
 

 

 

 

 

BSc í Viðskiptafræði 

 

 

 

Stefnumiðuð stjórnun í innri endurskoðun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn nemanda: Stefán Þór Helgason 

Kennitala: 270776-3379 

Áhersla: Reikningshald og endurskoðun 

Nafn nemanda: Valgerður Fjóla Einarsdóttir  

Kennitala: 051087-2839 

Leiðbeinandi: Guðmundur I. Bergþórsson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu 

Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki hérlendis 

né erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðs / undirritaðrar, nema þar sem annað 

kemur fram og þar vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og 

heimildaskrá. 

Með undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hef lesið siðareglur og reglur Háskólans í 

Reykjavík um verkefnavinnu og skil þær afleiðingar sem brot þessara reglna hafa í för með sér 

hvað varðar verkefni þetta. 

 

 

Dagsetning   Kennitala   Undirskrift 

 

 

Dagsetning   Kennitala   Undirskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Útdráttur 

Í sinni hreinustu mynd er það markmið allra fyrirtækja að skapa hagnað. Þar af leiðandi eru 

virðisaukning og verðmætasköpun stjórnendum mikilvæg málefni. Með tækninýjungum og 

alþjóðavæðingu er rekstrarumhverfi skipulagsheilda síbreytilegt og ávallt í þróun. Stefnumiðuð 

stjórnun er ferli sem stjórnendur skipulagsheilda geta nýtt sér til að ná settum markmiðum með 

tilliti til þeirra auðlinda sem þeir hafa og mati á innra og ytra umhverfi þess markaðar sem 

skipulagsheildin er á. Innleiðing innri endurskoðunar hefur oft verið hluti af innleiðingu 

stefnumiðaðrar stjórnunar. En innri endurskoðun á að hjálpa skipulagsheildum að ná markmiðum 

sínum með því að koma með kerfisbundna og agaða nálgun um það hvernig á að meta og bæta 

skilvirkni ferla áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta. Stefnumiðuð stjórnun og staðlar innri 

endurskoðunar bera mikil líkindi og er einungis einn liður stefnumiðaðrar stjórnunar ekki nýttur 

í stöðlum innri endurskoðunar, en það er framtíðarsýn. Má þannig velta fyrir sér hvort innri 

endurskoðendur séu að notfæra sér stefnumiðaða stjórnun að mestu leyti, en viti hreinlega ekki 

af því.  

Rannsókn þessi snýr að því hvort stefnumiðuð stjórnun sé notuð í innri endurskoðun á Íslandi. 

En könnun var gerð meðal aðila sem fara fyrir innri endurskoðendadeildum sem og einyrkja hér 

á landi þar sem spurt var út í þessi málefni.  

Niðurstöður leiddu í ljós að stefnumiðuð stjórnun er notuð í skipulagsheildum hér á landi í 

flestum eða öllum fyrirtækjum sem hafa deild innri endurskoðunar.  

Helmingur svarenda sögðust nota stefnumiðaða stjórnun í sínum störfum en þá má einnig segja 

að þekking innri endurskoðenda, sem sögðust ekki nota hana, sé góð og að þeir starfi með 

stefnumótandi hætti. 

En úr niðurstöðum má lesa að það sé skýr ábending um að þeir sem eru að nota stefnumiðaða 

stjórnun eru að gera meiri úttektir á starfsemi innri endurskoðunar og eru að vanda meira til 

verka. 
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1 Inngangur 

Í sinni hreinustu mynd er markmið allra fyrirtækja að hámarka hagnað, hvernig sem sá 

hagnaður er svo skilgreindur. Ólík fræðasvið í viðskiptafræði líta iðulega til rekstrar frá ólíku 

sjónarhorni og með mismunandi nálgun.  Þannig verður skilgreining fyrirtækja enn fremur ólík 

eftir fræðasviðum.  

Hagfræðin horfir til að mynda á fyrirtæki sem umbreytingu aðfanga í afurðir en stjórnun talar 

um skipulagsheildir, en skipulagsheild er skilgreind sem félagsleg heild sem drifin er áfram af 

markmiðum sínum og skipulögð á meðvitaðan hátt (Bjarni H Ásbjörnsson, 2011).   

Ágúst Einarsson, í bók sinni um rekstrarhagfræði, skilgreinir fyrirtæki á eftirfarandi hátt: 

„Fyrirtæki eru sjálfstæðar einingar þar sem framleiddar eru vörur og þjónusta fyrir aðra“ (Ágúst 

Einarsson, 1994, bls. 15). Í ritgerð þessari verður hugtakið skipulagsheild notað yfir fyrirtæki 

og stofnanir þar sem hún er rituð frá sjónarhorni stjórnunar.  

  

Til þess að rekstur skipulagsheilda sé hagkvæmur þarf að fylgjast með honum og halda gögn 

yfir reksturinn. Í því samhengi höfum við reikningshald. En skipulagsheildum er yfirleitt skipt 

upp í deildir, í hverri deild er þá ákveðin verkskipting og eru deildirnar þá hluti af skipulagi 

skipulagsheildarinnar. Ein af þessum deildum er bókhald eða reikningshald. Reikningshald er 

skilgreint sem kerfisbundið ferli við að greina, taka upp, mæla, flokka, sannprófa, draga saman, 

túlka og miðla fjárhagsupplýsingum. Það sýnir hagnað eða tap fyrir tiltekinn tíma og verðmæti 

og eðli eigna, skulda og eigin fjárs skipulagsheildarinnar (Business Dictionary, e.d.). Hluti af 

reikningshaldi er endurskoðun. Þörfin fyrir endurskoðun í fjármálakerfum má, meðal annars, 

rekja langt aftur til tíma Babilóníu og Rómaveldis. Þá var hugsunin með starfi þeirra ekki 

einungis  að meta skilvirkni starfsemi skipulagsheildarinnar, heldur einnig að meta heiðarleika 

starfsmanna hennar (Ramamoorti, 2003).  

Meginhlutverk endurskoðunar er að staðfesta áreiðanleika fjárhagslegra upplýsinga með því 

að láta í ljós óháð sérfræðiálit á þeim (Pwc, 2015). Endurskoðendur geta verið ytri eða innri 

endurskoðendur. En ytri endurskoðendur meta hvort ársreikningur gefi glögga mynd af 

afkomu, efnahag og fjárstreymi, þeir beina áliti sínu til þriðja aðila og er tilgangur ytri 

endurskoðunar að draga úr áhættu fyrir þriðja aðila með vottun ársreiknings. En verkefni innri 

endurskoðunar er í grunninn að aðstoða stjórnendur við að ná markmiðum sínum á skilvirkan 

og hagkvæman hátt, áliti er því beint til stjórnenda og er markmiðið að bæta árangur í rekstri 

(Ríkisendurskoðun, 1999).  
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En það var ekki fyrr en um aldamót nítjándu aldar þar sem formlegt starf innri endurskoðunar 

var sett á laggirnar. 

Góður árangur í rekstri, virðisaukning eða verðmætasköpun, er mikilvægt málefni fyrir 

stjórnendur hverrar skipulagsheildar. Virði fyrirtækja er margbreytilegt og getur í raun verið 

huglægt mat bæði stjórnenda og viðskiptavina. Virðið er iðulega tengt því hversu skilvirkar 

skipulagsheildirnar eru í verðmætasköpun.  Það er með virði eins og skipulagsheildir að ólík 

fræðasvið nálgast hugtakið virði á ólíkan hátt.  Hagfræðin talar þannig um virði í ákveðnu 

samhengi sem mælikvarða á þann ávinning sem hægt er að fá af vöru eða þjónustu á meðan 

markaðsfræðin útskýrir virði sem mat viðskiptavina á hversu vel vara eða þjónusta mætir 

þörfum þeirra og hve mikið viðskiptavinurinn er tilbúinn að greiða fyrir hana.  

Reikningshald útskýrir svo virði sem peningalegt virði eignar, seldrar vöru, veittrar þjónustu 

eða fjárhagslegrar skuldbindingar (Business Dictionary, e.d.).  

Í huga stjórnenda gæti virði verið sambland af þessum skilgreiningum, virðisaukning ætti 

þannig að vera aðgerðir sem auka virði skipulagsheildarinnar.  

Stjórnendur geta tekið ýmis skref til þess að auka og fylgja eftir virðisaukningunni en þegar 

þessi skref eru tekin þurfa stjórnendur að hafa undir höndunum réttar upplýsingar er varða 

rekstur og skipulag fyrirtækisins. 

1.1 Bakgrunnur 

Stjórn er heildræn nálgun um skipulag. Innviðir skipulagsheilda eru margbreytilegir og 

stjórnast af því rekstrarumhverfi sem skipulagsheildin er í á hverjum tíma. Til að halda utan 

um rekstur skipulagsheilda er innleitt kerfi sem nefnist innra eftirlit. 

Innra eftirlit er ferli sem á að tryggja að markmið skipulagsheilda náist á árangursríkan og 

skilvirkan hátt, að fjárhagsupplýsingar séu áreiðanlegar og að starfsmenn fylgi lögum og 

reglum (Eilifsen, Messier, Glover og Prawitt, 2014, bls. 178). 

Eitt af því sem innra eftirlitið lætur í té eru upplýsingar sem stjórnendur treysta á. Þeir nota í 

kjölfarið þessar upplýsingar til ákvarðanatöku um hvort nauðsyn sé að gera viðeigandi 

breytingar í rekstrinum. 

Innra eftirlitið hefur að geyma alla ferla sem starfsmönnum ber að fara eftir í daglegum störfum. 

Með því að horfa inn á við geta stjórnendur reynt að bæta virkni ferla eða þær aðferðir sem 

notaðar eru í daglegum rekstri. Það eitt og sér getur leitt af sér lækkun kostnaðar eða aukningu 

tekna.  
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Viðskiptaumhverfi og nútímatækni eru stanslaust að þróast og breytast en við það getur innra 

eftirlitið úrelst. Því er árvekni nauðsynleg við að meta hvort innra eftirlitið sé virkt og að sett 

markmið náist.  

 

Innri endurskoðun er deild, innan skipulagsheilda, sem er utan skipurits þess og þar af leiðandi 

er  hún sjálfstætt starfandi. Það er í verkahring stjórnenda að innleiða innri endurskoðun í 

rekstur skipulagsheildarinnar, en deild innri endurskoðunar kannar meðal annars og gerir 

mælingar á eftirlitskerfum. Meðal þess sem stjórnendur skipulagsheilda geta gert til þess að 

efla eftirlitskerfi og auka verðmæti er að nýta niðurstöður innri endurskoðunar. 

Í rannsókn sem gerð var hjá verðbréfamarkaðinum New York Stock Exchange (NYSE), kom í 

ljós að þær skipulagsheildir, sem höfðu innleitt innri endurskoðun, voru hlutfallslega 

verðmætari en aðrar skipulagsheildir sem voru skráðar á  verðbréfamarkaðinum. Í kjölfarið var 

það sett sem skilyrði að þær skipulagsheildir, sem skyldu vera skráðar á lista NYSE þyrftu að 

vera með innri endurskoðun á sínum snærum, eða vera búnar að innleiða innri endurskoðun 

innan árs (NYSE,e.d.). 

 

Eins og fram hefur komið  hefur endurskoðun lengi verið við lýði en innri endurskoðun er 

tiltölulega ungt fag. Deildir innri endurskoðunar hafa verið starfræktar um nokkra áratuga skeið 

hér á landi, þá aðallega hjá fjármálafyrirtækjum eins og bönkum (Anna Margrét Jóhannesdóttir, 

2014). Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 var mönnum margrætt um það hvaða innviðir höfðu 

brugðist. Í því samhengi var almennt rætt um stöðu endurskoðunar og jafnvel var sjónum beint 

að innri endurskoðuninni sem slíkri. Rannsóknarnefnd Alþingis gaf út skýrsluna „Aðdragandi 

og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir“ (Alþingi, 2010), en í henni kom 

meðal annars fram að laga- og regluverksumhverfi fyrir starfrækslu innri endurskoðunardeilda 

væri veikt og að það þyrfti að styrkja lagagrundvöll fyrir starfsemi deildanna (Páll Hreinsson, 

Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

Innri endurskoðun er eitt helsta innra stjórntækið sem stjórn fjármálafyrirtækis hefur yfir að 

ráða til að fá óháð mat á því hvort innra eftirlit sé virkt og hvort lögum og reglum, sem og 

stefnu fyrirtækisins, sé fylgt í daglegum störfum þess. (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir 

og Tryggvi Gunnarsson, 2010,  bls. 116–117) 

Það má því áætla að hér á landi sé starfsemi og aðferðir innri endurskoðunar ennþá í ákveðinni 

þróun og mikilvægi starfsins sé enn frekar að koma í ljós. 

Þar af leiðandi er  mikilvægt að starfsemi innri endurskoðunar sé virk og vel skipulögð.  Þá 

þarf að byggja upp traust og vitund um hvað innri endurskoðun gerir og stendur fyrir.  
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Ein af þeim aðferðum sem notuð hefur verið með góðum árangri í skipulagningu starfsemi 

skipulagsheilda og er stefnumiðuð stjórnun. 

 

Stefnumiðuð stjórnun er ferli sem stjórnendur nota til þess að ná árangri í rekstri. Sá árangur  

er hugsaður til lengri tíma, yfirleitt þrjú til fimm ár fram í tímann. Honum er reynt að ná með 

áætlunargerð sem snertir allar deildir skipulagsheildarinnar.  

Stefnumiðuð stjórnun er hluti af stefnumótunarpíramídanum. En píramídinn skilgreinir og 

sýnir hvernig deildir innan skipulagsheildarinnar geta stutt stefnumiðaða stjórnun og unnið 

með stefnumótandi hætti. 

Hafa þarf í huga að stefnumiðuð stjórnun og stefnumótun eru í grunninn sami hluturinn. Hvort 

svo sem það er stefnumiðuð stjórnun eða stefnumótun  þá er verið að meta, greina og mæla þær 

áætlanir sem gerðar voru og hannaðar í þeim tilgangi til þess að ná þeim markmiðum sem 

stjórnendur hafa sett. 

Stjórnendur skipulagsheilda virðast þó í auknu mæli sjá virðisaukninguna sem 

stefnumótunarfræðin geta veitt þeim. Í rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar, Runólfs Smára 

Steinþórssonar og Helga Gestssonar um stefnumótun í íslenskum skipulagsheildum sem birt 

var árið 2011 kom í ljós að í 57% þeirra skipulagsheilda, sem tóku þátt í rannsókninni, fór fram 

formleg stefnumótun. Einnig kom þar fram munur sem byggðist á stærð skipulagsheilda og 

menntun stjórnenda en stefnumótun var algengari í stærri skipulagsheildum og þar sem 

stjórnendur voru háksólamenntaðir (Ingi Rúnar Eðvarðsson, Runólfur Smári Steinþórsson og 

Helgi Gestsson, 2011). 

  

PwC gerði rannsókn á stefnumótandi áætlunum innri endurskoðenda árið 2015. Þar voru 

stjórnendur beðnir um að segja til um væntingar sínar til starfsemi innri endurskoðunar. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar bentu til þess að stjórnendur myndu á næstu árum setja auknar 

kröfur á starfsemi innri endurskoðunar. Væntingar stjórnenda voru á þá leið að innri 

endurskoðendur myndu í mun meira mæli geta gert stefnumótandi áætlanir og veita 

ráðleggingar um þær. 

Þannig má áætla að stjórnendur séu að setja auknar kröfur á starfsemi skipulagsheilda og að 

stjórnendur vilji getað áætlað um það sem koma skal í starfseminni (PwC, 2015). 

  

Stefnumótandi áætlanagerð skapar leið til að ná settum markmiðum á meðan innri endurskoðun 

horfir á framtíðarþarfir og færir þær þarfir yfir í þau skref sem taka þarf til ná settum 

markmiðum. Með skilgreinda stefnu og stefnuáætlun getur innri endurskoðun mætt þessum 
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auknu kröfum stjórnenda og gerir þannig innri endurskoðun að virðisaukandi framlagi til 

skipulagsheildarinnar á tíma þar sem viðskiptaumhverfi er sífellt að breytast. 

1.2 Rannsóknaráhersla, megintilgangur og markmið 

Það eru margar forsendur fyrir því að rekstur skipulagsheilda gangi vel og að virðisaukning 

eigi sér stað eða að henni sé viðhaldið. Það gerist til að mynda með því þegar það er framleitt 

það sem markaður kallar eftir.  Þá hjálpar líka að utanumhald og eftirlit rekstursins sé gott. Það 

eru einmitt megin markmið innri endurskoðunar. Að viðhalda og auka virði þeirra 

skipulagsheilda sem hún tilheyrir. 

Hagrænt innsæi segir okkur að skipulagsheildir með skýrt rekstrarfyrirkomulag, nákvæma ferla 

og mælingar eru líklegri til að hafa vaxandi, eða nái frekar að viðhalda, virðisaukningu en aðrar 

skipulagsheildir. Þau tól sem hægt er að nota til þess að skipuleggja og bæta rekstur 

skipulagsheilda eru þó nokkur, en í þessari rannsókn er verið að tengja saman stefnumiðaða 

stjórnun og innri endurskoðun. 

  

Í ljósi framangreindrar umfjöllunar er það tilgáta höfunda að stefnumiðuð stjórnun sé tól sem 

innri endurskoðendur ættu að tileinka sér. Rannsóknarspurning höfunda er því eftirfarandi: 

Er stefnumiðuð stjórnun notuð á Íslandi við innri endurskoðun? 

Til að svara þessari spurningu þá var framkvæmd megindleg rannsókn (e. quantitative research) 

í formi könnunar sem send var til allra þeirra aðila sem fara fyrir innri endurskoðunardeildum 

hér á landi sem og einyrkja í starfinu. 

Í grunninn var könnunin gerð til þess að skoða hvort stefnumiðuð stjórnun væri notuð hjá þeim 

skipulagsheildum sem þátttakendur starfa fyrir. Einnig til að skoða þekkingu innri 

endurskoðenda á stefnumiðaðri stjórnun og hvort  þeir noti hana sjálfir. 

Til að leggja mat á að svo væri, var farið yfir skilgreiningu og ferla stefnumiðaðrar stjórnunar 

og innra eftirlits. Einnig var farið yfir starf innri endurskoðunar, hvaða staðla og siðareglur þeir 

þurfa að fara eftir. Í kjölfarið skoðuðu höfundar samspil staðla innri endurskoðunar og ferli 

stefnumiðaðrar stjórnunar. 

  

Þessi ritgerð skiptist upp í átta kafla. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn og aðrar 

rannsóknir sem tengjast stefnumiðaðri stjórnun, innri endurskoðun og innra eftirliti. Í þriðja 

kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og síðan eru niðurstöður hennar settar fram í 

kafla fjögur. Í kafla fimm er að finna umræðu og ályktanir. Í honum er kafað aðeins dýpra í 
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niðurstöður rannsóknarinnar og farið er yfir takmarkanir hennar.  Í síðasta kafla er svo að finna 

lokaorð þar sem rannsóknin er dregin saman. Heimildir og viðauki fylgja í kjölfarið.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er almenn umfjöllun um þau grundvallar efnistök sem kynnt hafa verið og 

tengjast rannsóknarspurningunni. Þessi efnistök skiptast upp í  hugtök og starfssvið. Þessi 

megin hugtök eru stefnumiðuð stjórnun og innra eftirlit. Starfssviðið er innri endurskoðun. 

2.1 Stefnumiðuð stjórnun 

Stefnumiðuð stjórnun (e. Strategic Management) er ekki ný af nálinni og segja má að notkum 

hennar hafi gengið í gegnum þó nokkrar breytingar þegar það kemur að skilgreiningu og 

breikkunar á notagildi. 

2.1.1 Stefnumiðuð stjórnun í gegnum tíðina 

Stefnumiðaða stjórnun má rekja langt aftur í aldir. Enska orðið strategy, eða herkænska á 

íslensku, á uppruna sinn í gríska orðinu strategos sem merkir herforingi og má þannig rekja 

hugtakið til hernaðaraðgerða. Hugtakið hefur þó einnig verið tengt viðskiptum í langan tíma 

og kemur það einna fyrst fram í skrifum Sókratesar, en hann bar saman skyldur 

kaupsýslumanns og herforingja og til að hughreysta Nicomedes eftir kosningatap, með því að 

sýna honum að bæði kaupsýslumaður og herforingi nota sínar eigin auðlindir til að ná fram 

markmiðum sínum (Bracker, 1980). Fyrstu nútímahöfundarnir til að skrifa um stefnumiðun í 

viðskiptum voru Von Neumann og Morgernstern, en þeir settu fram skilgreiningu á hugtakinu 

stefna (e. strategy) í grein sinni Theory of Games and Economic Behaviour  frá árinu 1947, en 

skilgreiningin var eftirfarandi:  

„Stefna er röð af aðgerðum skipulagsheilda sem ákveðnar eru eftir tilteknum aðstæðum“. 

Fjöldi greina voru skrifaðar í framhaldinu og fékk hugtakið margskonar breytingar á þeim árum 

sem eftir komu (Bracker, 1980). 

Það má þannig segja að stefnumiðuð stjórnun sem sjálfstætt fræðisvið hafi verið í þróun frá 

miðri 19. öld, en árið 1960 var stefnumiðuð stjórnun viðurkennd af fræðimönnum sem 

sjálfstætt fag, en sem rannsóknarefni hefur fagið þó verið þekkt í árþúsundir (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

Þegar stjórnendur eru farnir að setja starfsmenn sína fram, í mun ríkara mæli en áður, sem 

þátttakendur í verðmætasköpun skipulagsheildar þá er nauðsynlegt að þeim sé látið í té allar 

þær upplýsingar og kennsla sem til þarf. Við innleiðingu stefnumiðaðrar stjórnunar í 

skipulagsheild þá eru notaðir ferlar sem hjálpa til við að móta stefnu og þær leiðir sem teknar 

eru til þess að ná tilætlaðri verðmætasköpun. 
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2.1.2 Skilgreiningar og ferlar stefnumiðaðrar stjórnunar 

Stefnumiðuð stjórnun er ferli sem stjórnendur skipulagsheilda nota til þess að ná settum 

markmiðum, sem voru sett með tilliti til þeirra auðlinda sem hún hefur og mati á innra og ytra 

umhverfi þess markaðar sem hún er á . Stefnumiðuð stjórnun ber einnig nafnið 

árangursstjórnun (Hrefna Sigríður Briem, munnleg heimild, fyrirlestur í námskeiðinu Stjórnun 

í Háskólanum í Reykjavík, 14. febrúar 2014). Það nafn lýsir kannski betur þeim tilgangi sem 

skipulagsheildir eru að gera með innleiðingu stefnumiðaðrar stjórnunar, að stýra árangri (Hitt, 

Black, og Porter, 2012, bls. 83). 

Stefnumiðuð stjórnun stýrist af fjórum grunnhugtökum. Þau eru: 

 Hlutverk – hvaða hlutverki er skipulagsheildin að sinna eða megin tilgangur hennar. 

 Grunngildi – skipulagsheildin setur sér gildi sem það vinnur eftir, hvað einkennir það. 

 Framtíðarsýn – hvert er skipulagsheildin að stefna í framtíðinni. 

 Stefna – hvað leiðir fer hún til þess að ná framtíðarsýninni (Hitt o.fl., 2012, bls. 83). 

Stefnumiðuð stjórnun snýst um að ná sem mestum árangri í rekstri skipulagsheildar á 

grundvelli þess að ná og viðhalda samkeppnisforskoti. 

Til þess að samkeppnisforskot náist þá þarf skipulagsheildin að uppfylla ákveðin viðmið. Varan 

eða sú þjónusta sem skipulagsheildin býður upp á þarf að vera meira virði í augum markaðarins 

en önnur vara eða þjónusta sem samkeppnisaðili býður upp á. Skipulagsheildin þarf að vera 

með meiri færni og getu við að veita þá þjónustu eða vöru sem hún hefur, það á að vera erfitt 

að líkja eftir og það á að vera erfitt fyrir samkeppnisaðila að koma með staðgönguvöru eða 

þjónustu vegna þess að gæðin eru það mikil.  

Samkeppnisforskot getur aldrei orðið nema að skipulagsheildin sé samkeppnishæf og til þess 

að svo sé þurfa stjórnendur að þekkja hvaða kjarnafærni hún hefur og byggja upp vöruna eða 

þjónustuna út frá þeirri þekkingu. Þessi kjarnafærni getur sem dæmi verið yfirgripsmikil 

reynsla á þeim markaði sem skipulagheildin starfar á eða að hún hefur yfirburða tækniþekkingu 

á sínu sviði (Hitt o.fl., 2012, bls. 83).  

Stefnumiðuð stjórnun er notuð til þess að horfa til langs tíma og horft er á alla skipulagsheildina 

í heild sinni.  Ferli stefnumiðarar stjórnunar skiptist upp í eftirfarandi sex þætti og röðun sem 

sjá má á mynd 1. 
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Þegar farið er að vinna með hvern og einn þátt, þarf 

að taka þetta í ákveðnum skrefum því ekki reynist 

raunhæft að búa til mælikvarða til þess að sjá hvort 

markmið séu að nást á þeirri stefnu sem er sett, án 

þess að það sé búið að ákveða hvert það er sem 

skipulagsheildin er að fara.  

 

Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn skipulagsheilda er sett fram af 

stjórnendum og hún byggist á því hvar þeir sjá skipulagsheildina vera í náinni framtíð. Þessi 

sýn er það takmark sem stefnt er að.  Til að mynda þá er sýn morgunverðarframleiðandans 

Kellogg´s að hafa vörur sínar á hverju borði í heiminum (Hitt o.fl., 2012, bls. 85). Það má því 

segja að það takmark sem sumar skipulagsheildir setja sér munu að öllum líkindum aldrei nást. 

Takmarkið sem skipulagsheildir setja sér, þarf að vera hægt að sannreyna, staðfesta og best 

væri ef það virkaði hvetjandi fyrir starfsmenn, það er að segja að takmarkið sé ekki svo 

fjarstæðukennt að það sé ekki með neinu móti hægt að komast nálægt því að ná settu takmarki 

(Hitt o.fl., 2012, bls. 85).  

 

Hlutverk 

Hlutverk skipulagsheilda er oftar en ekki gefið upp í stuttum yfirlýsingum sem skilgreinir 

megintilgang starfsemi hennar. Yfirlýsingin á að styðja og vera í samræmi við framtíðarsýn 

skipulagsheildarinnar og tilgreina hvað hún gerir og í þágu hverra hún á að vera til staðar.  

Hlutverk er eitthvað sem skipulagsheildir ná aldrei að uppfylla því það er stöðugt verið að reyna 

að bæta starfsemina, gera betur í dag en gert var í gær (Hitt o.fl., 2012, bls. 86).   

 

Greining innra og ytra umhverfis 

Það eru til margar greiningar sem hægt er að nota til að greina skipulagsheildir og þá markaði 

sem skipulagsheildin er á. Ein af þessum greiningum, sem er kannski einna þekktust og með 

þeim endingarbetri, kallast SVÓT greining. SVÓT stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir 

og tækifæri. Greiningar á styrkleikum og veikleikum snýr að innra umhverfi 

skipulagsheildarinnar. Hvaða færni eða sérþekking er það sem skipulagsheildin hefur eða 

vantar, eða býr hún yfir áþreifanlegum eða óáþreifanlegum eignum? Er einhver rekstraleg 

hæfni sem skipulagsheildin hefur eða er takmörkuð geta sem þarf að greina og laga? 

Mynd 1: Ferli Stefnumiðaðrar stjórnunar 
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Ógnanir og tækifæri snúa að ytri umhverfi skipulagsheildarinnar. Ógnanir geta tengst nýjum  

samkeppnisaðilum. Eru nýjir samkeppnisaðilar komnir á markaðinn eða eru þeir að koma nýrri 

vöru á markað? Er komin ný eða breytt tækni eða er neyslumynstur viðskiptavina að breytast? 

Aðrar ógnanir sem geta haft áhrif á skipulagsheildir er til að mynda það lagaumhverfi sem það 

starfar í, en það getur líka talist sem styrkleiki.  

Styrkleiki gæti leynst í nýjum mörkuðum, afnámi viðskiptahafta eða að vöruúrval og framboð 

á þjónustu hefur víkkað til muna (Hitt o.fl., 2012, bls. 86). 

 

Markmiðasetning 

Með markmiðasetningu þá er verið að lýsa þeim árangri sem stefnt er að í framtíðinni. 

Markmiðasetning er mikilvægt ferli í stefnumiðaðri stjórnun því það auðveldar getu 

skipulagsheildarinnar að úthluta fjármagni á viðeigandi hátt, hjálpar starfsmönnum að vita og 

skilja hver forgangsröðunin er, að dreifa ábyrgð á réttan máta og að starfsmenn séu látnir bera 

ábyrgð og svari fyrir ákvarðanir sínar. 

Markmið eru mismunandi eftir skipulagsheildum. Ein skipulagsheild gæti verið með það 

markmið að auka tekjur á meðan önnur vill vera með tæknilega yfirburði eða umhverfisvæna 

og hafa góða ímynd út á við (Hitt o.fl., 2012, bls. 96). 

 

Stefna 

Þegar markmiðin hafa verið sett þá er valin stefna. Stefna er ákveðin áætlun sem snýr að því 

að velja þær leiðir sem skipulagsheildin þarf að fara og beinist að framtíðarsýninni og hjálpar 

til við að uppfylla hlutverkið. Stefnur eru byggðar á tilgátum um orsakir og afleiðingar. Mælt 

er með að allar skipulagsheildir séu með einhverja heildarstefnu og undirstefnur sem hjálpa 

ýmsum sviðum eða deildum sem eru í skipulagsheildinni að ná settum markmiðum (Hitt o.fl., 

2012, bls. 96). 

 

Innleiðing stefnu. 

Síðasta skrefið í ferli stefnumiðaðrar stjórnunar er að innleiða þá stefnu sem er búið að ákveða. 

Innleiðingarferlið skiptist upp í þrjá hluta. Fyrst er það að gera sundurliðaða aðgerðaráætlun, 

eða starfsáætlun, sem segir til um hvaða skref á að taka. Næst er að setja stefnumiðunina í 

framkvæmd og til þess hefur verið notuð umgjörð sem kallast Sjö ess aðferðin en hún tengir 

saman öll innviði skipulagsheildarinnar. Síðasta og mikilvægasta skrefið eru mælingarnar. 

Þegar mælingar eru gerðar þá þarf fyrst og fremst að setja viðeigandi mælikvarða. Til dæmis 

eru magntölur eða hlutföll notuð til að sjá hvort markmið séu að nást eða ekki og stjórnendur 
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geta gert viðeigandi breytingar til að hægt sé að fylgja eftir þeirri stefnu sem var sett í upphafi 

(Hitt o.fl., 2012, bls. 96). 

 

Þessi sex ferla innleiðing stefnumiðaðrar stjórnunar, sem lýst var hér fyrir ofan, er bara ein af 

mörgum útgáfum sem eru notaðar. Runólfur Smári Steinþórsson setur fram greiningarlíkan 

sem skiptir stefnumiðaðri stjórnun í fjórar víddir.  

2.1.3 Fjórar víddir stefnumiðaðrar stjórnunar 

Hugsunin á bakvið þetta líkan er sá að til sé rammi sem veitir innsýn og skilning þeirra atriða 

sem snerta stefnumiðaða stjórnun. Hægt er að nota líkanið fyrir allar tegundir skipulagsheilda 

og ekki skiptir máli hvaða í hvaða atvinnugrein skipulagsheildin er (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). 

Líkanið, sem má sjá á mynd 2, sýnir þær spurningar sem stjórnendur skipulagsheilda þurfa að 

svara í stefnumótunarferli sínu. Fyrsta spurningin hefur með tilvist skipulagsheildarinnar að 

gera, hvers vegna er hún til staðar? Næsta spurningin er um innihald skipulagsheildarinnar, um 

hvað snýst starfsemi hennar? Næst er spurt um ferli, eða hvernig fer starfsemin fram? Seinast 

er spurt um samhengið, úr hverju, hvar, af hverjum og fyrir hverja er starfsemin framkvæmd? 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Í grein Runólfs um þessar víddirnar segir enn frekar:  

Í þeirri nálgun við stefnumiðaða stjórnun skipulagsheilda sem hér er beitt er lögð áhersla á að 

allar víddirnar komi fram í skilgreiningu á stefnumiðaðri stjórnun. Í ljósi víddanna má líta á 

stefnumiðaða stjórnun sem það árangursríka, rásfasta og síendurtekna munstur 

athafnaákvarðana og ákvarðanaathafna tiltekinnar skipulagsheildar, þar sem saman fara 

forsendur, skilyrði og aðgerðir sem skapa, móta og endurmóta tilgang, hlutverk, starfssvið, 

Mynd 2: Fjórar víddir stefnumiðaðrar stjórnunar 
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starfsaðferðir, stefnu og samhengi skipulagsheildarinnar á tilteknu tímabili. (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003, bls. 34).  

Þó ferlar séu mismunandi í útliti þá ganga þeir út á það að vera með virka árangurstjórnun sem 

leiðir til virðisaukninga. En þessir ferlar, sem farið hefur verið í gegnum hér að ofan, eru notaðir 

til þess að móta heildarstefnu skipulagsheilda. Þarft er að gera greinarmun á 

heildarstefnumótun og annara stefnumótana sem hægt er að taka innan skipulagsheilda. 

Thompson og Stricland settu upp stefnumótunarpýramída sem sýnir mismunandi gerðir 

stefnumótunar. 

2.1.4 Stefnumótunarpýramídinn 

Stefnumótunarpýramídinn, sem hægt er að sjá í mynd 3, hefur fjögur þrep og á hann við um 

skipulagsheild í fjölbreyttri starfsemi. Fyrir skipulagsheildir sem eru einsleitar þá er píramídinn 

þriggja þrepa og þá á heildarstefnumótun ekki við.  

 

        Mynd 3: Stefnumótunarpýramídinn 

Heildarstefnumótun er á ábyrgð yfirstjórnenda. Eins og áður hefur komið fram þá snýr hún að 

skipulagsheildinni í heild sinni. Viðskiptastefnumótun er á ábyrgð framkvæmdarstjóra og hún 

á að hjálpa þeim að taka ákvarðanir um hvernig auðlindir og færni skipulagsheildarinnar eru 

nýttar. Stefnumótun sviða er á ábyrgð sviðstjóra. Með þessari stefnumótun er hugmyndin að 

sýna hvernig einstaka svið innan skipulagsheilda geta veitt mikilvægan stuðning fyrir heildar- 

og viðskiptastefnumótun skipulagsheildarinnar. Rekstrarstefnumótun er á ábyrgð deildarstjóra. 

Líkt og stefnumótun sviða þá á hún að hjálpa heildar- og viðskiptastefnumótun 

skipulagsheildarinnar en hér er átt við hverja einingu innan deilda (Thompson og Stricland, 

2003). 

Þessar stefnumótanir virka í báðar áttir. Það þýðir að það getur haft áhrif samtímis á hlutverk, 

markmið og stefnumótanir í hverju þrepi. Einnig eru tveggja þátta áhrif á milli tengdra 

verkefna, tengdra ferla og starfa innan skipulagsheildarinnar. Því þéttari sem samhæfingin er, 
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því betri er skipulagsheildin að halda þeirri stefnu sem hún setti sér (Thompson og Stricland, 

2003). 

 

Við vinnslu þessarar rannsóknar hittu höfundar fyrir Runólf Smára Steinþórsson, dósent við 

viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, til þess að dýpka skilning á málefnum 

stefnumiðaðrar stjórnunar. Hann lýsti skipulagsheildum sem púsluspili og það væri hlutverk 

innri endurskoðenda að þekkja öll púslin og geta leiðbeint stjórnendum og tekið ákvarðanir út 

frá þekkingu sinni. Hann taldi einnig að innri endurskoðendur gætu vissulega starfað með 

stefnumótandi hætti en að þeir gætu ekki myndað sér heildarstefnu, þar sem hún er á ábyrgð 

stjórnenda eins og lýst var hér að ofan.. Innri endurskoðendur gætu þannig myndað sér 

viðskiptastefnu og unnið út frá henni í samræmi við heildarstefnu skipulagsheildarinnar 

(Runólfur Smári Steinþórsson, dósent við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, 

munnleg heimild, viðtal 19.desember 2016).  

 

Margar skipulagsheildir hafa innleitt stefnumiðaða stjórnun og fara eftir þessum fræðum, sem 

eru nokkuð vel skilgreind, til þess að hjálpa til við uppsetningu á þeirri stefnu sem leiða þær að 

framtíðarsýninni, en borgar það sig? Eina leiðin til þess að vita hvort það sé þess virði að setja 

upp svona viðamikið kerfi er með rannsóknum. 

2.1.5 Rannsóknir á stefnumiðaðri stjórnun 

Á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir hvað varðar árangur innleiðingar 

stefnumiðaðrar stjórnunar, þó svo að mikið hafi verið skrifað um hugtakið sjálft.  

Í rannsókn Einars Svanssonar frá árinu 2008 voru íslensk fyrirtæki könnuð út frá stefnumiðaðri 

stjórnun og alþjóðavæðingu. En sú rannsókn sýndi fram á jákvæð tengsl við aukinn árangur 

þeirra fyrirtækja sem rannsökuð voru bæði hvað varðar formlega stefnu og stefnumiðuð 

bandalög (Einar Svansson, 2008).  

Berglind Stefánsdóttir og Hrefna Björk Sverrisdóttir gerðu rannsókn á því hvort að 

stefnumiðuð stjórnun gæti aðstoðað stjórnendur Hvíta Hússins við að ná fram betri árangri. Þar 

kom fram að stjórnendurnir voru með skýr markmið og gerðu sér grein fyrir hlutverki sínu en 

það var skortur á framtíðarsýn, gildi og stefnu.  Einnig sögðu þær að „ef stjórnendur tileinka 

sér fræði stefnumiðaðrar stjórnunar mun það skila sér í aukinni starfsánægju, fjárhagslegum 

ávinningi og samkeppnisforskoti“ (Berglind Stefánsdóttir og Hrefna Björk Sverrisdóttir, 2011) 

Erlendis hefur stefnumiðuð stjórnun verið rannsökuð mikið og þar af leiðandi hafa verið gerðar 

þónokkrar rannsóknir sem skoða árangur hennar.  
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Í rannsókn frá 1993 var innleiðingu stefnumiðaðrar stjórnunar fylgt eftir í opinberri stofnun 

jafnra atvinnutækifæra (e.EEOC) í Bandaríkjunum. Þar var innleiðingunni skipt í þrjá áfanga 

þar sem ákveðnir þættir stefnumiðaðrar stjórnunar voru teknir fyrir hverju sinni. Niðurstaða 

þeirrar rannsóknar var sú að 6 mánuðum eftir innleiðinguna var stefnunni vel fylgt eftir af 

stjórnendum og starfsmönnum og var almennt talið að vel hefði tekist til við vinnuna sem var 

unninn í undirbúningnum sem og innleiðingunni sjálfri (Kemp, Funk, og Eadie, 1993).  

 

Það má því segja að fagið sem slíkt sé vel rannsakað og að almennt sé stefnumiðuð stjórnun 

tól sem getur skilað góðum árangri sé unnið rétt að innleiðingu hennar.  

Notkun stefnumiðarar stjórnunar getur sett skipulagsheildir í sérstöðu sem erfitt er að líkja eftir, 

en innleiðing stefnumiðrar stjórnunar er erfið og kostnaðarsöm. Því er þessi innleiðing oftar en 

ekki notuð í stórum skipulagsheildum en margar rannsóknir hafa sýnt að notkun stefnumiðaðrar 

stjórnunar í litlum skipulagsheildum skili ekki aukinni verðmætasköpun. En þá hafa aðrar 

rannsóknir sýnt að skipulagsheildir sem hafa ráðið til sín ráðgjafa, til þess að hjálpa með 

áætlunargerðir á stefnumiðaðan hátt, hafa gengið betur í rekstri en skipulagsheildir sem ekki 

hafa ráðið til sín ráðgjafa (Analoui og Karami, 2003). 

Það hefur þó sýnt sig, að notkun stefnumiðaðrar stjórnunar í ýmsum deildum skipulagsheilda 

hefur haft greinanleg áhrif á rekstur og afkomu þeirra.  

Rob Melville sýndi fram á, í rannsókn sinni, að ein af þeim atvinnugreinum sem hefur hjálpað 

þessum góða árangri stefnumiðaðrar stjórnunar í skipulagsheildum er innri endurskoðun. En í 

sömu rannsókn leiddi hann í ljós að innri endurskoðun fyrirtækja ætti að vera með 

stefnumótandi málefni og að í mörgum tilfellum, segir hann að það sé tilfellið (Melville, 2003). 

2.2 Innri endurskoðun 

Félag um innri endurskoðun (e. The Institute of Internal Auditors) var fyrst stofnað árið 1941. 

Fyrstu árin var litið á starf innri endurskoðanda nátengt starfi ytri endurskoðenda. Það var ekki 

fyrr en næstum því tveimur áratugum eftir stofnun félagsins að nánari skilgreining kom á starf 

innri endurskoðanda, sem meðal annars lýsir að starf innri endurskoðanda sé mun fjölbreyttara 

en starf ytri endurskoðanda (Ramamoorti, 2003). Þessi skilgreining hefur svo þróast með 

árunum í það sem hún er í dag.  

2.2.1 Skilgreining á innri endurskoðun 

Félag um innri endurskoðun hefur umsjón með og setur staðla fyrir innri endurskoðun á 

alþjóðavísu. Félagið skilgreinir innri endurskoðun (e. internal audit) á eftirfarandi hátt: 
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Innri endurskoðun er sjálfstæð, sem veitir hlutlæga fullvissu og ráðgjöf og er 

hönnuð til þess að vera virðisaukandi og bæta starfsemi skipulagsheildar. Hún 

hjálpar skipulagsheildinni að ná markmiðum sínum með því að koma með 

kerfisbundna og agaða nálgun um hvernig á að meta og bæta skilvirkni ferla 

áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta. (Eilifsen ofl., 2014, bls. 680) 

Á Íslandi eru bankastofnanir, tryggingarfélög og skipulagsheildir sem hafa með opinber fjármál 

að gera, skyldugar að vera með innri endurskoðun. 

Starf innri endurskoðanda er margbreytilegt og þarf hann að hafa samskipti, meðal annars  við 

stjórn, stjórnendur og ytri endurskoðendur (Eilifsen, o.fl., 2014, bls. 680). 

 

Settar voru upp alþjóðlegar reglur og staðlar sem innri endurskoðundeildir eiga að fara eftir. 

Þessar reglur og staðlar eru: 

 Grundvallarreglur faglegrar innri endurskoðunar. 

 Siðareglur. 

 Staðlar (The Institute of Internal Auditors, e.d.).  

 

Grundvallarreglur faglegrar innri endurskoðunar 

Grundvallreglurnar eiga að segja til um hvernig innri endurskoðun fer að því að ná fram 

skilvirkni. Til þess að sýna fram á að innri endurskoðun sé í raun skilvirk þá þurfa þessar 

meginreglur að vera til staðar og virkar á áhrifaríkan hátt. Þessar grundvallarreglur segja til um 

að innri endurskoðun:  

 Sýni heilindi. 

 Sýni færni og tilhlýðilega fagmennsku. 

 Sé hlutlæg og ekki undir ótilhlýðilegum áhrifum (sjálfstæð). 

 Taki mið af stefnu, markmiðum og áhættu fyrirtækis, stofnunar eða félagasamtaka. 

 Hafi viðeigandi stöðu í skipuriti og fullnægjandi úrræði. 

 Sýni í verki gæði og stöðugar úrbætur. 

 Miðli upplýsingum á skilvirkan hátt. 

 Veiti áhættumiðaða staðfestingu. 

 Búi yfir innsæi, frumkvæði og framsýni. 

 Stuðli að umbótastarfi hjá fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum (The Institute 

of Internal Auditors, e.d.). 
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Siðareglur 

Siðareglur hafa þann tilgang að styrkja siðferðisvitund innan faggreinar innri endurskoðunar. 

Siðareglurnar skiptast niður í fjórar meginreglur sem þeim ber að fara eftir.  

Þessar meginreglur eru: 

 Heilindi. 

 Hlutlægni. 

 Trúnaður. 

 Færni. (Félag un innri endurskoðun, 2013, bls. 4) 

Meginreglurnar hafa svo undirreglur sem segja til um hvernig innri endurskoðendur eigi að 

haga sér í starfi. 

 

Staðlar 

Staðlarnir eru fimmtíu og einn talsins. Átján þeirra fjalla um eiginleika starfsins og restin, eða 

þrjátíu og þrjár, eru verklagsreglur. 

Tilgangur staðlana er að: 

 Setja fram grundvallarreglur sem lýsa framkvæmd innri endurskoðunar.  

 Skapa umgjörð til að framkvæma og efla margvíslega virðisaukandi innri 

endurskoðun.  

 Skapa grundvöll fyrir mat á frammistöðu innri endurskoðunar. 

 Stuðla að endurbótum á ferlum og rekstri fyrirtækja. (Félag um innri endurskoðun, 

2013, bls. 7) 

Við notkun á þessum stöðlum og reglum er verið að reyna uppfylla það hlutverk sem innri 

endurskoðun sinnir. Hlutverk innri endurskoðunar er að auka og vernda skipulagsheildir með 

hlutlægri staðfestingu, ráðgjöf og innsæi (The Institute of Internal Auditors, e.d.). 

Ef starf innri endurskoðunar nær að uppfylla þetta hlutverk sem hún setur sér, þá hlýtur hún að 

vera mikilvægur partur af því hvernig skipulagsheildir ná markmiðum sínum. 

2.2.2 Rannsóknir tengdar innri endurskoðun 

Hluthafar eru að átta sig meira á mikilvægi innri endurskoðunar og eru þeir að stóla meira á þá 

vinnu sem innri endurskoðendur gera og samræmingu þeirra við ytri endurskoðendur 

(Mihăilescu og Ducu, 2011). 

Samkvæmt Mihăilescu og Ducu, þá er það virðisaukandi fyrir fyrirtæki að vera með starfandi 

innri endurskoðanda en þeir bæta því við að hann þarf að hafa margþætta þekkingu. Vegna 

tíðra tækniframfara, breytinga í viðskiptaumhverfinu og alþjóðavæðingu þyrfti hann vera með 
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viðeigandi menntun til að sýna fram á að hann hafi nægilegan skilning á því starfsumhverfi 

sem fyrirtækið, sem hann vinnur hjá sinnir (Mihăilescu og Ducu, 2011).  

Óska staða væri ef allir innri endurskoðendur væru með svo fjölþætta kunnáttu og getu til að 

sinna öllum þeim greiningum sem þeim ber að gera í þeirra starfi, en telja má að brýnna sé að 

innri endurskoðandi þekki takmörk sín og leiti til ytri sérfræðinga þegar það á við. 

 

Í viðamikilli könnun sem Deloitte gerði kom í ljós að framkvæmdastjórar innri endurskoðunar 

gerðu sér grein fyrir að þær skipulagsheildir sem þeir starfa hjá eru að breytast og að þeir þurfa 

að breytast og þróast með þeim. Ein af þeim breytingum eru að stjórnendur skipulagsheilda 

gera ekki bara kröfur um endurskoðun á það sem er búið að gerast, eða er að gerast með notkun 

samtímaeftirlits, heldur vilja þeir vita hvað er að fara gerast í náinni framtíð (Deloitte, 2016). 

Það er, að vinna innri endurskoðunar gefi vísbendingar um að ákveðin markmið séu ekki að 

fara nást og að það sé hægt að gera viðeigandi leiðréttingar fyrir fram. 

Til þess að starf innri endurskoðunar geti þróast með skipulagsheildinni, þá þarf að fara í 

greiningar á því hvar helstu veikleikar liggja í getu innri endurskoðanda og hvernig hann sinnir 

sínu starfi. 

2.2.3 Starf innri endurskoðunar 

Sett hefur verið upp þriggja þrepa eftirlitskerfi sem 

skiptast upp í þrjár varnarlínur eins og má sjá á 

mynd 4. Fyrsta varnarlína snýr að daglegum 

rekstri skipulagsheilda. Í því felst að stjórnendur 

starfseininga viðhaldi innra eftirliti og dragi úr 

þeirri hættu sem starfseiningin gæti lent í. Önnur 

varnarlína fellur undir starfseiningar, eins og þær 

sem sinna áhættustýringu og regluvörslu. Einnig 

eru til önnur stoðsvið sem sinna til dæmis gæða- 

og öryggismálum. Í þriðju varnarlínu er svo innri 

endurskoðun. Hún sér um að veita stjórn óháð álit á 

því hversu vel skipulagsheildir eru að greina, meta og stýra þeim áhættum sem hún stendur 

frammi fyrir. Innri endurskoðun skoðar fyrstu og aðra varnarlínu og leggur mat sitt á 

stjórnarhætti, áhættustýringu og innra eftirliti (Anna Margrét Jóhannesdóttir, 2014, bls. 10). 

Helsta starf innri endurskoðenda er að taka út innra eftirlit hjá skipulagsheildum. 

Mynd 4: Þriggja þrepa eftirlitskerfi 



18 

2.3 Innra eftirlit 

Það eru ábyggilega ekki til mörg eftirlitskerfi sem eru nákvæmlega eins en það er ekki hægt að 

útiloka að eftirlitskerfi, einstakra skipulagsheilda, innan sama atvinnugeira gætu borið mikil 

líkindi hvort með öðru. Skipulagsheildir sem eru með nákvæmlega sama innra eftirlit eru annað 

hvort spegilmynd hvorrar annarar eða ein af þeim heftur innleitt eftirlitskerfi frá annari 

skipulagsheild af einhverjum ástæðum. Óhætt er að fullyrða að engin skipulagsheild er eins. 

Þær eru misstórar, með mismunandi sérhæfingu og það sem sker þær einna helst í sundur er sú 

atvinnugrein sem þær stunda. Ef hanna ætti eins eftirlitskerfi fyrir, til dæmis, lögregluna, 

heilbrigðisstofnun og bankastofnun, þá mundi eftirlitskerfið ekki einu sinni virka fyrir eitt 

þeirra því það væri ekki með rétta áhættustjórnun. Til að setja þetta í eitthvað samhengi, þá 

liggur áhættan hjá flestum skipulagsheildum í að verða ekki gjaldþrota, missa traust eða 

orðsporð sitt af því að hún var ekki með nægjanlega gott eftirlitskerfi sem á að varðveita 

viðkvæm skjöl og að koma í veg fyrir að hægt sé að stunda fjárdrátt. En þegar það kemur að 

heilbrigðisstofnunum að þá getur gallað eftirlitskerfi leitt til andláts einstaklinga. 

Umgjörð COSO skýrslunnar (e. Internal Control – Intergrated Framwork) var hönnuð án tillits 

til stærðar skipulagsheilda né í hvaða atvinnugrein hún stundar. 

2.3.1 Skilgreining innra eftirlits samkvæmt COSO skýrslunni 

Innra eftirlit skipulagsheilda er mótað af stjórn, stjórnendum og starfsmönnum í þeim tilgangi 

að veita hæfilega vissu um að markmið þeirra náist. Stjórnendur stóla á að eignir og skjöl séu 

almennilega varðveitt og að það veiti þeim traustar upplýsingar sem þeir byggja ákvörðun sína 

á (Eilifsen o.fl., 2014, bls. 176). 

2.3.2 COSO – skýrslan 

Þegar innra eftirlit er sett upp, þá er hægt að nota COSO skýrsluna, sem setur innra eftirlit 

formlega fram svo það nýtist hverju fyrirtæki án tillits til starfseminnar eða stærðar þess.  En 

skýrslan er notuð til þess að skilgreina innra eftirlit fyrirtækisins og setur hana upp í þrívíða 

mynd í formi tenings.  Eins og sjá má á mynd 5 (Committee og Sponsoring Organizations og 

the Treadway Commission, 2013) að þá hefur teningurinn þrjár víddir. Fyrsta víddin hefur þrjá 

megin flokka.  Þeir eru: 
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 Starfsemi. 

 Fjárhagsupplýsingar. 

 Hlíting. (Eilifsen, o.fl., 2014, bls. 178) 

Næsta vídd hefur þættina: 

 Eftirlitsumhverfi. 

 Áhættumat. 

 Eftirlitsaðgerðir. 

 Upplýsingar og samskipti. 

 Stjórnendaeftirlit. (Eilifsen, o.fl., 2014, 

bls. 178)     

 

Þriðja víddin er svo allar deildir sem eru í skipulagsheildinni. 

Ef rétt er sett fram þá getur COSO - skýrslan hjálpað til við að bæta frammistöðu og skilvirkni 

innra eftirlits, áhættustýringu og að fæla frá sviksemishátterni. 

Markmiðin sem stefnt er að ná fyrir hvern þátt er að sýna árangur og skilvirkni í  starfsemi, 

áreiðanleika í fjárhagsupplýsingum og að farið sé eftir lögum og reglum. 

Undir þessum fimm þáttum eru sautján undirstöðuatriði sem skipulagsheildir geta notað til þess 

að ná skilvirku innra eftirlitskerfi. 

 

Eftirlitsumhverfi 

Eftirlitsumhverfið er sá þáttur sem vaktar innra eftirlitið.  Þessi vöktun er ferli sem metur gæði 

eftirlitsins í formi samtímaeftirlits og sérstakrar úrtektar. Eftirlitsumhverfið hefur fimm 

undirstöðuatriði og með þeim er verið að sýna að skipulagsheildir skuldbinda sig við heilindi 

og siðferðisleg gildi. Stjórnin þarf að sýna óhæði gagnvart stjórnendum og hafi yfirsýn með 

þróun og árangur innra eftirlitsins.  Stjórnendur þurfa að setja upp skipulag, boðleiðir og 

viðeigandi heimildir og ábyrgðir til þess að ná settum markmiðum, en stjórnendur gera þetta 

með yfirsýnum stjórnarinnar. Partur af því að ná markmiðum, þá eiga skipulagsheildir að sýna 

skuldbindingu í að laða, þróa og halda í hæfa starfsmenn og að þeir séu haldnir til ábyrgðar 

með að fara eftir ferlum innra eftirlitsins (Eilifsen, o.fl., 2014, bls. 180). 

 

Áhættumat 

Það þarf að greina þá ógn sem veldur því að skipulagsheildir eru ekki að ná markmiðum sínum 

og hvernig þær bregðast við þeim. Áhættumatinu er skipt upp í fjögur undirstöðuatriði. Þessi 

fjögur undirstöðuatriði hjálpa skipulagsheildum að skilgreina markmið á skýran og markvissan 

Mynd 5: COSO - teningurinn 
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hátt svo hægt sé að greina og leggja mat á þá áhættu sem tengist markmiðunum hennar. 

Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að auðkenna og greina allar þær áhættur sem ógna 

markmiðum þeirra og nota það til grundvallar um hvernig það á að eiga við áhættuna og hvernig 

henni er stýrt. Stjórnendur skipulagheilda þurfa að taka tillit til þeirra möguleika að sviksemi 

gæti átt sér stað þegar meta á áhættu gagnvart settum markmiðum og nauðsynlegt er að 

auðkenna og meta þær breytingar sem geta haft veruleg áhrif á innra eftirlitskerfið (Eilifsen 

o.fl., 2014, bls 181). 

 

Eftirlitsaðgerðir 

Eftirlitsaðgerðir eru stefnur og ferlar sem hjálpa til við að tryggja að fyrirmælum stjórnandans 

sé fylgt eftir og notaðar þegar áhætta er greind í áhættumatinu. Hluti af þeim ferlum sem snúa 

að eftirlitsaðgerðum eru til dæmis aðskilnaður starfa, svo að það sé, sem dæmi, ekki sami 

starfsmaðurinn sem sér um bókhaldið og um afstemmingarnar á því.  

Eftirlitsaðgerðir hafa þrjú undirstöðuatriði. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að velja og þróa 

eftirlitsaðgerðir sem draga úr þeim áhættum sem leiða til þess að markmið séu ekki að nást. 

Stjórnendur skipulagsheilda þurfa einnig að velja og þróa almenn eftirlitskerfi yfir allri tækni 

sem notuð er í daglegum rekstri. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að setja á laggirnar 

eftirlitsaðgerðir sem eru ákveðnar fyrir fram, eins og til dæmis að stjórnandi fái hringingu eða 

póst ef gjaldkeri fyrirtækis greiðir út hærri upphæðir en hann hefur leyfi til (Eilifsen o.fl., 2014, 

bls. 182). 

 

Upplýsingar og samskipti 

Það eru þrjú undirstöðuatriði sem snúa að hvernig upplýsingar og samskipti fara fram hjá 

skipulagsheildum. Stjórnendur skipulagsheilda þurfa að öðlast eða búa til viðeigandi 

upplýsingar. Gæði upplýsinganna skipta máli því þær styðja við starfsemi innra eftirlitsins. 

Stjórnendur skipulagsheilda hafa samskipti innbyrðis og gera starfsmönnum kleift að fá skýr 

skilaboð um hlutverk og ábyrgð hvers starfsmanns sem lúta að innra eftirliti. Stjórnendur 

skipulagsheilda þurfa einnig að halda utan um hvernig upplýsingar, eins og nótur og önnur 

skjöl, fara út til ytri aðila og hvernig tekið er á móti skjölum frá þeim. Það skiptir máli hvernig 

nótur sem koma inn eru varðveittar á réttan hátt svo hægt sé að gera grein fyrir öllum 

hreyfingum og að ekki þurfi að fara í mikla rannsóknarvinnu til að finna nótur sem eru skráðar 

vitlaust (Eilifsen o.fl., 2014, bls. 184).  
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Stjórnendaeftirlit 

Síðustu tvö undirstöðuatriðin eru í stjórnendaeftirlitinu. Annars vegar er það að stjórnendur 

þurfa að velja, hanna og framkvæma athuganir á innra eftilitinu til þess að vera vissir um að 

allir þættir innra eftirlitsins eru til staðar og virka. Hins vegar eiga stjórnendur að meta og miðla 

galla, sem finnast í innra eftirlitinu, til þeirra sem bera ábyrgðina svo hægt sé að gera viðeigandi 

úrbætur. 

Stjórnendaeftirlitið á að meta hversu góð  frammistaða innra eftirlitsins er yfir tímabil. Svo 

hægt sé að veita hæfilega vissu þá þurfa stjórnendur að vakta innra eftirlitið til þess að ganga 

úr skugga um það að það sé að starfa á skilvirkan máta. Þar sem áhætta breytist yfir tíma þá er 

nauðsynlegt að stjórnendur geri viðeigandi breytingar þegar það gerist (Eilifsen o.fl., 2014, bls. 

185). 

 

Til er annar COSO – teningur sem er hannaður fyrir áhættustýringu fyrirtækja og kallast COSO 

ERM (Enterprise Risk Management). Hann var hannaður árið 2004. Það er bætt við 

stefnumótun í markmiðin og í þættina er bætt við: 

 Innra umhverfi – sem kemur í stað eftirlitsumhverfi. 

 Markmiðasetningar. 

 Atburðarauðkenni.  

 Áhættuviðbrögð 

Það er alveg sama hversu vel innri eftirlitskerfi eru hönnuð af stjórn og stjórnendum eða hversu 

vel það var farið eftir leiðsögn og fyrirmælum þegar COSO skýrslan var notuð, það er alltaf 

ákveðnar takmarkanir sem geta leynst í kerfinu. 

2.3.3 Takmarkanir á innra eftirliti 

Innra eftirlitskerfi er hannað til að gefa stjórnendum nægjanlega fullvissu um að markmið séu 

að nást. En ef að stjórnendur kunna ekki að lesa úr þeim upplýsingum sem kerfið er að gefa 

þeim þá fellur það um sjálft sig og felur einungis í sér auka kostnað. Hugmyndin á bakvið 

nægjanlega fullvissu gerir grein fyrir að kostnaður innri eftirlitskerfa í skipulagsheildum á 

aldrei að vera meiri en það sem hægt er að fá út úr þeim. Það skiptir ekki miklu máli hversu 

vel kerfi eru hönnuð og þróuð ef þau eru ekki notuð á réttan máta. KPMG leiddi út, með 

rannsókn sem fyrirtækið gerði, að helstu orsakir á sviksemi væru vegna þess að ekki var 

nægjanleg kennsla á innra eftirlitskerfið og að hlíting við lög og reglur var ábótavant. Einnig 

kom það í ljós að stjórnendur gátu farið fram hjá innra eftirlitskerfinu en það leiddi til sviksemi 

(KPMG, e.d.). 
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Dæmi um hvernig sviksemi hefur átt sér stað er þegar aðskilnaður starfa er ekki nægjanlegur. 

Það er einmitt ein af þeim helstu ástæðum þess hvernig bókhaldsvik eiga sér stað. Þess háttar 

svik hafa leitt til þess að stórfyrirtæki eins og Enron hafa orðið gjaldþrota(„Enron: The Real 

Scandal“, 2002).  

 

Þar sem gallað innra eftirlit getur leitt til gjaldþrota skipulagheilda, getur þá ekki sterkt innra 

eftirlit aukið virðisaukninguna. 

 

Árið 2012 var birt rannsókn Bungartz og Strobl á virðisaukningu með innra eftirliti. Sú 

rannsókn leiddi í ljós að stjórnendur skipulagsheilda sjá mögulega virðisaukningu í gegnum 

innri eftirlitskerfi. Einnig voru þátttakendur viljugir til að fjárfesta í vel virku innra eftirlitskerfi 

og þótti hár kostnaður ekki vera fyrirstaða. Flestir stjórnendur töldu þannig að virkt innra 

eftirlitskerfi gæti skapað verulegt virði fyrir skipulagsheildir. Svöruðu þeir að helstu kostirnir 

væru að fækka óvæntum uppákomum og auka gegnsæi (Bungartz og Strobl, 2012).   

 

Enginn kerfi eru án einhverja galla eða takmarka og einmitt út af þeim ástæðum er mikilvægt 

að taka út kerfin til að sannreyna um að það virki á réttan máta. 

Þegar farið var yfir ferli, staðla og þær reglur sem farið er eftir þegar stefnumiðuð stjórnun er 

innleidd og starfsemi innri endurskoðunar er skoðuð þá fundu höfundar að það var ákveðið 

samspil á milli þeirra. 

2.4 Samspil innri endurskoðunar og stefnumiðaðrar stjórnunar 

Ef skoðaðir eru þeir staðlar sem innri endurskoðun vinnur eftir og þeir bornir saman við 

stefnumiðaða stjórnun, þá er í innri endurskoðun verið að fara eftir öllum ferlum 

stefnumiðaðarar stjórnunar fyrir utan einn, sem er framtíðarsýn. 

Eins og fram kom í kaflanum um stefnumiðaða stjórnun þá eru ferlin sem farið er eftir 

framtíðarsýn, hlutverk, greining innra og ytra umhverfis, markmiðasetning, stefna og 

innleiðing hennar. Í töflu 1 er hægt að sjá samspil innri endurskoðunar og stefnumiðaðrar 

stjórnunar. 

Ef við förum eftir þessari röð að þá er framtíðarsýnin fyrst í stefnumiðaðri stjórnun. Ekki eru 

til neinir staðlar um framtíðarsýn, enda er ekki hægt að setja neina staðla um það. Hver og einn 

stjórnandi skipulagsheildar sem hefur sett fram framtíðarsýn hefur mótað hana fyrir sína 

skipulagsheild, ekki aðra. Sama gildir um ef innri endurskoðunardeild ætlar að móta 
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framtíðarsýn að þá þarf hún að vera mótuð af framkvæmdastjóra deildarinnar og hvernig hann 

sér fyrir sér hvert deildin stefnir.  

Næst á eftir kemur hlutverk stefnumiðaðrar stjórnunar. Hlutverk er ekki til í stöðlum innri 

endurskoðunar en alþjóðasamtök innri endurskoðunar hefur sett fram það hlutverk að hún eigi 

að viðhalda eða að vera virðisaukandi fyrir skipulagsheildina. 

Eftir það kemur greining innra og ytra umhverfis eða SVÓT greining. Í stöðlum innri 

endurskoðunar er að finna staðla um innra og ytra mat, sem er partur af kröfum um gæðakerfi 

og stöðugar úrbætur. Þetta gæðakerfi er sett upp til þess að hægt sé að ganga úr skugga um 

hvort innri endurskoðunin sé að fara eftir settum stöðlum og að innri endurskoðendur fari eftir 

þeim siðareglum. Með innra mati þá er átt við að það er stöðugt eftirlit með frammistöðu innri 

endurskoðunar og að reglulega er gert mat á þekkingu og framkvæmd hennar. Þetta mat er 

ýmist gert af einstaklingi innan skipulagsheildarinnar eða af innri endurskoðanda sjálfum. Ytra 

mat á að vera gert á innan við fimm ára fresti. Matið felur í sér að óháður matsmaður eða teymi 

utan skipulagsheildarinnar framkvæmi það (Félag um innri endurskoðun, 2013, bls. 13). Að 

sjálfsögðu eru þessar greiningar ekki spegilmynd hvor annarar að öðru leyti, en það er verið að 

greina það umhverfi sem starfað er í.  Annars vegar er það greining á markaði og hins vegar á 

deild innan skipulagsheildarinnar, sem hefur jafnvel einn starfsmann. 

Sambland af stöðlum um stjórnun auðlinda og stefnuskjöl og verklagsreglur er hægt að tengja 

við stefnuferil í stefnumiðaðri stjórnun. Staðlarnir segja til um hvernig innri 

endurskoðunardeildin notar þær auðlindir sem hún hefur undir höndunum og hvaða stefnu hún 

er að taka, þetta er með öðrum orðum leikáætlun. Stefnuferlið í stefnumiðaðri stjórnun snýr að 

því sama, eða hvaða leiðir skal taka til þess að ná framtíðarsýninni (Félag um innri 

endurskoðun, 2013, bls. 16). 

Staðallinn um verkefnaáætlun og markmiðaferlið snýst um það sama, það er að lýsa þeim 

árangri sem er verið að reyna að ná, einnig kemur þar fram umfang og tímaáætlun verkefnisins 

(Félag um innri endurskoðun, 2013, bls. 18).   

Síðast en ekki síst þá er staðallinn um áætlanagerð. Þann staðal er hægt að tengja við 

innleiðinguna sjálfa. Hvaða skref eru sem þarf að taka og í hvaða röð. Hér er forgangsröðun 

mikilvæg því verkefnin eru flokkuð eftir áhættu, hvað getur haft mest áhrif á rekstur eða 

markmið skipulagsheildarinnar (Félag um innri endurskoðun, 2013, bls. 15). 
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Ferlar stefnumiðaðrar stjórnunar Staðlar innri endurskoðunar 

Framtíðarsýn Ekki til 

Hlutverk Hlutverk 

SVÓT Innra og ytra mat 

Markmiðasetning Verkefnaáætlun 

Stefna Stjórnun auðlinda og stefnuskjöl og verlagsreglur 

Innleiðing Áætlanagerð 

Tafla 1: Samspil stefnumiðaðrar stjórnunar og innri endurskoðunar  
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3 Aðferð 

Við gerð rannsóknarinnar var haft samband við Félag um innri endurskoðun, FIE, og vilji 

félagsins til samstarfs athugaður. Bréf til félagsins er að finna í viðauka A. 

Félag um innri endurskoðun er ætlað að vera samstarfsvettvangur þeirra sem starfa við innri 

endurskoðun í fyrirtækjum og stofnunum. Meðlimir eru þeir sem hafa innri endurskoðun að 

aðalstarfi í skipulagsheildum, áhugamenn um innri endurskoðun og nemendur í faginu á 

háskólastigi. Félagið hefur verið starfandi allt frá stofnun þess árið 2003 („Um félagið“, e.d.).  

Samstarf höfunda og FIE átti einna helst að felast í aðgangi að nafnalista sem og lista yfir 

tölvupóstföng þeirra meðlima félagsins sem rannsóknin átti erindi við. FIE bar fyrir sig að 

slíkar upplýsingar væru trúnaðarmál og félagið gæti ekki gefið þær upp til þriðja aðila. Þess í 

stað bauðst FIE til þess að senda út könnunina, ásamt orðsendingu frá höfundum, á 

þátttakendur. 

3.1 Þátttakendur 

Úrtak könnunarinnar voru allir þeir aðilar sem fara fyrir innri endurskoðunardeildum sem og 

einyrkjar á Íslandi. Þær upplýsingar fengust hjá FIE að úrtakið væri þar af leiðandi 12 manns. 

Félagið óskaði enn fremur eftir því, sökum smæðar úrtaksins, að allar spurningar sem væru 

hægt að rekja beint til þátttakenda yrðu fjarlægðar. Tekið var tillit til þessara óska og fjarlægðar 

voru allar þær spurningar sem höfðu með kyn, aldur, menntun, starfsvottanir eða starfsaldur 

þátttakenda að gera. Af þeim 12 sem könnunin var send á svöruðu 8 aðilar, sem gerir 

svarhlutfall 66,7 prósent.  

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin sem var framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningalista. En þannig var 

lagður sami spurningalisti fyrir allt úrtakið og niðurstöður áætlaðar um þýðið. Könnunina í 

heild sinni er að finna í viðauka B.  

3.3 Mælitæki 

Útbúin var rafræn könnun sem send var með tölvupósti á þátttakendur.  

Spurningalistinn var fyrst og fremst hannaður með það í huga að komast að því hvort innri 

endurskoðendur væru að notfæra sér stefnumiðaða stjórnun við vinnu sína. Spurningarnar voru 

átján talsins, þar af voru þrjár opnar spurningar þar sem þátttakendum gafst kostur á að koma 

sinni skoðun á viðfangsefninu á framfæri.  

Lokuðu spurningarnar voru allar fjölvalspurningar, þar sem þátttakendur gátu valið úr nokkrum 

svarmöguleikum eftir því sem átti best við þá. Þær sneru að því að skoða hversu vel 
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þátttakendur þekktu þau hugtök sem snerta stefnumiðaða stjórnun og innra eftirlit, hversu vel 

hugtökin væru skilgreind hjá þeim skipulagsheildum sem þeir starfa hjá og þá hvort 

stefnumiðuð stjórnun væri nýtt.  

Fyrsta spurningin sneri að skipulagningu og voru þátttakendur spurðir til hve langt fram í 

tímann starfsemi skipulagsheilda sem þeir störfuðu hjá væri skipulögð.  

Næstu tvær spurningarnar voru um skilgreiningu hugtaka. Í þeirri fyrri voru þeir spurðir hvort 

hugtökin framtíðarsýn, hlutverk, greining innra og ytra umhverfis, markmiðasetning, stefna og 

innleiðing stefnu væru notuð til að hjálpa til við að skipuleggja rekstur skipulagsheildarinnar 

sem þeir störfuðu hjá. Í þeirri seinni voru þátttakendur svo spurðir hvort hlutverk, grunngildi, 

framtíðarsýn og stefna væru vel skilgreind hjá þeirri skipulagsheild sem þeir störfuðu hjá.  

Næst voru þátttakendur spurðir hversu vel þeir þekktu hugtakið stefnumiðuð stjórnun. Voru 

svarmöguleikarnir á fimm bila raðkvarða þar sem hægt var að merkja við svarmöguleikana 

„mjög vel“, „vel“, „hvorki né“, „illa“ og „mjög illa“. Þar fékk svarið „mjög vel“ gildið 5 og 

„mjög illa“ gildið 1.  

Þar á eftir var spurt um hvort þátttakendur hefðu nýtt sér stefnumiðaða stjórnun og tekið fram 

að þar væri átt við um starf þeirra sem innri endurskoðandi. Svarmöguleikarnir voru já, nei, 

veit ekki og svo var seinasti valmöguleikinn annað. Þar voru þátttakendur beðnir um að útskýra 

hvað þeir ættu við ef þeir völdu svarmöguleikann annað. 

Næstu þrjár spurningarnar voru fjölvalsspurningar með svarmöguleikunum já, nei og veit ekki. 

Tvær fyrri spurningarnar spurðu þátttakendur um álit þeirra á stefnumiðaðri stjórnun, það er 

hvort stefnumiðuð stjórnun hefði hjálpað þeim að ná betri árangri í starfi sínu sem innri 

endurskoðandi og svo hvort að þátttakendur teldu að innri endurskoðendur ættu að tileinka sér 

hugmyndafræði stefnumiðaðrar stjórnunar. Sú þriðja spurði svo hvort að stefnumiðuð stjórnun 

væri notuð hjá þeirri skipulagsheild sem þátttakandi starfaði hjá, þar var ekki endilega átt við 

hvort þátttakandi notaði hana sjálfur heldur hvort stefnumiðuð stjórnun væri yfir höfuð notuð 

hjá skipulagsheildinni.  

Þar á eftir kom spurning með valmöguleika á raðkvarða, en þar var spurt að hve miklu leyti 

stefnumiðuð stjórnun væri notuð hjá þeirri skipulagsheild sem þátttakandi starfaði hjá.  

Í næstu spurningu var stefnumiðuð stjórnun skilgreind og þátttakendur beðnir um að svara því 

hvort stefnumiðuð stjórnun hefði haft jákvæð áhrif á rekstur skipulagsheildarinnar sem 

þátttakandi starfaði hjá.  

Næsti hluti spurninganna snerist um SOX lögin (e. Sarbanes-Oxley Act). Fyrstu tvær 

spurningarnar snerust um þekkingu þátttakenda á lögunum. Svarmöguleikarnir voru á 

raðkvarða og voru þátttakendur í fyrsta lagi spurðir hversu vel þeir þekktu lögin og í seinni 
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voru þeir spurðir að hve miklu leyti þeir þyrftu að fara eftir þeim í starfi sínu sem innri 

endurskoðendur.  

Þar á eftir voru þeir þátttakendur sem svöruðu því að þeir þyrftu að nota SOX lögin í starfi sínu 

beðnir um að útskýra í opinni spurningu hvers vegna þeir þyrftu að fara eftir þeim. 

Næst kom spurning um innleiðingu SOX laganna, þar voru þátttakendur spurðir hvort þeir væri 

fylgjandi eða andvígir innleiðingu laganna hér á landi. Svarmöguleikarnir voru já, nei og veit 

ekki. Í næstu spurningu voru þátttakendur svo beiðnir um að útskýra, í opinni spurningu, hverju 

innleiðing laganna gæti skilað.  

Þess má geta að að þessi lög eru  Bandarísk og gilda þar af leiðandi ekki í öðrum löndum. En 

ef stjórnendur íslenskrar skipulagsheildar vilja starfa í Bandaríkjunum þá ber þeim skylda að 

fara eftir þeim. Tilgangur þessara spurninga hafði eingöngu með forvitni rannsakenda að gera, 

höfundar vildu vita hvort svarendur hafi þurft að vinna eftir þessum lögum og hvaða álit þeir 

hefðu á þeim. Þessi lög hafa verið umdeild og ekki eru allir á sama máli hver áhrif þeirra hafa 

verið fyrir Bandaríska markaðinn og þær skipulagsheildir sem í honum voru við innleiðingu 

lagana.  

Seinustu þrjár spurningar könnunarinnar sneru svo að mælingum skipulagsheildanna. Þar voru 

þátttakendur fyrst og fremst spurðir hvort það væru gerðar einhverjar mælingar á starfsemi 

innri endurskoðunar í þeim skipulagsheildum sem þeir störfuðu hjá. Svarmöguleikarnir voru 

einfaldir, já, nei eða veit ekki. Næst voru þeir spurðir hversu oft mælingar væru framkvæmdar, 

það er hvort framkvæmdar væru samtímamælingar eða hvort þær væru framkvæmdar á viku 

fresti, mánaðar fresti eða árlega. Þar að auki var í boði valmöguleikinn annað, en það var opið 

svar og voru þátttakendur sem svöruðu „annað“ beðnir um að útskýra svarið.  

Seinasta spurning könnunarinnar var opin spurning en þar voru þátttakendur beðnir um að 

útskýra hvernig mælingarnar væru framkvæmdar.  

3.4 Framkvæmd 

Könnunin innihélt 18 spurningar og tók um 7-10 mínútur að svara henni. Könnunin var lögð 

fyrir á Google Survey og var þátttakendum sendur hlekkur á könnunina í gegnum tölvupóst. 

Félag um innri endurskoðun sendi könnunina út í nafni rannsakenda, en eins og fram hefur 

komið gat félagið ekki gefið upp persónulegar upplýsingar til þriðja aðila. Þremur dögum 

seinna var þátttakendum send ítrekun um könnunina þar sem þeir voru minntir á hana og hvattir 

til að taka þátt. Eftir 8 daga var lokað fyrir frekari þátttöku í könnuninni.  

Rannsakendur reyndu að hafa könnunina einfalda og ekki of langa, til að reyna að takmarka 

brottfall. En vegna smæðar úrtaksins skipti máli að fá sem mesta svörun. Þegar þátttakendur 
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smelltu á hlekkinn að könnuninni var orðsending frá rannsakendum á fyrstu síðu. Þar var 

rannsóknin útskýrð ásamt því að þátttakendum var boðið að hafa samband við rannsakendur á 

tölvupósti ef einhverjar spurningar myndu vakna um rannsóknina eða framkvæmd hennar.  

3.5 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu var svörum þátttakenda safnað saman og hlaðið niður af Google Survey. Þau 

voru þar á eftir sett upp á skipulegan hátt í forritinu Excel þar sem svörin voru sett upp á 

tölfræðilegan máta, þau greind og metin eftir mikilvægi.  
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4 Niðurstöður 

Könnunni var skipt niður í fjóra hluta til að auðvelda úrvinnslu svara og til að geta greint svörin 

skilmerkilega.  

4.1 Hluti 1 – Hugtök og skipulag 

Fyrsta hluta könnunarinnar var í fyrsta lagi ætlað að skoða skipulag þeirra skipulagsheilda sem 

þátttakendur störfuðu hjá.  

Þar var einnig snert á þeim hugtökum sem tengjast stefnumiðaðri stjórnun og var ætlað að 

kanna hversu mikil þekking og skilningur á hugtökunum væri almennt hjá þeim 

skipulagsheildum sem þátttakendur störfuðu hjá.  

Eins og sjá má á mynd 6 voru niðurstöðurnar þær að starfsemi þeirra skipulagsheilda sem 

þátttakendur störfuðu hjá væri almennt skipulögð til 2 til 5 ára í senn, en það voru 62,5% 

svarenda sem svöruðu þannig. En hjá 

37,5% svarenda var starfsemin 

skipulög til 1 árs í senn. Það var 

enginn þátttakandi sem sagði að 

starfsemin væri skipulögð til lengri 

tíma en 5 ára.  

 

Næstu spurningar sneru að þekkingu 

hugtaka og notkunar þeirra.   

Þar kom í ljós að hjá öllum þeim 

skipulagsheildum sem þátttakendur störfuðu hjá voru hugtökin, sem spurt var um, notuð til að 

skipuleggja reksturinn, nema hjá einum þáttakanda. En sá svarandi taldi að hugtökin 

framtíðarsýn og greining ytra umhverfis væru ekki notuð við skipulagningu rekstrar hjá þeirri 

skipulagsheild sem hann starfaði hjá. 

Þátttakendur töldu einnig að hugtökin sem spurt var um væru vel skilgreind hjá þeirri 

skipulagsheild sem þeir störfuðu hjá. Einungis var einn þátttakandi sem taldi að skilgreining 

ákveðinna hugtaka væri ábótavant hjá þeirri skipulagsheild sem hann starfaði hjá, en það voru 

hugtökin grunngildi og framtíðarsýn.  

4.2 Hluti 2 – Stefnumiðuð stjórnun 

Í næsta hluti könnunarinnar var farið dýpra í þekkingu stefnumiðaðrar stjórnunar. En þeim 

hluta var ætlað að kanna þekkingu og viðhorf þátttakenda á stefnumiðaðri stjórnun. 

37,5%

62,5%

0 0 0

Hversu langt fram í tímann er starfsemin 
skipulögð í því fyrirtæki eða stofnun sem 

þú starfar hjá?

Til 1 árs

2 til 5 ára

6 til 10 ára

11 ár eða fleiri

Veit ekki

Mynd 6: Framtíðaskipulagning skipulagsheilda 
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Almennt töldu þátttakendur að þeir þekktu hugtakið stefnumiðuð stjórnun vel. Á mynd 7, má 

sjá að helmingur þátttakenda sögðust þekkja hugtakið mjög vel, 12,5% sögðust þekkja það vel, 

en 37,5% þáttakenda völdu svarmöguleikann hvorki né.  

 

 

Sjá má á mynd 8 að helmingur þátttakenda sögðust hafa nýtt sér stefnumiðaða stjórnun í starfi 

sínu sem innri endurskoðandi. En 37,5% þáttakanda sögðust ekki hafa gert það. Það voru svo 

12,5% þátttakenda sem völdu svarmöguleikann annað, en kusu að greina ekki nánar frá því 

svari. Svo ekki er hægt að álykta um hvað þeir áttu við með því.  

 

                        Mynd 8: Notkun stefnumiðaðrar stjórnunar hjá innri endurskoðendum 

Allir þeir þátttakendur sem höfðu nýtt sér stefnumiðaða stjórnun við störf sín sem innri 

endurskoðendur töldu að það hefði hjálpað þeim að ná betri árangri sem innri endurskoðandi. 

Eins töldu nánast allir þátttakendur að innri endurskoðendur ættu að tileinka sér hugmyndir 
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Mynd 7: Þekking á hugtakinu stefnumiðuð stjórnun 
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stefnumiðaðrar stjórnunar við störf sín sem og að stefnumiðuð stjórnun hefði jákvæð áhrif á 

rekstur þeirra skipulagsheilda sem þeir störfuðu hjá. Einungis eitt svar við hvorri spurningu 

fyrir sig var frábrugðið hinum, en þar var valinn svarmöguleikinn „veit ekki“. 

Má þannig telja að viðhorf til stefnumiðaðrar stjórnunar sé almennt jákvætt hjá þeim sem hafa 

nýtt sér fagið í starfi sínu.  

Úr svörunum mátti einnig sjá að stefnumiðuð stjórnun er notuð í miklum meirihluta 

skipulagsheildanna sem þátttakaendur störfuðu hjá. En allir þátttakendur nema einn svöruðu 

því játandi að hún væri notuð. 

Að lokum má einnig sjá að rúm 60% svarenda sagði að stefnumiðuð stjórnun væri notuð að 

öllu leyti í þeirri skipulagsheild sem þeir störfuðu hjá, 25% sögðu að hún væri notuð að 

einhverju leyti og 12,5% sögðu að hún væri að litlu leyti notuð, eins og sjá má á mynd 9. Sá 

galli var á svarmöguleikunum að svarmöguleikinn „Stefnumiðuð stjórnun er ekki notuð“ datt 

út, má telja að einhverjir svarenda hefðu valið hann í stað valmöguleikans „að litlu leyti“.  En 

í þeim tilvikum sem stefnumiðuð stjórnun hefur verið innleidd, má telja að það hafi verið gert 

að fullu í flestum tilvikum.  

 

 

           Mynd 9: Notkun stefnumiðaðrar stjórnunar hjá skipulagsheildum 

4.3 Hluti 3 – SOX lögin   

Þar sem lögin tengjast ekki þessari rannsókn beint var tekin ákvörðun um að setja allt um lögin 

í viðauka C, en þar má sjá svörin við spurningunum og ásamt umfjöllun um lögin og rannsóknir 

tengdar þeim. 
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4.4 Hluti 4 – Innri endurskoðun 

Seinasti hluti könnunarinnar snerist um innri endurskoðun. En þar var hugsunin að skoða starf 

þátttakenda og mælingar á því.  

Á mynd 12 má sjá að hjá 62,5% þátttakenda voru gerðar mælingar á starfsemi innri 

endurskoðunar í þeirri skipulagsheild sem þeir störfuðu hjá. Aftur á móti svöruðu 37,5% 

þátttakenda því neitandi.  

 

Mynd 10: Mælingar á innri endurskoðun 

Hjá helmingi þátttakenda voru gerðar samtímamælingar á starfseminni, þar sem þátttakendur 

þurftu að skrá tíma í skjal eða forrit sem sýndi stöðu verkefna. Annars konar mælingar sem 

notaðar voru hjá þátttakendum voru árlegar mælingar að hluta til en aðrar mælingar gerðar með 

minni tíðni. Annarsstaðar var framkvæmt ytra gæðamat á 5 ára fresti.  

Svör þátttakanda við hvernig mælingar eða úttektir væru gerðar hjá þeim skipulagsheildum 

sem þeir störfuðu hjá voru margvísleg og áhugaverð.  

En þeir sögðu meðal annars:  

Þær úttektir sem kveðið er á um í lögum og reglum að framkvæma skuli og aðrar úttektir sem 

ráðast af áhættu. 

Árlega er framkvæmt innra gæðamat. Á fimm ára fresti er framkvæmt ytra gæðamat. Gerð eru 

frammistöðumat að lokinni úttekt. Árlega eru tekin starfsþróunarviðtöl. 

Ytra gæðamat er framkvæmt af viðurkenndum úttektaraðila samkvæmt alþjóðlegum stöðlum 

um framkvæmd innri endurskoðunar. 

Gæðaúttekt er framkvæmd einu sinni á ári, fylgst er með tímum sem hvert verkefni tekur og 

unnið er eftir tímaáætlunum um upphaf og enda verkefna, og hvað mikill tími fer í 

endurskoðunarverkefni og önnur verkefni. 
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5 Umræða og ályktanir 

Í þessum kafla kafa höfundar aðeins dýpra í svörin og meta hvort einhver samspil eða mótsagnir 

séu að finna í svörum á milli spurninga sem tengjast fræðunum.   

Í upphafi ritgerðar er rætt um hvaða leiðir stjórnendur geta tekið til virðisaukningar 

skipulagsheilda. Höfundar völdu að skoða innviði skipulagsheilda og reyndu svo að tengja 

saman stefnumiðaða stjórnun og innri endurskoðun. Í fræðilega kaflanum var sagt frá 

rannsóknum sem greindu bæði að stefnumiðuð stjórnun og innri endurskoðun aðstoði við 

rekstrarafkomu þeirra skipulagsheilda sem höfðu innleitt annaðhvort eða bæði í reksturinn. 

En ekki eru allir sammála því að það sé hægt að tengja saman stefnumiðaða stjórnun og innri 

endurskoðun á þann máta að innri endurskoðendur geti að fullu nýtt sér fræði stefnumiðaðrar 

stjórnunar.   

Samkvæmt stefnumótunarpýramídanum, er þessu skipt þannig upp að stefnumiðuð stjórnun 

getur einungis verið notuð sem heildarstefna fyrir skipulagheildina í heild sinni og ef að deildir 

innan skipulagsheilda ætla sér að nota stefnumiðaða stjórnun kallast það viðskiptastefnumótun 

sem aðstoðar heildarstefnuna. 

Eins og sagt var frá í kafla 2.1.4. fengu höfundar að hitta fyrir Runólf Smára Steinþórsson, 

dósent við Háskóla Íslands sem hefur bæði kennt stefnumótun og gefið út rannsóknir tengdar 

stefnumiðaðri stjórnun. Megintilgangur þess fundar var að dýpka skilning á uppbyggingu og 

ferli stefnumiðaðarar stjórnunar. Lagði hann mikla áherslu á þennan punkt og vildi hann meina 

að innri endurskoðunardeildir gætu aldrei verið með heildarstefnu, einungis viðskiptastefnu, 

vegna þess að deildir skipulagheilda fylgja framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. 

Þessu eru höfundar ekki fyllilega sammála. 

Ef skoðað er skipurit þeirra skipulagsheilda sem eru með innri endurskoðun, þá má sjá að innri 

endurskoðunin er til hliðar, á milli stjórn og stjórnenda. Með þessu er hún gerð óháð og 

hlutlaus. Þótt svo að hún svari til stjórnarinnar þá getur stjórnin ekki haft áhrif á vinnu hennar 

og líta má á innri endurskoðunardeildina sem sjálfstæða einingu innan skipulagsheildarinnar.  

Það er með þessum rökum sem hægt er að álykta að innri endurskoðun geti verið með 

heildarstefnu, eða eitthvað líkt henni. En ekki er nauðsynlegt að kalla þetta heildarstefnu, 

kannski er nóg að kalla þetta stefnu, eða stefnumiðaða innri endurskoðun.  

 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar þá er stefnumiðuð stjórnun notuð í 7 af 

8skipulagsheildum sem svarendur starfa fyrir, til þess að aðstoða við skipulagningu á starfsemi 

þess. Í fimm af þessum skipulagsheildum, er stefnumiðuð stjórnun notuð í öllum deildum og í 



34 

hinum tveim er hún notuð í sumum deildum. Hjá þessum sömu tveim skipulagsheildum er 

starfsemin skipulögð eitt ár fram í tímann, en venjan er að skipuleggja starfsemina þrjú til fimm 

ár fram í tímann þegar stefnumiðuð stjórnun er notuð. Ástæða fyrir því að stjórnendur þessara 

skipulagsheilda velji það að skipuleggja svona stutt fram í tímann er ekki þekkt, en það gæti 

verið vegna þess að mögulega séu miklar breytingar yfirstandandi, endurskipulagning 

skipulagheildarinnar, eða hreinlega að stjórnendur velji það að skipuleggja starfsemina ekki til 

lengri tíma.  

Þegar svörin sem snúa að innri endurskoðunardeildinni eru skoðuð, þá segja fjórir svarendur 

að deild þeirra hafi nýtt sér stefnumiðaða stjórnun, en tveir af þeim segja að stefnumiðuð 

stjórnun sé notuð í sumum deildum þeirra skipulagsheilda sem þeir starfa fyrir.  

Þegar við skoðum svörin sem snúa að innri endurskoðendunum sjálfum, þá eru 7 af 8 sammála 

um að stefnumiðuð stjórnun hafi hjálpað rekstri þeirrar skipulagsheilda sem þeir starfa fyrir. 

Einnig voru það 7 af 8 sem töldu að innri endurskoðendur ættu að tileinka sér hugmyndir 

stefnumiðaðrar stjórnunar. En þrátt fyrir það að 87,5% svarenda hafi verið sammála um hversu 

gott tól stefnumiðuð stjórnun er þá voru þrír þeirra, eða 37,5% svarenda sem höfðu ekki notað 

stefnumiðaða stjórnun þegar þeir skipuleggja starfsemi innri endurskoðunar. 

Afar erfitt er að álykta um af hverju þeir noti ekki sjálfir stefnumiðaða stjórnun en að öllum 

líkindum þá telja þeir sig ekki þurfa þess. Það er verið að nota hana hjá þeim skipulagsheildum 

sem þeir starfa fyrir að einhverju eða öllu leyti. Þeir eru þá að öllum líkindum að hjálpa til við 

innleiðingarferli stefnumiðaðrar stjórnunar.  

Mögulega setja þeir sér ákveðna stefnu í takt við viðskiptastefnu en telja sig ekki vera að nota, 

eða þurfa að nota, stefnumiðaða stjórnun. Kannski finnst þeim að þeir staðlar sem þeim ber að 

fara eftir séu nægjanlegir. En tveir af þeim segjast ekki þekkja fræði stefnumiðaðrar stjórnunar 

nægilega vel og þar af leiðandi ekki kunnað að nýta sér þá kosti sem hún getur boðið, en samt 

eru þeir jákvæðir fyrir notkun á stefnumiðaðri stjórnun. 

Það vakti athygli höfunda að tveir svarendur sögðu að í skipulagsheildinni sem þeir starfa fyrir 

væri verið að nota stefnumiðaða stjórnun í öllum deildum, en samt sem áður töldu þeir að þeir 

væru ekki að nota stefnumiðaða stjórnun sjálfir. Mögulega er það vegna þess að þeir líta ekki 

á innri endurskoðunina sem deild innan skipulagsheildarinnar, enda á innri endurskoðun að 

vera óháð og standa utan skipurits líkt og fram hefur komið.  

Þegar rýnt var í spurningarnar um mælingar innri endurskoðunar þá voru þrír af þeim fjórum 

svarendum, sem sögðust vera að nota stefnumiðaða stjórnun, með samtímamælingu auk þess 

að vera með gæðaúttektir einu sinni á ári. En það vakti einnig eftirtekt að þrír svarendur sögðust 

ekki vera með neinar mælingar. Einn gaf út þá skýringu að það ætti að gera fyrstu mælingarnar 
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á næsta ári en hinir tveir gáfu engar skýringar. Áætla má að deildir innri endurskoðunar séu 

nýjar hjá þeim svarendum og að það sé ekki komið að úttekt, hvort svo sem að það sé innra eða 

ytra mat. En ef það er ekki verið að gera þessar mælingar þá er ekki verið að fara eftir þeim 

stöðlum sem á að fara eftir. Það vakti þar að auki eftirtekt að einn svarendanna, sem sagði já 

við því að mælingar væru gerðar á innri endurskoðuninni, var einungis með ytra gæðamat, sem 

er gert á fimm ára fresti. Ef þetta reynist rétt þá er ekki verið að gera innra gæðamatið og er hér 

einnig verið að fara framhjá þeim stöðlum sem á að fara eftir. 

 

Samkvæmt þeim niðurstöðum sem fengust úr könnuninni þá er skýr ábending um það að þeir 

sem eru að nota stefnumiðaða stjórnun eru að gera meiri úttektir á starfsemi innri 

endurskoðunar og eru að vanda meira til verka en þeir sem ekki eru að nota stefnumiðaða 

stjórnun. 

 

Eins og kom fram í upphafi er innri endurskoðun tiltölulega ungt fag hér á landi. Má þannig 

telja að starfið sé enn að þróast og að skyldur, ábyrgð og umhverfi innri endurskoðenda verði 

að taka ákveðnum breytingum í takt við væntingar stjórnarinnar. Telja höfundar að 

stefnumiðuð stjórnun gæti nýst innri endurskoðendum að miklu leyti til að standast undir 

þessum auknu kröfum á starf sitt.  

 

Farið var yfir það í krosstengsla kaflanum að þeir ferlar sem stefnumiðuð stjórnun hefur eru 

einnig í þeim stöðlum sem innri endurskoðun hefur. En framkvæmdastjórar innri 

endurskoðunar þurfa sjálfir að móta framtíðarsýnina.  

Það er að vissu leyti ekki auðvelt að skilgreina framtíðarsýn deildar. En gefinn hefur verið út 

bæklingur af alþjóðasamtökum innri endurskoðunar sem aðstoðar innri endurskoðendur við að 

nota stefnumiðaða stjórnun í sínu starfi. Þar eru greinagóð skref sem leiða framkvæmdastjóra 

innri endurskoðunar áfram. Eitt af þessum skrefum er hvernig framtíðarsýnin er mótuð og 

hlutverkið aðlagað til þess að styðja við hana. 

Hvað þýðir það að vera ekki með framtíðarsýn og hlutverk á hreinu? 

Framtíðarsýnin segir til um hvert er verið að stefna. Þessi sýn er eitthvað sem mun jafnvel 

aldrei nást, en hún er alltaf skýr og á að vera auðveld fyrir starfsfólk að muna og veita þeim 

innblástur. Hlutverk á að svara þrem spurningum fyrir skipulagsheildina,hvað hún gerir, hvern 

hún gerir það fyrir og hvernig fer hún að því að gera það.  
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Ef stjórnendur skipulagsheilda, eða deilda, hafa þetta ekki á hreinu er ekki hægt að ætlast til 

þess að starfsfólkið hafi þekkingu á þessu. Hættan verður þá að varan eða þjónustan sem verið 

er að bjóða verði lakari og bitnar það á virði skipulagsheildarinnar. 

5.1 Takmarkanir í rannsókninni 

Ljóst er að ákveðnir annmarkar voru á rannsókninni. Einn stærsti gallinn var smæð úrtaksins, 

en heildar þýði var einungis 12 einstaklingar. Þar af leiðandi var heldur ekki hægt að spyrja 

þátttakendur persónulegra spurninga, á borð við aldur eða menntun, af hættu við það að svörin 

yrðu rekjanleg. Þegar þær breytur vantar inn í heildarmyndina er erfitt að draga ályktanir um 

þátttakendur. Sem dæmi um hvort þeir þátttakendur sem hefðu hærra menntunarstig hefðu 

jákvæðara eða neikvæðara viðhorf til stefnumiðaðrar stjórnunar eða hvort aldur eða kyn hefðu 

spilað inn í niðurstöðurnar. En áhugavert hefði verið að skoða slíkar niðurstöður. 

Frekari rannsóknir gætu þó reynt að skoða þetta viðfangsefni nánar. Þá væri möguleiki að 

breyta rannsókninni á þann hátt að skoða hversu mikið innri endurskoðendur starfa með 

stefnumótandi hætti. En þannig væri hægt að stækka úrtakið og taka til rannsóknar alla innri 

endurskoðendur eða alla löggilta endurskoðendur á landinu, ekki einungis þá aðila sem fara 

fyrir innri endurskoðunardeildum á Íslandi. En ef það ætti aftur að skoða innri 

endurskoðunardeildir á Íslandi þá væri betra að gera eigindlega rannsókn frekar en megindlega. 

Til dæmis væri þá hægt að spyrja þrjá svarendur sem voru svo jákvæðir gagnvart stefnumiðaðri 

stjórnun af hverju þeir hafa ekki hug á því að nota hana sjálfir og fá svör við því í stað þess að 

álykta eftir á.  
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6 Lokaorð 

Það eru til ýmsar leiðir sem stjórnendur geta valið til að auka verðmætið, en við gerð  þessarar 

rannsóknar var ákveðið að horfa inn á við og skoða hvernig stjórnendur skipulagsheilda geta 

bætt rekstur og hvernig stjórnendur geta verið öruggir um að fá traustar upplýsingar svo þeir 

geti tekið upplýstar ákvarðanir um það hvort þurfi að gera breytingar eða ekki. 

Innra eftirlit er eitt það mikilvægasta sem stjórnendur skipulagsheilda hafa og treysta á til að 

veita þeim þessar upplýsingar, en þessar upplýsingar eru bara einn hluti af því sem kerfið veitir. 

Innra eftirlit er stýrikerfi sem inniheldur ferla sem starfsfólk skipulagsheilda ber að fara eftir 

og ef þessir ferlar virka rétt og farið er eftir þeim þá mun kerfið geta veitt traustar upplýsingar. 

Öll eftirlitskerfi verða úrelt með tímanum og því er nauðsynlegt að athuga hvort þau virki sem 

slík. Hluti af starfi innri endurskoðenda er að sjá um slíkar athuganir. Höfundar ályktuðu þannig 

í upphafi þessarar rannsóknar, að þar sem innri endurskoðendur taka út svona viðamikinn og 

mikilvægan þátt í starfi skipulagsheilda að starf innri endurskoðunar þyrfti að vera vel 

skilgreint og hnitmiðað. Enda á innri endurskoðun að vera virðisaukandi fyrir skipulagsheildir. 

 

Það að stefnumiðuð stjórnun sé einnig eitt af því sem stjórnendur geta nýtt sér til 

virðisaukningar, sem og að innri endurskoðendur hafi aðstoðað við innleiðingu stefnumiðaðrar 

stjórnunar hjá skipulagsheildum, leiddi höfunda að þessari rannsókn. Það er, að athuga hvort 

innri endurskoðendur geti notað, eða séu að nota, stefnumiðaða stjórnun þegar starfsemi innri 

endurskoðunar er skipulögð í skipulagsheildum á Íslandi.  

 

Allt frá upphafi þessarar rannsóknar hafa höfundar reynt að finna rannsóknir þar sem kannað 

er hvort innri endurskoðendur noti stefnumiðaða stjórnun í störfum sínum. Einungis ein 

rannsókn fannst en hún tengdist tölvunarfræði og var hún ekki neitt í líkindum við þessa 

rannsókn. Gott hefði verið að hafa slíkar rannsóknir til samanburðar, bæði til þess að auka 

trúverðugleika þessarar rannsóknar sem og að geta nýtt upplýsingar þeirra rannsókna við 

uppbyggingu á rannsókn höfunda. 

Rannsóknarspurning höfunda, sem lögð var fram í upphafi þessara ritgerðar, hljóðaði svo: 

Er stefnumiðuð stjórnun notuð í innri endurskoðun á Íslandi? 

Svarið við því er já, en ekki allsstaðar. Helmingur svarenda segjast nota stefnumiðaða stjórnun 

og 87,5% sögðu að hjá þeim skipulagsheildum sem þeir starfa fyrir væri stefnumiðað stjórnun 

notuð að einhverju eða öllu leyti.  
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Höfundar telja með niðurstöðum sínum að stjórnendur innri endurskoðunar ættu að tileinka sér 

stefnumiðaða stjórnun þegar þeir eru að skipuleggja starfsemina.  

En líkt og fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar töldu allir þeir svarendur sem höfðu nýtt 

sér stefnumiðaða stjórnun að hún hefði komið að góðum notum við starf sitt sem og að hún 

hafi haft jákvæð áhrif á rekstur þeirra skipulagsheilda þar sem hún er notuð. Með notkun 

stefnumiðaðrar stjórnunar gætu deildir innri endurskoðunar verið skipulagðari og starfsfólk 

deildanna verið með skýra sýn á framtíðina og markmið starfsins. Það ætti að veita stjórnendum 

betri þjónustu og vera virðisaukandi fyrir skipulagsheildina.    

Eins kom fram í könnuninni sem Deloitte gerði þá vissu framkvæmdarstjórar innri 

endurskoðunar að það væru miklar breytingar framundan og að innri endurskoðun þyrfti einnig 

að breytast, en þeir bara vissu ekki hvernig. 

Höfundar telja að ef væri búið að mynda framtíðarsýn sem hlutverk innri endurskoðunar styður, 

væri það ljóst að framkvæmdastjórar innri endurskoðunardeilda væru vissir um hvaða skref 

þeir þurfi að taka til að aðlagast þessum breytingum.  

Mögulegur árangur af því að innri endurskoðun noti stefnumiðaða stjórnun og setji sér 

framtíðarsýn, er ekki bara að það efli starfsemi innri endurskoðunar, heldur muni það gera innra 

eftirlitið öflugra og þar af leiðandi geta stjórnendur treyst betur á þær upplýsingar sem fást úr 

kerfinu.  
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8 Viðaukar 

8.1 Viðauki A: Bréf til Félags um innri endurskoðun 

 

Til stjórnar Félags um innri endurskoðun 

Við erum tveir nemendur við Háskólann í Reykjavík. Við erum að skrifa lokaritgerð okkar af 

Viðskiptafræðibraut undir leiðsögn Guðmundar I. Bergþórssonar og leitum við til félagsins 

eftir aðstoð. Ritgerðin er um stöðu stefnumiðaðrar stjórnunar hjá innri endurskoðun fyrirtækja 

og stofnanna. En við ætlum að rannsaka hversu vel innri endurskoðendur þekkja hugtakið 

stefnumiðuð stjórnun, hvort stefnumiðuð stjórnun sé nýtt að einhverju leyti og hverju hún gæti 

mögulega skilað til innri endurskoðenda og stjórnenda. 

Við ætlum að senda spurningalista á allar deildir innri endurskoðunar á landinu. Við leitum því 

til félagsins til að fá upplýsingar um þá aðila sem fara fyrir endurskoðendadeildum landsins. 

Til að fá samanburð fyrir okkar rannsókn ætlum við að skoða hvernig staða stefnumiðaðrar 

stjórnunar er í öðrum löndum. Því leitum við aðstoðar félagsins til að annaðhvort leita 

upplýsinga um hvort sambærileg rannsókn hafi verið gerð erlendis og hverjar niðurstöður 

hennar voru, eða hvort hægt væri að veita okkur aðgang að síðum félagsins svo við gætum 

leitað eftir þessum upplýsingum sjálf. 

Einnig vildum við athuga hvort félagið hefði áhuga á að styrkja rannsóknina með fjárstyrk, en 

rannsóknin er á sviði innri endurskoðunar og gætu niðurstöður hennar mögulega nýst félaginu 

til að styrkja fagleg vinnubrögð og þróun innri endurskoðunar. 

 

Með kveðju 

Stefán Þór Helgason og Valgerður Fjóla Einarsdóttir 
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8.2 Viðauki B: Könnunin í heild sinni 

Háskólinn í Reykjavík 

 

Við erum tveir nemendur við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Við erum að gera 

lokaverkefni um innri endurskoðun og tengja hugtakið stefumiðuð stjórnun við fagið. 

Með þessari könnun erum við að skoða innri endurskoðendur og hvernig innri endurskoðun er 

starfrækt á Íslandi. 

 

Öllum svör eru trúnaðarmál og ekki hægt að rekja til einstaka svarenda. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina, þá er hægt að hafa samband við okkur í 

gegnum tölvupóstinn okkar og við munum svara eftir bestu getu. 

 

Fyrirfram þakkir fyrir þátttökuna. 

Stefán Þór Helgason  stefanh12@ru.is  

Valgerður Fjóla Einarsdóttir valgerdure12@ru.is 

 

Hversu langt fram í tímann er starfsemin skipulögð í því fyrirtæki eða stofnun sem þú 

starfar hjá? 

Til 1 árs 

2 til 5 ára 

6 til 10 ára 

11 ár eða fleiri 

Veit ekki 

 

Eru eftirfarandi hugtök vel skilgreind í því fyrirtæki eða stofnun sem þú starfar hjá? 

      Já Nei Veit ekki 

Hlutverk 

Grunngildi 

Framtíðarsýn 

Stefna 
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Er eitthvað af eftirfarandi hugtökum notuð til þess að hjálpa við að skipuleggja rekstur 

þess fyrirtækis eða stofnun sem þú starfar hjá? 

      Já Nei Veit ekki 

Framtíðarsýn 

Hlutverk 

Greining innra og ytra umhverfis 

Markmiðasetning/áætlanagerð 

Stefna 

Innleiðing stefnu. 

 

Hversu vel eða illa þekkir þú hugtakið stefnumiðuð stjórnun (e. Strategic Management)? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki né 

 Illa 

 Mjög illa 

 

Hefur þú nýtt þér stefnumiðaða stjórnun í starfi þínu sem innri endurskoðandi? Hér er 

átt við innri endurskoðunina sjálfa ekki fyrirtækið sem heild. 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 Annað - opið svar 

 

Telur þú að stefnumiðuð stjórnun hafi hjálpað þér að ná betri árangri í starfi þínu sem 

innri endurskoðandi?  

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

Telur þú að innri endurskoðendur ættu að tileinka sér hugmyndir stefnumiðaðar 

stjórnunar í störfum sínum? 

 Já 

 Nei 
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 Veit ekki 

 

Er stefnumiðuð stjórnun (e. Strategic management)  notuð í því fyrirtæki eða stofnun sem 

þú vinnur hjá? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

Að hve miklu eða litlu leyti er stefnumiðuð stjórnun notuð í því fyrirtæki eða stofnun sem 

þú starfar fyrir?  

 Að öllu leyti(Í öllum deildum fyrirtækisins) 

 Að einhverju leyti(Í einhverjum deildum fyrirtækisins) 

 Að litlu leyti(Í fáum deildum fyrirtækisins eða stofnunarinnar) 

 Veit ekki 

 

Samkvæmt skilgreiningu er það markmið stefnumiðaðar stjórnunnar að ná sem bestum 

árangri í rekstri fyrirtækis. Telur þú að stefnumiðuð stjórnun hafi haft jákvæð áhrif á 

rekstur fyrirtækisins eða stofnanarinnar sem þú starfar hjá? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki  

 

Hversu vel eða illa þekkir þú SOX lögin (e. Sarbanes-Oxley Act)?  

 Mjög vel 

 Vel 

 Hvorki né 

 Illa 

 Mjög illa 

 

Af hve miklu leyti þarft þú að fara eftir SOX (e. Sarbanes-Oxley Act) lögunum í þínu 

starfi sem innri endurskoðandi? 

 Að öllu leyti 

 Að einhverju leyti 

 Að litlu leyti 
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 Veit ekki  

 

Hvers vegna þarft þú að fara eftir SOX (e. Sarbanes-Oxley Act) lögunum í þínu starfi 

sem innri endurskoðandi? 

opin spurning  

 

Ert þú fylgjandi eða andvígur innleiðingu SOX laganna (e. Sarbanes-Oxley Act), að öllu 

eða einhverju leyti, hér á landi? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

  

Vinnsamlegast útskýrðu hverju innleiðingunni geti skilað. 

❏ Opin spurning  

 

Eru gerðar einhverjar úttektir eða mælingar á starfsemi innri endurskoðunar í því 

fyrirtæki eða stofnun sem þú starfar hjá? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

Hversu oft eru þessar mælingar gerðar? 

 Samtímamæling (Skrá þarf tíma í skjal eða forrit sem sýnir stöðu) 

 Á viku fresti 

 Á mánaðarfresti 

 Á ársfresti 

 Annað – Opið svar 

 

Hvernig úttektir eða mælingar eru gerðar og hvenær þær eru gerðar? 

 Opið svar 

 

Takk fyrir þátttökuna. 
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8.3 Viðauki C: SOX lögin 

8.3.1 Niðurstöður ú könnuninni 

Því næst var farið út í SOX lögin, eða Sarbanes-Oxley Act, en tilgangur laganna var rakinn hér 

á undan. Rannsakendur töldu það áhugavert að skoða þekkingu og álit þáttakenda á þeim. 

Ekki var hægt að segja að þáttakendur þekktu lögin vel, en helmingur þátttakenda svaraði 

hvorki né við spurningunni. Það má sjá í mynd 10 að einungis 12,5% þáttakenda töldu sig 

þekkja þau vel og 38,5% sögðust þekkja þau illa.  

 

Mynd 11: Þekking á SOX lögunum 

Þátttakendur sögðust ekki þurfa að fara eftir lögunum, enda gilda þau ekki á Íslandi. Aftur á 

móti virtust þátttakendur almennt hafa jákvætt eða opið viðhorf fyrir því að innleiða þau að 

einhverju leyti hér á landi. En jafnmargir, eða um 37,5% svarenda, svöruðu „já“ eða „veit ekki“ 

þegar spurt var um innleiðingu laganna. En 25% svöruðu neitandi. Hlutföll svarana  má sjá í 

mynd 11. 

 

Mynd 12: Innleiðing SOX laganna 
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Svör þátttakenda varðandi hvað þeir teldu að innleiðing laganna gæti skilað voru mörg hver 

áhugaverð.  

Einhverjir töldu að þessi lög hefði í raun og veru ekki skilað þeim árangri sem þeim var ætlað 

þegar þau voru sett á. Þau myndu auka flækjustig og gátlistahugsun sem hafa ef til vill ekki 

leitt til raunverulegra úrbóta. Einnig þótti þátttakendum löggjöfin þunglamaleg og ekki henta 

hér á landi, þótt það væri eflaust margt jákvætt við þau.  

Aðrir töldu að löggjöfin gæti skilað betri skjalfestingu á innra eftirliti og virkni þess. Einnig 

hefðu lögin skýrari kröfur um innleiðingu, skilning og skilgreiningu á innra eftirliti með 

stjórnendum. 

8.3.2 Sarbanes-Oxley Act 

Sarbanes-Oxley Act, eða SOX lögin, voru innleidd til þess að auka ábyrgð fyrirtækja, auka 

fjárhagslega upplýsingagjöf og berjast gegn fyrirtækja- og bókhaldssvikum. SOX lögunum er 

skipt upp í nokkra kafla en kafli 404 skyldar stjórnendur eða endurskoðendur að gera mælingar 

á innra eftirlitinu og birta í ársreikningum skipulagsheilda umfang og hæfni eftirlitsins (U.S. 

Serurities and Exchange Commission, 2013). 

Innleiðing þessara laga hefur lagst misvel á fólk og ekki eru allir á einu máli um hvort þessi 

lög eigi rétt á sér í þeirri mynd sem þau eru.  

8.3.3 Rannsóknir tengdar lögunum 

Fyrirtæki sem tóku ákvarðanir að fara sjálf af ameríska markaðnum, voru með lakari stjórnun 

að meðaltali. Þessi fyrirtæki höfðu engin áhrif á ameríska markaðinn en verðið á hlutabréfum 

þeirra féllu við útgöngu af markaðinum. Þegar skoðuð var hver ástæðan var fyrir því að þessi 

fyrirtæki ákváðu að yfirgefa markaðinn að þá byggðust ákvarðanir stjórnenda, eða ráðandi 

hluthafa þeirra, á að með innleiðingunni fylgdi einhver kostnaður. Þessi kostnaður var bæði 

fastur og breytilegur kostnaður og þar með hafði hann áhrif á sjóðsstreymið. Það reyndist svo, 

að eigin hagsmunir stjórnenda eða hluthafa höfðu meira að segja um ákvörðunina en fylgni 

kostnaðarins sjálfs (Hostiak, Lys, Yang og Carr, 2013). 

Kostnaðurinn við innleiðingu þessara laga dreifðust ekki í réttum hlutföllum og kostnaðurinn 

virtist leggjast meira á minni skipulagsheildir. Lögin hafa staðið nánast óbreytt síðan að þau 

voru sett árið 2002 en það er kannski ekki nægur tími liðin til þess að sjá hvaða áhrif lögin hafa 

á velferð allra þó lögin hafi haft misjöfn áhrif á velferð skipulagsheilda. Það sem lögin hafa þó 

gert er að bæta gæði reikningsskila (Coates og Srinivasan, 2014). 

Við athugun á skipulagsheildum sem höfðu rangar staðhæfingar í ársreikningum tengdar innra 

eftirliti, reyndist það vera aðeins lítill hluti þeirra sem viðurkenndi veikleika í innra eftirliti sínu 



50 

og að hlutfall þeirra skipulagsheilda, sem hafa rangar staðhæfingar, hefur fækkað með 

tímanum. Það hefur sýnt sig, að líkurnar á að greina frá veikleikum innra eftirlits hefur 

neikvæða tenginu þegar það kemur að staðhæfingum, til dæmis hvað varðar fjármunaþörf og 

stærð skipulagsheildarinnar en það hefur jákvæða tengingu þegar það kemur að röngum 

staðhæfingum hvað varðar greiðsluvanda, áður greindra veikleika innra eftirlits og breytinga í 

stjórnun skipulagsheildarinnar og endurskoðenda. Þessar niðurstöður gefa góðar vísbendingar 

um að hvatningar á uppgötvunum og birtingar á veikleikum núverandi innra eftirliti hjá 

skipulagsheildum eiga að vera tilkynntar og það gefur góðar vísbendingar á skilvirkni á SOX 

404 kaflanum um að veita fjárfestum góða aðvörun um hugsanlegan bókhaldsvanda (Rice og 

Weber, 2012).  

Það hefur sýnt sig að þær skipulagsheildir sem þurfa að fara eftir SOX lögunum og hafa aukið 

fjármálaeftirlit sitt eru með sýnilega meiri gæði á reikningsskilum sínum. Einnig hefur það sýnt 

sig að hlutlægt mat og álit innri endurskoðenda er mikilvægt og þeir spila stórt hlutverk fyrir 

þær skipulagsheildir sem eru eða ætla að fara á Ameríkumarkaðinn (Sarens og Beelde, 2005). 

 

Þó svo að lögin gildi eingöngu í Ameríku, ber öllum erlendum skipulagsheildum sem vilja 

starfa á þeim markaði að fara eftir þeim. Þar af leiðandi var ákveðið að hafa lögin með í 

rannsókninni, til þess að sjá hvort þau hafi haft einhver áhrif hér á landi. 

 


