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Útdráttur 
Fjárhagsáætlun er formleg framsetning á áætlunum og markmiðum skipulagsheilda sem 

nær til allra þátta starfsemi hennar yfir ákveðið tímabil. Hún hefur verið gagnrýnd í 

gegnum tíðina og rannsóknir sýna að hún nýtist skipulagsheildum illa og áætlunarferlið 

sé tímafrekt og kostnaðarsamt. Beyond Budgeting er rekstrarmódel fyrir skipulagsheildir 

og er ætlað að koma í stað hefðbundinnar fjárhagsáætlunar. Beyond Budgeting 

hugmyndafræðin inniheldur tólf grunngildi og er tilgangur hennar að draga úr kostnaði 

sem fylgir hefðbundinni áætlunargerð, innleiða sveigjanlegra áætlunarferli og færa 

ábyrgð á stefnumótun og árangri til teyma sem eru nær viðskiptavinum.  

 Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort munur sé á innleiðingaferli 

Beyond Budgeting og ávinningi af notkun þess hjá þremur ólíkum íslenskum 

skipulagsheildum. Rannsóknin er eigindleg þar sem notast var við djúpviðtöl. Viðtölin 

voru tekin við þá aðila sem bera ábyrgð á innleiðingaferlinu hjá viðkomandi  

skipulagsheild og voru viðmælendur fjórir talsins. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að skipulagsheildir fara ólíkar leiðir við 

innleiðingu Beyond Budgeting. Þá kom í ljós að undirbúningur og skipulag áður en 

innleiðing hefst er mikilvægur þáttur í því að innleiðing sé árangursrík. Einnig sýndu 

niðurstöður að helsti ávinningur af innleiðingu Beyond Budgeting hjá 

skipulagsheildunum væri tímasparnaður og viðbragðsflýti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Formáli 
Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BSc gráðu frá viðskiptadeild Háskólans 

í Reykjavík. Leiðbeinandinn okkar var Catherine Elisabet Batt stundakennari við 

Háskólann í Reykjavík og viljum við þakka henni kærlega fyrir gott samstarf, gagnlegar 

ábendingar og hvatningu.  

 Einnig viljum við þakka þeim viðmælendum rannsóknarinnar sem tóku sér tíma 

til þess að deila reynslu sinni og þekkingu á viðfangsefninu með okkur. 
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Inngangur 
Fjárhagsáælun er áætlun á kostnaði og tekjum og hvernig nýta eigi auðlindir 

skipulagsheilda yfir ákveðið tímabil (Hope og Fraser, 2003). Wallander (1999) segir 

fjárhagsáætlun byggða á spá á til dæmis þróun á eftirspurn, verði, gengi gjaldmiðla, 

launum, kostnaði og veltur það á þessum forsendum hversu nákvæm fjárhagsáætlunin 

verður. Algengast er að skipulagsheildir byggi fjárhagsáætlun sína tólf mánuði fram í 

tímann (Wallander, 1999). Fjárhagsáætlanir hafa verið gagnrýndar undanfarin ár og 

rannsóknir benda til þess að stór hluti skipulagsheilda séu óánægðar með áætlunarferlið 

þar sem það er of tímafrekt, kostnaðarsamt og dregur úr viðbragsðflýti (Neely, Sutcliff og 

Heyns, 2001). Samkvæmt Hope og Fraser (2001) fer mikill tími í fjárhagsáætlunargerð en 

á móti skapast lítið virði fyrir skipulagsheildina. Margar skipulagsheildir hafa brugðist 

við og hætt hefðbundinni fjárhagsáætlunargerð og tekið upp aðrar aðferðir til þess að ná 

markmiðum sínum (Hope og Fraser, 2003). Ein af þessum aðferðum er Beyond 

Budgeting hugmyndafræðin. En hún gengur út á það að gera áætlanir (e. planning) og 

spár (e. forecast) að samfelldu og óhlutdrægu ferli en ekki árlegu ferli eins og 

fjárhagsáætlun gengur út á. Hugmyndafræðin aðstoðar skipulagsheildir í að ná 

framúrskarandi árangri í síbreytilegu umhverfi með því að breyta stjórnunaraðferðum 

sínum. (Beyond Budgeting Institute, 2014). Beyond Budgeting hugmyndafræðin 

inniheldur tólf grunngildi sem skipulagsheildir ættu að tileinka sér til að auka líkur á 

árangri hugmyndafræðinnar (Bogsnes, 2013). Gildin tólf skiptast í tvo flokka, 

forystugildi og ferlagildi og er sambandið milli þessara flokka lykilatriði þegar kemur að 

því að tileinka sér hugmyndafræðina. Beyond Budgeting er hugmyndafræði um betri 

stjórnunarhætti en ekki gátlisti eða uppskrift sem hægt er að fara eftir (Beyond budgeting 

institute, 2014). 

Megin tilgangur og markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig 

skipulagsheildir á Íslandi hafa borið sig að við innleiðingu á Beyond Budgeting, hvort 

þær tileinki sér öll tólf grunngildi hugmyndafræðinnar og hvaða ávinningur hefur hlotist 

af innleiðingunni. Eftirfarandi rannsóknarspurningum verður leitast eftir að svara: 
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Rannsóknarspurning 1:  

Er munur á innleiðingaferli Beyond Budgeting milli skipulagsheilda á Íslandi ? 

Tilgáta 1 

Mikill stuðningur frá stjórn og æðstu stjórnendum hefur áhrif á hversu langt 

skipulagsheildir fara í innleiðingu á Beyond Budgeting. 

 

Rannsóknarspurning 2: 

Eru íslenskar skipulagsheildir að innleiða öll tólf grunngildi Beyond Budgeting? 

Tilgáta 2 

Stærri skipulagsheildir eiga erfiðara með að fara lengra í innleiðingu á Beyond Budgeting 

en minni skipulagsheildir. 

 

Rannsóknarspurning 3: 

Hvaða ávinningur hefur orðið af innleiðingu Beyond Budgeting hjá íslenskum 

skipulagsheildum? 

Tilgáta 3 

Vísbending er um að helsti ávinningur skipulagsheilda á því að hætta hefðbundnu 

fjárhagsáætlunarferli sé tímasparnaður. 

 

Til þess að svara ofangreindum rannsóknarspurningum verður fjallað um 

fræðilegan bakgrunn fjárhagsáætlunar og Beyond Budgeting hugmyndafræðina. Því næst 

verður farið yfir aðferð rannsóknarinnar sem og framkvæmd hennar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru síðan greindar með tilliti til fræðilegrar umfjöllunar. 

 Framkvæmd var eigindleg rannsókn (e. qualitative research) í formi djúpviðtala 

við þrjár íslenskar skipulagsheildir sem hafa innleitt Beyond Budgeting 

hugmyndafræðina. 

 Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Kafli eitt og tvö fjalla um fræðilegan bakgrunn 

og aðrar rannsóknir tengdar hefðbundinni tólf mánaða fjárhagsáætlun og Beyond 

Budgeting. Í kafla þrjú verður farið yfir rannsóknaraðferðina og í kafla fjögur verður 

greint frá niðurstöðum. Umræða verður tekin fyrir í kafla fimm og rannsóknarspurningum 
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svarað. Að lokum, í kafla sex, er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar sem og 

hugmyndir að nýjum rannsóknum tengdar efninu. 
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1 Fjárhagsáætlun 
Fjárhagsáætlun er áætlun sem sett er fram í fjárhagslegum tilgangi og miðast árangur við 

fyrirfram sett markmið, yfirleitt á ársgrundvelli (Hope, Brunc og Röösli, 2011). 

Fjárhagsáætlun kom fyrst fram árið 1920 og var notuð sem tæki til þess að stjórna 

kostnaði og fjárstreymi hjá stórum iðnaðarfyrirtækjum. Það var svo í kringum 1960 sem 

fjárhagsáætlunin varð að árangurstengdum mæliþætti. Fjárhagsáætlunin hélt kki aðeins 

utan um töluleg markmið heldur stýrði hún einnig atferli starfsmanna á öllum stigum 

fyrirtækisins. Í kringum 1970 var svo farið að leggja áherslu á föst fjárhagsleg markmið. 

(Hope og Fraser, 2003b) 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningar á fjárhagsáætlun sem og tilgangi 

hennar og framkvæmd. Að lokum verður farið í helstu gagnrýni á fjárhagáætlun og 

kynntar aðferðir til að bæta hana. 

 

1.1 Skilgreining fjárhagsáætlunar 
Fjárhagsáætlun er formleg framsetning á áætlunum og markmiðum skipulagsheilda sem 

nær til allra þátta starfsemi hennar yfir ákveðið tímabil (Shim, Siegel og Shim, 2011). 

Samkvæmt Hope og Fraser (2003b) inniheldur fjárhagsáætlun kostnað og tekjur ásamt 

áætlun um hvernig nýta eigi auðlindir skipulagsheildar yfir ákveðið tímabil. 

Rekstrareiningum skipulagsheildarinnar er ætlað að fara eftir þessum áætlunum 

og skila reglulega skýrslu um hvernig þeim gengur að ná hinum fjárhagslegu 

markmiðum. Ferlið við gerð áætlunar er tímafrekt og algengur tími þar til áætlun er 

endanlega samþykkt getur verið allt að fjórir mánuðir (Hope og Fraser, 2003b). 

Wallander (1999) segir fjárhagsáætlun vera spá (e. forecast) og áætlun fyrir næsta ár og í 

sumum tilfellum fyrir næstu þrjú til fimm árin. Hann segir jafnframt fjárhagsáætlun 

byggða á spá um þróun á eftirspurn, verði, gengi gjaldmiðla, launum, kostnaði og fleiri 

þáttum. Oftar en ekki eru þessar tilgátur um framtíðina gerðar af utanaðkomandi 

sérfræðingum og opinberum aðilum. Þessum upplýsingum er komið áfram til 

mismunandi deilda skipulagsheilda sem þurfa svo að draga ályktanir af þessum 

upplýsingum og byggja spár á grundvelli þeirra, ásamt því að taka inn í reikninginn 

stöðuna á viðkomandi deild sem og markaðsaðstæðum. Það veltur á öllum þessum 
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forsendum hversu nákvæm fjárhagsáætlunin verður (Wallander, 1999). Horngren, Datar 

og Rajan (2012) lýsa fjárhagsáætlun sem magnbundinni birtingarmynd af tillögum 

stjórnenda að aðgerðaráætlun fyrir ákveðið tímabil sem síðan er notuð sem hjálpargagn til 

að samræma nauðsynlegar aðgerðir við innleiðingu hennar. Þeir segja einnig að 

fjárhagsáætlun sé yfirleitt bæði fjárhagsleg og ófjárhagsleg og er leiðbeinandi fyrir 

skipulagsheildina um aðgerðir næsta tímabils. Fjárhagslegi hlutinn inniheldur væntingar 

stjórnenda um hagnað, sjóðstreymi og fjárhagslega stöðu skipulagsheildarinnar. Undir 

þessum fjárhagslegu áætlunum eru síðan ófjárhagslegar áætlanir eins og áætlun um 

framleiddar og seldar einingar, fjölda starfsmanna og fjölda nýrra vara sem fara á markað 

á komandi tímabili (Horngren o.fl., 2012). Fjárhagsáætlun snýst einnig um hvernig á að 

fjármagna þær auðlindir sem skipulagsheildin þarf á að halda (Horngren o.fl., 2012). 

Fjárhagsáætlun nýtist skipulagsheild best þegar hún er gerð í samræmi við stefnu 

hennar. Stefna skilgreinir getu skipulagsheilda í að nýta markaðstækifæri til að ná 

markmiðum sínum og stefnumótunaráætlanir eru settar fram í gegnum fjárhagsáætlun til 

langs tíma. Stjórnendur geta notað fjárhagsáætlanir til að meta áhættu og tækifæri með 

því að skoða áhrif líklegra breytinga á áætlunum eða stefnu. Stundum geta slíkar 

greiningar gefið til kynna að stjórnendur þurfi að endurmeta áætlanir sínar og jafnvel 

stefnu (Horngren o.fl., 2012).  

 

1.2 Tilgangur og framkvæmd fjárhagsáætlunar 
Samkvæmt Atkinson, Kaplan og Young (2012) er tilgangur fjárhagsáætlana að hjálpa 

stjórnendum að ráðstafa auðlindum samkvæmt fyrirframákveðinni áætlun og skammtíma 

markmiðum skipulagsheildarinnar. Þeir skipta aðal hlutverki fjárhagsáætlunar upp í fimm 

þætti, þrír undir áætlunargerð og tveir undir eftirliti.  Mynd 1 sýnir þessa fimm þætti og 

sambandið milli áætlunar og eftirlits.  
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Mynd  1. Áætlunargerð, eftirlit og hlutverk fjárhagsáætlunar (Atkinson o.fl., 2012, bls. 420) 

Samkvæmt mynd 1 þá eru fyrstu þrír þættirnir að setja skammtímamarkmið, útbúa stefnu 

til langs tíma og áætlun til skamms tíma og útbúa fjárhagsáætlun. Þessir þættir tilheyra 

áætlunargerð og snúast um að setja markmið, útfæra stefnu og stýra fjármagni næsta 

fjárhagsárs. Ráðstöfun fjármagns til deilda og sviða er byggð á áætluðum aðgerðum 

þeirra og settum skammtímamarkmiðum. Fjárhagsáætlunin er svo leið til að miðla til 

starfsmanna skammtímamarkmiðum skipulagheildarinnar. Síðustu tveir þættirnir á mynd 

1 eru að mæla árangur við fjárhagsáætlun og endurmeta markmið, stefnu og áætlun. 

Þessir þættir tilheyra eftirliti og hlutverk þeirra er að hafa áhrif á hegðun með því að setja 

takmörk um hversu miklu fjármagni megi eyða. Er það gert með því að mæla árangur við 

fjárhagsleg markmið og síðan að endurmeta markmiðin, stefnuna og áætlunina fyrir 

næsta fjárhagsár (Atkinson o.fl., 2012). Atkinson og félagar (2012) lýsa fjárhagsáætlun 

sem tæki til að spá fyrir um aðstæður en hún virkar einnig sem tæki til að hafa áhrif á 

hegðun stjórnenda í að stýra fjármagni. Fjárhagsáætlunin hjálpar einnig til við að 

samræma margþætta starfsemi skipulagsheilda, ráðstafa auðlindum og stýra sjóðstreymi. 



7	  
	  

Til dæmis sýnir hún áhrif sölu á innkaup og framleiðslu og hversu marga starfsmenn þarf 

til að sinna þörfum viðskiptavina. Hún hjálpar til við að greina samræmingarvandamál 

eins og með því að bera saman áætlun um aukna sölu og framleiðslugetu og getur þannig 

sýnt fram á hvort framleiðslugeta anni aukinni sölu og hvort til sé fjármagn til 

hráefniskaupa (Atkinson o.fl., 2012). Mynd 2 hér að neðan sýnir sambandið milli þessara 

þátta. 

 
Mynd  2. Hringrás sjóðstreymis (Atkinson o.fl. 2012, bls. 421) 

Horngren og félagar (2012) segja að fjárhagsáætlanir séu nauðsynlegur þáttur í 

stjórnun skipulagsheilda. Þegar þær eru notaðar á réttan hátt af stjórnendum munu þær 

bæta samræmingu og samskipti milli eininga hjá skipulagsheildum, mynda ramma fyrir 

frammistöðumælingar og greiða fyrir þekkingaröflun ásamt því að veita stjórnendum og 

öðrum starfsmönnum hvatningu. Samkvæmt þeim fara vel reknar skipulagsheildir í 

gegnum eftirfarandi fjögur skref við gerð fjárhagsáætlunar: 

 

1. Stjórnendur í samvinnu við fjármálastjóra skipuleggja vænta frammistöðu 

skipulagsheildar í heild sinni og frammistöðu einstakra sviða hennar. Með því að 

taka tillit til frammistöðu ársins á undan og væntanlegra breytinga í framtíðinni 

komast stjórnendur á öllum stigum skipulagsheildarinnar að sameiginlegum 

skilningi um hvers sé að vænta. 
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2. Æðstu stjórnendur leggja drög að ramma með sértækum fjárhagslegum eða 

ófjárhagslegum væntingum sem aðrir starfsmenn eiga að reyna að ná og bera 

saman við endanlega raunframmistöðu. 

3. Fjármálastjórar aðstoða stjórnendur að greina frávik í rauntölum frá áætlun eins 

og til dæmis óvæntan samdrátt í sölu. Ef nauðsyn þykir er gripið til aðgerða eins 

og til dæmis að lækka verð til að auka sölu eða að skera niður kostnað til að 

viðhalda framlegð. 

4. Stjórnendur og fjármálastjórar taka tillit til endurgjafar frá markaðnum, breyttra 

aðstæðna og þeirra eigin reynslu þegar þeir hefja skipulagningu áætlunar fyrir 

næsta tímabil. Til dæmis getur samdráttur í sölu leitt til þess að stjórnendur breyti 

einkennum vöru fyrir næsta tímabil. 

Flestar skipulagsheildir gera fjárhagsáætlanir af þremur ólíkum ástæðum; til að setja 

markmið, spá fyrir um framtíðina og til að ráðstafa auðlindum. Fjárhagsáætlunin 

inniheldur því markmið, spá um það hvernig framtíðin mun líta út, og ákvörðun um 

ráðstöfun auðlinda. En þetta eru allt mismunandi ástæður og þar af leiðandi er ekki hægt 

að steypa þeim saman í eitt þýðingarmikið ferli. Markmið segja skipulagsheildum hvað 

þær vilji að gerist, spár segja þeim hvað þær haldi að muni gerast, hvort sem þeim líkar 

það betur eða verr, og ferlið við ráðstöfun auðlinda snýst um að hámarka nýtingu þeirra á 

sem hagkvæmastan hátt (Bogsnes, 2011).   

 

1.3 Gagnrýni á fjárhagsáætlun og áætlunarferlið 
Síðustu ár hefur hin hefðbundna árlega fjárhagsáætlun sætt gagnrýni fyrir að nýtast 

skipulagsheildum illa og uppfylla ekki kröfur þeirra í vaxandi samkeppnisumhverfi 

(Hope og Fraser, 1997). Samkvæmt rannsókn Ekholm og Wallin (2000) var meirihluti 

þeirra 650 skipulagsheilda sem tóku þátt í rannsókninni ekki þeirrar skoðunar að tímabært 

væri að hætta fjárhagsáætlunargerð þrátt fyrir að vera sammála þeirri gagnrýni sem hún 

sætir. Hope og Fraser (2003b) segja að skipulagsheildir sem hafa hætt að gera 

hefðbundna fjárhagsáætlun og innleitt aðrar aðferðir til að ná markmiðum sínum sé að 

finna um heim allan og í mismunandi rekstri. Þeir segja hina hefðbundnu fjárhagsáætlun 

meðal annars hafa heftandi áhrif á skipulagsheildir þar sem hún styður við miðstýringu 

og getur jafnvel leitt til siðferðilegra rangra ákvarðana þegar hún er notuð til að þrýsta á 
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aukin afköst. Þær draga einnig úr viðbragðsflýti þannig að skipulagsheildir bregðast seint 

við breytingum í umhverfi sínu (Hope og Fraser, 2003b). Hope og Fraser (2003b) halda 

því einnig fram að helsta hindrunin fyrir breyttum stjórnunaraðferðum sé hið hefbundna 

árlega fjárhagslega áætlunarferli. Skipulagsheildir sem fara í innleiðingu á 

stjórnunaraðferðum sem eru sveigjanlegri og gera fyrirtækjum kleift að bregðast hratt og 

örugglega við breytingum lendi oft í þeirri gryfju að innleiða ekki breytingar á 

áætlunarferlinu (Hope og Fraser, 1997). Atkinson o.fl. (2012) segja að áætlunarferlið geti 

verið erfitt og tímafrekt og sumar skipulagsheildir eyði þúsundum klukkutíma yfir margra 

mánaða tímabil í að útbúa samþykkta fjárhagsáætlun. Þetta segir Schmidt (1992) einnig. 

Áætlunarferlið getur einnig leitt af sér ýmis hegðunarvandamál og einkennist af 

kerfismisnotkun (e.gaming) og fyrirtækjapólitík og bæti litlu virði við skipulagsheildina 

(Jensen, 2001). Stjórnendur geta til dæmis gefið upp áætlaðar sölutölur sem þeir vita að 

eru of lágar, til þess eins að líta vel út þegar þær eru bornar saman við rauntölur. Með 

þessum hætti lítur það svo út að skipulagsheildin hafi farið fram úr væntingum. (Atkinson 

o.fl., 2012).  

Árið 2001 gerði hópur frá viðskiptadeild í Cranfield háskólanum í Englandi greiningu 

á alþjóðlegri fjárhagsáætluargerð. Skoðaðar voru um 100 fræðibækur um efnið en ásamt 

því voru viðtöl tekin við stjórnendur frá 15 skipulagsheildum (Neely, 2001). Greiningin 

og rannsóknin á skipulagsheildunum 15 leiddi í ljós að verulegir veikleikar eru til staðar 

við hina hefðbundnu fjárhagsáætlunargerð. Megin þemað í fræðigreinum sem fjalla um 

fjárhagsáætlanir er umfangsmikil gagnrýni á hefðbundnar aðferðir við notkun þeirra. 

Rannsóknarhópurinn tók saman þau 12 atriði sem mest voru gagnrýnd í fræðunum og 

rannsókninni á skipulagsheildunum (Neely, 2001). Þessi 12 atriði eru eftirfarandi: 

1. Fjárhagsáætlanir eru kostnaðarsamar og tímafrekar. 

2. Fjárhagsáætlanir draga úr viðbragðstíma og sveigjanleika og virka oft sem 

hindrun þegar kemur að breytingum. 

3. Fjárhagsáætlanir miða sjaldan við stefnu skipulagsheilda og eru oft í andstöðu við 

hana. 

4. Fjárhagsáætlanir auka lítið við virði, sérstaklega borið saman við tímann sem fer í 

að gera þær. 

5. Fjárhagsáætlanir miðast við að skera niður kostnað en ekki að bæta virði. 
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6. Fjárhagsáætlanir auka miðstýringu. 

7. Fjárhagsáætlanir samræmast ekki netskipulagi (e. network structure) eins og 

skipulagsheildir eru að gera í auknum mæli í dag. 

8. Fjárhagsáætlanir ýta undir kerfismisnotkun og siðlausa hegðun. 

9. Fjárhagsáætlanir eru uppfærðar of sjaldan, venjulega aðeins árlega. 

10. Fjárhagsáætlanir eru byggðar á órökstuddum forsendum og ágiskunum. 

11. Fjárhagsáætlanir ýta undir sérhagsmuni sviða/deilda í staðinn fyrir að hvetja til 

samstarfs. 

12. Fjárhagsáætlanir draga úr áhugahvöt starfsfólks. 

Rannsóknin bendir til þess að stjórnendur allstaðar í heiminum séu farnir að gera sér 

grein fyrir veikleikum hefðbundna fjárhagsáætlunarferlisins og eru því farnir að leita 

leiða til að gera áætlunarferlið hagkvæmara og gagnlegra (Neely, 2001). 

 

1.4 Aðferðir til að bæta hefbundna fjárhagsáætlun og áætlunarferlið 
Í kaflanum hér að ofan var farið yfir þá helstu gagnrýni sem fjárhagsáætlunarferlið hefur 

sætt samkvæmt greiningu og rannsókn sem hópur frá Cranfield háskólanum gerði. 

Hópurinn tók einnig saman helstu aðferðir sem hafa verið kynntar til sögunnar til þess að 

bæta áætlunarferlið og munu þær verða kynntar hér að neðan: 

1. Verkþáttaáætlun (e.activity based budgeting) 

Upphaf þessarar aðferðar má rekja til kenninga um verkþáttakostnað (e. activity based 

costing) og verkþáttastjórnun (e. activity based management). Verkþáttastjórnun snýst 

um að skipuleggja starfsemi og viðskiptahætti skipulagsheilda, til að mæta þörfum 

viðskiptavina sem best. Verkþáttaáætlun byggir á þessu og reynir að tryggja að ráðstöfun 

fjármagns og auðlinda séu í samræmi við greiningu á verkþáttastjórnun.  

2. Núllgrunnsáætlun (e. zero base budgeting) 

Í stað þess að fjárhagsáætlun sé byggð á tölum fyrra árs, mælir þessi aðferð með að 

starfsemi skipulagsheilda sé skoðuð frá grunni og áætlun gerð út frá þeim upplýsingum. 

Vandamálið við þessa aðferð er hins vegar það að hún er of tímafrek til þess að hægt sé 

að endurtaka hana árlega. 

3. Rúllandi áætlun og spá (e. rolling budgets and forecasts) 
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Þessi aðferð snýst um það að gera áætlun og spá reglulega yfir árið til þess að geta 

brugðist við breyttum aðstæðum í umhverfinu. Með því að gera spá oftar og reglulega 

yfir árið verður spáin nákvæmari. 

4. Virðisstjórnun (e. value based management) 

Virðisstjórnun gengur út á þrjá megin þætti. Þessir þættir eru viðhorf, reglur og ferli. 

Nálgunin á þessari aðferð er að allar áætlanir um kostnað eigi að vera metnar út frá þeim 

verkefnum sem veita mesta virðið fyrir eigendur. Gagnrýnendur hafa haldið því fram að 

skipulagsheildir einblíni of mikið á virðismælingar í staðinn fyrir virðisstjórnun, sem 

kemur í veg fyrir að hægt sé að einbeita sér af virðisaukningu. 

5. Hagnaðar áætlunargerð (e. profit planning) 

Þessi aðferð gengur út á það að áætla um framtíðar sjóðstreymi og hagnað með því að 

skoða hvort deildir og svið búi til nægt fé, skapi efnahagslegt gildi og laði að nægar 

fjárhagslegar auðlindir fyrir fjárfestingar.  

Samkvæmt Neely (2001) hafa talsmenn þessara aðferða hér að ofan sagt að þær 

hafi að einhverju leyti gagnast þeim fyrirtækjum sem hafa innleitt þær og að ávinningur 

af innleiðingu hafi bæði verið lítill eða verulegur hvað varðar kostnað, tíma, samskipti og 

eftirlit. Hins vegar hefur gagnrýni verið sú að þessar aðferðir séu í rauninni endurhönnun 

á hinu hefðbundna áætlunarferli og vinni ekki á helstu vandamálum áætlunarferlisins 

(Neely o.fl., 2001). 

Bogsnes (2016) segir að að vandamálið við fjárhagsáætlunargerð sé aðeins partur 

af stærra vandamáli. Það er ekki nóg að innleiða nýja ferla og kerfi fyrir áætlunargerð 

heldur er þörf á heildstæðari lausn. Það er einmitt það sem Beyond Budgeting 

hugmyndafræðin bíður upp á. 
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2 Beyond Budgeting  
Beyond Budgeting er rekstrarmódel fyrir skipulagsheildir og er ætlað að leysa af hólmi 

hina hefðbundnu árlegu fjárhagsáætlun. Módelið hjálpar fyrirtækjum að bregðast hratt 

við tækifærum og ógnunum, laða að og halda í hæft starfsfólk, viðhalda framúrskarandi 

árangri, laða að sér arðbæra viðskiptavini, styðja við góða stjórnhætti, efla viðvarandi 

nýjungar og leiða til sjálfbærar virðisaukningar (Beyond Budgeting Institute, 2010). 

Upphafsmenn aðferðafræðinnar eru Jeremy Hope, Robin Fraser og Peter Bunce (Beyond 

Budgeting Institute, 2014).  

Í þessum kafla verður farið yfir upphaf Beyond Budgeting og hugmyndafræðina í 

heild sinni. Næst verður fjallað um innleiðingu breytinga og innleiðingu á Beyond 

Budgeting sem og ávinning af þeirri innleiðingunni. Því næst verða skoðaðar 

skipulagsheildir sem hafa innleitt rekstrarmódelið og mögulegan ávinning þeirra af því. 

Að lokum verður farið yfir helstu gagnrýni á Beyond Butgeting. 

 

2.1 Upphaf Beyond Budgeting 
Beyond Budgeting Round Table (BBRT) var stofnað í Bretlandi árið 1998 af Jeremy 

Hope, Robin Fraser og Peter Bunce. Jeremy Hope er höfundur margra bóka og greina um 

árangursstjórnun og forystu. Hann hefur ásamt Robin Fraser skrifað margar greinar, þeir 

unnu til verðlauna fyrir grein sína um Beyond Butgeting árið 1998 og grein þeirra Who 

Needs Budgets var birt í Harward Business Review í febrúar 2003. Bækur Jeremy Hope 

hafa verið þýddar yfir á mörg tungumál og hefur hann einni haldið fjölda fyrirlestra á 

ráðstefnum um málefni árangursstjórnunar (Beyond Budgeting Institute, 2014). Robin 

Fraser er fyrirlesari, ritöfundur og ráðgjafi. Hann vann sem stjórnendaráðgjafi (e. 

management consulting partner) fyrir PwC og hefur margra ára reynslu af 

viðskiptaáætlunum, umbóta- og sparnaðarverkefnum ásamt breytingastjórnun (Beyond 

Budgeting Institute, 2014). Peter Bunce heitinn vann um árabil að rannsóknarverkefnum 

tengdum stjórnun kostnaðar, áætlanakerfum, framleiðslu- líkönum og kerfum. Hann var 

verkfræðimenntaður og með diplóma í stjórnunarrannsóknum en hans aðal áhugasvið og 

reynsla var í rekstrarmódelum fyrir sveigjanlegar og framsæknar skipulagsheildir 

(Beyond Budgeting Institute, 2014). 
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Áður en Beyond Budgeting Round Table var stofnað gerðu þeir félagar 

rannsóknir á skipulagsheildum sem höfðu áhuga á öðrum aðferðum við gerð fjárhagsspár 

en þessar hefðubundnu árlegu áætlanir og í framhaldi af því voru samtökin stofnuð árið 

1998. BBRT er samráðsvettvangur þar sem skipulagsheildir, opinberar stofnanir og 

einstaklingar geta komið saman, deilt reynslu sinni og lært af öðrum í gegnum 

rannsóknir, fyrirlestra og umræður. Aðildarfyrirtæki eru bæði stór og smá. Sum þeirra 

byrjuð á breytingarferlinu og önnur sem hafa áhuga. Þau gera sér öll grein fyrir því að 

hefðbundin stjórnun skipulagsferla hafi vankanta og þörfin á breytingum sé raunveruleg. 

(Bogsnes, 2016). 

Markmið Beyond Budgeting samtakanna er að aðstoða skipulagsheildir við að ná 

framúrskarandi árangri í síbreytilegu umhverfi með því að breyta stjórnunarðaferðum 

sínum frá valdstjórnun (e. command and control) í að ýta undir sveigjanleika og 

valddreifingu. Helstu aðferðirnar sem samtökin notast við til að miðla upplýsingum og 

þekkingu er samskiptanet aðildarfélaganna, ráðstefnur, námskeið, ráðgjöf og fræðsla 

(Beyond Budgeting Institute, 2014). 

Fjölmargar skipulagsheildir um allan heim eru aðilar að Beyond Budgeting 

samtökunum og þar má einnig finna íslenskar skipulagsheildir (Beyond Budgeting 

Institute, 2014). 

  

2.2 Beyond Budgeting hugmyndafræðin 
Hope og Fraser skilgreina Beyond Budgeting á eftirfarandi hátt í fréttabréfi sem þeir gáfu 

út árið 2001:  

Beyond Budgeting losar hæft starfsfólk undan miðstýrðum frammistöðusamningum (e. 

top down) og gera þeim kleift að nýta þekkingu og auðlindir skipulagsheildarinnar til að 

uppfylla þarfir viðskiptavinarins og öðlast þannig samkeppnisforskot. Starfsfólk er 

verðmætasta auðlind skipulagsheilda. Við gerð fjárhagsáætlana fer meiri orka í að semja 

um ráðstöfun fjármagns en að skapa virði fyrir viðskiptavini og hlutahafa. 

Fjárhagsáætlanir eru barn síns tíma sem eru of tímafrekar í gerð og framkvæmd, eru 

kostnaðarsamar, ekki virðisaukandi fyrir skipulagsheildina og ætti að vera skipt út fyrir 

meira viðeigandi frammistöðustjórnunarmódel (Hope og Fraser, 2001, bls. 5). 
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Beyond Budgeting er hugmyndafræði sem inniheldur tólf grunngildi sem hönnuð 

hafa verið út frá reynslu yfir 25 skipulagsheilda sem gengið í gegnum ferlið að skipta út 

hinu hefðbunda áætlunarferli fyrir sveigjanlegra stjórntæki. Tilgangur 

hugmyndafræðinnar er að draga úr kostnaði sem fylgir hefbundinni áætlunargerð, 

innleiða sveigjanlegra áætlunarferli og færa ábyrgð fyrir stefnumótun og árangri til teyma 

sem eru nær viðskiptavinum (Hope og Fraser 2003a). 

Gildin tólf samanstanda af mikilvægustu forystu- og ferlagildum sem 

skipulagsheildir þurfa að tileinka sér til að fá sem mest út úr Beyond Budgeting 

hugmyndafræðinni. Reynsla skipulagsheildanna leiddi í ljós að vandamálið við 

fjárhagsáætlunargerð var aðeins partur af stærra vandamáli, það var ekki nóg að taka upp 

nýja ferla og kerfi fyrir áætlunargerð heldur var þörf á heildstæðari lausn með áherslu á 

þætti tengda forystu (Bogsnes, 2016). 

Gildin hafa þróast í gegnum árin og samtökin BBRT hafa skoðað hvernig þau 

hafa aðstoðað skipulagsheildir í að yfirstíga vandamál við áætlunargerð og styrkt þau til 

að ná betri árangri. Það hefur svo leitt til endurskoðunar á gildunum og nýjasta útgáfan 

var kynnt snemma árs 2016, sem sjá má hér að neðan (Bogsnes, Larsson, Olesen, Payer 

og Röösli, 2016).  
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Mynd  3. Íslensk þýðing á grunngildum Beyond Budgeting (Axel Guðni Úlfarsson, námskeið í Opna háskólanum 
22.febrúar 2017) 

Samkvæmt Bogsnes o.fl. (2016), Hope o.fl. (2011) og Beyond Budgeting Institute 

(2014) eru gildin útskýrð nánar á eftirfarandi hátt: 

1. Tilgangur (e. purpose) 

Fyrsta grunngildið er mjög mikilvægt. Tilgangur skipulagsheildar útskýrir fyrir starfsfólki 

af hverju það ætti að vilja starfa hjá henni. Með því að hafa djarfan og göfugan tilgang 

ásamt því að hugsa vel um starfsfólk eykur það skuldbindingu og áhuga starfsfólks á að 

leggja sig fram sem hefur þar af leiðandi jákvæð áhrif á árangur. 

2. Gildi (e. values) 

Gildi skipulagsheilda eiga að senda þau skilaboð til starfsmanna að siðlaus hegðun sem 

samræmist ekki gildunum verði ekki liðin og muni hafa afleiðingar. Það er ekki nóg að 

sammælast um göfug og góð gildi, þau skipta engu máli ef stjórnendur fara ekki eftir 

þeim sjálfir. Til að styrkja ímynd og tilgang gildanna er nauðsynlegt að stjórnendur sýni 

fordæmi og virði og fari eftir þeim og byggi einnig frammtistöðumatskerfin sín á þeim. 

Siðferði og orðspor skipulagsheildar á að vera ofar hagnaði því slæmt orðspor getur verið 
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dýrkeypt og tekið mörg ár að leiðrétta. Skipulagsheildir eiga að stuðla að 

umhyggjusamari fyrirtækjamenningu með því að færast frá valdstjórn í stjórnunarstíl sem 

stuðlar að auknum sveigjanleika og dreifingu valdsins (e. command and control). Sú 

fyrirtækjamenning mun hjálpa að ná árangri í ferlinu. 

3. Gegnsæi (e. transparency) 

Gildið gegnsæi gengur út að að upplýsingaflæði sé óheft og upplýsingar aðgengilegar 

þeim sem þurfa. Gegnsæi mun stuðla að sjálfstjórn og draga úr óæskilegri hegðun. Allir 

starfsmenn eiga að hafa aðgang að upplýsingum um stefnu, markmið og fjárhagsstöðu og 

skipulagsheildin verður að sætta sig við að trúnaðarupplýsingar geta lekið. Einnig ættu 

upplýsingar um bónusa, laun og útgjöld að vera upp á borðinu. Ekki ætti að halda 

slæmum upplýsingum leyndum heldur að segja frá þeim strax. Ekki á að refsa þeim sem 

segja sannleikann en ef aðilar leyna eða fara ranglega með upplýsingar skal það hafa 

afleiðingar. Kostnaðarupplýsingar ættu ekki að vera felumál. Ef teymin eru upplýst um 

eigin kostnað auðveldar það þeim að draga úr óþarfa kostnaði. Gott er að hafa viðmið (e. 

benchmark) sem teymin geta unnið með og einnig er mikilvægt er að geta borið saman 

kostnaðartölur milli teyma. Með þessu myndast samkeppni milli teyma um að standa sig 

vel. Gott er að kenna starfsfólki að lesa úr mælingum og skýrslum. Ef starfsfólkið skilur 

kostnað, hagnað og sjóðstreymi þá skilur það uppruna kostnaðarins og getur því frekar 

stjórnað honum og þannig skilað lægri kostnaði í heildina. Mjög mikilvægt er að allar 

upplýsingar séu réttar. Starfsólk á að geta treyst því að allar skýrslur sem það er að sækja 

séu fullkláraðar og réttar, það mun spara mikinn kostnað og tíma. 

4. Skipulagning (e organisation) 

Grunngildið skipulagning lýsir mikilvægi þess að starfsemi skipulagsheilda sé skipulögð í 

kringum ábyrg teymi. Teymin skulu vera markaðsdrifin og leggja áherslu á að auka virði 

fyrir viðskiptavininn. Teymunum er skipt í þrjá flokka: framkvæmdastjórn, stoðdeildir og 

tekjusvið. Framkvæmdastjórn eru ábyrg fyrir að útfæra stefnu, tilgang og gildi 

skipulagsheildarinnar. Hennar hlutverk er að hafa eftirlit með hinum teymunum og styðja 

þau í að hámarka árangur sinn. Þau gera það með ráðstöfun auðlinda og með því að stýra 

áhættu og eignasafni. Hlutverk stoðdeildar er að þjóna og styðja við tekjusviðin. Hlutverk 

tekjusviðs er svo að innleiða stefnu, bæta þjónustu við viðskiptavini og stuðla að bættri 

frammistöðu og sviðið á að hafa frelsi til að taka ákvarðanir sem styðja við hlutverk sitt. 
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Mikilvægt er að forðast miðstýringu þar sem hún dregur úr viðbragsflýti og mikilvægt er 

að rækta sterka samkennd þar sem rannsóknir hafa sýnt að sterk samkennd eykur þáttöku 

og bætir frammistöðu. 

5. Sjálfstæði (e. autonomy) 

Grunngildið sjálfstæði stendur fyrir að veita fólki frelsi til að taka ákvarðanir sem hafa 

áhrif á frammistöðu þeirra. Þetta mun leiða til þess að starfsmenn munu allir vinna að því 

að reyna að bæta frammistöðu teymisins, ekki aðeins fáir stjórnendur. Það er einnig 

mikilvægt að sína starfsfólki traust. Ef einhver brýtur það traust á ekki að refsa öllum 

með því að draga úr frelsi til ákvarðanatöku og setja strangari reglur. Misnotkun á trausti 

er oftar en ekki undantekning og það er mikilvægt að stjórnendur skilji að lausnin er ekki 

að refsa heildinni. 

6. Viðskiptavinur (e.customer) 

Skipulagsheildir sem ná góðum árangri hugsa fyrst og fremst um að þjóna hagsmunum 

viðskiptavinarins sem best. Hugmyndin um að tengja vinnu allra við þarfir 

viðskiptavinarins á að leiða til enn frekari árangurs. Skipulagsheildir sem hafa náð góðum 

árangri ganga svo langt að segja að verkefni sem ekki tengjast því að þjóna þörfum 

viðskiptavinarins eigi ekki rétt á sér. Forðast á verkefni sem geta leitt til 

hagsmunaáreksturs gagnvart viðskiptavinum. Hér má til dæmis nefna einstaklings 

sölubónusa. Hugsanlegt er að sölumanneskjan muni reyna allt til að selja 

viðskiptavininum ákveðna vöru eða þjónustu og hugsa ekki um hans hagsmuni ef hún fær 

bónus fyrir söluna 

7. Taktur (e. rhythm) 

Til að tryggja lipurð, mikilvægi, skilvirkni og hagkvæmni innan skipulagsheildarinnar 

ætti að hanna ferla tengdri stjórnun í takt við þarfir rekstursins. Oftar en ekki eru þessir 

ferlar hannaðir í kringum almanaksárið en þeir eiga að vera sveigjanlegir svo 

skipulagsheildin sé fær um að bregðast við óvæntum aðstæðum. Almannaksárið á við 

þegar kemur að skattskilum og reikningsskilum en það hentar alls ekki öllum rekstri að 

hanna ferlana eftir almanaksárinu. Stjórnunarferlar eins og markmiðsetning, ráðstöfun 

auðlinda, frammistöðumælingar og spár eiga að vera í takt við þarfir rekstursins en ekki í 

takt við almannaksárið. 
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8. Markmið (e. targets) 

Skipulagsheildir eiga að setja sér metnarfull og hlutfallslega markmið en ekki föst 

skammtímamarkið því þau geta einfaldlega leitt til verri frammistöðu í umhverfi þar sem 

óvissa er mikil og breytingar hraðar. Það er lítið gagn í því að setja sér markmið um að 

vaxa um fimm prósent milli ára ef markaðurinn er að vaxa um tíu prósent. 

Skipulagsheildir sem hafa fært sig frá því að setja föst markmið yfir í hlutfallsleg hafa 

náð betri árangri þar sem teymin eru tilbúin til að setja sér metnaðarfyllri markmið en 

áður. Innihaldsrík markmið eru þau sem leggja áherslu á stefnu frekar en nákvæmni í 

fjárhagslegum mælikvörðum og þau ætti að tengjast tilgangi skipulagsheildarinnar. 

Til að efla þátttöku starfsmanna ættu teymin að geta sett sér sín eigin markmið en þau 

verða að skilja að markmiðin verði ekki notuð sem grunnur að frammistöðumælingu. 

Hugmyndin er að fá fram metnaðarfull markmið með því að hvetja til nýsköpunar og 

árangursbreytinga og tryggja þarf að framkvæmdastjórn styðji slíkt 

markmiðasetningarferli. Skipulagsheildir ættu að varast miðstýrða markmiðasetningu (e. 

top down) því það dregur úr þátttöku starfsmanna og ætti því að vera undantekning frekar 

en regla. Nota á jafningjasamanburð sem áskorun og hvatningu og ekki detta í þá gryfju 

að dæma og kenna um. Einnig er mikilvægt að jafnvægi sé milli innri samkeppni og 

samvinnu og að ekki skapist samkeppni um viðskiptavininn. Wallander (1999) segir að 

að skipulagsheildir sem hafa hærri ávöxtun en sambærilegar skipulagsheildir í sama geira 

muni lifa af og að alvöru markmið séu hlutfallsleg en ekki bara einhver upphæð og eigi 

að snúast um að arðsemi fjármagns sé hærra en hjá öðrum í sama geira. 

9. Áætlanir og spár (e. plans and forecasts) 

Þetta gildi er líklega það sem vekur fyrst áhuga hjá skipulagsheildum og verður til þess 

að þær fara í innleiðingu á hugmyndafræðinni. Gildið gengur út á að áætlanir og spár eiga 

að vera samfellt og óhlutdrægt ferli en ekki árlegt pólitískt ferli. Áætlanir og spár eru 

ólíkar markmiðasetningu og ættu því að vera sér ferli. Of oft úbúa skipulagsheildir árlega 

fjárhagsáætlun sem inniheldur bæði markmið og nákvæma áætlun fyrir næsta ár ásamt 

spá um hagnað, sjóðstreymi og fleira. Þessi atriði þjóna mjög ólíkum tilgangi, markmið 

ættu sem dæmi að vera metnaðarfull á meðan spá á að vera raunsæ. Þetta er aðal ástæðan 

fyrir því að hinu árlega áætlunarferli ætti að skipta upp í þrjú aðskilin ferli; markmið, spá, 

ráðstöfun auðlinda. 
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10. Auðlindir (e. resource allocation) 

Það er algengur misskilningur að kostnaður sé ekki talinn mikilvægur í Beyond 

Budgeting hugmyndafræðinni og skipulagsheildir geti eytt eins þær vilja. Þetta er alls 

ekki raunin og þvert á móti þá er kostnaður talinn mjög mikilvægur og því ekki æskilegt 

að honum sé stjórnað í gegnum fyrirfram ákveðna úthlutun eins og gert er í hefðbundna 

fjárhagsáætlun. Kostnaði er hægt að stjórna á mjög skilvirkan hátt og leggur Beyond 

Budgeting til nokkra valkosti sem hægt er að beita sem leiða til meiri sjálfsstjórnar og 

sveigjanleika og fer það eftir aðstæðum og tegund reksturs hvaða valkostur er valinn. 

Þetta getur til dæmis verið að leggja meiri áherslu á þróun kostnaðarhlutfalla yfir lengri 

tíma (e. trend lines), áherslu á stjórnun kostnaðarhvata (e. cost drivers) í stað 

frávikagreininga milli raunkostnaðar og áætlunar. Til að nýta takmarkaðar auðlindir 

skipulagsheildarinnar sem best ætti að skapa kostnaðarvitund hjá starfsfólki ásamt skýrri 

stefnu og gildum. Tilgangurinn er ekki að halda kostnaði alltaf í lágmarki heldur að 

forðast kostnað sem ekki er virðisaukandi fyrir skipulagsheildina. 

11. Frammistöðumat (e. performance evaluation) 

Mikilvægasti þátturinn í þessu gildi er að tilgangur frammistöðumats á að vera að veita 

þekkingu svo einstaklingurinn geti vaxið og blómstrað í starfi og því ætti endurgjöf að 

vera regluleg. Mælingar koma oft við sögu þegar frammistaða er metin en til að 

frammistöðumat sé sanngjarnt má ekki eingöngu horfa á mælieiningar og þá sérstaklega 

þegar mælt er við fyrirfram sett markmið því aðstæður geta hafa breyst síðan markmiðin 

voru sett. Það er nauðsynlegt að meta einnig þá frammistöðu sem ekki er mælanleg því 

það skapar umhverfi fyrir metnaðarfullri markmiðasetningu. Hvert teymi á að vera ábyrgt 

fyrir sinni frammistöðu og vera sammála um þá þætti sem á að mæla og meta. Þegar 

skipulagsheildir færa sig frá því að setja föst markmið í að setja hlutfallslega markmið þá 

breytist einnig það að stjórnendur meti frammistöðu við áætlun í jafningasamanburð. 

Annar mikilvægur þáttur í þessu gildi er að frammstöðumat á ekki eingöngu að vera fyrir 

hvatakerfin en næsta og síðasta gildið fer dýpra í þá hugsun. 

12. Umbun (e. rewards) 

Umbun getur verið í ýmsum formi til dæmis: viðurkenningar, bónusgreiðslur, 

stöðuhækkun og svo framvegis en þetta grunngildi fjallar um fjárhagslega hvata eins og 
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bónusgreiðslur. Þegar fjárhagshvatar eru notaðir er mikilvægt að stjórnendur átti sig á að 

góð frammistaða snýst á endanum um að sigra í samkeppni en föst árleg markmið geta 

verið villandi ef markaðurinn breytist hraðar en markmiðin sem eru notuð. Þetta á því við 

um grunngildin markmið, frammistöðumat og umbun, en þau tengjast öll þegar kemur að 

umbun. Þess vegna ættu mælikvarðar og markmið að taka mið af þessu og vera tengd 

markaðsaðstæðum í stað fastra tölulegra markmiða. Umbun ætti að vera byggð á 

sameiginlegum árangri skipulagsheildarinnar í heild sinni í stað einstaklingsbónusa. Í 

mörgum tilfellum geta einstaklingsbónusar virkað mjög vel en það á aðallega við þegar 

magn skiptir meira máli en gæði, ekki er þörf á mikilli samvinnu og verkefni eru einföld 

og endurtakanleg. En í flóknu viðskiptaumhverfi flestra skipulagsheilda í hinum vestræna 

heimi er samvinna eitt mikilvægasta verkfærið til að bregðast við háu flækjustigi og 

viðhalda gæðum. Þess vegna virka sameiginlegir hvatar betur í slíku umhverfi. 

2.3 Innleiðing breytinga 
Árangursrík breytingastjórnun veltur á því hvernig stjórnendum tekst að halda andstöðu í 

lágmarki og hvetja til viðurkenningar og stuðnings (Coetsee, 1999). 

Samkvæmt Kotter (1996) eru margar ástæður fyrir því að innleiðing breytinga 

mistekst þó að vitað sé að að þeirra sé þörf. Þrátt fyrir að vitað sé að kostnaður sé of hár, 

gæði vörunnar ábótavant og að ekki sé verið að mæta kröfum viðskiptavina nægilega vel 

þá geta breytingar samt sem áður tafist vegna þröngsýnnar fyrirtækjamenningar, 

íþyngjandi skrifræðis, skorts á trausti, skorts á samvinnu, hrokafulls viðhorfs, skorts á 

forystu frá millistjórnendum og hræðslu við það óþekkta. Þegar skipulagsheildir fara í 

breytingar þarf að takast á við vandamál sem þessi á skilvirkan og hátt. Kotter (1996) 

kynnti til sögunnar líkanið átta skref til breytinga. Líkanið samanstendur af átta skrefum 

sem skipulagsheildir þurfa að fara í gegnum til að breytingar verði árangursríkar. Þessi 

skref samkvæmt Kotter (1996) eru:  

1. Skapaðu krísu 

• Kannaðu markaðsaðstæður og stöðu gagnvart samkeppnisaðilum 

• Látið hópinn vinna eins og teymi 

2. Myndið sterk teymi 

• Setjið saman hóp sem hefur nægt vald til að leiða breytingar 
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• Látið hópinn vinna eins og teymi 

3. Þróið sýn og stefnu 

• Skapið sýn til að styðja við breytingarnar 

• Myndið stefnu til þess að komast að sýninni 

4. Komið sýninni til skila 

• Notið alla möguleika sem eru til að miðla sýninni og stefnunni í sífellu 

• Látið teymið sýna með dæmum hvernig breytingarnar munu líta út 

5. Virkjið sem flesta til breytinga 

• Hjálpið við að yfirstíga hindranir 

• Breytið kerfum eða skipulagi sem koma í veg fyrir breytinguna 

• Hvetjið til áhættusækni og óhefðbundinna hugmynda, aðferða og nýjunga 

6. Stefnið að litlum sigrum 

• Skipuleggið verkefnið þannig að hægt sé að ná auknu hagræði eða “litlum 

sigrum” 

• Fagnið á sýnilegan hátt og verðlaunið fólki fyrir litlu sigrana 

7. Dragið saman ávinning og útvikkið verkefnið 

• Nýtið aukinn trúverðugleika til að útvíkka breytingar á allt kerfið, skipulag 

og stefnumál sem ekki eru í samræmi við sýn verkefnisins 

• Ráðið, veitið stöðuhækkun og þróið fólk sem getur innleitt sýnina 

• Endurnýjið ferlið með nýjum verkefnum, þemum og hvötum til breytinga 

8. Festið breytingarnar í sessi í menningu skipulagsheildar 

• Bætið frammistöðumat með áherslu á viðskiptavini og framlegð, betri 

forystu og betri stjórnun 

• Komið í orð sambandinu á milli bættrar hegðunar og árangri 

skipulagsheildarinnar 

• Tryggið að forysta fái þjálfun til að viðhalda breytingunum 

Fyrstu fjögur skrefin í umbreytingarferlinu, að skapa krísu, mynda sterk teymi, þróa 

sýn og stefnu og koma sýninni til skila ganga út á það að breyta viðvarandi ástandi. Skref 

fimm til sjö að virkja sem flesta til breytinga, stefna að litlum sigrum og draga saman 
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ávinning og útvíkka verkefnið og kynna til sögunnar nýja starfshætti. Skref átta festir svo 

breytingarnar í menningu skipulagsheildarinnar. 

Samkvæmt Hope (2006) eru breytingar á fjármálastarfsemi og aðferðum tengdum 

frammistöðumælingum ávallt á ábyrgð fjármálasviðs sem leitt er af fjármálastjóra 

skipulagsheildar. Hann segir einnig að yfirfæra árangursríkt breytingaferli frá einni 

skipulagsheild til annarar er ekki auðvelt og ekki vænlegt til árangurs. Hver og ein 

skipulagsheild verður að fara þá leið sem hentar þeim best. Hope (2006) hefur tekið 

saman sjö mikilvæga þætti sem fjármálastjóri þarf að hafa í huga við innleiðingu 

breytinga. Þessir þættir eru byggðir á reynslu margra skipulagsheilda og má þar nefna 

sem dæmi, World Bank og American Express og verða kynntir hér fyrir neðan: 

1. Flytja sannfærandi mál fyrir væntanlegum breytingum 

2. Setja stefnumiðuð markmið 

3. Afla stuðnings frá lykil aðilum 

4. Leiða innleiðingu í samvinnu við rekstarsvið 

5. Forðast mikið flækjustig við innleiðingu 

6. Gera litla áfanga og sigra sýnilega 

7. Halda þolinmæði og viðhalda skriðþunga breytinganna 

Flestir þeir sem leiða breytingar læra á fyrstu stigum ferlisins að ekki verður öllu 

breytt strax. Hindranir sem tengjast fyrirtækjamenningu er til dæmis mjög erfitt að 

fjarlægja og verður ekki gert fyrr en árangur af breytingum er orðin nokkuð skýr. Flest 

umbreytingarverkefni eru stefnumiðuð frekar en að vera fyrirfram ákeðin leið og 

leiðtogar munu fá reynslu og læra eftir því sem ferlinu miðar (Hope, 2006). 

 

2.4 Innleiðing Beyond Budgeting 
Samkvæmt Max (2005) hefur reynsla skipulagsheilda sem innleitt hafa Beyond 

Budgeting hugmyndafræðina sýnt að skipulagsheildir nota mismunandi aðferðir við 

innleiðingu breytinga og leggja mismunandi áherslu á hver upphafspunktur 

breytingaferlisins á að vera. Einnig var munur milli skipulagsheilda á því hvernig 

breytingunum var stjórnað og hefur reynslan sýnt að til að breytingarferli verði 

árangursríkt verður að sníða það að menningu skipulagsheildarinnar (Max, 2005). Þegar 

skipulagsheildir fara í breytingar eins og innleiðingu á Beyond Budgeting er algengast að 



23	  
	  

eftirfarandi þrír áhrifavaldar leiði breytingarnar (Hope og Fraser, 2001). Sá fyrsti er 

framsýni leiðtoginn sem annaðhvort gengur til liðs við skipulagsheildina með breytingar í 

huga eða að hann sannfærist um að Beyond Budgeting er nauðsynlegt til að styðja við 

framtíðasýn skipulagsheildarinnar. Þessir leiðtogar eru öflugir styrktaraðilar. Sá næsti er 

hátt setti bakhjarlinn, yfirleitt forstjórinn eða fjármálastjórinn. Þeir líta á Beyond 

Budgeting sem tækifæri til að stjórna skipulagsheildinni betur og stýra mögulegum 

auðlindum sem þarf til að verkefnið klárist. Sá þriðji er talsmaður breytinga sem verður 

fyrst að selja hugmyndina til hugsanlegra styrktaraðila áður en þeir geta virkjað fólk til að 

samþykkja breytingarnar. Þeir sjá Beyond Budgetin sem tækifæri til að færa 

skipulagsheildina frá yfirþyrmandi adrúmslofti sem frammistöðusamingar búa til. Þeir 

þurfa að sannfæra háttsettu bakhjarlana og fá umboð til að keyra verkefnfið áfram (Hope 

og Fraser, 2001). 
Samkvæmt Hope og Fraser (2001) er gott fyrir skipulagsheildir sem hyggjast hefja 

innleiðingu á Beyond Budgeting að skipta ferlinu upp í þrjá áfanga:  

• Setja niður framtíðarsýn skipulagsheildarinnar 

• Hanna og hefja innleiðingaferlið 

• Yfirfærslu á ábyrgð 

Áður en vinna við fyrsta áfanga er hafin er nauðsynlegt að kynna breytingarnar og fá 

samþykki helstu áhrifavalda til að tryggja aðgengi að auðlindum. Ný framtíðarsýn 

skipulagsheildana er síðan mótuð í takt við hugmyndafræði og grunngildi Beyond 

Budgeting. Framtíðarsýnin á einnig að innihalda áætlun um innleiðingarferlið og hvaða 

auðlindir þarf til að hún gangi sem skildi. Næst þarf að fá samþykki æðstu stjórnenda og 

sjórnar skipulagsheildarinnar fyrir þessari nýju framtíðarsýn og áætlun. Mjög nauðsynlegt 

er að fá samþykki forstjóra og fjármálastjóra því svona umfangsmiklar breytingar eins og 

Beyond Budgeting, er ekki hægt að innleiða í óþökk þeirra. Áfangi númer tvö snýst um 

að hanna og innleiða nýja ferla og kerfi sem síðan taka við af þeim gömlu, þar á meðal 

fjárhagsáætlunarferlið. Það er vanalega á ábyrgð fjármálastjóra að leiða þennan áfanga. 

Í þriðja og síðasta áfanganum er vinna hafin við að færa hluta af ábyrgð frá yfirmönnum 

til starfsmanna. Nýja kerfið er einnig notað til að sýna teymum hvernig þau eru að standa 

í samanburði við sambærileg teymi samkeppnisaðila. Í þessum áfanga fer einnig fram 
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þjálfun starfsfólks með það að markmiði að auka færni sem síðan mun stuðla að betri 

árangri skipulagsheildarinnar (Hope & Fraser, 2001). 

Í bók sinni Implementing Beyond Budgeting sem gefin var út árið 2016 hefur Bjarte 

Bogsnes tekið saman nokkur atriði um hvað gott er að hafa í huga þegar skipulagsheildir 

fara í innleiðingu á Beyond Budgeting. Þessi atriði eru byggð á reynslu 

skipulagsheildanna Borealis og Statoil við innleiðingu Beyond Budgeting. Hann áréttar 

samt sem áður að ekki er til uppskrift til að fara eftir, skipulagsheildir eru misjafnar og 

eitt getur ekki gengið yfir alla og því verður hver og ein að velja það sem þeim hentar 

best. Eftirfarandi eru þau atriði sem Bogsnes (2016) tók saman: 

• Greina þau vandamál sem eru til staðar og hvernig er áætlað að leysa þau. Fá 

samþykki áhrifavalda fyrir væntanlegum breytingum og kynna væntanlegar 

breytingar innan skipulagsheildarinnar. 

• Vinna markvisst gegn andstöðu og halda henni í lágmarki. Öllum breytingum 

fylgir andstaða en Bogsnes (2016) vill meina að andstæðingum Beyond 

Budgeting megi skipta í tvo flokka. Stærri hópurinn eru þeir sem sýna andstöðu 

því þeir skilja ekki nægilega vel hvað hugmyndafræðina gengur út á og hvaða 

ávinning hún getur veitt skipulagsheildinni. Sá seinni er minni en þar er að finna 

þá sem sýna humyndafræðinni mikla andstöðu. Þeir skilja vel út á hvað hún 

gengur en einfaldlega vilja ekkert með hana hafa. Þeir trúa því að lausnin við 

vandamálum séu enn nákvæmari spár og áætlanir og stjórnunarstíll frá toppi og 

niður (e. top down). 

• Hannið innleiðingarferlið og skipuleggið innleiðingu um 80% (e. Design to 80% 

and jump). Það er ekki hægt að skipuleggja allt til fulls og innleiða án vandamála. 

Það er alveg öruggt að upp muni koma áskoranir og vandamál við innleiðingu en 

óvissan snýst og hvar og hvenær. Gott er að gera áhættumat og vera viðbúin og 

geta brugðist hratt og örugglega við því óvænta. 

• Innleiðið virka kostnaðarvitund því það er mikilvægt að vita hvernig er verið að 

nota takmarkað fjármagn og auðlindir og nauðsynlegt að skipulagsheildir hámarki 

nýtingu auðlinda sinna. 

• Mikilvægt er að byrja ekki eingöngu á því að taka upp rúllandi spá. Margar 

skipulagsheildir kjósa að byrja eingöngu á þessu skrefi en hugsa ekki um það 
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hvernig á að taka á hinum tveimur tilgöngum áætlunargerðar, markmiðasetningu 

og ráðstöfun auðlinda. Þessir þættir mega ekki vera partur af spáferlinu þar sem 

þeir þjóna ólíkum tilgangi og eiga þarf af leiðandi að vera sér ferli eins og fram 

kemur í grunngildum Beyond Budgeting. 

• Innleiðingarferlið er gott að vinna í samvinnu með mannauðssviði og tölvudeild. 

Samvinna með mannauðsteymi er nauðsynleg til að innleiða nýtt 

frammistöðumatskerfi og einnig til að fræða starfsfólk skipulagsheildanna um þær 

umfangsmiklu breytingar sem í vændum eru. Eins og gefur að skilja er samvinna 

með tölvudeild einnig mikilvæg til að innleiða ný kerfi og nýjar og sveigjanlegar 

hugmyndir sem fylgja Beyond Budgeting. Valdstjórnun (e. command and control) 

verður ekki útrýmt með valdstjórnun. Beyond Budgeting gengur meðal annars út 

á að skipulagsheildir færi sig frá stjórnháttum sem ganga út á valdstjórnun og taki 

upp sveigjanlegri stjórnhætti með valddreifingu. Þetta er mikilvægt að hafa í huga 

við innleiðingu, ekki reyna að stýra fólki með valdi og of fastmótuðum og 

nákvæmum áætlunum. 

• Varast skal að verða bókstafstrúi (e. fundamentalist). Ekki setja boð og bönn við 

því að starfsfólk haldi í gamlar aðferðir fyrst um sinn á meðan það aðlagast nýrri 

aðferð, með tímanum lærir starfsfólkið að treysta nýju aðferðum. 

• Varast skal að falla í gildrur árangursmiðaðs skorkorts. Árangursmiðað skorkort 

er oft ofarlega á lista skipulagheilda yfir nýjar aðferðir til að koma í stað 

fjárhagsáætlana. Ef þessi aðferð er notuð ranglega getur hún valdið meiri skaða en 

fjárhagsáætlunin sjálf. 

• Bylting eða framþróun. Það má segja að innleiðing Beyond Budgeting sé frekar 

framþróun en bylting. Breytingarnar eiga sér ekki stað á einni nóttu heldur er þetta 

ferli um breyttan stjórnunarstíl og hugsunarhátt innan skipulagsheildarinnar sem 

getur tekið langan tíma að breyta og fá stjórnendur til að skilja og að lokum 

samþykkja. 

Eins og nefnt hefur verið áður er ekki til uppskrift af innleiðingarferlinu og því er 

ekki hægt að segja að einhver ein aðferð sé betri eða réttari en önnur. Skipulagsheildir 

velja þá aðferð sem hentar þeirra rekstri og aðstæðum sem best (Bogsnes, 2016). 
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2.5 Ávinningur af innleiðingu Beyond Budgeting 
Beyond Budgeting samtökin hafa greint reynslu skipulagsheilda sem innleitt hafa 

hugmyndafræðina og tekið saman helsta ávinning þeirra (Beyond Budgeting Institute, 

2014). Þessir þættir eru: 

1. Viðbragðflýti 

Þær skipulagsheildir sem hafa innleitt Beyond Budgeting starfa með meiri hraða og 

einfaldleika en áður. Einfaldleiki fæst með því að draga úr flækjustigi í rekstri og einfalda 

stjórnunarferla. Það er gert með því að gefa framlínufólki meiri ábyrgð og svigrúm innan 

ákveðinna marka til að bregðast við beiðnum viðskiptavina. Að gera stefnu að opnu 

sveigjanlegu og samfelldu ferli er lykilatriði ef skipulagheildir vilja auka viðbragðsflýti 

og geta brugðist hratt og örugglega við tækifærum og ógnunum í umhverfi sínu. Til að ná 

árangri með ofangreindar aðferðir þarf að eyða skrifræði sem enn í dag er dragbítur fyrir 

margar skipulagsheildir (Beyond Budgeting Institute, 2014). 

2. Skapandi umhverfi 

Í Beyond Budgeting skipulagsheildum vinnur fólk saman í opnu og skapandi 

starfsumhverfi og starfsfólk nýtur meira sjálfræðis í störfum sínum. Með því að hætta að 

veita einstaklingum umbun byggða á föstum fjárhagslegum markmiðum og í staðin að 

veita hópum umbun byggða á hutfalslegum markmiðum miðað við jafningja skapast gott 

andrúmsloft og starfsumhverfi sem byggir upp traust milli starfsmanna og eykur 

samvinnu og upplýsingaflæði (Beyond Budgeting Institute, 2014). 

3. Lægri kostnaður 

Með því að sjá sambandið milli birgja og viðskiptavinar sem heildstætt ferli mun fólk 

bregðast við kröfum um úrbætur í gæðum og kostnaði. Með því að uppræta það hugarfar 

sem fylgir hefðbundnum fjárhagsáætlunum um fastmótaða áætlun á kostnaði mun 

myndast hvati hjá starfsfólki til að gagnrýna fastan kostnað og það fer að leita sjálfbærra 

leiða til að draga úr kostnaði til langs tíma. Rekstarstjórar og framlínustarfsfólk munu 

fara að byggja beiðnir um fjármagn eftir þörfum í stað þess að líta á það sem réttindi. Að 

spyrja þeirra einföldu spurningar, “Eykur þetta virði fyrir viðskiptavininn?” getur 

útilokað óþarfa vinnu og beiðni um fjármagn (Beyond Budgeting Institute, 2014). 

4. Meiri tryggð viðskiptavina 
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Beyond Budgeting skipulagheildir skapa sér samkeppnisforskot með meiri 

viðskiptatryggð. Þetta gera þau með því að setja viðskiptavininn í fyrsta sæti og sníða 

ferla með það í huga að auka virði og mæta þörfum viðskiptavinarins. Til að geta brugðist 

hratt og örugglega við beiðnum viðskiptavina hefur framlínufólk heimild til að taka 

ákvarðanir (Beyond Budgeting Institute, 2014). 

 

2.6 Beyond Budgeting skipulagsheildir 
Margar skipulagsheildir í mismunandi rekstri um heim allann hafa innleitt Beyond 

Budgeting hugmyndafræðina (Beyond Budgeting Institute, 2014). Helsta átæðan fyrir því 

að skipulagsheildir fara í innleiðingu á hugmyndafræðinni er óánægja með hefðbunda 

fjárhagsáætlunargerð (Bogsnes, 2016). 

Í rannsókn Bourmistrov og Kaarboe (2013) kemur fram að báðar 

skipulagsheildirnar í þeirri rannsókn fóru að kynna sér Beyond Budgeting vegna óánægju 

með hið hefðbunda fjárhagsáætlunarferli og vildu breyta núverandi rekstrarmódeli. Hjá 

báðum skipulagsheildum leiddi innleiðing á Beyond Budgeting rekstramódelinu til 

breytinga á hugarfari og hegðun með metnarfyllri markmiðasetningu, raunhæfu spáferli 

og betri ráðstöfun auðlinda.  

Ein þeirra skipulagsheilda sem innleitt hafa Beyond Budgeting er danska 

fyrirtækið Coloplast (Hope og Bunce, 2010). Fyrirtækið þróar og framleiðir vörur og 

þjónustu fyrir fólk með meltingarfærasjúkdóma. En það var árið 2008 sem fyrirtækið átti 

í miklum vandræðum og nýr fjármálastjóri og forstjóri tóku við að þeir hófu þá vegferð 

að innleiða Beyond Budgeting og hófust handa við að draga úr kostnaði og endurhanna 

stefnu fyrirtækisins (Hope og Bunce, 2010). Síðan þá hefur orðið viðsnúningur á rekstri 

fyrirtækisins samanber ársreikninga þeirra undanfarin ár en ekki er hægt að fullyrða að 

það sé eingöngu innleiðingu Beyond Budgeting að þakka. Árið 2008 þegar Coloplast hóf 

innleiðingu var rekstrarhagnaður þess 12% af sölu. Ári seinna var sama hlutfall komið í 

16% og hélt svo áfram að hækka ár hvert þar til það náði 33% árið 2014. (Coloplast, 

e.d.). 

 Norska olíu og gasfyrirtækið Statoil hefur einnig innleitt Beyond Budgeting. 

Statoil er stærsta fyrirtæki Skandinavíu með 31 þúsund starfsmenn og starfsemi í 41 landi 

(Hope, 2008). Það var árið 2005 sem stjórn félagsins tók ákvörðun um að hætta formlegri 



28	  
	  

fjárhagáætlunargerð og innleiða í staðinn Beyond Budgeting hugmyndafræðina. Þremur 

árum seinna var innleiðing enn í gangi og á réttri leið og stjórnendur voru farnir að gera 

sér grein fyrir því að föstum markmiðum þarf að útrýma til að fá sem mest út úr 

hugmyndafræðinni. Félagið hefur einnig lært ýmislegt á þessari vegferð. Til dæmis var 

ekki reynt að innleiða staðlað (e.one-size-all) kerfi fyrir allt félagið. Mismunandi svið 

félagsins þurfa að hugsa um aðferðafræðina út frá sínum eigin forsendum og taka upp 

þær aðferðir sem henta þeirra þörfum í hvert skipti. En á sama tíma er þess gætt að 

breytingarnar séu allar í samræmi við sýn Statoil. Innleiðingin er meira í líkingu við 

vegferð að nýjum uppgvötunum og lærdómi en hefðbundið, miðstýrt 

umbreytingaverkefni (Hope, 2008). 

 Handelsbanken í Svíþjóð er líklega þekktasta og elsta dæmið um fyrirmyndar 

Beyond budgeting fyrirtæki en það var árið 1970 sem þáverandi forstjóri þess ákvað að 

gera róttækar breytingar á stjórnháttum þess, meðal annars að hætta alfarið að gera 

árlegar fjárhagsáætlanir. Í stað árlegra markmiða var ákveðið að bankinn skyldi stefna að 

því að skila betri ávöxtun eiginfjár en meðaltal samkeppnisaðila. Árangurinn lét ekki á 

sér standa en bankinn hefur náð markmiðinu óslitið undanfarin 40 ár og er í dag einn af 

stærstu viðskiptabönkum Skandinavíu og elsta fyrirtækið á sænska hlutabréfamarkaðnum 

(Olesen, 2013). Árið 1970 átti Handelsbanken sem þá var stærsti viðskiptabanki í Svíþjóð 

í miklum vandræðum, hagnaður var lítill og bankinn átti einnig í útistöðum við yfirvöld. Í 

kjölfarið af þessum vandræðum hætti forstjóri bankans störfum og Jan Wallander var 

ráðinn til starfa sem nýr forstjóri en hann hafði þá unnið í 10 ár sem útibústjóri fyrir 

Sundsvallbanken í norður Svíþjóð. Stefna bankans hafði hingað til verið sú að vera 

stærsti banki Skandinavíu sem hann var og því kepptist bankinn við að safna 

viðskiptavinum til að stækka enn frekar. Stefnunni var breytt og nýja stefnan var sú að 

bankinn ætlaði að verða arðbærasti og besti viðskiptabanki Svíþjóðar og því markmiði 

átti að ná með því að vera með lægsta kostnaðinn af bönkum Svíþjóðar. Mikilvægur 

þáttur í nýrri stefnu var einnig að stofna hagnaðarhlutdeildarkerfi fyrir starfsmenn sem 

byggði á arðsemi bankans í samanburði við aðra banka. Þar sem bankanum hefur vegnað 

svona vel hefur þessi hagnaðarhlutdeild orðið að töluverðum upphæðum hjá 

starfsmönnum en þessi upphæð er síðan greidd út þegar starfsmenn fara á eftirlaun. Á 

þessum tíma hafði bankinn einnig hafið innleiðingu á mjög þróuðu fjárhagsáætlunarkerfi, 



29	  
	  

þeirri vinnu var hætt og síðan þá hefur ekki verið nein fjárhagsáætlunargerð hjá 

bankanum (Wallander, 1999). Síðan Wallander tók við forstjórstöðu bankans hefur 

fyrirtækið ekki gert fjárhagsáætun og ekki er formlegt ferli fyrir markmiðasetningu. Í 

staðinn snýst öll starfsemi bankans um að bæta árangur allra sviða út frá samanburði við 

önnur sambærileg svið bæði innri og ytri. Til þess eru notaðir mælikvarðar eins og 

arðsemi eiginfjár, kostnaðarhlutföll og hagnaður á hvern starfsmann. Að vera betri en 

samkeppnisaðilinn er hjartað í stefnu Handelsbanken. Til að framkvæma stefnuna hefur 

bankinn breytt nokkrum lykilþáttum í stjórnunaraðferðum sínum. Til að mynda reka 

útibústjórar útibúin sem sér einingu með miklu frelsi og ákvörðunarvaldi. Þeir ráða því 

hvaða þjónustu þeir bjóða viðskiptavinum sínum, hvaða þjónustu þeir kaupa og stýra 

starfsmannaþörf. Fljótlegt og opið upplýsingakerfi miðar að því að mæla öflun og 

brottfall viðskiptavina ásamt framleiðni og arðsemi viðskiptavina og útibúa. Stjórnendur 

er hvattir til að taka ákvarðanir og leiðrétta mistök og æðstu stjórnendur grípa aðeins inn í 

ef ítrustu nauðsyn krefur. Ávinning af breytingunum er að gæta hvarvetna í fyrirtækinu. 

Starfmannaánægja er mikil og starfsmannavelta er mjög lítil. Bankinn er orðinn 

eftirsóttur vinnustaður og hefur laðað að sér hæft starfsfólk umfram önnur 

þjónustufyrirtæki í Svíþjóð. Það eru ekki launin sem ungt hæfileikaríkt fólk sækist eftir 

heldur er það ábyrgðin sem stjórnendum innan fyrirtækisins er veitt. Hröð 

ákvörðunartaka og vöru og þjónustuframboð sniðið að þörfum viðskiptavina hefur leitt til 

mikillar ánægju viðskiptavina sem er eitt það hæsta meðal þjónustufyrirtækja í Svíþjóð 

og kvartanir eru einnig meðal þess lægsta sem þekkist í þeim geira. Kostnaður hjá 

bankanum er sá lægsti meðal allra banka í Svíþjóð og ástæðan meðal annars sú að stöðugt 

er verið að rýna kostnað. Afskriftir og vanskil eru einnig lítil sem má að stórum hluta 

rekja til þess að útlánaábyrgð liggur hjá framlínustarfsfólki sem þekkir viðskiptavininn 

best (Hope og Fraser, 2000).  

Bjarte Bogsnes stjórnarformaður Beyond budgeting samtakanna hefur starfað hjá 

Statoil í mörg ár og leiddi innleiðinguna þar. Hann hefur einnig aðstoðað í gegnum 

samtökin margar aðrar skipulagsheildir sem eru að innleiða og hafa innleitt 

hugmyndafræðina (Bogsnes, 2016). Hann ásamt fleirum hafa skrifað bækur og greinar 

um fræðin en þörf er á frekari rannsóknum þar sem áhugi á hugmyndafræðinni virðist 

vera að aukast og skipulagsheildir eru farnar að gera sér grein fyrir þörfinni á nýjum 
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stjórnunaraðferðum í óstöðugu og vaxandi samkeppnisumhverfi.  

2.7 Gagnrýni á Beyond Budgeting 
Samkvæmt Sandalgaard og Bukh (2014) er mörgum spurningum enn ósvarað í Beyond 

Budgeting fræðunum. Til dæmis, hvers vegna fjárhagsáætlanir eru svona mikið notaðar í 

skipulagsheildum í dag ef þær henta ekki nútímaviðskiptaumhverfi? Í rannsókn Ekholm 

og Wallin (2000) kom í ljós að meirihluti þeirra 650 skipulagsheilda í rannsóknni eru enn 

að gera hefðbundna fjárhagsáætlun. En hvernig geta skipulagsheildir komist hjá því að 

nota árleg frammistöðumarkmið í þeim tilfellum þar sem ekki er hægt að nota 

hlutfallslega árangursmælikvarða? Er hægt að nota Beyond Budgeting módelið í öllum 

tegundum skipulagsheilda? Reynsla þeirra sem fjallað hafa um Beyond Budgeting fræðin 

endurspegla að öllum líkindum mjög áhrifaríkt rekstrarmódel, og það er sannanlega hægt 

að læra af reynslu annara. En rökin á bak við það sem virkar fyrir frammúrskarandi 

skipulagsheildir, ástæðan fyrir því að það virkar og hvort það muni virka annarsstaðar 

hefur ekki verið rannsakað (Sandalgaard og Bukh, 2014). Í dæmi FoodCorp í rannsókn 

Sandalgaard og Bukh (2014) kom í ljós að breyting á fjárhagseftirlitskerfum með 

innblæstri frá Beyond Budgeting hugmyndafræðinni getur haft óvænta útkomu. Það getur 

verið erfitt að skipta út föstum árlegum markmiðum fyrir hlutfallsleg markmið, og þörfin 

á nákvæmum fjárhagsáætlunum getur verið misjöfn á milli sviða innan skipulagsheilda. 

Þess vegna gefur rannsóknin til kynna að Beyond Budgeting sé ekki stöðluð lausn og 

henti ekki öllum skipulagsheildum jafn vel. Rannsóknin gefur einnig til kynna að tegund 

eignarhalds, sérstaklega þegar um er að ræða samvinnufélög, hafi áhrif á hvort 

skipulagsheildir innleiði módelið. Skipulagsheildir með annarskonar eignarhald gætu 

einnig haft áhrif á það hvort Beyond Budgeting sé fýsilegur kostur. (Sandalgaard og 

Bukh, 2014).  
Hope og Fraser (2003b) hafa óneytanlega komið með verðmætt framlag inn í 

þessi fræði. Þeir hafa komið með sannfærandi og upplýsandi greiningu á veikleikum 

hefðbundinna fjárhagsáætlana og hafa fengið skipulagsheildir til að íhuga vel hvernig sé 

hægt að bæta stjórnun þeirra í heild sinni. Hinsvegar sýna niðurstöður rannsóknar Libby 

og Lindsay (2010) að fjárhagsáætlanir skipi mikilvægan sess í rekstri og stjórnun 

skipulagsheilda og flestar skipulagsheildir hafi enginn plön um að skipta þeim út, þó að 
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margar séu að skipuleggja skref til að bæta ferlin sín til að vinna bug á sumum algengustu 

göllum ferilsins. Að auki, miðað við niðurstöðurnar, kemur ekki á óvart að meðaltal 

fyrirtækja í úrtakinu sem var skoðað telja að fjárhagsáætlun þeirra skapi eitthvað eða 

mikið virði. Að því sögðu, segja 18% Kanadískra og Bandarískra fyrirtækja að 

fjárhagsáætlun þeirra skapi lítið, ekkert eða neikvætt virði og um það bil 20% fyrirtækja í 

úrtakinu í báðum löndum nota ekki fjárhagsáætlanir. Þar af leiðandi eru þónokkur 

fyrirtæki sem gætu haft áhuga á Beyond Budgeting hugmyndafræðinni (Libby og 

Lindsay, 2010). 
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3 Rannsóknaraðferð 
Í þessum hluta verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu. Þá verður gert 

grein fyrir þátttakendum, mælitæki, framvæmd rannsóknar og úrvinnsluaðferð. 

 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða innleiðingu á Beyond Budgeting 

hugmyndafræðinni hjá þremur ólíkum skipulagsheildum sem allar eru að ólíkri 

stærðargráðu.  Rýnt verður í hvernig innleiðing hefur gengið og hvort módelið sé innleitt 

að fullu, þ.e.a.s að skipulagsheildirnar hafi tileinkað sér öll grunngildin tólf. Jafnframt 

verður horft á hvort munur sé á innleiðingaferlinu hjá viðkomandi skipulagsheildum og 

hvaða ávinningur hefur orðið af innleiðingu Beyond Budgeting.  

Til þess að svara rannsóknarspurningum þremur voru tekin viðtöl við þrjár 

íslenskar skipulagsheildir sem allar hafa innleitt Beyond Budgeting. Rannsóknin er byggð 

á eigindlegri (e. qualitative) aðferðafræði þar sem öflun gagna fór fram með 

djúpviðtölum (e. in-depth interview). En með djúpviðtölum er hægt að afla mikilla 

upplýsinga um ákveðið viðfangsefni frá þeim sem vita hvað mest um það. (Shiu, Hair, 

Bush og Ortinau, 2009).  

 

3.2 Þátttakendur 
Skipulagsheildirnar þrjár voru valdnar með það í huga að þær væru komnar vel á veg í 

innleiðingaferli á Beyond Budgeting. Reynt var að velja þrjár ólíkar skipulagsheildir af 

ólíkri stærð og starfsemi. Ein skipulagsheildin er framleiðslu- og þjónustufyrirtæki, hinar 

tvær eru þjónustufyrirtæki en önnur þeirra er í eigu opinberra aðila. 

Viðmælendurnir eru aðilar sem bera ábyrgð á innleiðingaferlinu á Beyond 

Budgeting í hverri skipulagsheild fyrir sig. Þeir voru valdir út með markmiðsúrtaki (e. 

purposive sample), en með því er hægt að velja þátttakendur sem búa yfir sérþekkingu á 

rannsóknarefninu (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2013). Tekin voru þrjú 

viðtöl, eitt í hverri skipulagsheild. Viðmælendur rannsóknarinnar voru fjórir talsins, en í 

einu viðtalinu voru tveir viðmælendur.  
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 Vegna trúnaðar verða nöfn viðmælenda og skipulagsheildanna ekki gefin upp í 

rannsókninni en þess í stað verða skipulagsheildirnar táknaðar með tölustöfunum 1, 2 og 

3 miðað við stærð þeirra þar sem 1 er minnst og 3 er stærst.  

 

3.3 Mælitæki 
Í þeim þremur viðtölum sem tekin voru, var stuðst við viðtalsramma sem unnin var af 

rannsakendum.Viðtalsramminn samanstóð af 40 spurningum, þar af 14 yfirspurningum 

og 26 undirspurningum. Spurningalistinn var unnin með það að leiðarljósi að svara 

rannsóknarspurningum og tilgátum rannsóknarinnar. Spurningalistann í heild sinni má sjá 

í viðauka A. Viðtalsrammanum var ekki fylgt nákvæmlega eftir, heldur var hann notaður 

til hliðsjónar til þess að afla frekari skilnings á viðvangsefninu. Í viðtölunum var bæði 

notast við opnar spurningar og lokaðar spurningar þó meiri hluti spurninganna hafi verið 

opnar. Einnig var passað upp á það að spurningarnar væru ekki leiðandi.  

Viðtalið hófst með því að viðmælendur voru beðnir um að segja frá því hvernig 

þeir kynntust Beyond Budgeting hugmyndafræðinni og hvaða áætlunaraðferð 

skipulagheildin notaði áður. Þar á eftir voru viðmælendur spurðir af hverju 

skipulagsheildin ákvað að fara í innleiðingu á Beyond Budgeting, hvenær innleiðing hófst 

og beðnir um að lýsa innleiðingaferlinu. Því næst var spurt hvort stjórnendur hafi allir 

verið sammála um það að fara í þessar breytingar og hvort stuðningur hafi verið frá stjórn 

og æðstu stjórnendum. Rannsakendur spurðu einnig hvort breytingarnar hafi sérstaklega 

verið kynntar fyrir starfsfólki og hvernig eftirfylgnin er varðandi innleiðinguna. 

Viðmælendur voru einnig spurðir hvar skipulagsheildin væri stödd í innleiðingaferlinu og 

hver framtíðin væri varðandi Beyond Budgeting. Að lokum var spurt hvaða ávinningur 

hefur orðið af því að innleiða Beyond Budgeting og hvort hún hafi breytt miklu fyrir starf 

viðmælanda. Að viðtali loknu fengu allir viðmælendur spurningablað með gildunum tólf 

sem Beyond Budgeting hugmyndafræðin gengur út á og voru þeir beðnir um að svara 

hversu ósammála eða sammála þeir væru því að skipulagsheildin þeirra hefði tileinkað 

sér þessi grunngildi. (Sjá viðauka B). Til þess að mæla hvort skipulagsheildirnar hefði 

tileinkað sér grunngildin tólf var stuðst við Likert kvarða á bilinu 1-5 og voru 

svarmöguleikunum gefin eftirfarandi gildi: 1=mjög ósammála, 2=frekar ósammála, 

3=hvorki ósmmála né sammála, 4=frekar sammaála og 5=mjög sammála. 
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3.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 
Haft var samband við þá viðmælendur sem valdir voru í gegnum tölvupóst þar sem óskað 

var eftir viðtali og rannsóknin kynnt. Í tölvupóstinum kom fram að rannsakendur væru 

nemendur við Háskólann í Reykjavík og væru að vinna að rannsókn sem fjallaði um 

íslenskar skipulagsheildir sem væru að innleiða Beyond Budgeting hugmyndafræðina. 

Allir viðmælendur svöruðu og voru tilbúnir til að aðstoða rannsakendur og veita viðtal. 

Því næst var dagsetning ákveðin um það hvenær viðtölin ættu að fara fram og fóru 

viðtölin fram í húsakynnum viðkomandi skipulagsheilda. Þau voru tekin í mars og apríl 

2017 og var lengd þeirra að meðaltali 50 mínútur. Við upphaf viðtals var beðið um leyfi 

til þess að hljóðrita viðtalið og gáfu allir viðmælendur samþykki sitt. Fyllsta trúnaðar og 

nafnleyndar var heitið og að ekki væri hægt að rekja viðtölin til þeirra. 

 Úrvinnsla viðtala fór þannig fram að upptaka af viðtölum var spiluð og þau 

skrifuð niður í heild sinni. Um leið og viðtölin voru skrifuð niður litamerktu 

rannsakendur þau atriði úr viðtalinu sem áttu við þema ritgerðarinnar. Því næst voru 

viðtölin lesin nokkrum sinnum yfir og greind með athugasemdum. Úrvinnsla varðandi 

spurninguna um það hversu ósammála eða sammála viðmælendur væru því að 

skipulagsheildin þeirra hefði tileinkað sér grunngildin tólf fór þannig fram að gögnin voru 

flutt í töflureiknirinn Microsoft Excel. Hvert grunngildi var greint með tilliti til svara 

hverrar skipulagsheildar og voru þau síðan sett upp í súlurit.  

 Næsta skref var að skipta þeim atriðum sem fram komu er varða 

rannsóknarspurningar upp í ákveðin þemu og kaflar í niðurstöðum sett fram út frá þeim. 

Þemun voru: 1) Ástæður fyrir innleiðingu á Beyond Bdugeting, 2) Stuðningur fyrir 

breytingum, 3) Innleiðing, 4) Eftirfylgni og 5) Ávinningur. 
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4 Niðurstöður 
Með þessari rannsókn er verið að skoða hvernig skipulagsheildir á Íslandi standa að 

innleiðingu á Beyond Budgeting hugmyndafræðinni og hvaða ávinningur hefur hlotist af 

henni. Rannsóknin byggist á þemum sem komu fram í viðtölum eins og greint hefur verið 

frá hér að ofan. Skoðað verður hvort munur sé á innleiðingaferli skipulagsheildanna, 

hvort þær séu að innleiða öll tólf grunngildi hugmyndafræðinnar og hver varð helsti 

ávinningur skipulagsheildana eftir innleiðingu. 

 

4.1 Ástæður fyrir innleiðingu á Beyond Budgeting 
Allar skipulagsheildirnar gerðu hefðbundna tólf mánaða fjárhagsáætlun áður en þær 

kynntu sér Beyond Budgeting hugmyndafræðina. Þeir viðmælendur sem rætt var við voru 

meðvitaðir um að núverandi ferli væri of tímafrekt og því fylgdi mikið álag á starfsmenn 

og gerðu sér grein fyrir að breytingar var þörf. Viðmælendur voru spurðir hvernig 

skipulagsheildirnar kynntust Beyond Budgeting hugmyndafræðinni. Starfsmenn hjá 

skipulagsheild 1 og 3 sóttu námskeið í Opna Háskólanum í Reykjavík en hjá 

skipulagsheild 2 rakst stjórnandi á bók um hugmyndafræðina og fór skipulagsheildin í 

kjölfarið að kynna sér fræðin. Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna 

skipulagsheildin fór í það að kynna sér Beyond Budgeting, sögðu allir viðmælendur að 

skipulagsheildirnar hefðu verið með of ítarlega fjárhagsáætlunargerð og að verið væri að 

áætla niður á alltof marga fjárhagslykla. Skipulagsheildir 2 og 3 þurftu að einfalda 

áætlunarferlið hjá sér þar sem að ferlið var þungt, yfirgripsmikið og tímafrekt. Samkvæmt 

viðmælanda hjá skipulagsheild 2 tók áætlunargerðin allt að fjóra mánuði. Viðmælendur 

hjá skipulagsheild 3 sögðu að stjórnin vildi breytingar vegna þess að fjárhagsáætlunin 

tengdist ekki settum markmiðum þeirra. Þeir vildu innleiða einfaldara kerfi til þess að 

gera sér betur grein fyrir hvert þeir væru að stefna. Áætlunargerðin hjá þeim tók allt að 

sjö mánuði og setti mikið álag á allt starfsfólk. Þeir sögðust einnig hafa lent í því að 

uppfæra áætlunina oft yfir árið en ferlið gaf ekki kost á góðri uppfærslu. Viðmælandi hjá 

skipulagsheild 1 sagði að ástæðan fyrir því að þau fóru að kynna sér Beyond Budgeting 

hafi einnig verið sú að þeir vildu auka viðbragðsflýti, hann sagði:  
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Við fórum að kynna okkur þetta til þess að geta brugðist fljótar við þegar tækifærin 

koma, í staðin fyrir að vera að halda sig við eitthvað ákveðið ferli. Við vorum að bregðast 

við þegar tækifærin gáfust þrátt fyrir að vera með tólf mánaða fjárhagsáætlun en við 

vorum að eyða alltof miklum tíma í að útskýra frávik útaf hinu og þessu. Okkur fannst 

við ekki vera á þeim stað að þurfa að gera þessa tólf mánaða áætlun af því að við vorum 

aldrei fylgja henni nákvæmlega eftir. Það er helsta ástæðan fyrir því að við ákváðum að 

fara þessa vegferð. 

 

4.2 Stuðningur fyrir breytingum 
Skipulagsheildirnar þrjár fengu allar fullan stuðning frá stjórn og æðstu stjórnendum. 

Samkvæmt viðmælanda hjá skipulagsheild 1 kom hugmynd um innleiðingu frá 

framkvæmdarstjóra félagsins en eigendur sýndu Beyond Budgeting hugmyndafræðinni 

einnig mikinn áhuga og vildu hefja ferlið. Þegar viðmælandi hjá skipulagsheild 2 var 

spurður út í stuðning frá stjórn og æðstu stjórnendum sagði hann: “Verkefnið hefur fullan 

stuðning frá forstjóra og framkvæmdarstjóra fjármálasviðs. Að auki var einn 

stjórnarmaður skipulagsheildarinnar sem þekkti til hugmyndafræðinnar og það veitti 

verkefninu enn frekari stuðning”. En í fyrstu komu upp áhyggjuraddir meðal nokkurra 

stjórnenda, þó þeir hafi verið sammála um að fara í breytingarnar. Skipulagsheildin tók 

markvisst á þeim áhyggjum sem að upp komu með fræðslufundum og kynningum. En 

eftir fyrsta árið voru þessir stjórnendur farnir að sjá ávinning af breytingunum og í 

framhaldinu sýndu þeir verkefninu enn frekari áhuga og stuðning. Hjá skipulagsheild 3 

kom hugmyndin að innleiða Beyond Budgeting frá stjórninni. Annar viðmælandinn sagði 

um stuðninginn: “Stjórnarformaðurinn hafði áhuga á Beyond Budgeting 

hugmyndafræðinni og því hefur verið góður stuðningur frá bæði stjórn og forstjóra fyrir 

breytingunum”.  

 

4.3 Innleiðing 
Skipulagsheildirnar þrjár fóru ólíkar leiðir í innleiðingu á Beyond Budgeting. Misjafnt 

var hvernig undirbúningi var háttað, hvernig fræðsla fór fram og hvort 

skipulagsheildirnar nýttu sér utanaðkomandi ráðgjöf með því að fá ráðgjafa til þess að 
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aðstoða sig við innleiðingu. Einnig var eftirfylgni með innleiðingaferlinu misjöfn milli 

skipulagsheildanna. 

 

4.3.1 Fræðsla og undirbúningur 
Misjafnt var hvernig stjórnendur skipulagsheildanna öfluðu sér þekkingar á 

hugmyndafræðinni og miðluðu henni áfram til annarra stjórnenda og starfsfólks. Hjá 

skipulagsheild 1 leituðu stjórnendur sér þekkinga á hugmyndafræðinni með því að fara á 

námskeið og ráðstefnur, bæði hérlendis og erlendis. Þeir fengu ekki utanaðkomandi 

ráðgjafa til þess að vinna með sér að innleiðingaferlinu. Skipulagsheild 2 og 3 fóru aðrar 

leiðir en þær fengu báðar utaðankomandi ráðgjafa til þess að aðstoða sig við 

innleiðinguna og einnig var undirbúningur markvissari með fræðslufundum. Þegar 

viðmælandi hjá skipulagsheild 2 var spurður út í hvernig var staðið að undirbúningi áður 

en innleiðing hófst sagði hann:  

 

Við vorum með fræðslufundi. Í fyrstu vorum við bara að spá í spáferlið en Beyond 

Budgeting er svo miklu meira en bara það. Við vorum ekki búin að fara í það með öllum 

stjórnendum hvað Beyond Budgeting væri, heldur var einungis búið að stikla á stóru með 

það. Fræðslan hjá okkur snérist þó mest um þann ávinning sem við gætum öðlast við 

innleiðingu. 

 

 Við undirbúning hjá skipulagsheild 3 var stofnaður verkefnahópur sem átti að sjá 

um innleiðingaferlið, en annar viðmælanda er verkefnastjóri þar. Einnig var myndaður 

stýrihópur sem framkvæmdarstjóri bar ábyrgð á. Hlutverk stýrihópsins er að afla 

tilskilinna leyfa ef þörf krefur í innleiðingaferlinu. Verkefnahópurinn leitar til 

stýrihópsins ef til þess kemur að afla þurfi leyfa fyrir ákveðnum breytingum og 

stýrihópurinn sækir um leyfin hjá viðeigandi aðilum. Fræðslufundir voru haldnir með 

stjórnendum til þess að kynna fyrir þeim Beyond Budgeting hugmyndafræðina, en einnig 

fengu þau Bjarte Bogsnes stjórnarformann Beyond Budgeting samtakanna til þess að 

halda fræðslufund með stjórn og stjórnendum áður en innleiðing hófst. Annar 

viðmælandinn sagði: “við vorum einnig með utanaðkomandi ráðgjafa sem hélt okkur á 

tánum í innleiðingunni”. 
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4.3.2 Innleiðingaferlið 

Skipulagsheildirnar þrjár hófu innleiðingu á því að hætta alfarið að gera tólf mánaða 

hefðbundna fjárhagsáætlun og hófu í staðin að gera rúllandi spá. Skipulagsheildir 2 og 3 

uppfæra spánna ársfjórðungslega, en skipulagsheild 1 er ennþá að sníða nýja spáferlið að 

rekstrinum svo það henti þeim sem best. Með því að taka upp rúllandi spá hafa allar 

skipulagsheildirnar fækkað fjárhagslyklum til muna. Samkvæmt viðmælanda hjá 

skipulagsheild 2 er spáferlið mun auðveldara þar sem skipulagsheildin hætti að áætla 

niður á einstaka fjárhagslykla og áætlar nú niður á svið. Einnig koma færri aðilar að 

spáferlinu heldur en að fjárhagsáætlunarferlinu. Skipulagsheild 3 gerir spá 18 mánuði 

fram í tímann og er hún uppfærð ársfjórðungslega. Eftir að spáferli var tekið upp hefur 

fjárhagslyklum fækkað og nú er áætlað niður á yfirflokka í stað einstakra tegund. Annar 

viðmælanda hjá skipulagsheild 3 sagði einnig við upphaf breytinganna:  
 

Við héldum vinnustofur með starfsfólki þar sem unnið var að því að búa til ferli eins og 

til dæmis markmiðsferli, aðfangaferli og spáferli. Í þessum vinnustofum voru allir þeir 

aðilar sem koma að spáferlinu og einnig vorum við með utanaaðkomandi ráðgjafa. Allar 

athugasemdir voru teknar saman og unnið úr þeim. Í kjölfarið var haldin önnur vinnustofa 

með framkvæmdarstjóra og forstjóra þar sem unnið var úr athugasemdunum.  

 

Við upptöku spáferlis hefur skýrslugerð hjá skipulagsheild 3 breyst. Í stað þess að 

bera saman rauntölur við áætlun er farið að bera saman rauntölur fyrra árs miðað við 

rauntölur núverandi árs. Slæm hegðun eins og kerfismisnotkun (e.gaming) hefur horfið 

og bankinn er alltaf opin, sem sagt möguleiki er á fjárveitingu á miðju ári en ekki einu 

sinni á ári eins og í hefðbundinni fjárhagsáætlunargerð.  

Allar skipulagsheildirnar þrjár sögðu að það hafi tekið tíma að finna rétta taktinn við nýja 

ferlið svo það henti þeim sem best. Viðmælandi hjá skipulagsheild 2 sagði: 

 

Til dæmis kom í ljós að eftir fyrsta fjórðung höfðum við tekið út of marga lykla um 

launakostnað sem skemmdi fyrir greiningu á honum. Einnig fannst stjórnendum erfitt að 

geta ekki fengið nákvæma frávikagreiningu þar sem lyklarnir voru færri og aðeins hægt 

að greina frávik í heildarkostnaði sviðanna. 
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Allir viðmælendur rannsóknarinnar fengu spurningablað og voru beðnir um að 

svara hversu ósammála eða sammála þeir væru því að skipulagsheildin þeirra hafi 

tileinkað sér grunngildi Beyond Budgeting þar sem svarmöguleikunum mjög ósammála 

var gefið gildið 1 og mjög sammála gildið 5. Mynd 4 sýnir fyrstu sex gildin sem eru 

flokkuð sem forystugildi og mynd 5 sýnir seinni sex gildin sem eru flokkuð sem 

ferlagildi. Gildin hafa verið sett upp í súlurit sem sýnir hversu ósammála eða sammála 

viðmælendur eru því að skipulagsheildin hafi tileinkað sér hvert og eitt gildi. 

Skipulagsheild 1 er táknuð með bláum lit, skipulagsheild 2 er táknuð með rauðum lit og 

skipulagsheild 3 er táknuð með grænum lit. 

 

 
Mynd  4. Forystugildi 

Hér má sjá að grunngildin tilgangur og gildi hafa allar skipulagsheildirnar 

tileinkað sér. Annar viðmælandi hjá skipulagsheild 3 sagði:  

 

Beyond Budgeting hentar okkur vel og passar vel inn í menninguna okkar, við erum til 

dæmis með mjög sterka gildamenningu þannig að forystugildin eiga vel við hvernig 

skipulagsheildin er byggð upp. Til dæmis eiga starfsmenn að hafa í huga gildin okkar í 

öllum sínum störfum, það er hluti af því að vinna hérna. 
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Hvað varðar grunngildið gegnsæi hafa skipulagsheild 1 og 3 tileinkað sér en 

vegna reglugerða á skipulagsheild 2 erfiðara með að innleiða það gildi að fullu. 

Viðmælandi hjá skipulagsheild 1 sagði: “Gegnsæi hefur aukist og upplýsingaflæði orðið 

mjög mikið, það eru allir með aðgengi að öllum upplýsingum, til dæmis sá sem er í 

samskiptum við viðskiptavini hefur upplýsingar til þess að bregðast við og leysa 

vandamál sem upp geta komið”. Sama höfðu viðmælendur hjá skipulagsheild 3 að segja, 

að gegnsæi væri orðið meira þar sem öll markmið og mælikvarðar eru sýnilegri en áður 

og hluti af mælikvörðunum eru birtir á heimasíðu skiplagsheildarinnar. Þessir 

mælikvarðar voru aldrei sýnilegir áður. Stefnan hjá þeim er að öll markmið og 

mælikvarðar verði birt á innri vef skipulagsheildarinnar svo það sé sýnilegt öllum 

starfsmönnum.  

Skipulagningu hafa allar skipulagsheildirnar tileinkað sér. Viðmælendur hjá 

skipulagsheild 3 sögðu að það þegar þau fóru að skoða Beyond Budgeting 

hugmyndafræðina í heild sinni þá kom í ljós að skipulagsheildin hafði nú þegar tileinkað 

sér hluta af grunngildum Beyond Budgeting. Skipulagsheildin er með 13 stefnur og er 

stefnustjóri sem er ábyrgur fyrir því að útfæra stefnur hennar. Stefnurnar eru rýndar 

árlega og þá markmið og mælikvarðar í leiðinni.  

Grunngildið sjálfstæði hafa skipulagsheildirnar þrjár tileinkað sér. Skipulagsheild 

3 hefur verið að færa ábyrgð yfir til almennra starfsmanna og sem dæmi sagði annar 

viðmælandi: “Þjónustufulltrúar gátu áður ekki afgreitt vanskilamál nema það kæmi 

stjórnandi og kláraði málið. Nú hafa þeir ákveðin ramma sem þeir geta unnið eftir og 

geta klárað svona mál sjálfir”.  

Skipulagsheild 2 hefur ekki lagt áherslu á grunngildið viðskiptavinurinn en það 

hafa hinar skipulagsheildirnar gert. 
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Mynd  5. Ferlagildi 

Hvað varðar grunngildið taktur er skipulagsheild 1 ekki komin vel á veg en það 

gildi hafa skipulagsheildir 2 og 3 tileinkað sér. 

 Grunngildið markmið hafa skipulagsheildir 2 og 3 tileinkað sér en viðmælandi hjá 

skipulagsheild 1 telur að þeir geti bætt sig þar. Hann sagði þó að markmiðasetning hjá 

skipulagsheildinni hafi breyst frá því að sett séu föst fjárhagsleg markmið í það að setja 

sér hlutfallsleg markmið og miða þau út frá markaðnum.Viðmælandi hjá skiplagsheild 2 

sagði einnig að markmiðasetning hjá þeim hafi breyst og setja þau sér nú hlutfallsleg 

markmið sem þau miða út frá markaðnum. Markmiðasetning hjá skipulagsheild 3 hefur 

breyst töluvert við innleiðingu á Beyond Budgeting. Annar viðmælandi lýsti 

markmiðasetningu skipulagsheilarinnar svona:  

 

Markmiðasetning hjá okkur hefur breyst við innleiðingu og er orðin markvissari en áður. 

Nú eru markmið og mælikvarðar sett út frá hverri og einni stefnu skipulagsheildarinnar 

sem var ekki áður. Áður var stefna en enginn mælikvarði á því hverju hún var að skila. 

Einnig höfum við verið að setja okkur markmið varðandi umhverfisáhrif. 

 

 Hvað varðar grunngildið áætlanir og spár eru skipulagsheildir 2 og 3 sammála því 

að hafa tileinkað sér það. Þær hafa alfarið hætt að gera hefðbundna tólf mánaða 

fjárhagsáætlun og gera nú rúllandi spá sem uppfærð er ársfjórðungslega. Í kjölfarið er 
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skipulagsheild 3 nú með sér ferli fyrir markmiðasetningu, ráðstöfun aðfanga og spá. 

Viðmælandi hjá skipulagsheild 1 sagði að þau eigi ennþá eftir að finna rétta taktinn við 

spáferlið svo það henti þeim sem best. Hann lýsti því hvar þau eru stödd í dag á 

eftirfarandi hátt:  

 

Við erum svona mitt á milli, erum ekki alveg komin í Beyond Budgeting eins og við 

sjáum fyrir okkur þar sem við viljum vera en samt erum við komin út úr þvi að áætla á 

lykla eins og í hefðbundinni fjárhagsáætlun, við erum í svona miðju ferli. 

 

Allar skipulagsheildirnar þrjár hafa tileinkað sér grunngildið auðlindir. 

Grunngildin frammistöðumat og umbun hafa skipulagsheildir 1 og 3 tileinkað sér en hins 

vegar ætlar skipulagsheild 2 ekki að innleiða þau gildi. 

 

4.3.3 Eftirfylgni 

Skipulagsheildir 2 og 3 hafa fylgt innleiðingaferlinu eftir með markvissri eftirfylgni. Eftir 

fyrsta árið tók skipulagsheild 2 stöðufund með stjórn og stjórnendum þar sem farið var 

yfir hvernig bæta mætti ferlið og endurbætur gerðar í kjölfarið. Nýlega hafði 

skipulagsheildin tekið stöðuna á grunngildunum tólf og skoðað hvar þau væru stödd í því 

ferli. Í framhaldi var sett áhersla á að tileinka sér betur þau grunngildi sem þau voru ekki 

komin vel á veg með. Viðmælandi sagði einnig: “Við erum líka að tengja 

starfsmannamál og stefnu skipulagsheildarinnar við innleiðinguna”.  

 Skipulagsheild 3 tekur rýnifundi eftir hverja spá til þess að skoða hvað gekk vel, 

hvað fór úrskeiðis og hvað megi betur fara. Árlega er svo farið yfir hverja stefnu og hún 

rýnd ásamt markmiðum og mælikvörðum sem tengjast henni. 

 Þegar viðmælandi hjá skipulagsheild 1 var spurður út í eftirfylgni á 

innleiðingaferlinu sagði hann eftirfarandi: “Utanumhald hefur ekki gengið vel, við höfum 

ekki fundið rétta formið til þess að fylgja innleiðingunni eftir”. 

 

4.4 Ávinningur 
Helsti ávinningur sem skipulagsheild 1 hefur fundið fyrir er að viðbragðsflýti og 

sveigjanleiki hefur aukist. Hún getur brugðist fljótt við þegar tækifærin koma í staðin 



43	  
	  

fyrir að þurfa halda sig innan áætlunar. Einnig hefur frávikagreining minnkað með 

tilheyrandi tímasparnaði. En að sögn viðmælanda á endanlegur ávinningur eftir að koma í 

ljós. 

Skipulagsheild 2 hefur fundið fyrir að upplýsingaflæði er meira og tíðara sem 

veldur því að viðbragðsflýti hefur aukist og eru stjórnendur nú fljótari að taka ákvarðanir 

og bregðast fyrr við en áður. Einnig er spáferlið einfaldara en hefðbundna 

fjárhagsáætlunarferlið sem var mjög tímafrekt og þar sem færri koma að ákvörðunartöku 

hefur álag á stjórnendur breyst, nú dreifist það meira yfir árið og tímasparnaður hefur 

aukist. 

        Helsti ávinningur hjá skipulagsheild 3 er tímasparnaður þar sem að í dag tekur 

spáferlið tvær vikur, fjórum sinnum á ári í stað sjö mánaða samfeldrar vinnu við hið 

hefðbundna fjárhagsáætlanarferli. Undirbúningur er orðin auðveldari og tekur mun styttri 

tíma en áður fyrr. Einnig hefur álagið á fjármálasvið minnkað verulega að þeirra sögn. 

Upplýsingar berast fyrr en áður og þar af leiðandi er reksturinn rýndur betur og örar og 

viðbragðsflýti hefur aukist. Gegnsæi er orðið meira og aukin ábyrgð hefur verið færð 

niður á framlínustarfsmenn sem veldur því að þeir geta nú leyst vandamál án þess að 

þurfa samþykki yfirmanna. Ánægja starfsmanna og viðskiptavina hefur aukist samkvæmt 

nýjustu vinnustaðagreiningu sem framkvæmd var í lok árs 2016. Að þeirra sögn hefur 

skipulagsheildin aldrei mælst eins hátt í slíkri greiningu hvort sem það er Beyond 

Budgeting að þakka eða einhverju öðru. 
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5 Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í innleiðingaferli hjá íslenskum 

skipulagsheildum á Beyond Budgeting hugmyndafræðinni og hvort munur væri á ferlinu 

hjá íslenskum skipulagsheildum. Þá var skoðað hvort þær innleiði öll tólf grunngildin 

sem hugmyndafræðin setur fram og hvaða ávinning skipulagsheildirnar sjá við 

innleiðingu á Beyond Budgeting. 

Fyrsta rannsóknarspurning snéri að því hvort munur væri á innleiðingaferli hjá 

íslenskum skipulagsheildum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að allar þrjár 

skipulagsheildirnar fóru mismunandi leiðir við innleiðinguna. Upphafið á 

innleiðingaferlinu var þó svipað hjá þeim öllum þar sem þær byrjuðu allar á því að taka 

upp spáferli í stað hefðbundins fjárhagsáætlunarferlis. Eftir það notuðu 

skipulagsheildirnar ólíkar aðferðir við það að innleiða breytingarnar. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við rannsókn Max (2005) á skipulagsheildum sem innleitt hafa Beyond 

Budgeting hugmyndafræðina. Þetta er einnig í samræmi við það sem kemur fram í bók 

Bogsnes (2016) þar sem hann segir að ekki er til nein ein ákveðin uppskrift af 

innleiðingaferlinu, heldur verður hver og ein skipulagsheild að fara þá leið sem hentar 

þeim best. Helsti munurinn lá í undirbúningi skipulagsheildanna fyrir breytingarnar og 

hvernig ábyrgðinni var útdeilt í breytingaferlinu. Mismikil fræðsla til stjórnenda fór fram 

fyrir og á meðan breytingum stóð. Einnig var munur á því hversu margir fengu ábyrgð í 

innleiðingunni og hvort unnið var í teymum eða aðeins einn aðili bæri ábyrgð á öllu 

ferlinu. Allar skipulagsheildirnar nutu mikils stuðnings frá stjórn og æðstu stjórnendum 

en eru komnar mislangt í innleiðingu á þeim grunngildum Beyond Budgeting sem þau 

ætla að tileinka sér. En samkvæmt Hope og Fraser (2001) er nauðsynlegt að fá fullan 

stuðning frá stjórn og æðstu stjórnendum til þess að innleiðing á breytingum sem þessum 

gangi eftir. 

Tilgáta 1 sem lögð var fram um það að mikill stuðningur frá stjórn og æðstu 

stjórnendum hafi áhrif á það hversu langt skipulagsheildir fara í innleiðingu stenst því 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Skipulagsheildirnar þrjár eru komnar mislangt 

á veg í innleiðingu á Beyond Budgeting. Skipulagsheild 1 er ekki komin eins langt og 

hinar tvær með innleiðingaferlið og telja rannsakendur ástæðuna fyrir því vera að aðeins 

einn aðili beri ábyrgð á öllu innleiðingaferlinu s.s undirbúningi, innleiðingunni sjálfri og 
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eftirfylgninni. Hann hlýtur fullan stuðning frá stjórn og æðstu stjórnendum en ætla má að 

ástæðan fyrir því að skipulagsheildin sé ekki komin lengra sé skortur á tíma sem og 

undirbúningi og skipulagi á innleiðingaferlinu. Skipulagsheildin ætlar sér samt að fara 

alla leið með innleiðinguna, en eins og viðmælandinn sagði þá tekur þetta tíma. Hjá 

skipulagsheildum 2 og 3 var staðið betur að undirbúningi, fræðslu og skipulagningu 

innleiðingarinnar og þar er einnig markviss eftirfylgni. 

 Önnur rannsóknarspurning snéri að því hvort íslenskar skipulagsheildir séu að 

innleiða öll tólf grunngildi Beyond Budgeting. Skipulagsheildir 1 og 3 ætla sér að 

innleiða öll tólf grunngildin og hefur skipulagsheild 3 nú þegar tileinkað sér þau öll. Hins 

vegar ætlar skipulagsheild 2 ekki að innleiða gildin frammistöðumat og umbun en 

rannsakendur fengu ekki nánari útskýringar á því og telja þeir að um viðkvæmt málefni 

sé að ræða. Einnig hefur hún innleitt gildið gegnsæi eins langt og reglugerðir leyfa og 

komast því ekki lengra með það gildi. 

Tilgáta 2 sem lögð var fram snéri af því hvort stærri skipulagsheildir ættu erfiðara 

með það að fara lengra í innleiðingu á Beyond Budgeting en minni skipulagsheildir. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar stenst sú tilgáta ekki þar sem að skipulagsheild 

3 og einnig sú stærsta er komin lengst á veg í innleiðingu og hefur tileinkað sér öll tólf 

grunngildin. Skipulagsheild 1 og jafnframt sú minnsta er komin styst á veg þrátt fyrir að 

hafa hafið innleiðingu á sama tíma og skipulagsheild 3. Rannsakendur telja ástæðuna 

vera sú að skipulagsheild 1 lagði litla vinnu í undirbúning og er aðeins einn aðili ábyrgur 

og að leiða innleiðinguna þar. En skipulagsheild 3 lagði mikla vinnu í undirbúning, 

skipulagningu og fræðslu áður en formlegt innleiðingarferli hófst. Þar komu margir aðilar 

að innleiðingunni og unnið var í teymum sem báru ábyrgð á hinum ýmsu þáttum sem 

snéru að ferlinu. 

 Þriðja rannsóknarspurning snéri að því hvaða ávinningur hefur orðið af 

innleiðingu Beyond Budgeting hjá íslenskum skipulagsheildum. Niðurstöður rannsóknar 

leiddu í ljós að allar þrjár skipulagsheildirnar töldu tímasparnað og viðbragðsflýti vera 

helsta ávinning af innleiðingu. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir á helstu göllum við 

heðfbundið fjárhagsáætlunarferli sem Neely (2001) tók saman, en þar kom fram að 

algengasta gagnrýnin var að fjárhagsáætlanir væru of kostnaðarsamar og tímafrekar og 

dragi úr viðbragðsflýti og sveigjanleika. Einnig samkvæmt Beyond Budgeting 
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samtökunum er helsti ávinningur af innleiðingu hugmyndafræðinnar viðbragðsflýti. 

Skipulagsheild 3 hefur fundið fyrir mestum ávinningi af innleiðingu, enda eru þeir 

komnir lengst á veg af skipulagsheildunum þremur í rannsókninni og telja rannsakendur 

það einnig vera af því að þeir hafa tileinkað sér öll tólf grunngildi hugmyndafræðinnar. 

Að auki við tímasparnað og viðbragðsflýti hefur hún fundið fyrir auknu upplýsingaflæði, 

minna álagi, meira gegnsæi og aukinni ánægju starfsmanna og viðskiptavina. Hope og 

Fraser (2000) gerðu grein fyrir ávinningi Handelsbanken af innleiðingu Beyond 

Budgeting sem er líklega þekktasta dæmið um fyrirmyndar Beyond Budgeting fyrirtæki. 

Þar kom fram að starfsmannaánægja og ánægja viðskiptavina jókst gríðarlega eftir 

innleiðinguna og er það í samræmi við þann ávinning sem skipulagsheild 3 hefur 

upplifað.  

        Tilgáta 3 sem lögð var fram snéri að því að helsti ávinningur skipulagsheilda við 

að hætta hefðbundnu fjárhagsætlunarferli sé tímasparnaður. Samkvæmt niðurstöðum hér 

að ofan stenst tilgátan. Allar skipulagsheildirnar 3 skiptu út hefðbundna 

fjárhagsáætlunarferlinu og tóku upp rúllandi spá. Þær nefndu allar tímasparnað sem 

mikinn ávinning, sem dæmi má nefna fór skipulagsheild 3 úr því að vera sjö mánuði í 

áætlunarferli í það að vinna rúllandi spá í tvær vikur á þriggja mánaða fresti. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikilvægt er að standa vel að 

undirbúningi áður en farið er í svona miklar breytingar. Nauðsynlegt er að kynna 

væntanlegar breytingar fyrir stjórnendum og fá samþykki fyrir þeim. Einnig skiptir miklu 

máli hvernig staðið er að skipulagningu. Þetta er í samræmi við það sem Bogsnes (2016) 

tók saman um þá þætti sem gott er að hafa í huga við innleiðingu á Beyond Budgeting. 
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6 Lokaorð 
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að innleiðingaferli Beyond Budgeting 

er misjöfn eftir skipulagsheildum. Við innleiðingu breytinga er mikilvægt að 

skipulagsheildir fari þá leið sem hentar þeirra starfsemi og menningu best. Undirbúningur 

og skipulagning breytingana er mjög mikilvægur hlekkur í árangursríkri innleiðingu. Þá 

er sérstaklega mikilvægt að fá samþykki stjórnar og æðstu stjórnenda þar sem það er 

lykilatriði árangursríkra breytinga. Út frá niðurstöðum má greina að allar skipulagsheildir 

rannsóknarinnar fengu fullan stuðning frá stjórn og æðstu stjórnendum, og því má ætla að 

það sé helsta ástæða þess hversu langt þær eru komnar í innleiðingu á Beyond Budgeting. 

Rannsóknarniðurstöður leiddu einnig í ljós að stærsta skipulagsheild rannsóknarinnar er 

komin lengst á veg í innleiðingunni og hefur tileinkað sér öll tólf grunngildi 

hugmyndafræðinnar. Því virðist stærð og umfang skipulagsheilda ekki skipta máli þegar 

kemur að árangursríkum breytingum. Allar skipulagsheildirnar hættu að gera hefðbundna 

tólf mánaða fjárhagsáætlun. Sá ávinningur sem skipulagsheildirnar fundu hvað mest fyrir 

voru tímasparnaður og viðbragðsflýti af innleiðingu Beyond Budgeting. En hin 

hefðbundna fjárhagsáætlun hefur mikið verið gagnrýnd í gegnum árin fyrir það hversu 

tímafrek hún er, skili skipulagsheildum litlu virði og dragi úr viðbragðsflýti.  

 Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Lítill fjöldi var í úrtakinu og því erfitt 

að álykta um þýðið. Einnig hefðu rannsakendur eflaust geta fengið betri innsýn á 

innleiðingaferlið og ávinninginn af henna, ef tekin hefðu verið viðtöl við fleiri 

stjórnendur innan skipulagsheildanna í úrtakinu.  

 Í rannsókn Sandalgaard og Bukh kom í ljós að eignarhald skipulagsheilda hafði 

áhrif á það hvort þær innleiði Beyond Budgeting módelið. Það gefur vísbendingu um 

mögulega þörf á frekari rannsóknum á skipulagsheildum með annars konar eignarhaldi, 

þar sem mögulegt væri að kanna af hverju og hvernig þær breyta fjárhagsáætlunarferlum 

sínum (Sandalgaard og Bukh, 2014.). 

 Rannsakendur telja mikla möguleika á því að rannsaka Beyond Budgeting 

hugmyndafræðina frekar. Áhugavert væri að skoða hjá þeim fyrirtækjum sem hafa og eru 

að innleiða Beyond Budgeting hvernig aðrir starfsmenn en stjórnendur upplifa 

breytingarnar. Einnig væri áhugavert að rannsaka ánægju starfsmanna og viðskipavina 
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fyrir og eftir innleiðingu Beyond Budgeting og sjá hvort aukning hafi orðið á ánægju eða 

ekki. 
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Viðauki A - Viðtalsrammi 
1. Hvernig kynntust þið Beyond Budgeting? 

2. Hvaða áætlunaraðferð var notuð hjá skipulagsheildinni áður en Beyond Budgeting 

var innleitt? 

3. Afhverju ákvað skipulagsheildin að fara í innleiðingu á Beyond Budgeting? 

4. Hvenær hófuð þið innleiðingu á Beyond Budgeting? 

5. Getur þú lýst innleiðingaferlinu fyrir okkur? 

a. Hvað tók það langan tíma? 

b. Hver var eigandi af verkefninu? 

c. Hvert var ábyrgðarsvið þitt í ferlinu? 

d. Voru þið með teymi? 

e. Fengu þið utanaðkomandi ráðgjöf? 

6. Hver var þín upplifun af innleiðingaferlinu? 

a. Áttir þú einhvern þátt í innleiðingaferlinu? 

b. Voru þetta hraðar eða hægar breytingar? 

c. Hvað var erfiðast? 

d. Finnst þér að fleiri aðilar hafi þurft að koma að ákvarðanatöku um innleiðingu 

á módelinu? 

7. Hvernig var eftirfylgnin? 

a. Er farið yfir það sem vel eða illa hefur gengið? 

8. Voru stjórnendur allir sammála um að fara í þessar breytingar? 

a. Fundu þið fyrir andstöðu vegna breytinganna? 

b. Hvað brann á starfsmönnum við innleiðinguna? 

c. Var unnið úr áhyggjum sem komu upp og þá hvernig? 

d. Eru einhverjir enn með áhyggjur? 

9. Var Beyond Budgeting kynnt sérstaklega fyrir starfsfólki? 

10. Hvar er skipulagsheildin stödd í innleiðingaferlinu? 

11. Hver er framtíð fyrirtækisins varðandi Beyond Budgeting? 

12. Hvaða ávinningur hefur orðið af innleiðingu Beyond Budgeting hjá fyrirtækinu? 

a. Finnst þér skipulagsheildin vera sveigjanlegri fyrir breytingum eftir 

innleiðingu? 
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b. Finnst þér viðbragðsflýti gagnvart breytingum hafa breyst eftir innleiðingu? 

c. Finnst þér starfsánægja hafa breyst? 

d. Finnst þér ánægja viðskiptavina hafa breyst? 

e. Hefur kostnaður aukist eða dregist saman? 

f. Finnst þér samvinna milli starfsfólks hafa breyst? 

g. Finnst þér nýting auðlinda hafa breyst? 

h. Finnst þér hafa orðið breytingar á samkeppnisforskoti? 

i. Finnst þér hafa orðið breyting á framtíðarmarkmiðum skipulagsheildarinnar 

eftir innleiðingu? 

j. Hefur markmiðasetning breyst eftir innleiðingu? 

13. Telur þú þig vita hvert hlutverk þitt og væntingar innan fyrirtækisins eru eftir 

breytingar? 

a. Eru markmið og ábyrgðasvið skýr? 

14. Hafa breytingarnar breytt miklu fyrir starfið þitt? 
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Viðauki B - Spurningablað um grunngildin tólf 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


