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Útdráttur 
Aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar er innleiðing á aðferðafræði Beyond Budgeting hjá 

fjármálastofnunum og hvort breytingar eigi sér stað á aðferðafræðinni á milli stofnanna. Mörg 

fyrirtæki á Íslandi nýta sér fjárhagsáætlanir við áætlanagerð og hafa þær ákveðna kosti en 

einnig takmarkanir fyrir rekstur fyrirtækja. Fyrirtæki telja að takmarkanir fjárhagsáætlana séu 

áhrifameiri en kostir þeirra og hafa því leitað annarra leiða við áætlanagerð sína. Ein þeirra 

aðferða er Beyond Budgeting sem er hugmyndafræði sem sænski bankinn Handelsbanken 

mótaði á áttunda áratug seinustu aldar. Beyond Budgeting er aðferðafræði sem hjálpar 

fyrirtækjum að færa sig frá hugmyndafræði fjárhagsáætlana yfir í dreifstýrðara stjórnunarkerfi 

sem veitir betri aðlögunarhæfni í nútímaumhverfi. 

 Við skrif þessarar ritgerðar var framkvæmd rannsókn þar sem hálfopin viðtöl voru tekin 

við starfsmenn hjá íslenskri fjármálastofnun. Spurningar viðtalsins voru samdar með það í huga  

að komast að því hvernig innleiðing fjármálastofnunarinnar á Beyond Budgeting 

aðferðafræðinni væri háttað. Innleiðingin hérlendis var svo borin saman við innleiðingu 

aðferðafræðinnar hjá tveimur erlendum fjármálastofnunum, norska bankanum Sparebank 1 og 

sænska bankanum Handelsbanken. Skoðað var hvort munur væri á aðferðafræðinni meðal 

erlendu fjármálastofnananna og þeirri íslensku og hver ástæðan fyrir mögulegum breytingum 

væri. 

 Rannsóknarniðurstöðurnar benda til þess að fjármálastofnanirnar breyta 

aðferðafræðinni lítillega til að hún henti betur sínum rekstri. Meginatriði aðferðafræðinnar eru 

innleidd á sama hátt á meðal fjármálastofnananna en þó eru gerðar litlar breytingar á því hvað 

er innleitt og hvernig það er innleitt. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að umhverfi 

fjármálastofnunarinnar hafði áhrif á innleiðingu sem og menning landsins. 
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Inngangur 

Í flestum nútímafyrirtækjum er áhersla lögð á að ná fyrirfram settum markmiðum á ýmsum 

sviðum sem unnin eru út frá skýrri markmiðasetningu. Lykilatriði í því að ná þeim er að hafa 

vel skipulagða áætlanagerð (Groot og Selto, 2013). Stór hluti af áætlanagerð er að framkvæma 

svokallaðar hefðbundnar fjárhagsáætlanir. Hefðbundin fjárhagsáætlun hefur verið skilgreind 

sem megindleg framsetning á kostnaði og tekjum fyrirtækis svo hægt sé að ákveða hvort 

fyrirtæki nái fyrirfram settum markmiðum sínum (Groot og Selto, 2013; Hope og Fraser, 

2003a).  

Hefðbundnar fjárhagsáætlanir hafa verið stór hluti af áætlanagerð fyrirtækja í gegnum 

árin, ekki að ástæðulausu því hefðbundnar fjárhagsáætlanir hafa sína kosti og fyrirtæki njóta 

einnig góðs af ferlinu við gerð þeirra (Shim og Siegel, 2009). Hefðbundnar fjárhagsáætlanir 

hafa þó sínar takmarkanir og telja sumir að þær séu það afdrifaríkar að þær yfirgnæfi kostina 

(Hope og Fraser, 2003b; Neely, Sutcliff og Heyns, 2001a). 

Ýmis fyrirtæki hafa áttað sig á takmörkum hefðbundinna fjárhagsáætlana og þar af 

leiðandi leitað annarra lausna. Handelsbanken er eitt af þeim fyrirtækjum og hefur það skilað 

mjög góðum árangri (Olesen, 2013). Leiðin sem Handelsbanken þróaði heitir Beyond 

Budgeting sem leggur áherslu á að fara frá miðstýringu með stjórnunar- og eftirlitsaðgerðum 

yfir í meira dreifstýrt sveigjanlegt stjórnunarkerfi sem veldur meiri aðlögunarhæfni á markaði 

(Beyond Budgeting Institute, 2014a). Fleiri bankar í Evrópu hafa fylgt fordæmi Handelsbanken 

og innleitt Beyond Budgeting og má þar nefna norska bankann SpareBank 1 (Aune, 2009). 

Undanfarin ár hafa helstu bankar á Íslandi verið að vinna að innleiðingu Beyond 

Budgeting í von um að ná sambærilegum árangri og Handelsbanken. Íslensku bankarnir eru þó 

að innleiða Beyond Budgeting í öðru umhverfi en Handelsbanken gerði á sínum tíma. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um innleiðinguna hjá einum af helstu bönkum á Íslandi sem mun bera 

nafnið BB banki hér eftir.  

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um Beyond Budgeting og innleiðingarferli 

hugmyndafræðinnar hjá fjármálastofnun. Fyrst verður fjallað um hvernig og af hverju 

Handelsbanken og Sparebank 1 innleiddu Beyond Budgeting og hvernig umhverfi þeirra var 

við innleiðinguna. Svo verður fjallað um hvernig BB Banki hefur hagað sinni innleiðingu í 

samanburði við fyrrnefnda banka. Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi: 

• Hver er meginástæða fyrir innleiðingu á Beyond Budgeting hjá BB Banka? 

• Hvernig er innleiðingunni á Beyond Budgeting háttað hjá BB Banka? 
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• Er BB Banki að aðlaga Beyond Budgeting að sínu umhverfi? 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður fjallað fræðilega um Beyond Budgeting 

og innleiðingu aðferðarinnar. Einnig verður fjallað um hefðbundnar fjárhagsáætlanir, kosti 

þeirra og takmarkanir. Að því loknu verður fjallað um rannsókn ritgerðarinnar og niðurstöður 

hennar greindar með hliðsjón af fræðilegu umfjölluninni, en áður hafði verið framkvæmd 

eigindleg rannsókn í formi djúpviðtals við starfsmenn BB Banka. Mælitækið sem notað var til 

greiningar á djúpviðtali rannsóknarinnar var í formi spurningalista.  

Ritgerðin inniheldur tíu kafla, þar sem í kafla eitt til sex er fræðileg umfjöllun um 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Þar verður fjallað um áætlanagerð í heild sinni, hefðbundnar 

fjárhagsáætlanir, Beyond Budgeting, innleiðingu Beyond Budgeting og umhverfi 

Handelsbanken og Sparebank 1 þegar þeir innleiddu Beyond Budgeting. Einnig verður fjallað 

um bankana tvo og innleiðingarferli þeirra á hugmyndafræðinni. Kafli sjö verður tileinkaður 

aðferðafræði ritgerðarinnar, þar sem fjallað verður um eigindlegar rannsóknir, mælitæki og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Í kafla átta verður fjallað um umhverfi BB Banka og  niðurstöður 

úr rannsókn ritgerðarinnar. Að því loknu munu umræður taka við í kafla níu þar sem farið 

verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum eru lokaorð ritgerðarinnar þar sem m.a. er 

fjallað um takmarkanir á rannsókn þessari sem og tillögur settar fram að frekari rannsóknum á 

þessu sviði.  
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1. Áætlanagerð 

1.1 Skilgreining áætlanagerða 

Áætlanagerð er ferli þar sem fyrirtæki setur sér markmið ásamt því að huga að því hvaða 

stefnumarkandi aðgerðir þarf að framkvæma til að ná settum markmiðum og þar með bæta 

árangur fyrirtækisins (Daft og Marcic, 2013; Groot og Selto, 2013). Taka þarf ákvarðanir um 

hvaða aðgerðir þarf að framkvæma og hver eigi að framkvæma þær, einnig þarf að ákveða 

hvenær og hvernig aðgerðin er framkvæmd. Í ferlinu er einnig hannað eftirlit með ferlum, þetta 

eftirlit á að bregðast við ef eitthvað kemur í veg fyrir að fyrirtæki nái markmiðum sínum (Daft 

og Marcic, 2013). 

Áætlanagerð getur verið gerð eftir ofansækinni aðferð (e. top-down) eða neðansækinni 

aðferð (e. bottom-up) (Hope og Fraser, 2003a). Ef unnið er eftir ofansækinni aðferð taka 

yfirstjórnendur flestar ákvarðanir í ferlinu og bera það svo undir lægra setta stjórnendur. Ef 

unnið er eftir neðansækinni aðferð þá fá framlínustarfsmenn að taka þátt í ákvarðanatökunni 

(Hope og Fraser, 2003a). Því má segja að neðansækin aðferð í ákvarðanatöku sé mun 

dreifstýrðari en ofansækin aðferð.  

Áætlanagerð er mikilvægur hluti í rekstri fyrirtækja. Ef fyrirtæki eru ekki með skýra 

áætlanagerð er hætta á stefnuleysi í rekstri fyrirtækja. Markmiðasetning og vel skipulagðar 

áætlanir til að ná markmiðum eru oft uppistaða hvatningar fyrir starfsmenn og skuldbindingu 

þeirra til verkefna. Möguleiki er á að starfsmönnum sé ekki ljóst hvert hlutverk þeirra er eða 

hvaða aðgerðir þeir eiga að framkvæma ef fyrirtæki hefur ekki áætlun um hvernig markmiðum 

sé náð. Áætlanagerð hjálpar einnig stjórnendum að úthluta auðlindum á rétta staði á réttum 

tíma, svo hægt sé að ná öllum markmiðum sem sett eru fram (Daft og Marcic, 2013). 

Áætlanagerð er einnig hægt að nota sem stjónunareftirlitskerfi því við gerð hennar verða til 

staðlar um hvað telst góð frammistaða (Daft og Marcic, 2013; Hitt, Black og Porter, 2012). 

Áætlanagerð veldur meiri sveigjanleika í rekstri fyrirtækja, þær gera þeim kleift að 

bregðast við breytilegum aðstæðum í umhverfi fyrirtækisins. Þar sem áætlanagerð felur í sér 

samræmingu aðgerða hjá flestum ef ekki öllum einingum fyrirtækisins stuðlar gerð áætlana að 

meiri samhæfingu innan fyrirtækisins þar sem allir vinna að sama markmiðinu (Hitt o.fl., 2012). 

 

1.2 Tegundir áætlana 

Fyrirtæki eru í flestum tilfellum með fleiri en eina tegund af vöru eða þjónustu sem þau bjóða 

viðskiptavinum sínum, því er mikilvægt að fyrirtæki geri áætlanir fyrir allar deildir rekstrarins. 

Fyrirtæki geta ekki treyst á eina áætlun fyrir fyrirtækið í heild og gera því oftast margs konar 
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áætlanir (Hitt o.fl., 2012). Þessum áætlunum má skipta í stefnumarkandi áætlanir, taktískar 

áætlanir og rekstraráætlanir (Daft og Marcic, 2013; Hitt o.fl., 2012). 

 Stefnumarkandi áætlanir (e. Strategic planning) eru langtíma áætlanir sem ná oftast yfir 

tvö til fimm ár. Áhersluatriði þeirra er að ná stefnumarkandi markmiðum fyrirtækja. 

Stefnumarkandi áætlun segir til um hvernig aðgerðum og úthlutun auðlinda skuli vera háttað 

til að ná þessum markmiðum. Þeir sem útbúa og fylgjast með framgangi þessara áætlana eru 

ofast yfirstjórnendur og viðskiptasvið fyrirtækjanna (Daft og Marcic, 2013). Stefnumarkandi 

áætlun á að innihalda framtíðarsýn og segja til um hlutverk fyrirtækisins (Hitt o.fl., 2012). 

Taktískar áætlanir (e. Tactical planning) eru til skemmri tíma en stefnumarkandi 

áætlanir. Þær eru oftast gerðar fyrir eitt til tvö ár í senn. Þær kafa dýpra ofan í stefnumarkandi 

áætlanir, taka fyrir markmið og innihalda áætlanir fyrir hverja einingu eða hluta fyrirtækisins 

fyrir sig. Við gerð taktískra áætlana þarf að ákveða aðgerðir sem þarf til þess að ná taktískum 

markmiðum en einnig þurfa þær að stuðla að því að ná stefnumarkandi áætlunum fyrirtækisins. 

Þeir sem útbúa og þurfa að fylgjast með að þessum áætlunum sé fylgt eftir eru allir starfsmenn 

fyrirtækisins, yfirstjórn, viðskiptasvið og rekstrarsvið (Daft og Marcic, 2013).  

Rekstraráætlun (e. Operational planning) er þegar að taktískum áætlunum er skipt 

niður í markmið og aðgerðir fyrir ábyrgðarsvið fyrirtækisins. Rekstraráætlanir eru ítarlegar 

áætlanir sem settar eru fram á tölulegu formi og er þeim skipt niður á hvern hluta fyrirtækisins. 

Stjórnendur rekstrarsviðs og viðskiptasviðs útbúa þessar áætlanir og fylgjast með hvort þeim 

sé framfylgt (Daft og Marcic, 2013). Rekstraráætlanir eru oftast til eins árs eða styttra og eru 

einna mest mikilvægar fyrir fyrirtæki nú til dags (Hitt o.fl., 2012). Rekstraráætlun er oftast gerð 

sem hluti af fjárhagsáætlunum fyrirtækja. 
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2. Fjárhagsáætlanir  

2.1 Skilgreining á fjárhagsáætlunum 
Fjárhagsáætlanir eru áætlanir um tekjur og kostnað fyrirtækja sem stjórnendur setja fram fyrir 

ákveðið tímabil svo að fyrirtækið nái langtíma markmiðum sínum (Libby og Lindsay, 2010a). 

Fjárhagsáætlunum er ætlað að stjórna niðurstöðum rekstrar fyrir þetta ákveðna tímabil. 

Tímabilin geta verið til skemmri tíma, lengri tíma eða þar á milli. Fjárhagsáætlanir til skemmri 

tíma ná yfir eitt ár eða skemur frá gerð áætlananna. Þær sem gerðar eru til lengri tíma eru til 

þriggja ára eða lengur en svo eru áætlanir sem geta verið þar á milli. Skammtíma áætlanir eru 

algengastar og eru mun ítarlegri og nákvæmari en þær sem ná yfir lengra tímabil. Þrátt fyrir að 

áætlanir til skemmri tíma séu algengastar þurfa þær að vera í samræmi við langtíma markmið 

og stefnu fyrirtækisins (Hope og Fraser, 2003a; Libby og Lindsay, 2010a). 

Fjárhagsáætlanir eru settar fram á tölulegu formi, til dæmis í krónum, einingum, kílóum, 

klukkustundum, mannafla o.s.frv. (Libby og Lindsay, 2010; Shim og Siegel, 2009). Fyrirtæki 

nota fjárhagsáætlanir til að úthluta auðlindum innan fyrirtækisins til þess að ná þeim 

markmiðum sem sett eru fram í áætlanagerðinni. Fjárhagsáætlanir eru gerðar fyrir fyrirtækið í 

heild, en einnig skipta fyrirtækin rekstri sínum niður og gera áætlanir innan fyrirtækisins (Shim 

og Siegel, 2009). Til dæmis skipta bankar fjárhagsáætlunum oft niður fyrir hvert útibú, hverja 

deild innan útibúa, hvert verkefni innan deilda og mögulega enn ítarlegra eins og áætlun innan 

verkefna.  

Til eru fleiri skilgreiningar á fjárhagsáætlunum og eru ekki allir sammála um þær. Til 

dæmis telja Hope og Fraser (2003a) að skilgreiningin á fjárhagsáætlun sé mun víðari en sú sem 

var til umfjöllunar hér að ofan. Þeir víkka skilgreininguna á þann veg að tala um allt ferlið við 

gerð áætlunarinnar. Þeir segja að gerð fjárhagsáætlunar sé eitt stórt árangursstjórnunarferli, sem 

leiðir til og framkvæmir fjárhagsáætlunina. Ferlið snýst um að samhæfa markmið, umbun og 

aðgerðaráætlanir fyrir komandi ár ásamt því að mæla og hafa eftirlit með frammistöðu 

fyrirtækisins, sem þarf að vera í samræmi við sett markmið (Hope og Fraser, 2003a). 

 

2.2 Kostir fjárhagsáætlana 
Fjárhagsáætlanir eru hluti af áætlanagerð flestra fyrirtækja í dag og ekki að ástæðulausu því 

fjárhagsáætlanir hafa sína kosti og skila sínum tilgangi (Shim og Siegel, 2009). Fjallað verður 

um nokkra af helstu kostum við gerð fjárhagsáætlana ásamt ástæðum fyrir gerð fjárhagsáætlana. 

Fyrst má nefna að fjárhagsáætlanir geta verið mjög gott stjórnunareftirlits- og 

skipulagningartæki. Eftirlitið fer fram með því að stjórnendur fylgjast vel með niðurstöðum, 
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þar sem raunniðurstöður úr rekstri fyrirtækja eru svo bornar saman við tölur sem voru áætlaðar 

í fjárhagsáætlunum. Ef munur er á milli áætlana og raunniðurstaðna er hann greindur og 

skoðaðar eru mögulegar ástæður fyrir mismuninum (Abernethy og Brownell, 1999; Shim og 

Siegel, 2009). Fjárhagsáætlanir hafa því áhrif á valdastjórnun innan fyrirtækja þar sem völdin 

færast ofar í skipuritið. Þetta veldur því að yfirstjórnendur hafa meiri yfirsýn yfir rekstur 

fyrirtækis sem gerir ákvörðunartöku auðveldari. Þar sem yfirstjórnendur taka flestar ákvarðanir 

þurfa þeir að deila upplýsingum til undirstjórnenda, sem veldur því að samskipti og samhæfing 

í rekstrinum verður meiri (Shim og Siegel, 2009). 

 Fjárhagsáætlanir geta einnig verið notaðar til að styðja við árangursstjórnun innan 

fyrirtækja. Þegar fyrirtæki notast við fjárhagsáætlanir eru markmiðin skýr og allir starfsmenn 

vinna að sama markmiði (Abernethy og Brownell, 1999; Shim og Siegel, 2009). Einnig eiga 

þessi markmið að vera hvetjandi fyrir starfsmenn og lægra setta stjórnendur. Markmiðin eru 

sett til að ná þeim og starfsmennirnir vita af því. Oft er umbun eða stöðuhækkanir notaðar í 

tengslum við sett markmið og hvatningin því enn meiri (Shim og Siegel, 2009).  

 Einnig má bæta því við að fjárhagsáætlanir fá yfirstjórnendur til að hugsa til framtíðar. 

Þegar stjórnendur hugsa til framtíðar geta þeir séð tækifæri, ógnir, styrkleika og veikleika 

fyrirtækja sinna. Það getur hjálpað þeim að vinna að stefnu sinni og hjálpað þeim að ná 

markmiðum sínum bæði núverandi og í framtíðinni (Shim og Siegel, 2009). Vegna þessa geta 

stjórnendur dregið mikinn lærdóm af áætlunum um fyrirtækið og umhverfi þess (Abernethy og 

Brownell, 1999).  

 

2.3 Takmarkanir fjárhagsáætlana  
Þó fjárhagsáætlanir hafa sinn tilgang og kosti þá hafa þær einnig sínar takmarkanir. Í rannsókn 

sem framkvæmd var árið 2001 af teymi frá Cranfield University í Bretlandi er því haldið fram 

að takmarkanir fjárhagsáætlana séu raunverulegar. Stjórnendur fleiri en 40 fyrirtækja tóku þátt 

í rannsókninni. Rannsóknin leiddi í ljós að fjárhagsáætlanir hafa 12 atriði sem má merkja sem 

helstu takmarkanirnar (Neely o.fl., 2001): 

 

1. Fjárhagsáætlanir eru tímafrekar og kostnaðarsamar. 

2. Fjárhagsáætlanir hamla viðbragðsflýti, sveigjanleika og geta komið í veg fyrir 

breytingar. 

3. Fjárhagsáætlanir eru mjög sjaldan stefnumiðaðar og yfirleitt misvísandi. 

4. Fjárhagsáætlanir skapa ekki nægjanlega mikið virði miðað við tímann sem þær taka. 

5. Fjárhagsáætlanir leggja áherslu á að draga úr kostnaði en ekki á verðmætasköpun. 
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6. Fjárhagsáætlanir styrkja lóðrétta stjórnun og eftirlitsaðgerðir. 

7. Fjárhagsáætlanir endurspegla ekki þá stjórnskipan sem fyrirtæki hafa verið að innleiða. 

8. Fjárhagsáætlanir ýta undir sviksemi og ósiðferðislega ákvarðanatöku. 

9. Fjárhagsáætlanir eru of sjaldan þróaðar og uppfærðar. 

10. Fjárhagsáætlanir eru byggðar á óstuddum forsendum sem og ágiskunum. 

11. Fjárhagsáætlanir auka hindranir og samskiptaleysi milli deilda í stað þess að auka 

miðlun upplýsinga. 

12. Fjárhagsáætlanir fær starfsmenn til að halda að þeir séu vanmetnir í starfi. 

 

Aðrir fræðimenn hafa einnig talið að takmarkanir fjárhagsáætlana séu afdrifaríkar fyrir rekstur 

fyrirtækja (Bogsnes, 2016; Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Libby og Lindsay, 2010; Neely, 

Bourne og Adams, 2003). Margar af þeim eru í samræmi við 12 helstu takmarkanir sem 

niðurstöður rannsóknarinnar (Neely, o.fl., 2001) leiddu í ljós. Hér á eftir verður farið dýpra í 

helstu takmarkanir fjárhagsáætlana sem aðrir fræðimenn fjalla um.  

Fjárhagsáætlanir eru mjög tímafrekar, fyrirferðamiklar og kostnaðarsamar. Ferlið við 

gerð fjárhagsáætlunar er endurtekið á hverju ári. Þrátt fyrir öll hjálpartæki í nútímasamfélagi 

tekur það of langan tíma miðað við þann ávinning sem það skilar (Bogsnes, 2016; Hope og 

Fraser, 2003a, 2003b; Libby og Lindsay, 2010; Neely o.fl., 2003). Ferlið við gerð 

fjárhagsáætlana tekur oft í kringum fjóra til fimm mánuði eða allt að 20-30% af tíma stjórnar 

og fjármálastjóra yfir árið sem er mjög kostnaðarsamt. Til dæmis reiknaði Ford Motor 

Company það út að kostnaðurinn þeirra við allt ferlið væri í kringum 1,2 milljarður 

Bandaríkjadala (Hope og Fraser, 2003a). 

Fjárhagsáætlanir eru oft ekki í samræmi við nútímasamkeppnisumhverfi og sinna því 

ekki þörfum stjórnar og stjórnenda (Bogsnes, 2016; Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Libby og 

Lindsay, 2010; Neely o.fl., 2003). Í gegnum tíðina hefur viðskiptaumhverfið verið að breytast 

mjög hratt og mikið. Þrýstingur frá hluthöfum fyrirtækja á að sigra samkeppnisaðila á 

mælikvörðum eins og tryggð viðskiptavina og markaðsvirði hlutabréfa er sífellt að aukast. Á 

sama tíma hefur óvissa á mörkuðum einnig verið að aukast (Hope og Fraser, 2003a). Vegna 

síbreytilegra þarfa neytenda er tíminn frá því að vara er hugmynd þar til hún er komin í hendur 

neytenda alltaf að styttast, sem undirstrikar þörfina á nýsköpun innan fyrirtækja. 

Verðsamkeppni á mörkuðum er mun meiri en áður vegna þrýstings frá viðskiptavinum, sem 

kallar á aðgerðir til að lækka fastan kostnað fyrirtækisins. Vegna stöðugra breytinga á þörfum 

neytenda setja viðskiptavinir sífellt meiri kröfu á að framlínustarfsmenn geti tekið ákvarðanir 
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og svarað þörfum þeirra (Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Libby og Lindsay, 2010; Neely o.fl., 

2003).  

Út frá þessum ástæðum sést að stíll eftirlits- og valdastjórnunar gangi mögulega ekki 

upp nú til dags. Stjórnendur þurfa að vera hæfir til að aðlagast nýju umhverfi fljótt, vegna 

snöggra breytinga í viðskiptaumhverfinu. Þeir þurfa því að leyfa lægra settum starfsmönnum 

og framlínustjórnendum að vera meira sjálfstæðir, hafa meiri völd og taka ákvarðanir (Hope 

og Fraser, 2003a, 2003b; Libby og Lindsay, 2010; Neely o.fl., 2003). Með því myndu 

ákvarðanir vera teknar nær viðskiptavininum, sem gerir það að verkum að fyrirtækið er 

sveigjanlegra til að koma til móts við þarfir viðskiptavina sinna (Hope og Fraser, 2003a). 

Fjárhagsáætlanir teljast ekki góð aðferð til að koma til móts við þessar þarfir og 

breytingar. Þær eru ekki sveigjanlegar í eðli sínu þar sem markmið og mælikvarðar 

fjárhagsáætlana leggja áherslu á fyrirtækið sjálft en huga ekki að breytingum og umhverfinu. 

Fjárhagsáætlanir stuðla ekki að nýsköpun þar sem þær eru fastar áætlanir sem úthluta 

auðlindum tólf til átján mánuði fram í tímann. Það getur gert það að verkum að fyrirtæki eiga 

erfitt með að stuðla að nýsköpun í rekstri sínum vegna ósveigjanleika. Einnig geta 

fjárhagsáætlanir leitt til þess að aðaláherslur fyrirtækisins verða að framleiða eins mikið magn 

af vörum sínum og hægt er. Við það verður áherslan á að mæta þörfum viðskiptavina minni, 

sem veldur því að sveigjanleiki fyrirtækisins gagnvart breytingum í umhverfi sínu verður 

einnig minni (Hope og Fraser, 2003a; Libby og Lindsay, 2007, 2010; Neely o.fl., 2003). 

 Þegar að fyrirtæki nota fjárhagsáætlanir eru fjárveitingar til deilda eða verkefna innan 

fyrirtækisins oft byggðar á eyðslu fyrri tímabila. Stjórnendur eru sáttir ef deildir og verkefni 

innan fyrirtækisins mæta fjárhagslegri áætlun. Þó að fyrirtækið sé að eyða minna en 

fjárhagsáætlun segir til um getur verið að það sé að eyða meira fjármagni en þörf er fyrir. Sú 

staðreynd að fjárhagáætlanir séu byggðar á eyðslu á fyrri tímabilum ýtir undir hvata 

starfsmanna til að eyða öllum þeim fjármunum sem þeim er úthlutað til þess að fjárveiting 

næsta tímabils verði ekki lægri, þetta getur leitt til vítahrings sem erfitt er að komast úr (Hope 

og Fraser, 2003a). Þetta dæmi sýnir að þegar starfsmenn þurfa að starfa eftir fjárhagsáætlunum 

eru þeir ekki alltaf með hagsmuni fyrirtækisins í huga við eyðslu fjármagns. Einnig innihalda 

fjárhagsáætlanir oft bónusa til stjórnenda ef þeir halda sig innan áætlana eða ná vissu markmiði. 

Ef stjórnendur sjá ekki fram á að ná fyrirfram settu markmiði eða mæta áætlun geta þeir haft 

tilhneigingu til að falsa niðurstöður til að láta líta út fyrir að svo sé. Fjárhagsáætlanir geta því 

orsakað of mikilli eyðslu á fjármunum og sviksemi (Hope og Fraser, 2003a; Libby og Lindsay, 

2007, 2010; Neely o.fl., 2003). 
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 Takmarkanir hefðbundinna fjárhagsáætlana hafa valdið því að ýmis fyrirtæki hafa 

leitað annarra aðferða við áætlanagerð sína (Hope og Fraser, 2003a). Ein af þessum aðferðum 

heitir Beyond Budgeting. 
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3. Beyond Budgeting 
3.1 Skilgreining á Beyond Budgeting 
Margir fræðimenn hafa fjallað um skilgreininguna og innleiðinguna á Beyond Budgeting og 

má þar nefna mikla sérfræðinga eins og Bjarte Bogsnes (2016). Flestir eru sammála um 

meginatriði hugmyndafræðinnar en þó er innleiðingarferlið og skilgreiningin breytileg að 

einhverju leyti á milli fræðimanna. Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á umfjöllun Jeremy 

Hope og Robin Fraser (Hope og Fraser, 2000, 2003a, 2003b). Báðir eru þeir vel þekktir innan 

fræða stjórnunarreikningsskila og hafa skrifað margar ritrýndar greinar tengdar Beyond 

Budgeting. Einnig eru þeir einir af stofnendum Beyond Budgeting Institute, sem er alþjóða 

tengslanet til að styðja fyrirtæki við notkun Beyond Budgeting (Beyond Budgeting Institute, 

2014b). 

Samkvæmt skilgreiningu Beyond Budgeting Institute er hugmyndafræði Beyond 

Budgeting í meginatriðum að færa sig frá miðstýrðu stjórnunar- og eftirlitsaðgerðum til meira 

dreifstýrðara stjórnunarkerfis sem hefur meiri aðlögunarhæfni gagnvart síbreytilegu 

nútímaumhverfi fyrirtækja. Hugmyndafræði Beyond Budgeting leggur til hvernig hægt er að 

endurhugsa stjórnunarhætti fyrirtækja í breyttu umhverfi eftir iðnvæðinguna. Umhverfið eftir 

iðnvæðinguna kallar á stjórnunarkerfi sem stuðlar meira að nýsköpun, þar sem sjálfbært 

samkeppnisforskot er mjög mikilvægt í nútímasamkeppnisumhverfi (Beyond Budgeting 

Institute, 2014a). Beyond Budgeting snýst um að gefa starfsmönnum meira sjálfstæði með því 

að leysa þá frá kvöðum sem fylgja fyrirfram settum frammistöðusamningum, ásamt því að 

treysta þeim fyrir ýmsum upplýsingum og leyfa þeim að fá tíma til að hugsa, læra, bæta sig og 

deila sinni reynslu (Beyond Budgeting Institute, 2014a; Groot og Selto, 2013; Hope og Fraser, 

2000; Neely o.fl., 2003).  

Fyrirtæki sem starfa eftir hugmyndafræði Beyond Budgeting nýta sér ekki föst 

markmið í frammistöðumælingum heldur er frammistaða mæld með því að miða sig við 

samkeppnisaðila og frammistöðu fyrri tímabila. Þegar kemur að Beyond Budgeting er oftast 

notast við aðferðir sem tengjast hlutfallslegri markmiðasetningu, umbun, samfelldri 

áætlanagerð, samhæfingu aðgerða og úthlutun auðlinda fyrirtækisins. Vel skilgreind markmið 

eru þó sett fram við aðgerðaáætlun og notuð til að ná sem bestum árangri. Framlínustarfsmenn 

fá að láta sínar skoðanir í ljós á markmiðum og ýmsum aðgerðum fyrirtækisins og taka þannig 

þátt í ferlinu sem getur leitt af sér stöðugar framfarir í rekstrinum (Groot og Selto, 2013; Hope 

og Fraser, 2000, 2003a; Neely o.fl., 2003).  
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Mikilvægir hlekkir í Beyond Budgeting er samhæfing innan fyrirtækisins og traust 

meðal allra starfsmanna fyrirtækisins. Með meiri dreifstýringu fá framlínustjórnendur og aðrir 

starfsmenn meira frelsi til ákvarðanatöku og þurfa því að sýna það í verki að þeir verðskuldi 

þetta frelsi með betri frammistöðu. Hugmyndafræði Beyond Budgeting á að auka samhæfingu 

innan fyrirtækisins og þurfa allir að vinna að því í sameiningu (Hope og Fraser, 2003a; Neely 

o.fl., 2003). 

 

3.2 Upphaf Beyond Budgeting  

Beyond Budgeting leit dagsins ljós í kjölfar gagnrýnis á hefðbundnar fjárhagsáætlanir. Mörg 

fyrirtæki hafa innleitt hugmyndafræði Beyond Budgeting inn í sinn rekstur undanfarin ár (Páll 

Ríkharðsson, Þorlákur Karsson og Catherine Batt, 2015) Sem dæmi um fjármálastofnanir sem 

hafa innleitt humyndafræðina eru Handelsbanken og Sparebank 1, en Handelsbanken er 

frumkvöðull aðferðarinnar (Groot og Selto, 2013; Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Wallander, 

1999). 

 Á sjötta áratug seinustu aldar gekk rekstur Handelsbanken erfiðlega og var bankinn að 

missa viðskiptavini sína til samkeppnisaðila, þá aðallega til Sundvallsbanken þar sem Dr. Jan 

Wallander var hæstráðandi. Þegar Handelsbanken tók eftir þessum uppgangi hjá 

Sundvallsbanken ákváðu þeir að bjóða Wallander forstjórastöðu hjá Handelsbanken til þess að 

bæta reksturinn og hjálpa Handelsbanken að verða einn best rekni banki í Evrópu (Wallander, 

1999). Wallander ákvað að taka þessu tilboði með nokkrum skilyrðum en þannig hófst mótunin 

á hugmyndafræði Beyond Budgeting (Groot og Selto, 2013; Hope og Fraser, 2003a, 2003b).  

Meginkröfur Wallanders fyrir því að hann tæki við forstjórastöðu Handelsbanken var 

að bankinn myndi hætta notkun fjárhagsáætlana, einnig að stjórnunarháttur bankans yrði mun 

dreifstýrðari en áður. Wallander (1999) taldi að fjárhagsáætlanir væru alltaf annað hvort 

nokkurn veginn réttar eða algjörlega rangar. Í þeim tilfellum sem þær væru nokkurn veginn 

réttar væri hætta á að eitthvað innihald vantaði og þær yrðu ofnotaðar. En í þeim tilfellum sem 

fjárhagsáætlanir væru algjörlega rangar gætu þær verið hættulegar gagnvart fyrirtækinu. 

Wallander hafði mikla trú á sjálfstæði í starfi og að leyfa starfsmönnum og stjórnendum að taka 

sínar eigin ákvaðanir. Hann taldi að það sem myndi samhæfa og sameina fyrirtæki sem heild 

væru skuldbindingar gagnvart ákveðnu takmarki og vel skilgreindar meginreglur og gildi 

(Groot og Selto, 2013; Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Neely o.fl., 2003; Wallander, 1999; 

Østergren og Stensaker, 2011).  

Það tók Wallander nokkurn tíma að koma sínum áherslum á framfæri en ekki þótti 

auðvelt að sannfæra aðra innan fyrirtækisins að best væri fyrir bankann að færa sig frá 
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miðstýringu yfir í dreifstýrðara kerfi (Wallander, 1999). Eftir að Wallander tókst að sannfæra 

aðra aðila innan bankans um að nýja hugmyndafræðin myndi bæta rekstur hans gekk 

innleiðingarferlið mun betur og árangur fór að skila sér. Síðan að Wallander tók við 

Handelsbanken hefur bankinn staðið sig betur en samkeppnisaðilar hans á Norðurlöndunum á 

flestum mælikvörðum, svo sem arðsemi eigin fjár, ávöxtun hluthafa og ánægju viðskiptavina. 

Ásamt því er bankinn einn af hagkvæmustu bönkum heims (Hope og Fraser, 2003a, 2003b; 

Olesen, 2013). 

 

3.3 Markmið Beyond Budgeting 
Mörg fyrirtæki hafa nýtt sér Beyond Budgeting undanfarin ár. Eins og kom fram fyrr í þessum 

kafla er aðalmarkmið Beyond Budgeting að færa sig frá fjárhagsáætlunum og miðstýrðum 

stjórnunarháttum. Aðferðafræðin veldur því að umbótaferli fer af stað á stjórnunarháttum 

fyrirtækja. Markmið Beyond Budgeting er því einnig að hafa áhrif á leiðtoga fyrirtækjanna og 

hvernig þeir stjórna sínum starfsmönnum (Hope og Fraser, 2003a). Svo að Beyond Budgeting 

virki sem best hafa verið kynntar meginreglur við innleiðingu og starfsemi í tengslum við 

Beyond Budgeting (Beyond Budgeting Institute, 2016). 

Eftir að hafa framkvæmt margar rannsóknir í gegnum árin hefur Beyond Budgeting 

Institute komist að því hvað hentar vel og hvað hentar illa í aðferðafræði Beyond Budgeting. 

Út frá þeim niðurstöðum hafa verið settar fram 12 meginreglur (Beyond Budgeting Institute, 

2016). 

 

3.4 Ástæður þess að færa sig frá fjárhagsáætlunum 
Fjárhagsáætlanir eru miðstýrt áætlanaferli og hafa rannsóknir sýnt að valddreifing hefur góð 

áhrif á rekstur fyrirtækja. Margir fræðingar eins og Maslow, Herzberg og Drucker hafa fjallað 

um að aukin frammistaða hjá starfsmönnum tengist teymisvinnu, sjálfstrausti og persónulegri 

þróun í starfi frekar en áætlunum, eftirliti eða umbun (Drucker, 2011; Leavitt, Pondy og Boje, 

1989; Miner, 2005). Þar sem valddreifingin er mun meiri í Beyond Budgeting heldur en í 

fjárhagsáætlunum er hægt að færa rök fyrir því að frammistaða starfsmanna muni bætast við 

það að færa sig frá fjárhagsáætlunum yfir í Beyond Budgeting (Argyris, 1998; Hope og Fraser, 

2003a).  

 Hope og Fraser (2003a) fjölluðu um rannsókn sem sýndi að ánægja starfsmanna væri 

meiri þegar þeir fengju að hafa áhrif á ákvaðanatöku með því að taka þátt í henni. Flestir 

umsækjendur hafa möguleika á þróun og sjálfstæði í starfi ofarlega í huga þegar þeir eru í 

atvinnuleit en þeir horfa einnig til fyrirtækjamenningar og gildi fyrirtækisins (Michaels, 
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Handfield-Jones og Axelrod, 2001). Með notkun Beyond Budgeting eykst sjálfstæði 

starfsmanna og möguleikar þeirra á að hafa áhrif innan fyrirtækisins, einnig á hugmyndafræðin 

að hafa áhrif á menningu fyrirtækisins. Þannig stuðlar Beyond Budgeting að meiri ánægju 

starfsmanna í starfi en að auki getur það leitt til þess að fyrirtækið hafi aðgengi að hæfara 

starfsfólki, þar sem fleiri munu vilja starfa fyrir fyrirtækið (Hope og Fraser, 2003a).  

Í öðrum kafla var fjallað um takmarkanir fjárhagsáætlana. Þar var meðal annars nefnt 

að fjárhagsáætlanir séu ósveigjanlegar og því ekki aðlögunarhæfar gagnvart 

nútímasamkeppnisumhverfi, það á hins vegar ekki við um aðferðafræði Beyond Budgeting. 

Með Beyond Budgeting fá framlínustjórnendur og aðrir starfsmenn meira frelsi og sjálfstæði 

til að taka ákvarðanir (Hope og Fraser, 2003a; Libby og Lindsay, 2007, 2010). Hugmyndafræði 

Beyond Budgeting getur því stuðlað að því að ákvarðanir séu teknar mun nær viðskiptavininum 

en með notkun fjárhagsáætlana. Framlínustjórnendur og almennir starfsmenn þekkja þarfir 

viðskiptavina og breytingar í umhverfi fyrirtækisins mun betur heldur en yfirstjórnendur. Það 

gerir það að verkum að aðlögunarhæfni og sveigjanleiki Beyond Budgeting aðferðafræðinnar 

gagnvart nútímasamkeppnisumhverfi er mun meira en með fjárhagsáætlunum (Hope og Fraser, 

2003a; Libby og Lindsay, 2007; Wallander, 1999). 

Eins og nefnt var í kafla tvö eru hefðbundnar fjárhagsáætlanir mjög tímafrekar og 

kostnaðarsamar, ferlið við gerð þeirra er langt og snúið (Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Neely, 

Sutcliff og Heyns, 2001; Wallander, 1999). Fyrsta skref í ferlinu er að skoða hlutverk og 

markmið fyrirtækisins. Næst er svo gerð stefnumótandi áætlunar sem á að lýsa leiðina fram á 

við. Upplýsingarnar sem fást úr fyrstu skrefunum eru svo notaðar sem grunnur að 

fjárhagsáætlanaferlinu, þar sem margir fundir fara fram og starfsmenn og stjórnendur leitast 

við að semja sín á milli um markmið og fjármagn fyrir hverja deild, svo fyrirtækið nái sem 

mestum árangri án þess að það bitni á starfsmönnum fyrirtækisins (Hope og Fraser, 2003a). Ef 

fyrirtæki tileinka sér hugmyndafræði Beyond Budgeting fara þau ekki í gegnum þetta ferli og 

sparast því dýrmætur tími sem nýtist í aðra virðisaukandi þætti í rekstrinum (Hope og Fraser, 

2003a).  

Sviksemi og ósiðferðisleg ákvarðanataka er ein af takmörkunum fjárhagsáætlana og 

hefur verið vandamál hjá fyrirtækjum sem hafa stuðst við þá aðferð (Neely o.fl., 2001). Með 

notkun Beyond Budgeting á þetta til með að minnka umtalsvert og eru það nokkrir hlutir sem 

gera það að verkum (Hope og Fraser, 2003b; Olesen, 2013). Í dreifstýrðum stjórnunarkerfum 

er ekki tekið jafn hart á mistökum og í fjárhagsáætlunum. Starfsmönnum er frjálst að gera 

mistök svo þeir geti lært af þeim. Með notkun Beyond Budgeting eiga framlínustjórnendur 

mun auðveldara með að nálgast auðlindir en í fjárhagsáætlunum, sem minnkar líkurnar á 
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„ráðstafa því eða tapa því“ (e. Spend it or lose it) hugarfari hjá stjórnendum, en það hugarfar 

eykur líkurnar á tilgangslausri eyðslu á fjármagni (Hope og Fraser, 2003b).  

Hugmyndafræði Beyond Budgeting snýst um að hafa gagnsæi og gott upplýsingaflæði 

í rekstri fyrirtækja, einnig á samhæfing og samvinna starfsmanna að vera meiri. Þetta getur leitt 

til þess að stjórnendur hafa betri yfirsýn yfir athafnir starfsmanna í daglegum störfum. Það gerir 

það að verkum að sviksemi, mistök og ósiðferðileg ákvarðanataka starfsmanna kemur fyrr í 

ljós með hugmyndafræði Beyond Budgeting en með hefðbundnum fjárhagsáætlunum (Olesen, 

2013). 

  



 15  

4. Innleiðing Beyond Budgeting 
4.1 Innleiðingarferlið 

Margar kenningar eru til um innleiðingarferli Beyond Budgeting og engin ein rétt leið er til við 

innleiðinguna (Bogsnes, 2016; Hope og Fraser, 2003a). Í þessari ritgerð verður stuðst við 

hugmyndir Hope og Fraser (2003a) um hvernig best sé að innleiða Beyond Budgeting. Þeir 

tóku viðtöl við yfir 100 stjórnendur sem höfðu gengið í gegnum innleiðingu á Beyond 

Budgeting og spurðu hvað hefði farið vel og hvað illa í ferlinu. Þeir komust að þeirri niðurstöðu 

að best væri að skipta innleiðingarferlinu í níu skref (Hope og Fraser, 2003a): 

1. Skilgreina ástæðu fyrir breytingu og gera uppkast af stefnu (e. Define the case for 

change and provide an outline vision) 

2. Sannfæra stjórn (e. Be prepared to convince the board) 

3. Hefjast handa (e. Get started) 

4. Hanna og innleiða nýja ferla (e. Design and implement new processes) 

5. Þjálfa og fræða starfsfólk (e. Train and educate) 

6. Endurhugsa hlutverk fjármálateymis (e. Rethink the role of finance) 

7. Breyta hegðun (e. Change behaviour) 

8. Leggja mat á ávinningi (e. Evaluate the benefits) 

9. Viðhalda ávinningi (e. Consolidate the gains) 

Hér á eftir verða öll níu skref Hope og Frasers við innleiðingu Beyond Budgeting tekin 

fyrir og útskýrt nánar hvað felst í hverju skrefi. 

 

4.1.1 Skilgreina ástæðu fyrir breytingu og gera uppkast af stefnu (e. Define the case for 

change and provide an outline vision) 

Innleiðing Beyond Budgeting er stór breyting á ferlum og skipulagi fyrirtækja, því er  

mikilvægt að hún sé vel skipulögð og meðhöndluð á réttan máta. Innleiðingarferli Beyond 

Budgeting snýst ekki aðeins um að hætta notkun á núverandi aðferð og vinna eftir 

hugmyndafræði Beyond Budgeting (Hope og Fraser, 2003a). Mikilvægur hluti í ferlinu er að 

breyta hugarfari og stuðla að öðruvísi samhæfingu á því hvernig fyrirtækinu er stjórnað 

(Bogsnes, 2016; Hope og Fraser, 2003a; Østergren og Stensaker, 2011). Þess vegna er 

mikilvægt að hefja innleiðingarferlið á því að skilgreina ástæðu fyrir breytingunum. Einnig er 

mikilvægt að byrja innleiðingarferlið á því að gera uppkast af stefnu og framtíðarsýn um 

hvernig Beyond Budgeting á að aðstoða fyrirtækið (Hope og Fraser, 2003a). Ef þetta er ekki 

fyrsta skrefið í innleiðingunni er hætta á því að hún fái ekki stuðning frá stjórnendum 
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fyrirtækisins. Stuðningur stjórnenda býr til grunn fyrir innleiðinguna og er mikilvægur þáttur í 

innleiðingarferlinu (Fernandez og Rainey, 2006; Hope og Fraser, 2003a). Almennt eru 

breytingar innan fyrirtækja erfiðar eða jafnvel ómögulegar ef þær fá ekki stuðning og 

samþykkis stjórnenda (Fernandez og Rainey, 2006; Greiner, 1967). Starfsmenn hafa oft 

mismunandi sýn á það hvað er átt við með breytingum á stjórnunarferlum, sem ýtir undir 

mikilvægi þess að hafa skýra framtíðarsýn og stefnu varðandi breytingar á ferlum. Einnig er 

mikilvægt að hafa skýra áætlun hvernig breytingarnar verða innleiddar (Hope og Fraser, 2003a).  

Stefnur fyrirtækja varðandi innleiðinguna eru misumfangsmiklar. Sum fyrirtæki 

innleiða hugmyndafræðina fyrir fyrirtækið í heild, á meðan önnur innleiða hana í valdar 

einingar innan fyrirtækisins. Ef fyrirtæki ákveða að innleiða hugmyndafræðina aðeins í valdar 

einingar innan fyrirtækisins er mikilvægt að gera það fyrir eininguna í heild (Hope og Fraser, 

2003a). 

Breytingarnar á stjórnunarferlum sem hafa áhrif á stjórnunarstíl og umbun verða að 

vera gerðar með góðri áætlun, stefnu og skýrri sýn. Ef þessir þættir eru ekki til staðar er hætta 

á ósætti starfsmanna, þeir sjái ekki tilganginn og framtíð með breytingunum sem leiði til þess 

að verkefnið nær ekki að skila settum árangri (Hope og Fraser, 2003a; Proctor og Doukakis, 

2003).  

 

4.1.2 Sannfæra stjórn (e. Be prepared to convince the board) 

Eftir að hafa sett fram skýra sýn, stefnu og áætla umfang verkefnisins er næsta skref að 

sannfæra stjórn fyrirtækisins um að breytingar á stjórnunaraðferðum sé rétta leiðin. Þetta skref 

getur verið mjög krefjandi því stjórnin mun líklega hafa áhyggjur af áhrifum breytinganna 

(Bogsnes, 2016; Hope og Fraser, 2003a; Østergren og Stensaker, 2011). Því er lykilatriði að 

sýna stjórninni fram á það að fleiri kostir en gallar fylgja því að færa sig frá fjárhagsáætlunum 

og vinna eftir hugmyndafræði Beyond Budgeting. Það er því mikilvægt að áætlanir, stefna og 

umfang verkefnisins sé vel skilgreint eins og fyrsta skrefið segir til um (Hope og Fraser, 2003a). 

Áhyggjur stjórnenda snúa oft að því hvort breytingarnar munu hafa áhrif á 

stjórnunarhætti fyrirtækisins og skilvirkni innra eftirlits. Einnig hvort breytingarnar komi til 

með að hafa áhrif á möguleika fyrirtækisins að spá fyrir um framtíðartekjur (Hope og Fraser, 

2003c). Ef fyrirtæki vinna eftir hugmyndafræði Beyond Budgeting verður upplýsingaflæði 

mun hraðara, opnara og eftirlit með öllum ferlum betra (Hope og Fraser, 2003a). Einnig eiga 

fyrirtæki auðveldara með að spá fyrir um framtíðina með Beyond Budgeting en 

fjárhagsáætlunum, en líkt og áður hefur komið fram er framtíðarspá ein af takmörkunum 
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fjárhagsáætlana. Því er hægt að segja að áhyggjur stjórnenda séu mögulega óþarfar (Hope og 

Fraser, 2003a; Østergren og Stensaker, 2011). 

 Stjórn fyrirtækja er oft mjög efins um það að breytingar á stjórnarháttum sé leiðin fram 

á við. Þess vegna er mikilvægt að vera vel undirbúinn áður en það kemur að því að sannfæra 

stjórnina. Gott er að hafa unnið fyrsta skrefið vel, því það er grunnurinn að því að ná fram 

settum markmiðum á þessu skrefi innleiðingarinnar (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.1.3  Hefjast handa (e. Get started) 

Næsta skref í innleiðingunni er að taka sameiginlega ákvörðun um að hefjast handa við 

breytingar á stjórnarháttum og hefja störf í tengslum við það með framtíðarsýn að leiðarljósi. 

Hún á að innihalda þá þætti sem hafa áhrif á ákvarðantöku stjórnenda. Best er að selja 

hugmyndina með því að koma á framfæri þeim hlutum sem Beyond Budgeting inniheldur ekki 

frekar en þá hluti sem það inniheldur. Því að með notkun Beyond Budgeting er 

fjárhagsáætlunum sleppt sem gerir vinnu allra einfaldari og þægilegri. Eftir að hugmyndin er 

seld, er næsta skref að taka ákvörðunina um að hefjast handa á hönnun á innleiðingunni (Hope 

og Fraser, 2003a). 

 

4.1.4 Hanna og innleiða nýja ferla (e. Design and implement new processes) 

Þegar ferlar eru hannaðir og innleiddir þarf að hafa í huga að þeir séu samrýmdir á þann veg 

að þeir vinni saman að heildarmarkmiðum Beyond Budgeting. Sem dæmi þurfa ferli í kringum 

umbun starfsmanna og markmiðasetning að vinna saman svo árangur náist (Libby og Lindsay, 

2007; Neely o.fl., 2001). Þar sem einn af meginkostum fjárhagsáætlana er að samhæfa alla 

starfsemi fyrirtækisins þurfa fyrirtæki að gæta þess að missa samhæfinguna ekki við 

innleiðingu á Beyond Budgeting (Hope og Fraser, 2003a).  

Oftast skiptast fjárhagsáætlanir í þrjá hluta; markmiðasetningu, spá og úthlutun 

auðlinda og gegnir hver hluti sínum tilgangi í ferlinu. Samkvæmt Bogsnes (2011) er 

samþætting þessa þriggja hluta ferlisins ekki möguleg. Því er fyrsta skrefið í hönnun og 

innleiðingu ferla Beyond Budgeting að aðskilja þessa þrjá hluta ferlisins, þannig hægt sé að 

hanna hvern hluta fyrir sig. Í skrefi tvö yrði hver ferill fyrir sig skoðaður og bættur.  

Samkvæmt hugmyndafræði Beyond Budgeting eiga markmið að vera metnaðarfull og 

notast á við hlutfallslega mælikvarða. Spár ættu að vera hlutlausar og raunsæjar því annars 

líkjast þær miðstýrðu ferli fjárhagsáætlana. Þær ættu einnig að vera einfaldar í lesningu og ekki 

of nákvæmar. Úthlutun auðlinda verður að vera sveigjanleg sem og fjölbreytileg (Bogsnes, 

2011).  
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Við innleiðinguna þurfa allir starfsmenn og stjórnendur að tileinka sér aðferðir Beyond 

Budgeting, annars mun samhæfing ekki eiga sér stað. Margir stjórnendur reyna að halda 

miðstýringunni gangandi og hafa áhrif á reksturinn. Það hentar illa í Beyond Budgeting þar 

sem dreifstýring þarf að eiga sér stað og hlutleysi þarf að viðgangast í mörgum ferlum, svo sem 

spáferlum. Einnig þarf að innleiða rétt tæki og tól, sem og aðferðir inn í rekstur fyrirtækja svo 

það skili settum árangri. Ef samhæfing er ekki meðal breytinganna eru litlar líkur á því að 

árangur skili sér til framtíðar (Hope og Fraser, 2003a).  

 

4.1.5 Þjálfa og fræða starfsfólk (e. Train and educate) 

Á meðan innleiðingarferlinu stendur er mikilvægt að allir starfsmenn og stjórnendur fái góða 

fræðslu og þjálfun í nýrri hugmyndafræði. Fyrirtæki sem gera vel hannaða ferla og stuðla að 

góðri fræðslu og þjálfun starfsmanna eru líklegri til að ná lengra en önnur fyrirtæki (Hope og 

Fraser, 2003a). Dreifstýring Beyond Budgeting gerir það að verkum að enn meiri þörf er á því 

að allir þekki fyrirtækið, ferla og aðferðir þess mun betur. Starfsmenn og framlínustjórnendur 

hafa meira ákvörðunarvald sem krefst trausts yfirstjórnenda. Ef starfsmenn og stjórnendur eru 

vel þjálfaðir fyrir þær aðstæður sem koma upp verður traustið meira frá yfirstjórnendum. Traust 

er einn af lykilþáttum Beyond Budgeting og því á þjálfun og fræðsla starfsmanna stóran þátt í 

árangri Beyond Budgeting (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.1.6 Endurhugsa hlutverk fjármálateymisins (e. Rethink the role of finance) 

Mikilvægur hluti af innleiðingunni er að endurhugsa hlutverk fjármálateymis fyrirtækisins. 

Breytt hlutverk þeirra með tilkomu nýrra stjórnunaraðferða þarf að vera samhæft öllum nýjum 

ferlum og aðferðum fyrirtækisins (Hope og Fraser, 2003a).  

 Á breytingartímanum ríkir mikil óvissa á meðal starfsmanna fjármálateymis 

fyrirtækisins, þeir vita ekki hvert nýja hlutverk þeirra verður og því eru þeir ekki vissir um 

stöðu sína innan fyrirtækisins. Það er því mikilvægt að starfsmenn þessa sviðs fyrirtækisins fái 

að taka þátt í öllu innleiðingarferlinu, hafi sínar skoðanir á ákveðnum tillögum sem og hjálpa 

við margar ákvarðanir. Innleiðing á Beyond Budgeting hefur líklega einna mest áhrif á 

starfsmenn fjármálateymisins og því er mikilvægt að þeir hafi áhrif. Með því er oft hægt að 

minnka vinnuálag og streitu þessara starfsmanna (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.1.7 Breyta hegðun (e. Change behaviour) 
Hugmyndafræði Beyond Budgeting kallar ekki aðeins eftir hugarfarsbreytingum, hegðun allra 

starfsmanna þarf einnig að breytast í samræmi við hugmyndafræðina svo hún virki sem best 
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(Hope og Fraser, 2003a; Wallander, 1999). Beyond Budgeting veldur því að stjórnendur ráða 

sér meira sjálfir en áður og verður þeim fljótt ljóst að fyrirfram skilgreind markmið 

fjárhagsáætlana stjórna ekki lengur ákvörðunum þeirra og aðgerðum. Þeir verða því að taka 

meiri ábyrgð á ákvörðunum sínum og gjörðum en áður. Þetta veldur því að hegðun stjórnenda 

mun þurfa að aðlagast nýrri hugmyndafræði, lægra settir stjórnendur og almennir starfsmenn 

þurfa einnig að vera sjálfstæðari í starfi. Þessar breytingar eru þó keyrðar áfram af breytingum 

á ferlum og aðgerðum frekar en breyttum stjórnunarháttum.  

 Hegðunarbreytingar þurfa ekki aðeins að eiga sér stað hjá einstaklingum innan 

fyrirtækisins heldur þurfa allir innan hverrar einingar að sammælast um breytta hegðun.(Hope 

og Fraser, 2003a). Líkt og starfsmenn og stjórnendur fá einingar innan fyrirtækisins meiri 

ábyrgð en áður frá hærra settum stjórnendum. Þar sem engar fjárhagsáætlanir eru til að stýra 

aðgerðum þeirra hafa einingarnar meiri sveigjanleika til að sýna góðar niðurstöður. Einingarnar 

þurfa að taka ábyrgð á gjörðum sínum og sýna betri niðurstöður til þess að sannfæra 

yfirstjórnendur að dreifstýringin sé þess virði að halda í hana (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.1.8 Leggja mat á ávinningi (e. Evaluate the benefits) 

Þegar það kemur að því að meta ávinning innleiðingarinnar er mjög mikilvægt að fagna öllum 

litlum sigrum. Það eru alltaf aðilar innan fyrirtækisins sem bíða eftir mistökum eða rökum fyrir 

því að Beyond Budgeting henti illa. Með því að sýna og fagna öllum litlum sigrum munu þessir 

aðilar vera þöglir, sem minnkar mótstöðu og innleiðingin verður betri (Hope og Fraser, 2003a).  

Litlu sigrar innleiðingarinnar verða að hafa þrjú einkenni. Í fyrsta lagi verða þeir að 

vera sjáanlegir þannig að fólk eigi auðvelt með að sjá breytingarnar. Í öðru lagi þurfa þeir að 

vera ótvíræðir, að enginn vafi er á því að innleiðingin sé valdur sigursins. Í þriðja lagi verða 

sigrarnir að vera tengdir innleiðingunni og engu öðru (Hope og Fraser, 2003a). 

 Stóru sigrarnir munu koma með breytingum á hegðun en ýmsir litlir sigrar sem hægt er 

að fagna koma fljótt eftir að innleiðingin hefst. Dæmi um lítinn sigur sem fyrirtæki gætu nýtt 

sér væri að fagna þeim sparnaði sem fæst við það að hætta notkun fjárhagsáætlana. Mikill tíma 

og fjárhagslegur sparnaður ætti að fylgja því að hætta notkun fjárhagsáætlana. Einnig væri hægt 

að fagna því þegar niðurstöður sýna að fyrirtækið er að ná sneggri viðbrögðum vegna 

aðlögunarhæfni ferla (Hope og Fraser, 2003a).  

 

4.1.9 Viðhalda ávinningi (e. Consolidate the gains) 

Eftir innleiðingu er mjög mikilvægt að viðhalda þeim ávinningum og sigrum sem ferlið hefur 

skilað fyrirtækinu. Viðhald á ávinningum veltur á því hvernig tekst til að breyta viðhorfi og 
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hegðun í efsta lagi skipuritsins með Beyond Budgeting. Það gerist oft að nýir stjórnendur eða 

ný stjórn hefja breytingar á ferlum sem eru að skila árangri vegna þess að þeir hafa ekki trú á 

dreifstýringu eða hugmyndafræði Beyond Budgeting í heild. Til að koma í veg fyrir þetta er 

mikilvægt að fyrirtæki setji í stefnu sína að ráða einungis stjórnendur sem hafa trú á Beyond 

Budgeting og dreifstýringu. Þannig er hægt að viðhalda Beyond Budgeting og þeim ávinning 

sem innleiðingin skilar til lengri tíma (Hope og Fraser, 2003a).  

 

4.2 Stuðningsaðgerðir Beyond Budgeting  

Margar stuðningsaðgerðir þurfa að vera innleiddar svo Beyond Budgeting virki sem best. 

Hlutfallsleg markmiðasetning, umbun, samfelldar áætlanagerðir, úthlutun auðlinda og 

samhæfðar aðgerðir eru allt aðgerðir sem þarf að huga að við innleiðingu Beyond Budgeting 

(Hope og Fraser, 2003a; Østergren og Stensaker, 2011). 

 

4.2.1 Hlutfallsleg markmiðasetning (e. Setting targets) 

Þegar unnið er eftir fjárhagsáætlunum vinna fyrirtæki oftast eftir föstum árlegum markmiðum 

og lögð er áhersla á að ná þeim. Markmiðin eru byggð á útreiknuðum og umsömdum 

niðurstöðum á milli yfirstjórnenda og framlínustjórnenda. Þar sem stjórnendur eru metnir og 

dæmdir, byggt á því hvernig gengur að ná settum markmiðum, eru framlínustjórnendur og 

yfirstjórnendur oft ósammála um umfang markmiðanna. Yfirstjórnendur vilja oftast setja háleit 

markmið á meðan framlínustjórnendur vilja hafa þau hógvær (Hope og Fraser, 2003a). 

 Fyrirtæki sem vinna eftir aðferðafræði Beyond Budgeting styðjast við hlutfallsleg 

markmið sem eru yfirleitt metnaðarfull og ýta undir metnað stjórnenda. Þegar markmiðin eru 

ákveðin er fyrirtækið með hagnaðaráform til meðallangs eða skamms tíma í huga (Hope og 

Fraser, 2003a). Markmiðin sem fyrirtæki setja sér eru byggð á lykilmælikvörðum (e. Key 

performance indicators) sem þau velja í samræmi við stefnu sína. Dæmi um lykilmælikvarða 

er arðsemi fjármagns (e. Return on capital). Frammistaða stjórnenda er skoðuð með því að 

notast við hlutfallslegar niðurstöður eins og viðmið (e. Benchmarks) eða árangur jafningjahóps 

innan fyrirtækisins og þeim umbunað út frá frammistöðu sinni (Hope og Fraser, 2003a, 2003b; 

Olesen, 2013). Þar sem stjórnendur eru ekki einungis dæmdir út frá markmiðum eru þeir 

viljugri til að sættast við sett markmið og það veitir þeim svigrúm til að bæta sig (Hope og 

Fraser, 2003a).  

Viðmiðin sem fyrirtæki notast við geta bæði verið utan fyrirtækisins og innan þess. 

Viðmið utan fyrirtækisins eru til dæmis samkeppnisaðilar þess. Ef fyrirtæki ákveða að nota 

samkeppnisaðila sem viðmið geta þau skoðað og borið sig saman við fyrirtæki sem skara fram 
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úr á markaði. Þannig getur fyrirtækið sett sér markmið gagnvart þeim sem eru að standa sig 

best og reynt að sækja á þá. Fyrirtæki geta einnig notað innri viðmið en þá eru einingar innan 

fyrirtækisins bornar saman. Til dæmis geta útibú fyrirtækis borið sig saman við önnur útibú 

sama fyrirtækis. Sum fyrirtæki búa til deildir sem sýna hvaða útibú standa sig best, þannig 

myndast keppni og hvatinn til að gera betur eykst (Hope og Fraser, 2003a; Olesen, 2013).  

Fyrirtæki sem vilja innleiða aðferðafræði Beyond Budgeting þurfa að innleiða þessa 

hluti inn í sinn rekstur svo aðferðafræðin virki sem best. Hlutfallsleg markmiðasetning getur 

sparað fyrirtækjum marga mánuði í vinnu við markmiðasetningu. Einnig græða fyrirtæki á því 

að viðmiðin munu ávallt hækka sem gerir það að verkum að starfsmenn leggja meira á sig og 

líklegra að fyrirtækið sé að skila hámarkshagnaði (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.2.2 Umbun (e. Rewarding people) 

Þegar unnið er eftir fjárhagsáætlunum er umbun starfsmanna fyrirfram ákveðin og tengd við 

föst árleg markmið fyrirtækisins. Stjórnendur eiga því að vita fyrirfram hvernig þeirra 

frammistaða þarf að vera yfir árið. Búist er við því að þessi aðferð haldi starfsmönnum 

áhugasömum og hvetji þá áfram (Hope og Fraser, 2003a). 

Við innleiðingu Beyond Budgeting þarf úthlutun umbunar að breytast. Samkvæmt 

hugmyndafræði Beyond Budgeting á ekki að veita umbun eftir fyrirfram ákveðnum 

markmiðum, heldur skal hún vera reiknuð eftir aðferð sem segir hvernig deildir eða útibú 

standa sig gagnvart viðmiðum sínum. Einnig á ekki að vera til staðar einstaklingsmiðuð umbun 

heldur á hugmyndafræðin að ýta undir hópavinnu og samhæfingu. Allir ættu því innan deildar 

eða útibús að fá umbun þegar vel gengur (Hope og Fraser, 2003a). Fyrirtæki hagnast á ýmsa 

vegu við að breyta úthlutun umbunar á þennan hátt. Til dæmis minnka líkur á að stjórnendur 

falsi niðurstöður þannig að það líti út fyrir að markmiðum sé náð. Þar sem umbun er ekki tengd 

beint við markmið græða stjórnendur lítið á því að falsa niðurstöður (Hope og Fraser, 2003a).  

 

4.2.3 Samfelld áætlanagerð (e. Action planning) 

Yfirleitt er ferlið í kringum áætlanagerð gert á hverju ári fyrir eitt ár í senn. Í ferlinu eiga sér 

stað miklar samningaviðræður á milli yfirstjórnenda og framlínustjórnenda, þar til þeir komast 

að niðurstöðu (Bunce, Fraser og Woodcock, 1995; Hope og Fraser, 2003a). 

Við innleiðingu Beyond Budgeting er mikilvægt að breyta aðferðafræði áætlanagerðar. 

Aðferðafræði Beyond Budgeting notast við samfelldar áætlanagerðir, þar sem 

framlínustjórnendur þurfa að taka ákvarðanir sem hámarka virði viðskiptavina og hluthafa. 
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Þarfir viðskiptavina eru síbreytilegar og þurfa fyrirtæki að hafa samfelldar áætlanagerðir til að 

mæta þörfum þeirra (Hope og Fraser, 2003a). 

Stjórnendur allra deilda fyrirtækisins setja sér markmið sem ýtir undir stefnu 

fyrirtækisins. Framlínustjórnendur þurfa að taka ákvarðanir sem skila fyrirtækinu hagstæðustu 

niðurstöðunum og markmiðin þurfa að stuðla að þessari ákvarðanatöku. Framlínustjórnendur 

og teymið þeirra fara yfir stöðuna gagnvart horfum til framtíðar varðandi markmið, stefnu og 

áætlanir. Framtíðarhorfunar eru bæði til meðallangs og skamms tíma, horfur til meðallangs 

tíma eru skoðaðar árlega en horfur til skamms tíma eru skoðaðar á hverjum ársfjórðungi (Hope 

og Fraser, 2003a). Þegar farið er yfir stöðuna skoða framlínustjórnendur einnig muninn á 

raunframmistöðu og spám en út frá muninum eru teknar ákvarðanir hvernig hægt er að bæta 

öll ferli og rekstrarákvarðanir teknar. Þannig er áætlununum breytt á hverjum fjórðungi ársins 

til að fylgja betur að öllum breytingum í umhverfi og til þess að áætlanirnar séu nær 

raunniðurstöðum (Hope og Fraser, 2003a). 

Innleiðing á samfelldri áætlanagerð skilar ávinningi á ýmsum sviðum fyrirtækisins. 

Þegar stefnur og áætlanagerðir fyrirtækja eru samfelldar og aðlögunarhæfar eru fyrirtæki 

líklegri til að uppgötva hættur og tækifæri í umhverfinu sem og breytingum á þörfum neytenda. 

Við notkun samfelldra áætlanagerða geta fyrirtæki því einblínt meira á að skapa verðmæti fyrir 

neytendur (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.2.4 Úthlutun auðlinda (e. Managing resources) 

Þegar fyrirtæki vinna eftir fjárhagsáætlunum er auðlindum úthlutað eftir fyrirfram ákveðnum 

samningi á milli fyrirtækis og eininga innan þess. Þessi samningur byggist oft á úthlutun og 

notkun auðlinda á fyrri tímabilum. Hugmyndafræði Beyond Budgeting um úthlutun auðlinda 

er ekki sú sama og þegar unnið er með fjárhagsáætlanir. Fyrirtæki þurfa því að huga að því að 

breyta þessari hugmyndafræði þegar að innleiðing Beyond Budgeting á sér stað (Hope og 

Fraser, 2003a). 

Hugmyndafræði Beyond Budgeting byggist á því að hafa auðlindir fáanlegar og 

aðgengilegar þegar að framlínustjórnendur þurfa á þeim að halda. Það er gert með því að auka 

aðgengileika að auðlindum. Einnig þarf ferlið frá því að óskað er eftir auðlindum þar til að 

þeim er úthlutað, að vera fljótlegt. Oft eru sérteymi innan fyrirtækja sem sjá um úthlutun 

auðlinda. Þessi teymi stjórna rekstrarauðlindum með því að setja markmið byggt á 

lykilmælikvörðum sem stjórnendur vinna eftir. Eftir að auðlindum er úthlutað er öll ábyrgð sett 

á framlínustjórnendur að auðlindir skili sem mestum hagnaði fyrir fyrirtækið (Hope og Fraser, 

2003a).  
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Þegar hugmyndafræði Beyond Budgeting um úthlutun auðlinda er innleidd verða 

fyrirtæki móttækilegri gagnvart fyrirspurnum framlínustjórnenda. Einnig koma 

framlínustjórnendur til með að huga betur að auðlindum fyrirtækisins. Líkurnar á því að 

stjórnendur eyði meiru en þeir þurfa minnka þar sem þeim er ekki úthlutað auðlindum byggt á 

eyðslu fyrri tímabila. Úthlutaðar auðlindir nýtast því betur og skila fyrirtækinu meira virði 

(Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.2.5 Samhæfa aðgerðir (e. Coordinating actions) 

Þegar fyrirtæki styðst við fjárhagsáætlanir verður samhæfing til út frá miðstýringu 

fjárhagsáætlana. Þær stuðla til dæmis að því að allt sé í samræmi við framleiðslu, sölu og 

markaðsaðgerðir. Hins vegar er það ekki víst að þessar aðgerðir styðji endanlega við stefnu 

fyrirtækja (Hope og Fraser, 2003a). 

Við innleiðingu Beyond Budgeting verður að hafa í huga að hugmyndafræðin stuðlar 

að samhæfingu aðgerða á annan hátt en fjárhagsáætlanir. Beyond Budgeting stuðlar að 

samhæfingu aðgerða með því að byggja upp fyrirtækjamenningu. Hugmyndafræðin á að valda 

því að starfsmenn vinna saman að sama markmiði og skilji aðgerðir og hugsunarhátt hvers 

annars. Einnig gera einingar innan fyrirtækja oft þjónustusamning sín á milli, þannig hjálpast 

þær að við úrvinnslu pantana viðskiptavina. Því er gott að innleiða Just in time framleiðsluferli 

samhliða innleiðingunni á Beyond Budgeting (Hope og Fraser, 2003a). Just in time 

framleiðsluferli snýst um að mæta eftirspurn þegar hún á sér stað í stað þess að safna upp lager 

til að eiga birgðir þegar reynir á (Hutchins, 1999). 

 Innleiðing á breyttum aðferðum við samhæfingu aðgerða getur leitt til þess að 

afkastageta fyrirtækisins nýtist betur, því hún mun fylgja sveiflum í eftirspurn betur en áður. 

Þar sem hugmyndafræðin byggir á því að framleiða eftir eftirspurn mun kostnaður og tap sem 

fylgir rýrnun minnka. Þetta leiðir einnig til þess að minni úrgangur og rusl fylgir rekstrinum. 

Aðferðafræðin stuðlar einnig að því að lausnamiðuð samskipti og upplýsingaflæði milli eininga 

fyrirtækisins aukast og vinnur þannig að samhæfingu innan fyrirtækisins þar sem allir vinna 

saman að settu markmiði (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.3 Meginreglurnar 12 í Beyond Budgeting 

Aðferðafræði Beyond Budgeting er talin innihalda 12 meginreglur, þessar meginreglur eru 

mikilvægustu reglur og gildi hugmyndafræðinnar. Allar meginreglurnar standa fyrir ákveðið 

ferli sem þarf að ganga í gegnum við innleiðingu Beyond Budgeting. Fyrirtæki sem ætla að 

innleiða Beyond Budgeting þurfa að innleiða meginreglurnar 12 sem skiptast í tvo flokka 
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(Beyond Budgeting Institute, 2016). Hope og Fraser (2003a) fjalla um meginreglurnar sem 

meginreglur í ferli aðlögunar (e. principles of adaptive processes) og meginreglur róttækrar 

dreifstýringar (e. principles of radical decentralization). Hins vegar er til nýrri útfærsla á 

meginreglunum sem nota önnur heiti yfir reglurnar (Beyond Budgeting Institute, 2016). Allt 

frá árinu 1998 hefur Beyond Budgeting Institute verið að endurskoða meginreglurnar og 

uppfæra þær. Stofnunin gerir það með því að fylgjast með fyrirtækjum sem eru að innleiða 

Beyond Budgeting og sjá hvað hentar og hentar ekki. Nýjasta uppfærslan frá henni er síðan 

2016 og það eru reglurnar sem verður tekið mið af í þessari ritgerð. Stofnunin skiptir reglunum 

einnig í tvo flokka sem innihalda sitthvor sex gildin, þessir flokkar eru forystugildi (e. 

leadership principles) og stjórnunarferlar (e. Management processes) (Beyond Budgeting 

Institute, 2016).  

Innleiðing á forystugildunum á að aðstoða fyrirtæki að færa ábyrgð yfir á 

framlínustjórnendur. Eins og áður hefur komið fram eru fyrirtæki betur í stakk búin að takast á 

við óvæntar breytingar í umhverfinu og þarfir viðskiptavina ef framlínustjórnendur hafa vald 

til að bregðast við þeim. Samkvæmt skilgreiningu Beyond Budgeting Institute (2016) falla 

eftirtalin gildi undir forystugildi: 

1. Tilgangur (e. purpose) - veitið innblástur með djörfum og göfugum tilgangi, ekki með 

fjárhagslegum skammtímamarkmiðum. 

2. Gildi (e. values) - Stjórnunarhættir eiga að fara eftir sameiginlegum gildum og góðri 

dómgreind, ekki eftir ítarlegum regluramma.  

3. Gagnsæi (e. transparency) - Hafið upplýsingar aðgengilegar til að stuðla að 

sjálfstjórnun, nýsköpun, lærdómi og eftirliti, ekki loka á upplýsingaflæði. 

4. Skipulag (e. organization) - Ræktið sterka félagstilfinningu innan fyrirtækisins og 

skipuleggið starfsemi í kringum sterk teymi, komið í veg fyrir miðstýringu, 

stéttaskiptingu og skriffinnsku. 

5. Sjálfstæði (e. autonomy) - Treystið fólki og veitið því frelsi til að taka ákvarðanir, ekki 

refsa öllum ef einhver misnotar þetta frelsi.  

6. Viðskiptavinir (e. customers) - Tengið vinnu allra við þarfir viðskiptavinarins, forðist 

hagsmunaárekstra. 

Undir stjórnunarferlum eru seinni sex meginreglurnar. Við innleiðingu á þeim er 

fyrirtækið að gera starfsmönnum, þar með talið framlínustjórnendum, auðveldara fyrir að 

bregðast við breytingum í umhverfi og breyttum þörfum viðskiptavina, sem gerir fyrirtækið 

samkeppnishæfara í nútímasamkeppnisumhverfi (Beyond Budgeting Institute, 2016): 
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7. Taktur (e. rhythm) - Hannið stjórnunarferla eftir þörfum rekstursins ekki aðeins eftir 

almanaksárinu. 

8. Markmið (e. targets) - Hafið markmið metnaðarfull, leiðbeinandi og hlutfallsleg, forðist 

föst skammtímamarkmið. 

9. Áætlanir og spár (e. plans and forecasts) - Hafið áætlanir og spár sem samfellt og 

óhlutdrægt ferli, ekki sem stíft pólitískt ferli. 

10. Úthlutun auðlinda (e. resource allocation) - Hlúið að kostnaðarvitund starfsfólks og 

hafið auðlindir tilbúnar þegar þeirra er þörf, ekki úthluta auðlindum eftir föstum 

árlegum áætlunum. 

11. Frammistöðumat (e. performance evaluation) - Frammistaða á að vera metin heildrænt 

með endurgjöf frá jafningjum til að stuðla að lærdómi og þroska starfsmanna, ekki meta 

hana aðeins eftir mælikvörðum og ekki aðeins fyrir hvatakerfi. 

12. Umbun (e. rewards) - Úthlutið umbun eftir sameiginlegum árangri samanborið við 

samkeppnisaðila, ekki eftir föstum markmiðum.  

Grundvallaratriði er að innleiða meginreglur Beyond Budgeting ef fyrirtæki ætla sér að 

taka upp aðferðina. Meginreglunum er ætlað að leiða og hvetja öll fyrirtæki við innleiðingu 

Beyond Budgeting og geta þannig aðstoðað við allt innleiðingarferli Beyond Budgeting. 

Fyrirtæki þurfa þó að hafa það í huga að ekki er nóg að nota þennan lista sem gátlista fyrir 

innleiðingu á Beyond Budgeting en huga þarf að fleiri atriðum við innleiðinguna (Beyond 

Budgeting Institute, 2016).  

 

4.3 Tæki og tól 

Beyond Budgeting er aðferðafræði sem inniheldur mikið af aðgerðum og oft koma upp 

vandamál í kringum ferlið. Einnig kallar aðferðin eftir því að margar ákvarðanir séu teknar og 

þurfa starfsmenn því að hafa aðgang að upplýsingum til að geta tekið réttar ákvarðanir. 

Fyrirtæki hafa innleitt nokkur tæki og tól með hugmyndafræði Beyond Budgeting til að sporna 

við þessum vandamálum og styðja starfsmenn og stjórnendur við notkun aðferðafræðinnar. 

Dæmi um tæki og tól sem hafa verið notuð eru viðmið (e. Benchmarking), stefnumiðað 

árangursmat og rúllandi fjárhagsspár (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.4.1 Viðmið (e. Benchmarking models) 
Viðmið snúast um að fyrirtæki nota ytra umhverfi við markmiðasetningu sem ýtir undir 

samfellda framför hjá fyrirtækinu. Þetta gera þau með því að setja sér markmið miðað við 
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árangur annarra fyrirtækja en einnig geta útibú miðað sig við önnur útibú innan sama fyrirtækis 

(Atkinson, Kaplan, Matsumura og Young, 2012). Ef fyrirtæki nota réttu viðmiðin eru þau að 

miða sig við þá bestu sem gerir þeim kleift að vera samkeppnishæfari á markaði. Viðmið vinna 

gegn hugmyndafræði fjárhagsáætlana því þær notast við innri þætti við markmiðasetningu. Þar 

eru markmiðin ákveðin eftir áætlunum til skamms tíma. Viðmið eru hins vegar gott tæki þegar 

að kemur að Beyond Budgeting aðferðafræðinni því þar eiga markmiðin að vera metnaðarfull, 

leiðbeinandi og hlutfallsleg en ekki skammtímamarkmið (Hope og Fraser, 2003a). 

 

4.4.2 Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced scorecard) 

Stefnumiðað árangursmat var hannað af Robert Kaplan og David Norton (2005) til að koma til 

móts við vöntun á frammistöðu mælitækja. Þær aðferðir sem voru notaðar áður mældu 

frammistöðu aðeins út frá markmiðum fjárhagsáætlana (Hope og Fraser, 2003a). Stefnumiðað 

árangursmat er eitt þekktasta frammistöðumælitæki sem völ er á í dag (Groot og Selto, 2013). 

Vel hannað stefnumiðað árangursmat ætti að sýna stefnu fyrirtækisins í stefnukorti sem 

inniheldur fjórar víddir. Þessi aðferð hjálpar stjórnendum að gera fyrirtækið að stefnumiðaðri 

heild því gerð eru meðallöng markmið sem studd eru af samfelldri áætlanagerð (Hope og Fraser, 

2003a). Stefnumiðað árangursmat virkar sem stjórnendakerfi sem hvetur til framfara á 

mikilvægum sviðum innan fyrirtækisins, til dæmis í vöruhönnun, ferlum og þjónustu 

viðskiptavina (Shaw, Schneier, Beatty og Baird, 1995).  

 Stefnumiðað árangursmat inniheldur fjórar víddir sem stjórnendur verða að horfa til, 

þær eru fjárhagur, viðskiptavinir, innri ferlar og mannauður. Ef fyrirtæki nota stefnumiðað 

árangursmat þurfa þau að setja sér markmið í öllum fjórum víddunum (Groot og Selto, 2013; 

Shaw o.fl., 1995). Markmiðin geta verið bæði fjárhagsleg eða ekki fjárhagsleg en öll markmið 

í öllum víddunum eiga að vinna að sama aðalmarkmiðinu. Markmiðin eiga að stuðla að því að 

fyrirtækið vinni að stefnu sinni og eru þau því valin út frá stefnu fyrirtækisins (Groot og Selto, 

2013). Allir lægra settir stjórnendur eru upplýstir um lykilmælikvarða fyrirtækisins, þeir hafa 

frelsi til að taka ákvaðanir um að breyta úthlutun auðlinda svo lengi sem mælikvarðarnir styðji 

þær. Einnig veldur aðferðafræðin því að allir starfsmenn eru upplýstari um stefnu og markmið 

fyrirtækisins sem ýtir undir samhæfingu meðal starfsmanna. Þannig styður aðferðafræði 

stefnumiðaðs árangurmats við dreifstýringu innan fyrirtækisins sem er einn af lykilþáttum 

Beyond Budgeting (Hope og Fraser, 2003a). 
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4.4.3 Rúllandi fjárhagsspá (e. Rolling forecast) 
Rúllandi fjárhagsspá er notuð til að leiða veginn til framtíðar og hjálpar fyrirtækjum að aðlagast 

síbreytilegu markaðsumhverfi, þær veita fyrirtækjum samfelldan og viðvarandi áætlunar- 

tímaramma. Aðferðin spáir fyrir um framtíðarniðurstöður með því að nýta sér forsendur 

stjórnenda og ákvarðanir fyrri tímabila. Til þess að aðferðin skili sem bestum árangri þarf að 

vera stöðugt flæði gagna til þeirra sem sjá um gerð spánna. Rúllandi fjárhagsspár er mjög 

sveigjanleg aðferð, þar sem nýjar forsendur og ákvarðanir geta breytt allri fjárhagsspánni til að 

aðlagast breyttum markmiðum og markaðsaðstæðum fyrirtækja (Neely o.fl., 2003; Zeller og 

Metzger, 2013). Til þess að tryggja sveigjanleika spá rúllandi fjárhagsáætlanir ekki til eins árs 

eins og fjárhagsáætlanir, heldur er árinu skipt í fjórðunga (Zeller og Metzger, 2013). Oftast eru 

rúllandi fjárhagsspár gerðar á þriggja mánaða fresti og nær sú spá yfir fimm til átta fjórðunga, 

sem gerir það að verkum að spár eru skoðaðar og bættar reglulega sem er nauðsynlegt til að 

koma til móts við breytingar í umhverfi fyrirtækisins (Hope og Fraser, 2003a; Zeller og 

Metzger, 2013).  

Rúllandi fjárhagsspár skila bestum árangri ef breyturnar sem á að spá fyrir um eru vel 

skilgreindar og þær styðja stefnu fyrirtækisins. Breyturnar verða að taka mið af rekstri 

fyrirtækisins svo það eigi auðvelt með að aðlagast breyttu umhverfi og markaðsaðstæðum 

(Zeller og Metzger, 2013). Hefðbundin upplýsingakerfi aðstoða flæði upplýsinga frá lægra 

settum stjórnendum til yfirstjórnenda sem taka svo ákvarðanir. Rúllandi fjárhagsspár taka mið 

af þeirri sýn að fyrirtækið sé samfélag og er markmiðið að allir hafi sama aðgang að 

upplýsingum en starfsmenn túlka þessar upplýsingar á sinn hátt (Hope og Fraser, 2003a). 
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5. Handelsbanken og Sparebank 1 
5.1 Handelsbanken 

Handelsbanken er sænskur banki sem hóf starfsemi árið 1871. Bankinn er fjárhagslega sterkur 

og veitir bæði einstaklingum sem og fyrirtækjum alhliða þjónustu. Handelsbanken var eini 

bankinn í Svíþjóð sem þurfti ekki aðstoð frá ríkinu eftir bankahrunið árið 1990 (Handelsbanken, 

2016; Kroner, 2009). Í dag eru starfsmenn bankans í kringum 12 þúsund og starfar hann í 20 

löndum og heldur úti um 800 útibúum. Handelsbanken lítur á sex lönd sem sinn heimamarkað, 

þau eru Svíþjóð, Danmörk, Bretland, Noregur, Finland og Holland (Handelsbanken, e.d.). 

Fjórir stærstu bankarnir í Svíþjóð taka 70% af markaðshlutdeildinni, Handelsbanken er einn af 

þessum bönkum (Swedbank, 2012). 

 

5.1.1 Ástæðan fyrir því að Handelsbanken hætti notkun fjárhagsáætlana 

Handelsbanken með Dr. Jan Wallander í fararbroddi er frumkvöðull aðferðafræði Beyond 

Budgeting. Gengi bankans hafði verið lélegt í þónokkurn tíma og til þess að snúa gengi sínu 

við setti bankinn sér það markmið að verða stærsti banki Skandinavíu. Aðferð bankans til að 

ná settu markmiði var að auka miðstýringu þar sem áform og fjárhagsáætlanir réðu ríkjum. 

Hins vegar jókst kostnaður bankans vegna miðstýringarinnar og gengi hans dalaði enn frekar 

(Lindsay og Libby, 2007). Margir viðskiptavinir bankans færðu viðskipti sín til 

samkeppnisaðila sem þá var stjórnað af Dr. Jan Wallander. Vegna lélegs gengis var ákveðið af 

stjórn Handelsbanken að bjóða Wallander forstjórastöðu bankans (Hope og Fraser, 2003a, 

2003b; Lindsay og Libby, 2007).  

 Wallander hafði verið mikill aðdáandi dreifstýringar og taldi hann það vera 

áhrifaríkasta leiðin til að stjórna banka í því umhverfi sem bankinn starfaði (Hope og Fraser, 

2003a; Wallander, 1999). Hann setti nokkur skilyrði fyrir því að hann myndi taka við 

forstjórastöðu Handelsbanken. Meginskilyrði hans voru að bankinn yrði dreifstýrðari en áður. 

Hann lagði áherslu á að hætta notkun fjárhagsáætlana og að endurhugsa þyrfti ferli í kringum 

spár. Út frá þessum skilyrðum fór bankinn að innleiða nýjar aðferðir og hugsunarhátt sem leiddi 

af sér hugmyndafræði Beyond Budgeting (Hope og Fraser, 2003a, 2003b; Lindsay og Libby, 

2007; Wallander, 1999). Ástæður þess að Handelsbanken ákvað að hætta notkun 

fjárhagsáætlana og leita annarra leiða voru því þær að stjórnunarhættir bankans voru ekki að 

skila góðu gengi. Nýr forstjóri bankans hafði mikla trú á nýrri hugmyndafræði og hafði þannig 

áhrif á starfsfólk til að ná fram breytingum. 
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5.1.2 Mótun Handelsbanken á Beyond Budgeting 

Stjórnendur Handelsbanken voru frumkvöðlar Beyond Budgeting sem útbjuggu aðferðina eftir 

sinni eigin hugmynd, þeir hönnuðu innleiðingarskref og innleiddu aðferðina í sinn rekstur 

(Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007; Neely o.fl., 2001). Vöxtur var ekki lengur 

þeirra aðalmarkmið, heldur varð lögð áhersla á að verða arðbærasti banki Norðurlandanna, þar 

sem mælikvarðinn var arðsemi eigin fjárs (Lindsay og Libby, 2007). Þetta markmið átti að nást 

með róttækri dreifstýringu, lægri kostnaði en samkeppnisaðilar og með betri þjónustu við 

viðskiptavini (Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007; Neely o.fl., 2001a). Wallander 

skrifaði bók fyrir starfsmenn bankans sem átti að hjálpa og stuðla að innleiðingu Beyond 

Budgeting. Bókin innihélt meginreglur og stefnur sem studdu við markmið bankans (Lindsay 

og Libby, 2007). Hér á eftir verður fjallað um helstu meginreglur og stefnur sem Wallander 

lagði áherslu á og Handelsbanken innleiddi. 

 

Áhersla á viðskiptavini (e. Customer focus) 

Eitt af þeim atriðum sem Handelsbanken innleiddi til þess að ná markmiðum sínum var að 

leggja áherslu á að veita viðskiptavinum sínum yfirburðaþjónustu, bankinn vildi hafa 

viðskiptavini sína sem ánægðasta (Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 2013). Wallander fór þá 

leið að leggja áherslu á að ná til sín réttu viðskiptavinunum frekar en að leggja áherslu á að 

vera með réttu vöruna (Lindsay og Libby, 2007). Wallander hélt því fram að viðskiptavinir 

hættu vanalega ekki viðskiptum vegna verðlags heldur vegna þess að þeim liði ekki eins og 

þeir væru vel metnir hjá bankanum. Til þess að láta viðskiptavini sína líða eins og þeir væru 

vel metnir ákvað Handelsbanken meðal annars að senda viðskiptavinum persónuleg kort, senda 

afmæliskveðjur og hringja í viðskiptavini öðru hverju. Einnig varð upplýsingaflæði innan 

bankans betra þannig að aðgengi að upplýsingum varð betra og þannig gátu starfsmenn veitt 

persónulegri og betri þjónustu (Lindsay og Libby, 2007). 

  

Róttæk dreifstýring (e. Radical Decentralization) 

Wallander lagði einna mest áherslu á að innleiða dreifstýrðari stjórnunarhætti í Handelsbanken 

(Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 2013). Það gerði hann með því að 

gefa útibúum sjálfstæði til að taka ákvarðanir en einnig fengu starfsmenn útibúa meira frelsi til 

að taka ákvarðanir þar sem framlínustarfsmenn þekkja viðskiptavinina best. Þetta var til þess 

að ákvarðanir voru teknar nær viðskiptavinum og þjónustan því persónulegri og betri en áður. 

Wallander taldi að til þess að dreifstýringin myndi ganga upp þyrfti Handelsbanken að vera 
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með rétta starfsfólkið, starfsfólk sem væri tilbúið til að taka ákvarðanir og standa undir þeim 

(Lindsay og Libby, 2007). 

 

Hugmyndafræði og fyrirtækjamenning (e. Philosophy and Culture) 

Wallander taldi að Beyond Budgeting snérist einnig um að innleiða nýja hugmyndafræði í 

fyrirtækjamenningu Handelsbanken (Lindsay og Libby, 2007). Starfsmenn yrðu að huga að 

því að árangursstjórnun væri miðuð út frá viðmiðum. Útibú Handelsbanken áttu að miða sig 

við útibú innan fyrirtækisins og önnur viðmið utan fyrirtækisins. Hugarfar starfsmanna átti að 

miða að því að vinna samkeppnina (Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 

2013). 

 Mikilvægt er að stjórnendur færi sig ekki aftur frá Beyond Budgeting 

hugmyndafræðinni og fari að skipta sér of mikið af ákvörðunum lægra settra stjórnenda. 

Wallander lagði mikla áherslu á að innleiða þessa hugmyndafræði í hugarfar yfirstjórnenda. 

Þannig setti hann fram reglur varðandi afskipti yfirstjórnenda sem áttu að stuðla að góðri 

dreifstýringu. Ef þeir myndu vita af slæmri ákvarðanatöku hjá lægra settum stjórnendum ættu 

þeir að ráðleggja þeim frekar en að refsa (Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007).  

 Vegna þess að ákvarðanatakan var flutt niður skipuritið til lægra settra, þurftu allir 

aðilar að taka ábyrgð á sínum ákvörðunum í ferlinu. Wallander og stjórnendur Handelsbanken 

innleiddu því þessa hugmyndafræði til lægra settra stjórnenda. Einnig þurftu lægra settir 

starfsmenn og stjórnendur að temja sér það hugarfar að öll útibú væru í rauninni sitthvor 

bankinn og þeir þyrftu því að taka ákvarðanir eftir því (Handelsbanken, 2016; Hope og Fraser, 

2003a; Lindsay og Libby, 2007; Neely o.fl., 2001; Olesen, 2013). Einnig þurfti hugarfar 

starfsmanna að breytast gagnvart því að eyða auðlindum ekki í hluti sem tengdust ekki 

markmiðum bankans þó að engar fjárhagsáætlanir væru til staðar (Lindsay og Libby, 2007). 

 

Samfelld áætlanagerð (e. Action planning)  

Handelsbanken innleiddi samfellda áætlanagerð í stað þess að fara í gegnum árlegt hefðbundið 

áætlanaferli. Þetta gerði bankinn til að hjálpa lægra settum stjórnendum að taka 

ákvarðanir. Útibússtjórar fengu frelsi til að útbúa rekstraráætlun sem hentaði þeirra 

viðskiptavinum. Áætlunin var unnin í samstarfi við starfsfólkið, því framlínustarfsmenn þekkja 

viðskiptavini útibúsins best (Hope og Fraser, 2003a). 

 Rúllandi fjárhagsspá var innleidd sem ný aðferð við áætlanagerð og framtíðarspá fyrir 

hærra setta stjórnendur (Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 2013). 

Fjármálastjórar og forstjórar Handelsbanken nota rúllandi fjárhagsspár til að spá fyrir um 
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niðurstöður rekstursins fyrir hvern ársfjórðung. Þessar spár eru endurmetnar mánaðarlega til 

þess að áætlanir innihaldi alltaf nýjustu upplýsingar um umhverfi bankans. Yfirstjórnendur 

halda reglulega fundi með útibússtjórum þar sem þeir fara yfir stöðu mála, byggða á 

niðurstöðum rúllandi fjárhagsspáa og rekstraráætlana útibússtjóranna (Hope og Fraser, 2003a; 

Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 2013).  

 

Frammistöðumælingar (e. Performance Measurment)  

Í stað þess að mæla frammistöðu út frá árlegum markmiðum mældi Handelsbanken 

frammistöðu út frá hlutfallslegum lykilmælikvörðum. Þessir mælikvarðar voru arðsemi eigin 

fjár og hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum (e. Cost to income ratio). Útibú kepptu sín á milli 

að ná sem bestum hlutfallslegum árangri á mælikvörðunum. Útbúin var deild meðal útibúa þar 

sem þau voru borin saman og efsta útibúið var með bestan árangur. Staða deildarinnar var 

uppfærð ársfjórðungslega og gátu því útibúin fylgst betur með stöðu mála. Þannig útbjó 

Handelsbanken samkeppnisumhverfi innan fyrirtækisins sem stuðlaði að betri árangri útibúana 

(Hope og Fraser, 2003a; Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 2013). 

 

Markmiðasetning (e. Target setting) 

Handelsbanken lagði niður öll formleg ferli í kringum markmiðasetningu. Megináhersla var 

lögð á stöðugar framfarir gagnvart þeim hlutfallslegu lykilmælikvörðum sem Handelsbanken 

setti sér. Þrátt fyrir þetta var útibúum frjálst að setja sér markmið til þess að ná þeim framförum 

sem þörf var á. Wallander lagði áherslu á að þegar markmið væru sett þyrftu allir starfsmenn 

og lægra settir stjórnendur að taka þátt í ferlinu og hafa sitt að segja (Hope og Fraser, 2003a; 

Lindsay og Libby, 2007; Olesen, 2013). 

 

Umbun (e. Rewards) 

Í stað þess að yfirstjórnendur væru að fá ofurbónusa fyrir gott gengi bankans innleiddi 

Handelsbanken nýtt umbunarkerfi. Útbúinn var sjóður í formi lífeyrissjóðs fyrir alla starfsmenn 

bankans sem Handelsbanken greiddi inn á miðað við árangur bankans í heild á hverju ári. 

Starfsmenn gátu svo fengið borgað úr sjóðnum eftir að þeir luku störfum hjá bankanum. 

Greiðslurnar til starfsmanna voru misháar og er upphæðin reiknuð eftir formúlu sem tekur inn 

á starfsferil starfsmanns hjá fyrirtækinu sem og fleiri þætti (Hope og Fraser, 2003b; Lindsay 

og Libby, 2007; Olesen, 2013). Þetta kerfi gerir öllum starfsmönnum kleift að hagnast á góðu 

gengi bankans, sem stuðlar að hvatningu til starfsmanna sem leiðir af sér betri árangur.  
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Auðlindir (e. Resources)  

Handelsbanken hætti að úthluta auðlindum eftir áætlunum og byrjuðu að úthluta þeim í 

samræmi við lykilmælikvarða bankans. Handelsbanken bjó til innri markað með 

þjónustumiðstöð fyrir auðlindir þar sem útibú gátu sótt um úthlutun auðlinda. Útibú geta því 

hafið viðræður við þjónustumiðstöð til að fá sem besta útkomu fyrir sinn rekstur (Hope og 

Fraser, 2003a; Olesen, 2013). 

 

Meginreglur og aðferðir 

Allt eru þetta meginregur og aðferðir sem Handelsbanken innleiddi í sinn rekstur þegar þeir 

voru að móta aðferðafræði Beyond Budgeting. Þegar Handelsbanken var búinn að innleiða 

þessar meginregur og aðferðir voru þeir farnir að vinna eftir meginreglunum 12 sem voru 

kynntar fyrr í þessari ritgerð.  

 

5.2 Sparebank 1 

Sparebank 1 er banki sem veitir alhliða fjármálaþjónustu eins og lánaþjónustu, 

sparnaðarþjónustu og ráðgjöf. Bankinn er stærsti svæðisbundni banki Noregs og næststærsti 

banki í eigu Noregs (Sparebank 1, e.d.). Kjarnastarfsemi Sparebank 1 er í Rogalandi þar sem 

þeir hafa 36% markaðshlutdeild en hlutdeild þeirra hefur einnig aukist gífurlega undanfarin ár 

í Agder-sýslum og Horgalandi. Sparebank 1 hefur gefið það út að þeir vilji hafa útibúin sín stór 

og fá, með mörgum sérfræðingum í hverju útibúi. Sparebank 1 heldur aðeins úti 39 útibúum 

sem telst nokkuð lítið miðað við markaðshlutdeild þeirra (Sparebank 1, 2016).  

 

5.2.1 Ástæður fyrir innleiðingu Sparebank 1 á Beyond Budgeting 

Stjórnendur Sparebank 1 höfðu verið ósáttir með nákvæmni í spám fjárhagsáætlana í einhvern 

tíma, því þeim fannst fjárhagsáætlanir ekki henta síbreytilega umhverfinu sem þeir störfuðu í. 

Þeir höfðu rannsakað nákvæmni þeirra og komist að því að fjárhagsáætlanirnar stóðust nánast 

aldrei, að meðaltali voru þær orðnar rangar tveimur mánuðum eftir að þær tóku gildi (Aune, 

2009).  

 Þar sem Sparebank 1 vildi leita annarra leiða í áætlanaferli sínu réðu þeir Eldar 

Mathisen sem forstjóra árið 2007. Eldar hafði mikla reynslu af hugmyndafræði Beyond 

Budgeting eftir að hafa unnið eftir henni hjá Sandsvær Sparebank. Hann ákvað að innleiða 

hugmyndafræði Beyond Budgeting í rekstur Sparebank 1 (Aune, 2009). 
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5.2.2 Innleiðing Sparebank 1 á Beyond Budgeting 

Sparebank 1 fékk til sín þekkta fræðinga á sviði Beyond Budgeting eins og Bjarte Bogsnes og 

Jan Bergstrand til að kynna sér hugmyndafræðina betur. Við það jókst trú og skilningur 

stjórnenda Sparebank 1 á aðferðinni og ákveðið var að innleiða hugmyndafræðina. Eitt af 

innleiðingarskrefum Hope og Frasers (2003a) er að þjálfa og fræða starfsfólk til þess að gera 

innleiðinguna auðveldari. Stjórnendur Sparebank 1 gerðu það með því að dreifa 

kennslumyndbandi á alla starfsmenn. Starfsmenn vissu því hvernig hugmyndafræði Beyond 

Budgeting virkaði þegar kom að innleiðingunni sjálfri. Helstu reglur og aðferðir sem 

Sparebank 1 innleiddi verða kynntar hér að neðan. 

 

Rúllandi fjárhagsspá (e. Rolling forecast)  

Í stað þess að nota hefðbundna áætlanagerð í tengslum við fjárhagsáætlanir innleiddi Sparebank 

1 rúllandi fjárhagsspá í sinn rekstur. Sparebank 1 gerir spár fyrir 12 mánuði í senn en þær eru 

endurskoðaðar í hverjum mánuði. Þegar hver spá er gerð er hún borin saman við þá spá sem 

gerð var í mánuðinum á undan. Oftast verða snöggar breytingar í umhverfi bankans sem gerir 

það að verkum að spárnar verða mismunandi þrátt fyrir að ekki líði langur tími á milli 

endurskoðunarinnar. Það að þær séu skoðaðar reglulega gerir það að verkum að bankinn á 

auðveldara með að koma til móts við þessar breytingar. Stjórnendur Sparebank 1 skoða muninn 

á nýjustu spánni og þeirri á undan og skoða ástæðurnar fyrir honum. Þeir skoða hvort breytingar 

hafa orðið á einhverjum forsendum í spánni og geta þannig fundið ástæðuna fyrir muninum. 

Þeir taka síðan rökstuddar ákvarðanir um hvað skuli gera til að koma til móts við þessar 

breytingar (Aune, 2009).  

 

Viðmið (e. Benchmarks) 

Sparebank 1 innleiddi notkun viðmiða í frammistöðumælingum en bankinn notast aðallega við 

innri viðmið. Stofnuð var deild þar sem útibú bankans keppa sín á milli til að ná sem bestum 

árangri og var árangur mældur út frá þeim lykilmælikvörðum sem bankinn vinnur eftir. Útibú 

þurfa að fylgja umhverfi bankans og taka réttu ákvarðanirnar út frá breytingum í umhverfinu 

til að vera ofarlega í deildinni (Aune, 2009). 

 

Markmiðasetning (e. Target setting) 

Fyrir innleiðingu notaði Sparebank 1 mörg og óskýr markmið. Því má áætla að ekki hafi verið 

skýr áætlun hjá bankanum en einnig er líklegt að bankinn hafi átt erfitt með að fylgja stefnu 

sinni þar sem starfsmenn vissu ekki hvert aðalmarkmið bankans var. Sparebank 1 innleiddi 



 34  

nýja aðferðafræði við markmiðasetningu þar sem bankinn byrjaði að nota stefnumiðað skorkort 

til að styðja við ferlið. Einnig setti bankinn sér fá en háleit markmið til að styðja við stefnu og 

aðalmarkmið sín (Aune, 2009). 

 Aðalmarkmið Sparebank 1 var að verða árangursríkasti banki Noregs en til þess að ná 

þessu markmiði notaði bankinn hlutfallsleg markmið og mælikvarða eins og hlutfall kostnaðar 

og tekna (e. Cost/income ratio), arðsemi eigin fjár (e. Return on equity) og vöxt í lánveitingum 

og innborgunum. Mælikvarðarnir eru endurreiknaðir í lok hvers mánaðar til að stuðla að 

stöðugum framförum (Aune, 2009).   

 Öllum útibúum er frjálst að gera sín eigin markmið og taka sínar eigin ákvarðanir. 

Markmið og aðgerðir útibúa þurfa samt að stuðla að því að þau nái sem bestum árangri á 

hlutfallslegu mælikvörðunum svo útibúin endi ofarlega í deildunum (Aune, 2009).  

 

Umbun (e. Reward) 

Við innleiðingu á Beyond Budgeting þarf oftast að breyta umbunarkerfi fyrirtækja. Sparebank 

1 innleiddi nýtt umbunarkerfi í sinn rekstur en það er þó frábrugðið aðferð Handelsbanken. 

Sparebank 1 skipti umbunarkerfinu í tvennt, annars vegar út frá árangri bankans í heild og hins 

vegar út frá því hvar útibú enduðu í deildinni. Báðar aðferðinar hafa hámark á upphæð umbunar 

(Aune, 2009). 

 Hluti umbunarkerfisins, sem snýr að bankanum í heild, umbunar öllum starfsmönnum 

út frá árangri bankans á hlutfallslega mælikvarðanum arðsemi eigin fjár. Einnig fá starfsmenn 

útibúa umbun eftir stöðu útibúsins í deildum bankans og árangur á hlutfallslegum 

mælikvörðum hans (Aune, 2009).  

  

Fyrirtækjamenning (e. Culture) 

Sparebank 1 innleiddi allar leiðtogameginreglur Beyond Budgeting og gerði líkt og 

Handelsbanken; með breyttu hugarfari starfmanna og stjórnanda tókst þeim að temja sér þá 

hugsun að allir ættu að taka þátt í ákvarðanatöku bankans. Einnig þurftu starfsmenn að taka 

ábyrgð á ákvörðunum sínum. Áhersluatriði var að breyta hugarfari yfirstjórnenda þar sem þeir 

deila ábyrgð og leyfa öðrum að hafa áhrif á ákvarðanir. Bankinn áttaði sig á því að gott 

upplýsingaflæði og gagnsæi væri lykillinn að breyttu hugarfari (Aune, 2009). 

Eins og hjá Handelsbanken lagði Sparebank 1 áherslu á að efla samkeppnisandann meðal allra 

aðila fyrirtækisins. Útibú áttu að stefna að því að verða efst í deildinni (Aune, 2009).  
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6. Umhverfið 
Aðstæðukenningin (e. contingency theory) fjallar um að ekki sé til ein rétt leið í 

stjórnunarháttum fyrirtækja (Donaldson, 2001). Samkvæmt kenningunni þurfa fyrirtæki að 

aðlagast mögulegum ófyrirsjáanlegum þáttum sem koma til vegna umhverfis fyrirtækisins, 

stærð þess eða stefnu. Fyrirtæki sem ná að aðlagast að þessum ófyrirsjáanlegu þáttum ná fram 

mun meiri skilvirkni í starfsemi sinni og betri árangri. Stjórnendur reyna því að gera fyrirtæki 

sín aðlögunarhæfari gagnvart ýmsum breytingum sem geta átt sér stað (Donaldson, 2001).   

Einnig hafa margar rannsóknir sýnt að menning hefur áhrif á hegðun á vinnustað, 

viðhorfi og árangri fyrirtækja (Hofstede, 1984a; Ronen og Shenkar, 1985). Stjórnunarhættir 

gætu því þurft að vera mismunandi milli landa, bæði með tilliti til stjórnunarstíls og 

aðferðafræði. Mikilvægt er því fyrir fyrirtæki að hafa menningu í huga þegar það kemur að 

stjórnarháttum þeirra. Geert Hofstede (1984b) setti fram kenningu um að það væri hægt að lýsa 

þjóðmenningu út frá sex víddum: 

1. Valdafjarlægð (e. Power distance) - Hversu mikinn valdamismun fólk sættir sig við. 

2. Einstaklingshyggja (e. individualism) - Að hve miklu leyti samfélagið gerir ráð fyrir að 

einstaklingur sjái um sig og sína, eða hvort samfélagið sjái um einstaklinginn. 

3. Karllægni (e. masculinity) - Að hve miklu leyti samfélagið umbunar fyrir árangur, 

hetjuskap og samkeppni eða hvort samfélagið velji samvinnu, umhyggju og lífsgæði. 

4. Forðun óvissu (e. uncertainty avoidance) - Að hve miklu leyti fólk þolir óvissu. 

5. Langtímamiðun (e. Long term orientation) - Að hve miklu leyti horft er til framtíðar, 

eða hvort áhersla sé lögð á fortíðina og nútíðina þar sem virðing fyrir hefðum ræður 

ríkjum. 

6. Undanlátssemi (e. indulgence) - Að hve miklu leyti einstaklingar innan samfélagsins 

njóta lífsins og eru umburðarlyndir eða lifa þeir innan stífra marka. 

Sparebank 1 og Handelsbanken innleiddu hugmyndafræði Beyond Budgeting á 

mismunandi tímum og í ólíku umhverfi. Samkvæmt aðstæðukenningunni gætu bankarnir verið 

að aðlaga aðferðafræði Beyond Budgeting að sínu umhverfi svo að það skili meiri skilvirkni í 

rekstur þeirra. Hér á eftir verður fjallað um umhverfi bankanna við innleiðingu Beyond 

Budgeting. 

 

6.1 Umhverfi Handelsbanken 

Árið 1970 þegar Handelsbanken byrjaði að móta hugmyndafræði Beyond Budgeting var 

viðskiptaumhverfið ekki eins og þekkist í dag. Á þeim tíma var internetið nýtt fyrirbæri og fá 
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fyrirtæki voru byrjuð að notfæra sér það í sínum rekstri. Samskiptaleiðir voru hægari og erfiðari 

en í nútímaumhverfi, bæði á milli og innan fyrirtækja (Marson, 1997). Á þessum tíma var 

samkeppnismarkaður fyrirtækja ekki eins stór og hann varð þegar internetið varð meira notað 

í viðskiptaheiminum (Levitt, Quelch og Jocz, 2008). Á áttunda áratug seinustu aldar voru 

tölvukerfin, sem bankarnir notuðu, ekki eins tæknileg og þau eru í dag og má ætla að flest vinna 

sem unnin er af tölvum í dag eins og útreikningar í áætlanagerð, hafi verið framkvæmd af 

starfsfólki. Það hefur líklega gert það að verkum að öll ferli, þar á meðal gerð fjárhagsáætlana, 

hafi verið mjög tímafrek og dýr þegar að Handelsbanken var að móta hugmyndafræði Beyond 

Budgeting.  

Því er hægt að segja að þörfin fyrir hugmyndafræði Beyond Budgeting var mikil á 

þessum tíma þar sem hún gat sparað fyrirtækjum þónokkurn tíma. Einnig veldur dreifstýring 

því að framlínustjórnendur hafa vald til að taka ákvarðanir. Þeir geta brugðist við aðstæðum 

sem koma upp í daglegu starfi án þess að fara langar leiðir til að sækja sér upplýsingar. 

 Eftir seinni heimsstyrjöldina voru reglugerðir fyrir sænska banka mjög strangar 

(Englund, 1999). Þeim var skylt að fjárfesta í ríkisskuldabréfum og útlánum bankanna til 

almennings var stjórnað af hinu opinbera. Reglugerðirnar takmörkuðu einnig aðgerðir á 

fjármálamörkuðum og útgáfu skuldabréfa. Starfsemi banka í Svíþjóð var aðallega fjármögnuð 

með innlánum frá almenningi sem skilaði takmörkuðum ávöxtunum til bankanna (Englund, 

1999). Á þessum tíma var bankageirinn stöðugur, samkeppni lítil og notkun hefðbundinna 

fjárhagsáætlana mun áreiðanlegri en í nútímaumhverfi þar sem auðveldara var að áætla fram í 

tímann.  

 Á áttunda áratug seinustu aldar, um það bil sem Handelsbanken byrjaði að móta 

hugmyndafræði Beyond Budgeting, varð mikil breyting á þessum reglugerðum (Englund, 

2015). Þá fóru að myndast virkir fjármálamarkaðir og dregið var úr reglugerðum sem endaði 

með því að bankar í Svíþjóð höfðu nánast frjálsar hendur í viðskiptum (Bengtsson, 2007). 

Þessar breytingar ollu því að markaðurinn sem sænskir bankar störfuðu á varð óstöðugri en 

áður og því meira áhersluatriði að huga að áhættugreiningu. Einnig var samkeppni mun meiri 

en áður þar sem bankarnir höfðu meira frelsi til að fjárfesta (Englund, 1999; 2015).  

Vegna þessara breytinga var þörf á hugarfarsbreytingu hjá stjórnendum sænskra banka. 

Á þessum tíma var markaðurinn breytilegur og erfiðara að spá fyrir um framtíðina. Einnig var 

samkeppni meiri en áður og því þurftu þeir að huga að hvernig þeir gætu náð 

samkeppnisforskoti. Skipti því miklu máli að ráðstafa tíma starfmanna vel. Hugmyndafræði 

fjárhagsáætlana hentaði þessu breytta umhverfi ekki eins vel og þær gerðu áður og stjórnendur 

þurftu að leita að öðrum aðferðum til að koma til móts við nýtt umhverfi. Stjórnendur 
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Handelsbanken mættu þessu breytta umhverfi með mótun á hugmyndafræði Beyond Budgeting 

með góðum árangri (Olesen, 2013).  

Eins og hefur komið fram hefur menning einnig áhrif á stjórnunarhætti. Geert Hofstede 

stofnunin hefur skoðað mörg lönd með tillit til menningar þeirra á sex víddum Hofstede (itim 

international, e.d.-a). Stofnunin birtir niðurstöður landanna á heimasíðu sinni og hægt er að 

lýsa menningu Svíþjóðar eftir sex víddum Hofstede (itim international, e.d.-b). 

Sænska samfélagið skorar ekki hátt í valdafjarlægð sem gefur til kynna að samfélagið 

vilji sjálfstæði, jafnrétti og aðgengilega yfirmenn. Samfélagið kýs mikla dreifstýringu þar sem 

yfirmenn treysta á reynslu starfsmanna og leyfa þeim að taka þátt í ákvörðunum. 

Einstaklingshyggja er mikil í Svíþjóð sem ber þess merki að samfélagið væntir þess að fólk 

taki ábyrgð á sjálfum sér og sínum nánustu. Karllægni er mjög lág sem gefur til kynna að 

samfélagið vilji dreifstýra valdi sínu og að starfsmenn séu hvattir áfram. Einnig þýðir þetta að 

samstaða meðal fólks er mikil og barist er fyrir jafnrétti. Svíar eru með innbyggt í menningu 

sína að samfélagið tryggi að allir hafi nóg og engum vanti neitt (itim international, e.d.-b).   

Þegar kemur að forðun óvissu skorar sænsk menning frekar lágt, sem merkir að þeir 

séu opnir fyrir hugmyndum og breytingum. Svíar treysta meira á venjur frekar en reglur og eru 

frávik frá hinu venjulega því látin viðgangast innan einhverra skekkjumarka. Samfélög sem 

skora lágt á þessari vídd vilja ekki óþarflega mikið af reglum og reglur sem virka ekki eiga að 

vera felldar úr gildi eða bættar. Umhverfi Svíþjóðar er því mjög frjálst (itim international, e.d.-

b). 

Þegar kemur að langtímamiðun er sænskt samfélag frekar hlutlaust sem gefur til kynna 

að samfélagið horfi til hefða fortíðarinnar en einnig lítur það til framtíðar. Undanlátssemi í 

menningu Svíþjóðar er frekar há, fólk vill hafa gaman af lífinu og skemmta sér. Einnig vill 

einstaklingurinn ná lífsmarkmiðum sínum (itim international, e.d.-b).  

 

6.2 Umhverfi Sparebank 1 

Þegar Sparebank 1 hóf innleiðingu á hugmyndafræði Beyond Budgeting árið 2008 var 

umhverfið allt annað en hjá Handelsbanken. Tækniþróun hafði farið fram og það sem áður 

hafði verið unnið af starfsfólki eins og útreikningur var unnið af tölvum. Það fól í sér mikinn 

tímasparnað. Tölvukerfi héldu einnig utan um árangur fyrri tímabila sem gerði áætlanagerð 

byggða á fyrri tímabilum auðveldari. Á þessum tíma var internetið orðið stór hluti í rekstri 

fyrirtækja og valdur þess að samkeppnisumhverfi fyrirtækja varð mun stærra en áður þekktist 

(Levitt o.fl., 2008). Kröfur viðskiptavina um betri þjónustu urðu meiri, sem krafðist þess að 

fyrirtæki tækju betri ákvarðanir gagnvart viðskiptavinum sínum. Með dreifstýringu eru 
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ákvarðanir teknar nær viðskiptavininum af starfsmönnum sem þekkja þá betur. Þannig er 

líklegra að ákvarðanirnar séu skynsamari og betri fyrir viðskiptavininn sem og fyrirtækið 

(Hope og Fraser, 2003a). 

 Árið 2007 og ársbyrjun 2008 varð uppsveiflutímabil í alþjóðlegu bankakerfi. Bankar 

Noregs skiluðu miklum hagnaði vegna aukningu í lántöku og innlánum Norðmanna sem og 

hækkun vaxta. Þrátt fyrir þessa uppsveiflu var nokkuð flökt á bankamarkaðinum árið 2008 

(Kredittilsynet, 2009; Ulltveit-Moe, Vale, Grindaker og Skancke, 2013). Í enda árs 2008 

skellur á alheimskreppa þar sem bankar áttu í þónokkrum erfiðleikum. Almenningur varð 

einnig fyrir afleiðingum kreppunnar sem endaði með því að þeir áttu erfiðara með að standa í 

skilum við bankann og bankarnir töpuðu í formi ógreiddra útlána. Bankar í Noregi komu misvel 

út úr þessari alheimsbankakreppu (Kredittilsynet, 2009). 

 Eftir niðursveifluna sem kreppan olli á markaði fóru stjórnvöld að setja mikið af 

reglugerðum á fjármálamarkaði. Bæði settu norsk stjórnvöld reglugerðir á norska banka en 

einnig voru sett alþjóðareglugerðir svo sem Basel I og II skilmálarnir sem fjalla um 

bindingarskyldu bankanna til að lágmarka útlánsáhættu þeirra. Þær reglugerðir sem settar voru 

ollu því að bankarnir höfðu ekki jafn mikinn sveigjanleika til að athafna sig á markaði og áður 

(Kredittilsynet, 2009). 

 Þannig má segja að Sparebank 1 hafi staðið frammi fyrir öfugum aðstæðum en 

Handelsbanken við innleiðingu sína á Beyond Budgeting og aðrar áskoranir sem þeir þurftu að 

takast á við. Traust almennings á alþjóðlegu bankakerfi hrundi og bankarnir þurftu að fara í 

uppbyggingarferli á trausti almennings. Almenningur óskaði eftir meira gagnsæi og 

persónulegri þjónustu. Á þessum tíma var áætlanagerð erfiðari en áður og óljóst hvað framtíðin 

bæri í skauti sér. Miklar breytingar voru til staðar sem komu til með að vera varanlegar eins og 

kröfur viðskiptavina og var því líklega þörf á hugarfarsbreytingum stjórnenda (Hope og Fraser, 

2003a).  

 Menningu Noregs, heimalands Sparebank 1, er hægt að lýsa með víddum Hofstede. 

Norskt samfélag skorar frekar lágt í valdafjarlægð líkt og sænskt samfélag þar sem sjálfstæði, 

jafnrétti og aðgengilegir yfirmenn eru ríkjandi. Vegna kröfu um sjálfstæði og jafnrétti er valdi 

dreift og fá starfsmenn að taka þátt í ákvörðunum en einnig ríkir traust á milli starfsmanna og 

yfirmanna. Einstaklingshyggja er há í norsku samfélagi og ber fólk ábyrgð á sér og sínum 

nánustu líkt og í Svíþjóð. Karllægni er lág hjá norska samfélaginu en ekki jafn lág og í því 

sænska. Samt sem áður má gera ráð fyrir því að norskt samfélag hafi þörf fyrir samkennd og 

jafnrétti. Þar sem karllægni er lægri í norsku samfélagi er möguleiki á því að Sparebank 1 hafi 
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þurft að huga að því við innleiðingu Beyond Budgeting og breyta hugmyndafræðinni eftir því 

(itim international, e.d.-c). 

 Þegar kemur að forðun óvissu skorar norskt samfélag mun hærra en það sænska. Það 

ber þess merki að norskt samfélag vilji hafa fleiri reglur og leiðbeiningar heldur en það sænska. 

Breytingar eru leyfilegar en ekki í jafn miklum mæli og í sænskri menningu (itim international, 

e.d.-c). 

 Langtímamiðunin í menninu Noregs skorar frekar lágt. Norsk menning horfir til fortíðar 

og heldur fast í þær hefðir sem myndast hafa í samfélaginu. Undanlátssemi er ekki jafn há í 

norsku samfélagi og í því sænska en Norðmenn hafa þó jákvætt viðhorf og eru bjartsýn þjóð 

sem hefur gaman af lífinu (itim international, e.d.-c). 
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7. Aðferðafræði 

7.1 Eigindleg rannsókn 

Í þessari ritgerð er innleiðing hjá fjármálastofnun á Íslandi rannsökuð. Rannsóknin snýst um 

að fá upplýsingar um innleiðingu stofnunarinnar á hugmyndafræði Beyond Budgeting. 

Upplýsingarnar verða notaðar til að skoða ástæðurnar fyrir innleiðingunni og hvort 

fjármálastofnunin sé að breyta aðferðafræðinni til að hún henti rekstri þeirra betur.  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega aðferð. Eigindlegar 

aðferðir eru hugmyndagefandi og gefa grunnupplýsingar um ákveðin vandamál eða tækifæri 

sem liggja fyrir, því hentaði þessi aðferð fyrir rannsókn ritgerðarinnar (Shiu, Hair, Bush og 

Ortinau, 2009).  Eigindlega aðferðin sem notast var við í þessari rannsókn var hálfopið viðtal 

(e. Semi-structured interview). Hálfopið viðtal er byggt upp á almennum viðtalsramma með 

grunnspurningum, sem eru spurðar í þeirri röð sem hentar hverju viðtali best. Hálfopið viðtal 

bíður upp á sveigjanleika þar sem viðmælandi ræður hvernig hann svarar og hversu mikið hann 

gefur upp (Drever, 1995). Rannsókn þessarar ritgerðar er tilviksrannsókn (e. Case study) þar 

sem verið er að rannsaka atburði og aðstæður hjá fjármálastofnuninni (Yin, 2011). Hálfopið 

viðtal getur virkað vel fyrir tilviksrannsóknir.   

 

7.2 Þátttakendur 

Fjármálastofnunin sem tók þátt í þessari rannsókn var nefnd BB Banki vegna trúnaðar. BB 

Banki var valinn vegna vitneskju starfsmanna hans um hugmyndafræði Beyond Budgeting og 

vegna þess að bankinn var tilbúinn til að veita hagnýtar upplýsingar. Einnig kom sér vel að 

fjalla um BB Banka þar sem staðsetning hans í innleiðingarferlinu hentaði fyrir rannsóknina.  

Tveir starfsmenn sem starfa á fjármálasviði BB Banka svöruðu hálfopna viðtalinu. 

Þessir starfsmenn hafa tekið þátt í innleiðingunni frá byrjun og starfa þeir hvað mest við 

innleiðinguna, þeir eru samt sem áður ekki upphafsmenn hennar. Þeir hafa sótt margar 

ráðstefnur um Beyond Budgeting bæði fyrir og eftir að innleiðingin hófst og þekkja því 

hugmyndafræðina vel.  

 

7.3 Mælitæki 

Mælitækið sem stuðst var við í hálfopna viðtalinu var í formi spurningalista (sjá viðauka A). 

Spurningalistinn innihélt 22 spurningar, þar af voru 16 yfirspurningar og sex undirspurningar. 

Spurningunum var raðað eftir þemu og skiptist í sjö hluta. Þemun voru: ástæður fyrir 

innleiðingunni, hvernig innleiðingunni er háttað, hvernig er áætlunin byggð, meginreglurnar 
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12, staðan í dag, framhaldið og hverju hún er búin að skila. Tilgangur spurninganna var að 

komast að því hvernig innleiðingu BB Banka á Beyond Budgeting var háttað. Einnig hvort 

bankinn sé að innleiða alla hugmyndafræðina eða hanna hana að sínum þörfum. Allar 

spurningarnar voru opnar spurningar þar sem viðmælendur svöruðu með sínum orðum. Þrátt 

fyrir að stuðst hafi verið við spurningalista í djúpviðtalinu var hann einungis til hliðsjónar þar 

sem viðtalið var meira í formi samræða heldur en spurningaformi.  

 

7.4 Framkvæmd 

Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst þar sem verkefnið var stuttlega kynnt 

og óskað eftir viðtali til að kynna verkefnið frekar. Í því viðtali kom fram að BB Banki væri 

tilbúinn til að veita viðtal ef nafn þeirra væri ekki getið í ritgerðinni. Eftir fundinn var 

dagsetning og tími viðtals ákveðin í tölvupóstsamskiptum. Viðtalið var tekið þann 18. apríl 

2017 og tók það 55 mínútur. 

 Við upphaf viðtals var kveikt á upptökutæki og spurt hvort taka mætti upp viðtalið en 

þetta var gert til þess að vera með samþykki á upptöku. Viðmælendur voru látnir vita að fyllsta 

trúnaði og nafnleynd væri heitið eins og áður hafði verið getið. Við úrvinnslu viðtalsins var 

hlustað á upptökuna og hún skrifuð orðrétt niður, viðtalið var síðan lesið yfir og greint með 

tilliti til rannsóknarspurninganna.  

Við greiningu rannsóknargagna var reynt að horfa á heildarmyndina og ná fram 

upplifun og reynslu viðmælenda og greina orðræðu þeirra. Athugasemdir voru skrifaðar niður 

þegar viðtalið var lesið og greint. Þegar búið var að skrifa viðtalið upp var það lesið og raðað 

eftir sjö þemum spurningalistans. Þannig var auðveldara að sjá heildarmyndina og greina 

hverja spurningu fyrir sig.  
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8. Rannsóknarniðurstöður 

8.1 Umhverfi BB Banka   

Þegar að BB Banki hóf innleiðingu Beyond Budgeting árið 2015 var umhverfið ekki eins og 

þegar að Sparebank 1 og Handelsbank inleiddu hugmyndafræðina. Tækniþróun undanfarin ár 

hefur verið mikil og sem dæmi má nefna eru viðskiptavinir banka komnir með snjallforrit í 

síma sína þar sem þeir geta sinnt nánast öllum sínum bankaviðskiptum. 

Fyrir bankahrun árið 2008 var viðskiptaumhverfið mjög frjálslynt þar sem mikil 

einkavæðing ríkti á markaði. Frelsi á fjármálamörkuðum var mikið og aðgengi að lánsfé var 

frjálst þar sem framboð var nálægt því að vera ótakmarkað. Eftirlits- og aðhaldskerfi hins 

opinbera var frekar veikt sem olli því að auðveldara var fyrir bankana að starfa innan ramma 

laganna, þrátt fyrir ósiðferðislega hegðun (Ingimundur Friðriksson, 2009; Stefán Ólafsson, 

2008). Eftir hrun voru reglugerðir og eftirlit með fjármálastofnunum á Íslandi hert til muna 

sem leiddi til þess að fjármálakerfi Íslands stendur á traustari stoðum en fyrir hrun (Seðlabanki 

Íslands, e.d.; Snorri Páll Gunnarsson, 2017). Einnig voru kröfur til fjármálastofnanna meiri en 

áður, til dæmis var lágmarkseiginfjárkrafa banka aukin úr 8% í 16,5% (Kristín Sigurðardóttir, 

2016). Alþjóðlegar reglugerðir eins og Basel skilmálarnir hafa einnig haft áhrif á íslenskt 

bankakerfi (Ulltveit-Moe o.fl., 2013). Allar þessar breytingar gera viðskiptaumhverfi 

fjármálastofnana á Íslandi stífara sem leiðir af sér minni sveigjanleika. 

 Íslenskri menningu má lýsa með víddum Hofstede líkt og hjá Noregi og Svíþjóð. 

Íslenskt samfélag skorar lágt á valdafjarlægð þar sem íslenskt samfélag vill sjálfstæði, jafnrétti 

og þægindi. Líkt og hjá Noregi og Svíþjóð vilja stjórnendur vera aðgengilegir og dreifa valdi 

sínu (itim international, e.d.-d).  

Það ríkir frekar mikil einstaklingshyggja í íslenskri menningu og býst fólk við því að 

allir sjái um sjálfan sig og sína nánustu. Starfsmenn sýna sjálfstæði og frumkvæði í 

vinnubrögðum sínum. Íslenskt samfélag er frekar lágt í karllægni, sem merkir að samstaða og 

krafa um jafnrétti ríkir í samfélaginu (itim international, e.d.-d).  

Ísland er meðalhátt í forðun óvissu sem gefur til kynna að íslenskt samfélag krefst 

reglna og leiðbeininga en ekki í miklum mæli því það er einnig opið fyrir breytingum. 

Samfélagið er mitt á milli þess að vera frjálst og stíft. Íslenskt atvinnulíf leggur áherslu á 

áætlanagerð og að þeim sé fylgt. Hefð er fyrir nýsköpun og að prófa eitthvað nýtt (itim 

international, e.d.-d). 

Þegar kemur að langtímamiðun skorar íslensk menning mjög lágt. Í menningunni ríkir 

því hefð þar sem erfitt er að gera breytingar. Íslendingar eru mjög stoltir af fortíð sinni og horfa 
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því meira til fortíðar en framtíðar. Íslendingar vilja njóta lífsins og skemmta sér mikið. Lagt er 

upp úr því að uppfylla hvatir og markmið sín í lífinu. Íslenska þjóðin er mjög jákvæð og 

bjartsýn í flestu sem hún gerir (itim international, e.d.-d).  

 

8.2 Ástæða fyrir innleiðingunni 

BB Banki gerði ítarlegar fjárhagsáætlanir þar sem áætlað var fyrir útibú og deildir innan útibúa. 

Áætlanirnar voru mjög ítarlegar eins og starfsmaður BB Banka sagði „við áætluðum alveg 

niður í rafmagn, fasteignagjöld og brunatryggingar“. Þetta ferli tók langan og dýrmætan tíma 

af rekstri bankans eða tvö heil stöðugildi í tæpa þrjá mánuði á hverju ári. Starfsmenn bankans 

voru ekki sáttir með þessa aðferðafræði eins og annar þeirra sagði „Áætlunin tók alltof langan 

tíma, svo leið manni pínu eins og öll vinnan væri farin í vaskinn um leið og janúar byrjaði“. 

Þetta var ekki eina ástæðan fyrir innleiðingunni því þörf var á sveigjanleika, eins og annar 

viðmælanda sagði „það var þörf fyrir sveigjanleika hjá sviðunum, þannig þörfin var ekki bara 

hjá okkur“. 

 Fyrrum yfirmaður viðmælenda ákvað því að skoða aðrar leiðir í áætlanagerð og fór að 

kynna sér hugmyndafræði Beyond Budgeting. Eftir að hafa ráðlagt sig við aðra starfsmenn 

bankans ákvað hann að hefja innleiðingu á hugmyndafræðinni. 

 

8.3 Hvernig innleiðingunni er háttað 

Innleiðing BB Banka hófst formlega árið 2015 en starfsmenn bankans höfðu þó verið að kynna 

sér hugmyndafræðina í nokkurn tíma fyrir það. Innleiðingin hófst á því að þeir starfsmenn sem 

sjá um áætlanagerð bankans voru kynntir fyrir Beyond Budgeting. Ákveðið var að byrja á því 

að minnka umfang áætlanagerða hjá bankanum eða eins og annar starfsmannanna sagði „við 

fókusuðum í upphafi bara á áætlunarhlutann, við byrjuðum bara á að einfalda lífið fyrir okkur 

í áætlanagerðinni með því að minnka detailin sem við vorum að áætla á“. Einnig var innleitt 

áætlanakerfi í stað þess að hafa allt í excel-skjölum, sem starfsmönnum fannst mikil breyting 

eins og annar þeirra sagði „Það var mikill léttir að fá það“. Áætlanakerfið ýtti undir 

upplýsingaflæði og einnig var aukin vitund fyrir nýjustu útgáfu áætlana. Þar sem sumum 

starfsmönnum fannst erfitt að fara frá gömlum venjum í áætlanagerð fengu þeir starfsmenn 

sem sáu um áætlanagerð bankans góða kennslu á nýja kerfið til að hjálpa þeim að aðlagast 

breyttum aðferðum.  

Starfsmenn bankans sögðu að ekki hafi verið farið eftir neinum skrefum frá 

fræðimönnum, heldur var ákveðið að byrja smátt og einblína á höfuðstöðvar bankans. Þegar 

viðmælendum var sýnd níu skref Hope og Fraser kom í ljós að bankinn var samt sem áður að 
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fylgja skrefunum, eins og starfsmaður BB Banka sagði „Ég myndi segja að við séum búin að 

innleiða fyrstu fimm skrefin“. Af þessum fimm skrefum fannst starfsmönnum bankans erfiðast 

að þjálfa og fræða starfsfólk sem störfuðu við áætlanagerð þar sem það var ekki opið fyrir 

breytingum í fyrstu. Hins vegar væru flestir ánægðir í dag þar sem nýtt ferli sparaði mikla vinnu. 

 

8.4 Hvernig áætlunin er byggð 

BB Banki skoðaði marga erlenda banka þegar áætlun innleiðingar Beyond Budgeting var 

byggð, til dæmis Sparebank 1 og Handelsbanken. BB Banki skoðaði ekki hvernig aðrir bankar 

á Íslandi eru að innleiða aðferðafræðina en starfsmennirnir vita samt sem áður nokkurn veginn 

hvar aðrir bankar á Íslandi eru staddir í ferlinu. BB Banki er ekki kominn nógu langt í 

innleiðingunni til að segja til um það hvort miklar breytingar verði gerðar á aðferðafræði 

Beyond Budgeting. Viðmælendur telja að aðferðafræðinni verði ekki mikið breytt þó 

einhverjum atriðum verði breytt til að aðlagast rekstri og umhverfi bankans, starfsmenn BB 

Banka sögðu „það eru svona nokkur atriði sem við munum ekki taka upp, eða þá að það verði 

gert eftir öðruvísi hætti, stóri parturinn af þessu ætti alveg eins að geta verið hér eins og annars 

staðar“. Til dæmis telja þeir ólíklegt að hugmyndafræði Beyond Budgeting um umbun verði 

innleidd en telja þeir að helsta ástæðan fyrir því sé menning Íslands.  

        Starfsmenn BB Banka segjast ekki geta séð neinar hindranir fyrir því að innleiðing 

Beyond Budgeting geti haldið áfram og gengið vel. Þeir telja einnig að umhverfið ætti ekki að 

hafa áhrif á innleiðingu hugmyndafræðinnar og vilja meina að Beyond Budgeting hefði meira 

að segja hjálpað á tímum hrunsins. 

 

8.5 Meginreglurnar 12 

BB Banki styðst ekki við hinar 12 meginreglur Beyond Budgeting við innleiðinguna. Bankinn 

er hins vegar búinn að innleiða hugmyndafræði straumlínustjórnunar (e. lean management) 

sem styður við hugmyndafræði Beyond Budgeting og meginreglna hennar. Starfsmenn 

bankans töldu sig vera búna að innleiða nokkrar af meginreglum Beyond Budgeting áður en 

innleiðing hugmyndafræðinnar hófst, eins og annar viðmælenda sagði:  

 Það er bara sumt sem er í menningu bankans ekkert endilega tengt þessu innleiðingaferli 

hjá okkur .... það er líka af því við erum búin að vera að taka svona lean í gegnum 

bankann og sem var eiginlega búið þegar við hefjumst handa í þessu svo við græddum 

svolítið á því. 
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Þar sem straumlínustjórnun stuðlar að sjálfstæði starfsmanna og að starfsmenn hugsi meira um 

viðskiptavininn, telja starfsmenn bankans sig vera búna að innleiða þær meginreglur. Bankinn 

telur sig hafa innleitt allar þær meginreglur er flokkast undir stjórnunarferla nema umbun. BB 

banki hefur ekki innleitt þær meginreglur sem tengjast hegðun og hugsunarhætti en 

starfsmennirnir segja að það sé á dagskránni. Starfsmennirnir telja að það sé langt í land að 

aðferðafræði Beyond Budgeting verði að fullu innleidd.  

 BB Banki sér ekki fram á að innleiða gagnsæi eins og hugmyndafræði Beyond 

Budgeting segir til um. Starfsmennirnir segja „það er bara sumt sem má hreinlega ekki fara á 

milli sviða, þannig við erum svolítið markeruð af því“. Einnig telja starfsmennirnir að 

bankamenningin á Íslandi sem og mögulega viðskiptaumhverfi bankanna komi í veg fyrir 

innleiðingu á þessari meginreglu. 

 

8.6 Staðan í dag og framhaldið 

BB Banki fer varlega í innleiðingu Beyond Budgeting og framkvæmir hana í mörgum og litlum 

skrefum, eins og annar viðmælanda sagði „þetta hefur gengið svolítið hægt hjá okkur aðallega 

vegna þess að við ákváðum að gera þetta í litlum skrefum“. Starfsmennirnir sem vinna að 

innleiðingunni sögðu öðrum starfsmönnum að það yrði farið til baka í gamla farið ef Beyond 

Budgeting gengi ekki upp. Starfsmennirnir sem vinna að innleiðingunni eru ekki margir og 

vilja þeir að hvert skref innleiðingarinnar sé gert eins vel og kostur gefst, eins og starfsmaður 

BB Banka sagði „maður vill gera þetta vel svo það verði ekki farið til baka, líka þannig að 

öllum líði vel með hvert skref“. Því hefur innleiðingin gengið frekar hægt fyrir sig. Bankinn 

var að klára innleiðingu á rúllandi fjárhagsspá og var að fara nota hana í fyrsta skiptið þegar að 

viðtalið var tekið. Næst á dagskrá er að innleiða breyttan hugsunarhátt starfsmanna. Framhaldið 

er að halda áfram innleiðingu Beyond Budgeting og að fara sem lengst. 

 

8.7  Hverju hefur innleiðingin skilað 

Starfsmenn BB Banka segja að innleiðingin sé nú þegar búin að skila meiri sveigjanleika til að 

koma til móts við breytingar í umhverfinu. Einnig hefur innleiðingin sparað starfsmönnum 

fjármálasviðs mikinn tíma sem nýtist í önnur mikilvæg verkefni, eins og annar viðmælandinn 

sagði „helsti ávinningurinn er sveigjanleikinn, vera betur undirbúinn ef að eitthvað breytist. 

Líka allur tíminn sem fór í áætlanagerðina“. Innleiðingin hefur einnig stuðlað að því að 

fjármagni sé eytt á skilvirkari hátt en áður. Viðmælendur töluðu einnig um að allir starfsmenn 

væru orðnir meðvitaðari um tölurnar sínar og stöðu bankans. 
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9. Umræða 

Í þessum kafla verða rannsóknarspurningum ritgerðarinnar svarað. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunum verða rannsóknarniðurstöður skoðaðar og bornar saman við 

fræðilega hluta ritgerðarinnar. Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla sem hafa heiti 

rannsóknarspurninganna. 

 

9.1 Hver er meginástæða fyrir innleiðingu á Beyond Budgeting hjá BB Banka? 

Undanfarin ár hafa mörg fyrirtæki minnkað eða hætt notkun hefðbundinna fjárhagsáætlana 

(Páll Ríkharðsson o.fl., 2015). Ástæðan fyrir því er að fyrirtækin telja takmarkanir 

fjárhagsáætlana afdrifaríkari en kostir þeirra. Rannsókn Neely og félaga (2001) leiddi í ljós að 

hægt er að skipta takmörkunum fjárhagsáætlana í 12 megintakmarkanir sem hafa allar 

afdrifarík áhrif á rekstur fyrirtækja. Fyrstu tvær megintakmarkanirnar eru að fjárhagsáætlanir 

eru tímafrekar og kostnaðarsamar, einnig geta fjárhagsáætlanir hamlað viðbragðsflýti, 

sveigjanleika og geta komið í veg fyrir breytingar. Fleiri fræðimenn eru sammála rannsókn 

Neely o.fl. með þessar tvær takmarkanir (Bogsnes, 2016a; Hope og Fraser, 2003a). Erfitt er að 

bregðast við breytingum í umhverfinu með fjárhagsáætlunum. Sparebank 1 reiknaði það út að 

fjárhagsáætlanirnar þeirra voru orðnar rangar að meðaltali tveimur mánuðum eftir að þær tóku 

gildi vegna breytinga í umhverfi (Aune, 2009). 

 Meginástæðurnar fyrir innleiðingu BB Banka á Beyond Budgeting voru takmarkanir 

hefðbundinna fjárhagsáætlana. BB Banka fannst hefðbundnar fjárhagsáætlanir vera of 

tímafrekar og kostnaðarsamar þar sem ferlið tók tvö heil stöðugildi í tæpa þrjá mánuði á ári. 

Einnig voru starfsmenn BB Banka ósáttir með það hversu lítill sveigjanleiki gagnvart 

umhverfinu fólst í notkun fjárhagsáætlana. Vegna þessara takmarkana fór bankinn í að leita 

annarra leiða við áætlanagerð sína, eftir að hafa skoðað nokkrar leiðir var ákveðið að innleiða 

Beyond Budgeting. Margir fræðimenn hafa talað um takmarkanir fjárhagsáætlana og eru þetta 

takmarkanir sem koma oft fyrst upp, því kemur þessi niðurstaða ekki á óvart. Því má segja að 

ástæður BB Banka fyrir innleiðingu Beyond Budgeting styðjist við umfjöllun fræðimanna um 

hugmyndafræðina og hefðbundnar fjárhagsáætlanir.  

 

9.2 Hvernig er innleiðingunni á Beyond Budgeting háttað hjá BB Banka? 

Fræðimenn hafa fjallað um hvernig best sé að haga innleiðingu á Beyond Budgeting (Bogsnes, 

2016; Hope og Fraser, 2003a). Eftir að Hope og Fraser (2003a) höfðu skoðað innleiðingarferlið 

hjá yfir 100 fyrirtækjum settu þeir fram níu skref sem skilvirkast væri að fylgja í innleiðingunni.  
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 BB Banki er ekki að fylgja neinum skrefum við innleiðingu sína eins og Hope og Fraser 

(2003a) mæla með, heldur ákvað að byrja á því að innleiða nýjar aðferðir í áætlanagerð, byrja 

smátt og sjá hvert ferlið myndi leiða bankann. Eftir það hefur bankinn verið að taka lítil en 

mörg skref í innleiðingunni. Ástæðan fyrir þessu gæti verið að í íslensku samfélagi ríkir mikil 

hefð og erfitt er að koma fram breytingum (itim international, e.d.-d). Því er möguleiki að BB 

Banki sé ekki tilbúinn til að gera stórar breytingar á stuttum tíma. Í viðtali við starfsmenn BB 

Banka kom fram að erfiðasti hluti innleiðingarinnar var að þjálfa og fræða starfsfólk, sem 

styður kenninguna um að erfitt sé að koma fram breytingum í íslensku samfélagi (itim 

international, e.d.-d). Áhugavert var að sjá að erfiðasta skrefið var ekki að sannfæra stjórn eins 

og fræðimenn hafa fjallað um. Meira að segja sögðu starfsmenn BB Banka að ekkert mál hafi 

verið að sannfæra stjórn stofnunarinnar. 

Í viðtali við starfsmenn bankans kom í ljós að þrátt fyrir að bankinn væri ekki að fara 

eftir neinum ákveðnum skrefum, var bankinn búinn með fyrstu fimm skrefin af þeim níu sem 

Hope og Fraser settu fram. Því er hægt að segja að BB Banki sé á réttri leið í innleiðingu sinni 

þrátt fyrir lítil skref. Þar sem starfsmenn bankans voru búnir að kynna sér hugmyndafræðina 

vel var athyglisvert að BB Banki væri ekki að fara eftir neinum sérstökum skrefum, sérstaklega 

í ljósi þess að hann var búinn með fyrstu fimm skrefin Hope og Frasers. Athyglisvert væri að 

sjá bankann fylgja næstu skrefum þeirra.  

 

9.3 Er BB Banki að aðlaga Beyond Budgeting að sínu umhverfi? 

Fræðimenn hafa talað um að ekki sé til ein rétt leið í stjórnunarháttum fyrirtækja, því þurfa 

fyrirtæki að huga að ýmsum þáttum þegar stjórnunarháttur er hannaður (Donaldson, 2001). 

Þeir þættir sem fyrirtæki þurfa að huga að er umhverfi, stærð og stefna fyrirtækisins. Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að menning hefur áhrif á stjórnunarhætti fyrirtækja (Hofstede, 1984a; 

Ronen og Shenkar, 1985). Því er líklegt að fyrirtæki sem ákveða að innleiða Beyond Budgeting 

hugi að þessum þáttum í stað þess að innleiða hugmyndafræðina eftir ákveðnum leiðbeiningum. 

 Eins og hefur komið fram er BB Banki ekki að innleiða hugmyndafræðina eftir 

ákveðnum skrefum, heldur er hann að taka lítil skref og sjá hvort aðferðin henti rekstrinum. 

BB Banki hefur hingað til í innleiðingunni ekki verið að breyta hugmyndafræði Beyond 

Budgeting. Í viðtali við starfsmenn bankans kom í ljós að það eru vissir hlutar 

hugmyndafræðinnar sem bankinn sér ekki fram á að innleiða. Hugmyndafræði Beyond 

Budgeting segir að það eigi að vera gagnsæi innan fyrirtækja og umbun eigi að vera veitt öllum 

starfsmönnum út frá árangri bankans í heild. Fræðimenn segja að þessir þættir séu mikilvægir 

enda báðir hluti af meginreglunum 12 (Beyond Budgeting Institute, 2016). Handelsbanken og 
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Sparebank 1 innleiddu þessa tvo liði en þetta eru þeir liðir sem BB Banki sér ekki fram á að 

innleiða (Aune, 2009; Hope og Fraser, 2003a). Möguleg ástæða fyrir því að BB Banki sér ekki 

fram á að innleiða gagnsæi getur verið vegna hertra reglugerða á bankakerfið, þar sem 

reglugerðirnar eru strangar hvað varðar innherjaupplýsingar. Einnig kemur menning bankans í 

veg fyrir gagnsæi, eins og kom fram í viðtali við starfsmenn bankans, þar sem sumar 

upplýsingar mega ekki fara á milli deilda. Íslensk menning er karllægri en sænsk og norsk 

menning sem þýðir að Íslendingar fara ekki jafn mikið fram á samstöðu og jafnrétti milli allra. 

Einnig eru Íslendingar mjög íhaldssamir (itim international, e.d.-c, e.d.-b, e.d.-d). Þetta getur 

verið hluti af ástæðu þess að BB Banki sér ekki fram á að innleiða umbunakerfi Beyond 

Budgeting.  

 Þar sem BB Banki er kominn frekar stutt í sinni innleiðingu og strax búinn að útiloka 

tvær meginreglur Beyond Budgeting má áætla að bankinn sé að huga að umhverfi og menningu 

sinni. Það eru merki um það að BB Banki komi til með að breyta fleiri þáttum í innleiðingunni. 

Íslenskt samfélag heldur fast í venjur og því er erfiðara að stuðla að breytingum, einnig er 

íslensk menning karllægri en hjá nágrannalöndum sínum (itim international, e.d.-d). Því er 

líklegt að dreifstýring BB Banka verði ekki jafn róttæk og hjá Sparebank 1 og Handelsbank, 

vegna þess að erfitt verður að breyta hugarfari stjórnenda. BB Banki er því eitthvað að breyta 

hugmyndafræði Beyond Budgeting til að aðlagast sínu umhverfi. Athyglisvert var að sjá hversu 

mikil áhrif umhverfi og menning Íslendinga hafði á innleiðinguna. Sparebank 1 breytti ekki 

jafn miklu og BB Banki þrátt fyrir að vera að innleiða hugmyndafræðina í öðru umhverfi en 

Handelsbanken. 

  



 49  

10. Lokaorð 

Hefðbundnar fjárhagsáætlanir hafa verið gagnrýndar að undanförnu fyrir ýmsar takmarkanir. 

Vegna þessara takmarkana hafa sprottið upp aðrar aðferðir við áætlanagerð til þess að koma til 

móts við takmarkanir fjárhagsáætlananna. Sænski bankinn Handelsbanken mótaði aðferð við 

áætlanagerð á áttunda áratug seinustu aldar sem kallast Beyond Budgeting og hafa mörg 

fyrirtæki ákveðið að innleiða aðferðafræðina. Þessi aðferðafræði snýr að því að aðstoða 

fyrirtæki að færa sig frá miðstýrðum stjórnunar- og eftirlitsaðgerðum til meira dreifstýrðara 

stjórnunarkerfis sem hefur meiri aðlögunarhæfni gagnvart síbreytilegu nútímaumhverfi. 

Margar aðferðir og meginreglur þarf að innleiða til þess að aðferðafræðin skili sem bestum 

árangri fyrir fyrirtæki. Mikilvægt er að innleiða hlutfallslega markmiðasetningu, umbunarkerfi 

sem styður við aðferðafræðina og samfellda áætlanagerð. Samhæfa þarf allar aðgerðir 

fyrirtækisins og úthlutun auðlinda þarf að vera innleidd samkvæmt aðferðafræðinni. Einnig 

hafa verið settar fram tólf meginreglur sem fyrirtæki þurfa að huga að við innleiðingu á Beyond 

Budgeting. Þessar aðferðir og meginreglur ættu þó ekki að vera notaðar sem gátlisti heldur eiga 

þær að virka sem stuðningur við innleiðinguna og aðferðafræðina í rekstri fyrirtækja. 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var innleiðing á aðferðafræði Beyond Budgeting. 

Í ritgerðinni var gerð rannsókn sem hafði það að markmiði að skoða ástæður fyrir innleiðingu 

hjá íslenskri fjármálastofnun sem var nefnd BB Banki. Með rannsókninni var einnig rannsakað 

hvernig innleiðingunni er háttað og hvort stofnunin sé að breyta aðferðafræðinni til að hún 

henti umhverfi hennar betur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ástæður fyrir innleiðingu BB Banka á 

hugmyndafræði Beyond Budgeting séu takmarkanir fjárhagsáætlana. Fjárhagsáætlanir voru of 

tímafrekar, kostnaðarsamar sem og höfðu þær lítinn sem engan sveigjanleika gagnvart 

síbreytilegu nútímaumhverfi. Bankinn fer hægt í innleiðingu sinni en ástæðan fyrir því gæti 

verið hið síbreytilega umhverfi nútímans. Samkvæmt niðurstöðum viðtalsins er BB Banki að 

innleiða aðferðafræði Beyond Budgeting að mestum hluta. Einhverjar aðferðir svo sem umbun 

og gagnsæi verða hins vegar líklega ekki innleiddar eða með öðrum hætti en hugmyndafræðin 

segir til um.  

Takmarkanir þessarar ritgerðar eru að ekki voru tekin viðtöl við marga starfsmenn BB 

Banka sem veldur því að ólík viðhorf fengust ekki við sömu málefnunum. Til dæmis við því 

hver ástæðan var fyrir innleiðingu BB Banka á Beyond Budgeting. Hefðu fleiri starfsmenn 

innan bankans tekið þátt væri hægt að kafa dýpra í viðfangsefni rannsóknarinnar og sjá hvort 
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mismunandi sjónarmið væru á innleiðingaferlinu. Einnig er möguleiki á því að misskilningur 

liggi á milli viðmælenda og rannsakenda, bæði við upptöku viðtals og við gerð ritgerðar.  

Áhugavert væri að gera aðra rannsókn á innleiðingu BB Banka á hugmyndafræði 

Beyond Budgeting þegar að hann er kominn lengra í ferlinu. Þá væri komin skýrari mynd af 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Einnig væri áhugavert að skoða fleiri fjármálastofnanir 

á Íslandi og bera innleiðingarferli þeirra saman, þannig væri hægt að sjá hvort menningin sé 

jafn áhrifarík og niðurstöður þessarar ritgerðar gefa til kynna. 
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Viðaukar 

Viðauki A – Viðtalsrammi hálfopins viðtals 

Ástæður fyrir innleiðingunni 
1. Hver er megin ástæðan fyrir því að þið byrjuðuð að innleiða Beyond Budgeting? 

2. Hver átti frumkvæðið á því að innleiða Beyond Budgeting? 

3. Hvaða aðferð voruð þið að nota áður en þið byrjuðuð á innleiðingunni? 

 

Hvernig inneiðingunni er háttað 
1. Hvenær byrjuðuð þið að innleiða Beyond Budgeting? 

2. Hvaða skref voru ákveðin og hvernig var það gert? 

2.1 Notist þið við einhver skref frá fræðimönnum um innleiðingu Beyond Budgeting? 
2.2 Vissu þið um aðrar aðferðir? Ef svo er, hvernig var valið á milli þeirra? 
2.3 Kannist þið við skrefin 9 við innleiðingu Beyond Budgeting eftir Hope og Fraser? 

 

Hvernig er áætlunin byggð 
3.1 Eruð þið að breyta aðferðafræðinni til að hún henti ykkar rekstri betur?  
3.2 Tókuð þið mið að umhverfi bankans þegar að áætlun var byggð? 
3.3 Skoðuðu þið hvernig aðrir bankar hafa innleitt hugmyndafræðina? 

 

Meginreglurnar 12 (grunngildin 12)      
1. Kannist þið við meginreglurnar 12 (grunngildin 12)? 

1.1 Eruð þið búin að innleiða eitthvað af þeim? 
1.2 Hafið þið ákveðið hvaða meginreglur þið ætlið að innleiða? 

 

Staðan í dag 
1. Hvar eruð þið stödd í innleiðingaferlinu? 

2. Hvernig gekk að fá stuðning stjórnar? 

3. Hvernig hefur gengið að innleiða Beyond Budgeting? 

 3.1 Ef eitthvað hefur komið uppá hvernig var tekið á því? 
3.2 Hefur einhver starfsmaður hætt hjá bankanum vegna innleiðingarinnar? 

 

Framhaldið 
1. Hvaða þættir eru næst á dagskrá? 

2. Hversu langt stefnið þið í innleiðingu á Beyond Budgeting? 
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a. Af hverju er ekki farið lengra?  

 

Hverju er hún búin að skila 
1. Hefur innleiðingin skilað einhverjum ávinning fyrir bankann nú þegar? 

2. Hvað ávinning teljið þið að aðferðafræði Beyond Budgeting komi til með að skila bankanum í 

komandi framtíð? 


