 

hugmyndafræðina og þá sér í lagi hvað varðar innri hvatningu. Það var ekki mikil 

samsvörun á hugmyndafræði beyond budgeting hjá fyrirtæki 2 og 5.  

Aukarannsóknarspurningin sem varð til í vinnu við ritgerðina var: Nýta 

fyrirtæki á Íslandi sér rannsóknir og fyrirliggjandi þekkingu á markmiðasetningu, 

stýringu og notkun hvatakerfa? 

Hægt er að svara þessari spurningu nokkuð afgerandi jákvætt, hvað varðar 

fyrirtæki 1, 3 og 5. Þau nýta sér vel fyrirliggjandi þekkingu og þá sérstaklega 

fyrirtæki 4 sem gerir starfsmenn að virkum þátttakendum í markmiðasetningu. 

Fyrirtæki 2 mætti gera betur í að nýta sér rannsóknir og fyrirliggjandi þekkingu 

og mætti  nýta sér betur fyrirliggjandi þekkingu varðandi tengingu markmiða við 

umbun 
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8 Lokaorð 

Höfundur velti  fyrir sér í upphafi rannsóknar að erfilega gæti gengi að fá viðtal 

við stærri fyrirtæki í ljósi þess að launahvatakerfi eða bónuskerfi hafa verið mikið 

í almennri umræðu. Það má segja að þetta sé eldheitt málefni og menn fara mjög 

varlega í að tala um ágæti þessara kerfa. Til allrar lukku þá reyndust þær áhyggjur 

óþarfar.  

Vert er að hafa í huga að gæta þess að oftúlka ekki kaflann hér að framan 

þar sem um er að ræða eiginlega rannsóknaraðferð og ekki hægt að yfirfæra þessa 

greiningu á allan markaðinn. Þessar niðurstöður gefa einungis vísbendingu um 

hvernig málum er háttað hjá þeim fyrirtækjum sem tóku þátt. Rannsóknin og 

niðurstöðurnar gefa innsýn inn í nálgun beyond budgeting á innri og ytri 

hvatningu starfsfólks, hvað vel er gert og hvað mætti betur fara hjá fyrirtækjunum 

í þessari rannsókn.  

Það var áhugavert að sjá hve mikið hefur breyst hvað varðar 

launahvatakerfi í bankakerfinu. Ef rannsóknin er borin saman við 

Rannsóknarskýrslu Alþingis sem lýsir stöðunni fram að fjármálahruni 2008, þá 

sést að mikil hugarfarsbreyting hefur átt sér stað hjá stjórnum félaganna. Lesa má 

í Rannsóknarskýrslunni að það voru stjórnir bankanna sem hvöttu starfsmenn til 

áhættuhegðunar. Eins og kom fram hjá viðmælanda V3 þá fer bankinn varlega í 

dag hvað varðar launahvatningu og þeir vilja vanda sig. 

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að vita að þegar verið er að skoða 

innleiðingu á hvatakerfi að kerfið getur haft margar slæmar aukaverkanir ef ekki 

er séð fyrir öllum þáttum. Það er flókið að átta sig á öllum mögulegum neikvæðum 

aukaverkunum en rétt eins og í sögunni af áætlun gamla mannsins, sem finna má 

í upphafi ritgerðarinnar, getur til að mynda fjárhagsleg umbun dregið úr innri 

hvata starfsmanns og markmiðið fer að snúast um að ná í hvatann í stað þess að 

það snúist um ánægjuna við að ná markmiðinu og fá ef til vill klapp á bakið. 
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Markmiðið með þessari ritgerð var að gera lesandann færan um að mynda 

sér upplýsta skoðun á ágæti hvatakerfa og áhrifum ytri og innri hvatningar á innri 

og ytri hvata einstaklinga. Væntingar höfundar eru til þess að lesandinn hafi fengið 

innsýn inn í hugmyndafræðilegan heim beyond budgeting og geti nýtt einhverja 

þætti úr þessari hugmyndafræði sér til framdráttar. Ritgerðin er hugsuð fyrir 

stjórnendur fyrirtækja sem eru að velta fyrir sér annað hvort innleiðingu á 

hvatakerfi eða endurbætur á núverandi hvatakerfi.  

 Það er ekki nóg að setja sér markmið, það þarf að skilgreina leiðina að 

markmiðinu, setja vörður og hafa reglulega endurgjöf.  Mikilvægt er að starfsfólk 

fái tækifæri til að taka þátt í markmiðasetningu á eigin markmiðum.  

Það var áhugavert að sjá samanburð á frumkvöðlafyrirtækinu og öðrum 

fyrirtækjum rannsóknarinnar sem öll eru mjög þroskuð. Frumkvöðlafyrirtækið er 

nokkuð dæmigert, þar vinna starfsmenn gjarnan myrkrana á milli á fyrstu 

æviárum félagsins og oft á hlutfallslega lágum launum. Þar kemur til innri hvati 

starfsmanna sem leggja hart að sér fyrir fyrirtækið vegna þess að þeir hafa trú á 

því sem þeir eru að gera og oft er það einlæg trú frumkvöðulsins sem smitast til 

starfsmanna og fær þá til þess að leggja mikið á sig. Það væri verðugt 

rannsóknarefni að skoða þátt innri hvata og innri hvatningar sem hugsanlega 

getur komið í staðin fyrir ytri hvata.  

Það er mat höfundar að áður en farið er innleiðingu á hvatakerfi þá þurfi 

fyrirtæki fyrst að spyrja sig „til hvers?“ og svo „erum við alveg viss?“.  Eins og Alfie 

Kohn benti á þá skorti oft ástæðu og það þurfi að vera tryggt að forsendurnar með 

hvatakerfinu séu ekki rangar en þetta er eitthvað sem hægt væri að laga,  með 

góðri stjórnun. Hvatakerfi getur aldrei komið í staðin fyrir stjórnun þó svo að 

sumir hafi haldið því fram. Góð stjórnun er alltaf forsenda fyrir árangri. Þá má 

velta upp þeirri spurningu hvort góð stjórnun sé besta hvatakerfið? Þetta væri 

jafnframt verðugt rannsóknarefni.  

Höfundur lítur svo á að náðst hafi að svara rannsóknarspurningum og gefin 

hafi verið sé innsýn inn í hvernig íslensk fyrirtæki haga málum hvað varða 
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hvatningu starfsfólks. Markmiðið með rannsókninni var að varpa ljósi á þátt 

starfshvatninga í hugmyndafræði beyond budgeting, bera það saman við helstu 

kenningar og rannsóknir og skoða svo hvort íslensk fyrirtæki nýti sér 

fyrirliggjandi þekkingu. Svarið við spurningunni var fremur jákvætt en þó mátti 

finna atriði sem betur mættu fara. Það er von höfundar að lestur þessarar 

rannsóknar hafi verið áhugaverður og að gefin hafi verið innsýn inn í kosti og galla 

við launahvatningu og helstu hætturnar sem geta leynst í slíkum kerfum. 
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