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Inngangur 

Til eru fjölmargar leiðir við stjórnun fyrirtækja og þeim fyrirtækjum sem nýta sér 

gæðastjórnun fer sífellt fjölgandi. Meiri áhersla er lögð á að uppfylla væntingar og 

þarfir viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Hægt er að fara margar leiðir við 

stjórnun gæða og er ein þeirra að styðjast við sjálfsmatslíkön á leið sinni til betri 

árangurs. Í þessari ritgerð verður fjallað um gæðastjórnun og sérstaklega lögð áhersla 

á EFQM árangurslíkanið. Jafnt því að líkanið sé notað til að gera sjálfsmat þá er það 

einnig notað til að gera samanburð við önnur fyrirtæki, koma auga á umbótatækifæri 

og sem grundvöll fyrir stjórnun fyrirtækja. Markmiðið með verkefninu er að kanna 

hvernig EFQM líkanið nýtist við stöðumat og forgangsröðun umbóta og prófa hana 

með sömu eða mismunandi aðferðum í þrem einingum fyrirtækis þar sem rannsóknin 

fór fram. 

Rannsóknarspurningar sem unnið er út frá eru tvær: 

1. Hentar EFQM líkanið jafnvel í einingum eins og fyrir heildarsjálfsmat 

fyrirtækis 

2. Hvaða sjálfsmatsaðferðir henta best í einingum innan fyrirtækja 

Til að leitast við að fá svör við rannsóknarspurningunum voru notaðar tvær 

rannsóknaraðferðir. Bæði var lagður fyrir spurningarlisti fyrir alla starfsmenn þriggja 

eininga innan fyrirtækis og einnig vinnufundur í einni þeirra, þar sem valdir voru 

fimm starfsmenn til að taka þátt. 

Í upphafi ritgerðarinnar er fræðilegur kafli þar sem kynnt er gæðastjórnun og helstu 

höfundar kenninga um gæðastjórnun, sem gengið er út frá við vinnslu hennar og farið 

er sérstaklega í EFQM líkanið, uppbyggingu þess og notkun á líkaninu. Því næst er 

framkvæmd rannsóknar sem var í tengslum við EFQM líkanið og niðurstöður hennar 

kynntar. Þá eru almennar umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og lagt mat á þær. 

Að lokum eru settar fram helstu niðurstöður og rannsóknarspurningum svarað og 

settar fram tillögur að innleiðingu breytinga á sjálfsmatsferlinu fyrir fyrirtækið. 

 



8 
 

 

 

1 Gæðastjórnun 

Gæði snúast um að uppfylla væntingar og þarfir viðskiptavina og gæðastjórnun að 

stjórna gæðunum. Gæðastjórnun á rætur að rekja langt aftur, og upp úr aldamótunum 

1900 setti Frederick Taylor fram kenningar sínar sem byggja á vísindalegri stjórnun. 

Kenningar hans gengur út á að skilgreina hvaða aðferð reynist best til að vinna 

ákveðið verk þannig að hægt sé að ná hámarks nýtingu á starfsmanni og þeim 

framleiðslutækjum sem þarf til að vinna verkið. Þetta byggist á að menn séu eins og 

vélar þ.e. eigi að skila vinnu en ekki að hugsa og eftirlit fólst í að flokka gölluð eintök 

frá í framleiðslunni. Snemma á tuttugustu öldinni var farið að þróa tölfræðilegar 

aðferðir sem notaðar voru við eftirlit í framleiðslu og má til dæmis nefna eftirlitskort í 

því samhengi. Höfundur þeirra, Shewhart hannaði svokölluð x og R kort en það var 

algengasta tegund eftirlitskortanna. Á þessum tíma byggðust flestar aðferðir á 

tölfræði. Upp úr 1950 komu Deming og Juran fram á sjónarsviðið og kynntu 

hugmyndir sínar í Japan en þá snerist hugmyndafræðin um að koma í veg fyrir galla í 

stað þess að flokka þá frá eftirá. Áratug síðar komu svo Feigenbaum og Crosby með 

kenningar sínar um fyrirbyggjandi aðgerðir og gæðatryggingu. 

Gæðastjórnun snýst um að auka ánægju og verðmæti fyrir viðskiptavininn og er leitast 

við að auka færni og nýsköpun í þróunarferlinu. Stjórnendur þjálfa starfsmenn upp í 

að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og miðað er að því að starfsmenn vinni saman og 

stjórni sér að hluta til sjálfir. Viðskiptavinir gera sífellt meiri kröfur um gæði vöru og 

þjónustu sem eykur samkeppni. Gæðastjórnun er hugsuð til að auka hagræðingu og 

skipulag, fyrirbyggja mistök og hámarka nýttni á starfsfólki og tækjabúnaði til 

aukinnar framleiðslu og þjónustu. Ekki síst er hún tilkomin til að auka ánægju 

viðskiptavina og starfsmanna. Það er á valdi neytandans við hvern hann verslar og ef 

hann er ekki sáttur við vöru eða þjónustu á einum stað fer hann með viðskipti sín 

annað. Þetta meðal annars er ástæða þess hve gæðastjórnun er mikilvæg fyrir fyrirtæki 

til að lifa af í samkeppninni. 
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Mynd 1. Heildargæðastjórnunarmódelið 

(Quality Management) 

Myndin hér að ofan sýnir kjarnann í altækri gæðastjórnun (TQM). Kjarninn er á 

miðri myndinni, þar sem ferli segir til um hve miklvægt er að stýra ferlum og vísað er 

til að starfsemi fyrirtækisins er öll inn í ferlinu, allt frá birgjum sem keypt er af til 

viðskiptavina. Ferlið er öll virðiskeðjan í starfsemi fyrirtækisins. Umhverfis kjarnann 

eru svo gæðavitund, samskipti og skuldbinding, en það eru ytri skilyrði sem teljast 

með í gæðastjórnuninni, þ.e. góð samskipti, helga sig gæðamálum og gæðavitund til 

staðar. Hópar, kerfi og tækni eru svo það sem fyrirtækið hefur úr að spila til að koma á 

og viðhalda gæðastjórnun. Myndin er einfölduð en skýrir þann grunn sem 

gæðastjórnun þarf til að bera. (Dotchin & Oakland, 1991), (Quality Management). 

 

1.1 Stjórnunaraðferðir 

Gæðastjórnun er stöðugt umbótaferli þar sem allir hagsmunaaðilar njóta góðs af og til 

að ná árangri eru nokkur lykilatriði sem þarf að hafa í huga. Gæðastjórnunarferlið þarf 

að vera einfalt, leiðbeinandi og upplýsandi fyrir þá aðila sem koma að ferlinu svo allir 

þekki til hlítar hlutverk, væntingar og kröfur sínar og annarra sem tengjast ferlinu. 

Gera þarf réttu hlutina strax og horfa til lengri tíma í stað þess að eyða tíma í að leysa 
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mál sem þegar eru komin í óefni þar sem undirbúningur fyrir þau hefur ekki verið 

nægur. Stöðugt þarf að vinna að umbótum og eru stjórnendur í lykilhlutverki við að 

leiða starfsmenn í gegnum breytingarnar og tileinka sér þær. Stefna þarf að vera ljós 

og að allir skilji hana og vinni að sama takmarki. Til að ná öguðum vinnubrögðum er 

þjálfun undirstaða þess að gæðastarfið skili árangri og einnig er mikilvægt að öll 

samskipti og upplýsingamiðlun séu góð og opin þeim sem á þurfa að halda. 

Aukin áhersla er lögð á ánægju starfsmanna og viðskiptavina þar sem veittar eru 

viðurkenningar og umbun fyrir þátttöku og árangur. Til að mæla þennan árangur eru 

notuð sjálfsmatslíkön eins og EFQM árangurslíkan Evrópustofnunar um gæðastjórnun 

(e. European Foundation for Quality Management) og Malcolm Baldrige líkanið sem 

stuðst er við í Bandaríkjunum. Fleiri aðferðum er beitt við að meta árangur og má þar 

nefna stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) sem þróað var af dr. Robert 

Kaplan og dr. David Norton í kringum 1990 (Stjórnvísi, 2006). Samkvæmt (Niven, 

2003) er balanced scorecard aðferðafræði þar sem framtíðarsýn og stefna er yfirfærð á 

markmið og mælikvarða. Stefnumiðað árangursmat er skilgreint sem vel valdir 

mælikvarðar sem sóttir eru í stefnu fyrirtækisins, þar sem stjórnendur nota skorkort 

sem samskiptamiðil til starfsfólks og fjárfestar nota niðurstöður þess til að finna út þá 

árangurshvata sem stuðla að því að fyrirtækið gegni hlutverki sínu þ.e. að ná þeim 

stefnumiðuðu markmiðum sem það hefur sett sér. (Agnes & Helgi, 2007). Með þessu 

móti er verið að virkja stefnu fyrirtækisins í daglegum rekstri og með samhæfðum 

aðgerðum starfsmanna. Mikilvægt er að tryggja að starfsmenn skilji stefnu 

fyrirtækisins og fari eftir henni. Önnur aðferð sem beitt er við árangursmælingar er 

Sex Sigma Straumlínustjórnun (e. Lean Six Sigma) aðferðin, en hún byggir á 

hefðbundnum aðferðum gæðastjórnunar þar sem fara fram stöðugar umbætur með 

greiningu á þörfum viðskiptavina, greiningu ferla og innleiðingu mælinga á þeim 

(Stjórnvísi, 2006). Hugmyndin er að eyða sóun í öllum ferlum með því að skilgreina 

umbótaverkefni sem miða að því að lækka kostnað og auka ánægju viðskiptavina 

(Agnes & Helgi, 2007). Verkefni eru greind og fundið út hvert vandamálið er. Þá er 

staðan tekin eins og hún er í dag á vandamálinu og reynt að finna orsakir, hvernig 

hægt er að leysa vandamálið og hvernig hægt er að tryggja að árangri sé viðhaldið. 

Áhersla er á að skilgreina hlutverk starfsmanna og þjálfa þá. Aðferðafræðinni er hægt 

að beita jafnt í þjónustufyrirtækjum sem framleiðslufyrirtækjum og er áherslan á að 

mæla fjárhagslegan ávinning með því til dæmis að lækka kostnað (Martha, 2009). 
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Fleiri gæðastjórnunaraðferðir sem nefna má eru Ferlastjórnun, Hagnýt viðmið, 

Virðisstjórnun og EVA og innleiðing og rekstur gæðastjórnunarkerfis á grundvelli 

ISO9001 staðals. Ferlastjórnun (e. Business Process Management) má lýsa sem 

kerfisbundinni leið til að skilgreina, stjórna og bæta ferli, en mikilvægt við þessa 

stjórnun er að skilgreina og endurhanna ferla. Ferli er í raun umbreyting á aðföngum í 

afurð sem í þessum skilningi getur verið þjónusta, vara eða upplýsingar og ætlunin er 

að uppfylla væntingar viðskiptavina (Stjórnvísi, 2006) (Agnes & Helgi, 2007). Hagnýt 

viðmið (e. Benchmarking) er aðferð þar sem skilgreindar eru afurðavörur, þjónusta, 

ferli og framkvæmdir sem möguleiki er að taka upp innan fyrirtækis til að lækka 

kostnað, stytta afhendingartíma, minnka birgðir, auka við áreiðanleika og auka ánægju 

viðskiptavina. Virðisstjórnun og EVA (e. Value Based Management & EVA) er 

aðferð sem gengur út á að nota EVA mælingar sem grundvallaratriði í stjórnun á 

frammistöðu. Við þessa mælingu er litið á heildarárangur sem felur í sér 

starfsmannakostnað auk tækja, gagna og fjármagnskostnaðar. Mælingarnar taka tillit 

til allra þátta í rekstrar- og efnahagsreikningi fyrirtækja. Að lokum er aðferð sem 

nefnist Innleiðing og rekstur gæðastjórnunarkerfis á grundvelli ISO9001 staðals, en 

hann byggir á átta meginreglum gæðastjórnunar, eins og þær eru í hugtakagrunni ISO 

staðlanna, ISO9000:2008. Þessar reglur eru áhersla á viðskiptavininn, forysta, þátttaka 

fólks, ferlisnálgun, kerfisnálgun í stjórnun, stöðugar umbætur, staðreyndabundinn 

nálgun í ákvarðanatöku og gagnkvæmur hagur í tengslum við birgja. (Agnes & Helgi, 

2007). ISO 9000 staðlarnir er samheiti á nokkrum stöðlum sem fjalla um gæði í 

stjórnun fyrirtækja, stofnana, vöru og þjónustu og eru gefnir út af ISO (e. International 

Organization for Standardization). Staðlarnir eru almennir og geta átt við í ólíkum 

fyrirtækjum hvort sem er þjónustufyrirtækjum eða framleiðslufyrirtækjum, jafnt 

stórum eða smáum, í opinberum- eða einkarekstri. Það er Staðlaráð Íslands sem þýðir 

og dreifir ISO stöðlunum hér á landi (Stjórnvísi, 2006). Eftirfarandi er dæmi um ISO 

staðla: 

ISO 9000:2005 Gæðastjórnunarkerfi, grunnatriði og íðorðasafn 

ISO 9001:2008 Gæðastjórnunarkerfi, kröfur 

ISO 9004:2000 Gæðastjórnunarkerfi, leiðbeiningar um bætta frammistöðu 

19011:2002  Leiðbeiningar um úttekt á gæða og umhverfistjórnunarkerfum 
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(ISO 9000 staðlarnir) 

Hægt er að fá vottun samkvæmt ISO 9001 staðlinum en þá staðfestir þriðji aðili 

(vottunarstofa) að gæðastjórnunarkerfi fyrirtækis uppfylli kröfur staðalsins. Vottun 

hefur náð mikilli útbreiðslu síðustu tvo áratugi og er orðið algengt að fyrirtæki fái 

einnig vottun á umhverfisstjórnun og heilsu- og öryggisstjórnun með svipuðum hætti. 

Allar þessar aðferðir eru á margan hátt svipaðar og miða allar að sama marki þ.e. að 

allt starf fyrirtækisins s.s. áætlanagerð, auðlindir og aðgerðir séu með það að 

leiðarljósi að uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina með sem minnstum 

tilkostnaði og það er gert með hagkvæmni, skilvirkni og að virkja það besta í hverjum 

starfsmanni. 

 

1.2 Kenningar 

Nútímahugmyndafræði gæðastjórnunar má rekja til frumkvöðla kenninganna þeirra 

Dr. W. Edward Deming, Dr. Joseph M. Juran og Armand Feigenbaum. Þeir kynntu 

kenningar sýnar í Japan á árunum í kringum 1950. Feigenbaum setti fram kenningar 

um að allir starfsmenn fyrirtækja ættu að taka þátt í að bæta gæði og að færa 

gæðavinnu einnig til almennra starfsmanna en ekki að einskorða við stjórnendur. 

Fleiri fræðimenn fylgdu í kjölfarið og má þar helst nefna Philip B. Crosby, Kaoru 

Ishikawa, Shigeo Shingo og Yoshio Kondo en þeir eru allir þekktir brautryðjendur 

gæðastjórnunar. Crosby er höfundur metsölubókarinnar Gæði eru ókeypis „Quality is 

Free“. Kenningar hans ganga út á, að til að ná fram gæðum þarf að beita forvörnum en 

ekki eftirliti. Hann leggur áherslu á að gera rétt í fyrsta skipti. Miðað er við að engir 

gallar séu á framleiðslu og mæling á gæðum er kostnaðurinn sem hlýst af því að 

uppfylla ekki gæðakröfur. Ishikawa er höfundur fiskbeinaritsins sem er kallað orsaka 

–afleiðingaritið, en hann lagði einnig mikla áherslu á önnur verkfæri við gæðastjórnun 

svo sem línurit, súlurit, dreifirit, flæðirit og Pareto greiningu. Fram kemur í bók Jurans 

(Juran & Gryna, 1974) að Ishikawa hafi þróað fiskbeinið í kringum 1950 og að 

tilgangur greiningarinnar sé að finna allar hugsanlegar orsakir fyrir hverri afleyðingu. 

Aðferðin hefur þá kosti að vera myndræn og skýrir sig auðveldlega sjálf. Ishikawa 

lagði mikla áherslu á að allir starfsmenn tækju þátt og að unnið væri í hópum eða 

gæðahringjum. Kenningar hans voru að stjórnendur þyrftu að huga að umbótum og þá 

ekki bara gæðum vöru, heldur einnig á þjónustu og lífsgæðum. Ishikawa lagði áherslu 
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á þjónustu við viðskiptavininn og einnig notkun gæðaverkfæra. Hann taldi að þáttur 

starfsmanna í gæðum væri vanmetinn og lagði áherslu á að þeir fengju góða þjálfun og 

hvatningu til að taka þátt í að bæta aðferðir sem notaðar voru við framleiðsluna. 

Shingo lagði áherslu á að skilja framleiðslu vöru og hanna framleiðslukerfi sem 

samræmdist þeim skilningi sem stuðlaði að hágæða framleiðslu með litlum 

tilkostnaði. Hann er höfundur Poka Yoga greiningar en það er nokkurs konar 

eftirlitskerfi. Ef mistök verða á að stöðva ferlið, greina hvað veldur og fyrirbyggja að 

það geti endurtekið sig. Kondo er höfundur bókarinnar „A key factor for 

Management“en hún fjallar um þá þætti sem stuðla að skapandi starfi sem hann telur 

mikilvægt fyrir hvatningu (Agnes & Helgi, 2007), (Stjórnvísi, 2006). 

 

1.2.1 Dr. W. Edward Deming 

Dr. W. Edward Deming (f.1900 – d.1993) var brautryðjandi og upphafsmaður 

gæðabyltingarinnar. Hann fæddist í Bandaríkjunum og var með doktorspróf í eðlis- og 

stærðfræði frá Yale háskólanum (Logothetis, 1992). Kenningar Deming´s gengu út á 

stöðugar endurbætur og að komið væri í veg fyrir galla frekar en að laga hann eftirá. 

Kenningar hans hlutu ekki hljómgrunn í heimalandi hans og í kringum 1950 kynnti 

hann þær fyrir Japönum sem voru á þeim tíma þekktir fyrir lélega framleiðslu. 

Kenningar hans um að það að setja gæði í fyrsta sæti myndi bæta reksturinn breyttu 

miklu fyrir Japani og nutu þeir velgengni fyrir framleiðslu á gæðavörum (Logothetis, 

1992). Deming er höfundur gæðahringrásarinnar (Plan-Do-Check-Act), en þekktastur 

er hann fyrir kerfi grunnþekkingar (e. System of Profound Knowledge), 14 punkta um 

gæðastjórnun sem hann setti fram í bók sinni “Out of the crisis“ (Deming E. W., 

1986), (Phelps, 1998), (Logothetis, 1992) 

1. Að skapa tilgang fyrir stöðugar umbætur á vöru og þjónustu, með það að 

markmiði að vera samkeppnishæfur, skapa atvinnu og ná árangri til langs tíma. 

2. Að tileinka sér nýja skoðun. Stjórnendur þurfa að átta sig á og bregðast við 

breyttum áskorunum þar sem byggir á samvinnu öllum til hagsbóta. Koma þarf 

þessari hugsun í framkvæmd með því að kenna og þjálfa starfsfólk, birgja og 

viðskiptavini. 

3. Hætta að treysta á eftirlit. Vinna í að hlutirnir séu gerðir rétt strax og ekki þurfi 

að vinna þá aftur. 
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4. Forðast að eiga viðskipti út frá grundvelli verðs. Horfa til þess að lágmarka 

heildarkostnað til lengri tíma þegar átt er í viðskiptum. Það er alltaf ódýrara til 

lengri tíma að að gera viðskiptin rétt til styttri tíma. 

5. Stöðugar umbætur á ferli framleiðslu og þjónustu. Stjórnendum er uppálagt að 

leita stöðugt leiða til að lækka tilkostnað og auka gæði. 

6. Þjálfa alla starfsmenn og stjórnendur. 

7. Innleiða forystu. Markmiðið er að stjórnendur hjálpi fólki að gera betur, finna 

hæfileika þeirra og nýta þá sem best. 

8. Eyða ótta. Til að öðlast betri gæði og framleiðslu þurfa starfsmenn að finna til 

öryggis við að spyrja ef þeir skilja ekki eða vita ekki hvað er rétt og rangt. 

9. Brjóta niður múra milli eininga innan fyrirtækja. Eyða samkeppni milli deilda 

og fá starfsmenn til að vinna saman að lausn mála varðandi vörur og þjónustu. 

10. Forðast að ofnota slagorð og beita þrýstingi á gallalausa framleiðslu. Orsakir 

galla og lélegrar framleiðni liggja yfirleitt ekki hjá starfsfólkinu sjálfu. 

11. Ekki leggja áherslu á töluleg markmið. Áhersla á að byggja upp samband og 

samskipti sem miða að stöðugum umbótum á gæðum og framleiðni. 

12. Fjarlægja hindranir sem ræna fólk starfsgleðinni og gera því kleift að vera stolt 

af verkum sínum. 

13. Koma á viðamiklum áætlunum um menntun og endurþjálfun. Mikilvægt er að 

starfsmenn séu sífellt að bæta sig með aukinni þekkingu. 

14. Að allir í fyrirtækinu taki þátt í breytingum. Það er mikilvægt að allir skilji 

þessa 14 punkta. Það að sjá þörfina og tilkynna breytingar er ekki nóg heldur 

er aðgerða þörf. 

Ein áhrifamesta hugmynd sem Deming hefur kynnt er Deming-Shewart hringurinn 

eða Plan-Do-Check-Act sem er fjögurra skrefa hringur um framkvæmd breytinga. 

Fyrsta skrefið er að gera áætlanir um breytingar sem maður vill ná fram. Annað 

skrefið felst í að framkvæma breytingar skref fyrir skref. Þriðja skrefið er að rannsaka 

það sem hefur unnist og það fjórða er að skoða þær breytingar sem hafa verið gerðar 

og bregðast við þeim og skoða hvað má betur fara og byrja svo aftur í skrefi eitt 

(Logothetis, 1992). Gerð verður frekari grein fyrir Deming hringnum í sérstökum 

kafla. 
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Mynd 2. Deming-Shewart hringurinn 

 

1.2.2 Dr. Joseph M. Juran 

Joseph M. Juran fæddist í Rúmeníu árið 1904, en ólst upp í Bandaríkjunum frá átta ára 

aldri. Hann er rafmagsnverkfræðingur að mennt og kom með ýmsar nýjungar sem 

teljast til grundvallaratriða í gæðastjórnun og oft kallaður faðir gæðastjórnunar. Fyrsta 

útgefna verk hans um gæðamál var “Statistical Methods Applied to Manufacturing 

Problems“ en þar er meginefnið hvernig hægt er að nota tölfræðilega reiknuð úrtök til 

að skoða og stjórna framleiðslugæðum. Kenningar Jurans gengu út á að finna rætur 

gæðavandans og koma í veg fyrir hann áður en hann yrði að vandamáli, stöðugar 

umbætur, framfarir og endurbætur. Hann lagði sérstaka áherslu á að æðstu stjórnendur 

fyrirtækja tækju þátt í gæðastjórnuninni sem enn er litið á sem mikilvægan þátt í dag. 

Segja má að þessi atriði Jurans þátttaka æðstu stjórnenda og mikilvægi endurbóta séu 

eitt af einkennum fyrir gæðastjórnun nútímans. Hann lagði mikla áherslu á að hraði 

framfara væri lykilatriði í samkeppni einstakra fyrirtækja. Gæðastjórnun væri byggð á 

þrem grundvallaratriðum, skipulagningu og markvissum áætlunum, þá stýringu og að 

gera endurbætur á þeim atriðum sem gæðastjórnun fæst við. (About Juran, 2009). 

Hann átti eins og Deming erfitt með að kynna hugmyndir sínar í heimalandinu, en 

Japanir voru tilbúnir til að hlusta og beita aðferðum hans skipulega. Þetta var upphafið 

að því að leita stöðugra umbóta í framleiðsluferlinu og að það tæki aldrei enda. Juran 

eins og Deming átti sinn þátt í að Japanir hófu að framleiða hágæðavöru sem gaf þeim 

þá stöðu að vera fyrirmynd annarra þjóða í framleiðslu á gæðum. Árið 1986 var 

útgefin bók hans “The Quality Trilogy“ sem fjallar um hlutverk stjórnenda í 

gæðaferlinu og bókin „Juran on Leadership for Quality“ svo eitthvað sé nefnt (About 
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Juran, 2009). The Quality Trilogy er nokkurs konar gæðaþríleikur sem skiptast í þrjá 

ferla, gæðaáætlun, gæðastýringu og gæðaumbætur (Juran, 1989), (Juran & Gryna, 

1974).  

1. Gæðaáætlun felur í sér að setja af stað nýja framleiðslu eða verkefni á þann 

hátt að það greini viðskiptavini og mæti þörfum þeirra, lágmarki 

framleiðslugalla, hámarki afköst með því að vera með ferli við gæðastýringu 

og að setja sér gæðamarkmið. Gera áætlanir klárar til að hægt sé að fara að 

vinna úr þeim. 

2. Gæðastýring felur í sér að stjórna aðgerðum þannig að þær mæti 

gæðamarkmiðum. Stýra því hverju á að fylgjast með, meta þann árangur sem 

hefur náðst, bera saman árangur sem náðst hefur við þau markmið sem sett 

voru og bregðast við ef markmiðum hefur ekki verið náð. 

3. Gæðaumbætur fela í sér að sýna fram á að það sé þörf fyrir umbætur og að það 

sé ferli sem er sífellt í gangi. Setja saman framleiðslulið og verða þeim út um 

aðföng, þjálfun og hvatningu til að greina orsakir, finna úrræði og kom á stjórn 

til að halda því við sem hefur verið náð fram og koma með tillögur að úrbótum 

og sýna fram á að þær virki. 

 

Þríleikurinn er tengdur innbyrðis og á myndriti má sjá að tíminn er á lárétta ásnum (x) 

og kostnaður við slök gæði á lóðrétta ásnum (y). Tengingin þarna á milli er 

gæðaáætlun. Áætlunin segir til um hverjir eru viðskiptavinir og hverjar þarfir þeirra 

eru. Framleiðandinn þróar síðan vöru og þjónustu sem fellur að þörfum 

viðskiptavinanna og byrjar framleiðsluferli. Ferlið snýst um að koma í framkvæmd og 

framleiða, en það er ekki möguleiki á að framleiða 100% góða vöru eða þjónustu 

(Juran J. M., 1989). 

Myndin hér að neðan sýnir samband þessa þríleiks Jurans,þ.e. framleiðsluferli þar sem 

20% af framleiðslunni eru gallaðar vörur sem þarf að vinna aftur. Þetta er sóun á 

framleiðslunni sem verður nokkurs konar viðvarandi ferli sem var upphaflega útbúið 

með þessum afföllum. Til að taka á vandamálinu er sett í gang gæðaeftirlit til að koma 

í veg fyrir að ástandið versni. Eftirlitið sér um að slökkva elda eins og til dæmis 

gæðaslysið (e. Sporadic Spike) sem sýnt er á myndinni. Myndin sýnir að það að ráðast 

að rótum vandans og mæta orsökinni á viðvarandi göllum veldur því að þeir fara langt 
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niður fyrir þau 20% sem áætluð voru áður en gæðaslysið átti sér stað. Ávinningurinn 

fæst svo í þriðja hlutanum, gæðaumbótum. Áhrifin af því að vera með viðvarandi 

galla gæti skapað tækifæri fyrir umbætur og farið er í að vinnu við að greina hvort það 

er tækifæri. Árangurinn af því að minnka framleiðslugalla er að kostnaður við slök 

gæði minnkar, auðveldara er að standa við afhendingartíma og færri kvartanir og 

minni óánægju gætir hjá viðskiptavinum (Logothetis, 1992), (Juran J. M., 1989). 

 

 

Mynd 3. Gæðaþríleikur Jurans, gæðaáætlun, gæðastýring og gæðaumbætur 

(Juran J. M., 1989) 

 Juran hefur mikið notað Paretogreiningar, (e. Pareto principles) en þær eru notaðar til 

að forgangsraða verkefnum eftir því hve mikilvæg þau eru. Pareto reglan er oft nefnd 

80/20 reglan, en algengt mynstur í greiningu vandamála sýnir að 20% orsaka valdi 

80% af vandanum (Martha, 2009), (About Juran, 2009). Juran þótti einstaklega 

afkastamikill og auk allra bókanna sem hann skrifaði hefur hann birt hundruð skýrslna 

og greina um gæðamál og haldið fyrirlestra og námskeið í mörgum af stærstu 

fyrirtækjum í vesturheimi. Hann skrifaði bókina „Quality Control Handbook“ sem var 

fyrst gefin út árið 1951 en hún er uppsláttarrit sem er mikið notuð af gæðastjórum um 

allan heim. Í Japan kynntist hann þeirri hugmynd að virkja starfsmenn á gólfinu í 

gæðamálum og hreifst hann mjög af hugmyndinni. Í framhaldi af því setti hann fram 

aðferðina um gæðahringi sem byggist á að saman kemur hópur af sjálfboðaliðum og 
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greinir og leysir gæðavandamál innan fyrirtækisins. Þessari hugmynd á gæðahringjum 

kom hann svo á framfæri á vesturlöndum (About Juran, 2009) 

 

1.2.2.1 Gæðaspírall Jurans 

Öll fyrirtæki sem framleiða og dreifa vöru og þjónustu eru með einhvers konar ferli 

við starfsemi sína. Til dæmis eru iðnaðarfyrirtæki með sértæk svið s.s. 

framleiðslusvið, framkvæmdarsvið, þróunarsvið og markaðssvið. Juran setti fram 

nokkurs konar gæðafall, einnig nefnt gæðaspírall (e. The spiral of progress in quality), 

sem lýsir nákvæmlega gæðaferli fyrirtækis. Í honum ber hver deild ábyrgð á því sem 

fram fer í sinni deild. Einnig þarf hver deild að bera sameiginlega ábyrgð á sviðum 

sem snúa að mannauði, fjármálum og gæðum. Gæðaspírallinn fyrir fyrirtækið í heild 

gefur til kynna að fyrirtækið í heild beri ábyrgð á gæðum þess. Það er að segja hvert 

svið ber ekki aðeins ábyrgð á því sem fram fer innan sviðsins heldur ber það ábyrgð á 

að það komi sér vel og samsvari fyrirtækinu í heild. Á þennan hátt þarf hvert svið að 

miða sig út frá heildargæðafalli fyrirtæksins þannig að ekkert eitt svið getur verið 

einstaklingsmiðað á sinn eigin árangur heldur verður að taka mið af öllu fyrirtækinu 

(Juran & Gryna, 1974), (Juran J. M., 1992).  

 

 

Mynd 4. Gæðaspírall Jurans 

(Juran J. M., 1989) 
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Myndin hér að ofan sýnir spíralinn, þar sem lykkjurnar snúa allar upp á við. Sjá má að 

fyrst er reynt að finna út hvað viðskiptavinir vilja, svo fer í gang vöruþróun og í 

framhaldinu af því framleiðsla og svo koll af kolli og að lokum eru það viðskiptavinir 

sem meta hvernig til tókst og næsta lykkja hefst með breyttum áherslum. Aravadan, 

Devadasan og Selladurai benda á í grein sinni „A focused system model for strategic 

quality management“ að í ISO 9004 sé búið að staðla spíral Jurans í nokkurs nokkar 

gæðalykkju til að eiga við flókin vandamál fyrirtækja í dag (Aravindan, Devadasan, & 

Selladurai, 1996). 

 

1.3 Samanburður á kenningum  

Ef bornar eru saman kenningar helstu fræðimanna í gæðastjórnun má sjá að þeir eru í 

aðalatriðum sammála um það sem mestu máli skiptir við innleiðingu gæðastjórnunar, 

þó nálgunin sé mismunandi. Allir leggja þeir áherslu á ánægju viðskiptavina, 

sannfæringu yfirstjórnenda við að hrinda hlutum í framkvæmd, hóp- og samvinnu, 

stöðugar umbætur, að ferlum sé stjórnað og mælanleiki, að allir starfsmenn taki þátt 

og menntun og þjálfun starfsmanna. Deming, Juran og Crosby eiga það allir sammerkt 

að áhersla þeirra er alltaf á viðskiptavininn og þarfir hans.  

Þó kenningar Demings og Jurans séu í stórum dráttum þær sömu þá er samt nokkur 

munur á. Deming leggur meira upp úr fræðslu en Juran meira upp úr innleiðingunni 

sjálfri á breytingunum. Segja má að Deming aðhyllist ákveðna lífsspeki en Juran 

ákveðið skipulag í framsetningu á kenningum sínum. Deming mælir með að öllu 

heildarferlinu í stjórnun fyrirtækja sé breytt þegar upp koma vandamál og telur að það 

sé besta lausnin til að vinna á þeim en Juran tekur núverandi ástand sem útgangspunkt 

til að vinna út frá sem er mýkra inngrip. Með þessu leggur Juran áherslu á að bæta þá 

stjórnun sem fyrir er frekar en að skipta algjörlega um. Lykilatriði í kenningum 

Demings eru: stöðugar umbætur, breytileiki og hagræðing í heildarferli fyritækja á 

meðan lykilatriði í kenningum Jurans eru: Gæðaþríleikurinn, (Áætlun, stjórnun og 

umbætur), og á markmiðasetningu sem nálgun við að samræma aðgerðir í stefnu 

fyrirtækja. Deming leggur áherslu á stjórnun framkvæmda frekar en á útkomu sem er 

öfugt við Juran (Logothetis, 1992).  
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Kenningar Deming´s ganga út á að koma á stöðugu umbótaferli, minnka mikilvægi 

eftirlits eins og Crosby setur fram, ekki láta verð stjórna vali á birgjum eingöngu, að 

stöðugt sé verið að endurbæta ferla og vöru. Hann leggur áherslu á þjálfun og 

endurmenntun og einnig mikla áherslu á forystu og að markmið hennar sé að hjálpa og 

hvetja starfsfólk. Deming bendir á mikilvægi þess að fólk vinni saman við lausn 

vandamála. Að byggja upp traust og draga úr ótta og frammistöðumati, en það að ala á 

ótta getur dregið úr því að ná því besta fram í hverjum starfsmanni. Í umbótarferli 

Jurans sýnir hann fram á þörfina til að skilgreina verkefni og greina orsakir og koma 

með tillögur að umbótum og sanna virkni þeirra. Hann leggur áherslu á mikilvægi 

þess að bregðast við viðnámi eða mótþróa við breytingum og setja upp stýringar til að 

viðhalda árangri. 

Kenningar Crosbys um stjórnun og fyrirtæki eru að nokkru leyti frábrugðnar 

kenningum þeirra Deming´s, Jurans, Ishikawa, Feigenbaum og Shingo en hann leggur 

ekki áherslu á tölfræðilegt gæðaeftirlit eins og gert er ráð fyrir í Japönsku nálguninni. 

Kenningu Ishikawa svipar að mörgu leiti til gæðahringja Jurans, en hann kom á 

gæðahringjum þar sem starfsfólk var virkjað til að vinna í hópum og sýnt fram á 

mikilvægi þess þar sem starfsfólk vinnur í nánu sambandi við viðskiptavininn. 

Ishikawa einbeitti sér einnig að gæðaumbótum í öllum ferlum fyrirtækis. Hann setti 

fram fiskbeinaritið sem er orsaka-afleiðingarit, tilgangurinn er að beina sjónum að 

einu vandamáli tilkomið vegna margra orsaka og elur af sér margar afleiðingar. 

Hugmyndir Ishikawa benda á hve mikilvæg fræðsla er til að öðlast gæði eins og þeir 

Deming og Juran eru einnig sammála um. 

Deming, Juran og Feigenbaum eiga það sammerkt að hafa allir farið til Japan á 

eftirstríðsárunum í kringum 1950 og kynnt kenningar sínar þar, en þeir áttu erfitt 

uppdráttar í heimalandi sínu og eiga það einnig sameiginlegt að í gæðavinnunni þarf 

að virkja alla starfsmenn í fyrirtækinu. 

 

1.4 Gagnrýni á kenningar 

Merdinger (Merdinger, 1993) talar um í grein sinni „Why TQM? – A President´s 

Perspective“ að innleiðing á gæðastjórnun sé ekki auðvelt ferli hjá fyrirtækjum og 
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útkoman sem vænst sé, ekki endilega mjög skýr. Í greininni er fjallað um fyrirtækið 

Graham-Field Health Products, Inc., sem óx úr því að vera lítil fyrirtæki í stórt, þar 

sem tekjur jukust  úr 13,5 milljónum dollara í 100 milljónir á árunum 1985 til 1993, 

meðal annars með yfirtöku á átta fyrirtækjum. Framleiðslulínan þrefaldaðist og 

viðskiptavinir tvöfölduðust á þessum tíma. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins var mjög 

framsýnn, krafðist stöðugra umbóta og yfirleitt aðeins á undan samkeppnisaðilunum. 

Hann var með púlsinn á öllu þar til fyrirtækið var orðið of stórt til að hann gæti haft 

yfirsýn yfir allt. Án þess að hafa skoðað gæðastjórnun neitt sérstaklega unnu 

stjórnendur í því að bæta það sem aflaga fór við öra stækkun fyrirtækisins með því að 

einbeita sér að mannauði, og endurskilgreina fyrir hvað vinnan þeirra stæði fyrir. 

Talað var fyrir hópvinnu og liðsanda og að sem heild væri hægt að auka gæði á öllum 

stigum fyrirtækisins. Hann vildi meina að þarna hafi hann verið að beita gæðastjórnun 

án þess að þurfa neinar sérstakar kenningar til að leiðbeina sér við það að ná 

hámarksárangri. Án þess að skoða sérstaklega gæðastjórnun (TQM), var tekin 

ákvörðun um að þjálfa þyrfti starfsmenn og þróa verkefnin. Síðar í greininni lýsir hann 

því svo að fyrirtækið hafi ákveðið að skoða alvarlega gæðastjórnun þar sem einingar 

innan fyrirtækisins voru að keppa við hvor aðra en ekki að vinna saman og 

vandamálið sem við væri að etja væri líklega það stórt að betra væri að styðjast við 

kenningar um hvernig ætti að leysa málin, svo þrátt fyrir að hafa gagnrýnt 

gæðastjórnun var farið að beita henni þegar fyrirtækið stækkaði og erfiðara var að ná 

yfirsýn (Merdinger, 1993).  

Gæðastjórnun hefur verið líkt við að vera annað orð yfir markaðshugmynd, á þá leið 

að alltaf er verið að hugsa um viðskiptavininn þegar skoðuð eru hugtök eins og verð, 

starfsemi, efni og staðsetning. En þetta miðast allt við þarfir viðskiptavina, væntingar 

og vilja til að borga. Það er sammerkt bæði með markaðssetningu og altækri 

gæðastjórnun (TQM) að fyrst og fremst er verið að horfa á viðskiptavininn. (Lee & 

Lazarus, 1993). Í grein sinni skrifa Lee og Lazarus um að altæk gæðastjórnun (TQM), 

hafi fengið þá gagnrýni að vera eingöngu áhrifarík og skilvirk stjórnun. Það að vera 

með gæðaeftirlit sé ekkert annað en eftirlit þar sem verið er að gera athugasemdir um 

að eitthvað sé ekki eins og það á að vera, en ekki sé hugað að lausnum. Að orðið 

gæðaeftirlit skapi óöryggi hjá starfsmanni og geri hann stressaðan. Önnur gagnrýni 

sem þeir benda á er að orðið gæðaeftirlit sé bara tæknimál eða nokkurs konar viðmið. 

Að þetta snúist allt um að læra eitthvað sem aðrir eru búnir að leysa. Það að 
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gæðastjórnun (TQM) sé mjög áhrifaríkt verkfæri ef það er notað á réttan hátt, á við öll 

verkfæri sem notuð eru við stjórnun, ekki bara þetta. Þeir gagnrýna að talað sé um að 

hægt sé að nýta sér gæðastjórnun á áhrifaríkan hátt með því að forðast neikvæðar 

hliðar á henni og spyrja í kjölfarið hvernig við getum nýtt okkur ávinning 

stjórnunarverkfæris, hvaða verkfæri sem það kann að vera, og forðast gallana sem þau 

hafa. Gæðastjórnun sé ekki betur í stakk búin með að forðast annmarka á verkfærinu 

sjálfu en önnur verkfæri (Lee & Lazarus, 1993).  
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2 Umbætur 

Umbætur eru einhver mikilvægasti hluti gæðastjórnunar. Við stjórnun  fyrirtækja er 

mikilvægt fyrir alla stjórnendur að stuðlað sé að framförum. Það er mikilvægt fyrir 

reksturinn að stöðugt sé verið að endurskoða og auka gæði eins og hægt er til 

virðisauka fyrir viðskiptavininn, starfsfólk og fyrirtækið sjálft. Í nútímaþjóðfélagi er 

hraði mikill, svo stöðugt þarf að vera að leita nýrra leiða til að dragast ekki aftur úr og 

jafnvel þó fyrirtæki sé með góða vöru og þjónustu má aldrei sofna á verðinum því það 

getur alltaf komið einhver annar sem gerir betur. 

  

Umbótaferli er ferli þar sem stöðugt er verið að endurskipuleggja starfsemi. Það er oft 

í höndum stjórnenda að sjá um breytingarferlið og þá jafnvel með hjálp 

utanaðkomandi ráðgjafa, en það er í höndum allra starfsmanna að koma breytingunum 

í framkvæmd hvort sem það er gert í hóp eða sem einstaklings verkefni. Til að þetta 

geti orðið að veruleika fer yfirleitt fram einhvers konar þjálfun starfsmanna.  

Umbótaferli er stöðugt verkefni, þar sem sífellt fer fram endurskoðun og hvort hægt er 

að gera betur. Það er mikilvægt að allir stjórnendur og starfsmenn geri sér grein fyrir 

nauðsyn þess að stöðugar umbætur þurfi að vera í gangi ef lifa á af í samkeppninni. 

Sífellt er verið að vinna í því að ná betri gæðum og bæta framleiðsluna á undan 

samkeppnisaðilanum. 

Mjög mikilvægt er að allir starfsmenn, jafnt og yfirstjórnendur, geri sér grein fyrir 

nauðsyn stöðugra framfara. Reynt er að ná fram bættum gæðum og bættri framleiðslu. 

Auk þess þarf fyrirtækið/stofnunin að vera á undan samkeppnisaðilunum og kröfum 

viðskiptavinarins. 

 

2.1 Ferli og skipulag 

Þegar talað er um umbótaverkefni í gæðastjórnun er verið að vísa í þau verkefni sem 

leitast við að ná stöðugum framförum í gæðum m.ö.o. að auka árangur sinn. Til að ná 

þessum markmiðum sem sett eru er mikilvægt að skilgreina hver gæðin eru og hvernig 

framkvæmdin er. Hvaða tæki og tól starfsmenn þurfi til að geta uppfyllt þessi 
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markmið og að allir vinni saman að því að bæta gæðin með skipulögðum aðferðum og 

geri sér grein fyrir því að þetta er hringrásarferli (Ráðgjöf, 1997). 

Algengt er að gæðastarfið sem stuðlar að umbótum sé unnið í hópum. Mikilvægt er að 

hópurinn sé hvorki of stór né of lítill og er 4-6 manns oft talin heppileg stærð. Þegar 

svo farið er í umbæturnar en þær eru vettvangur allra starfsmanna, hvort sem unnið er 

í hópum eða af einstaklingum en það fer allt eftir verkefninu. Til að ná árangri er mjög 

mikilvægt að vinnubrögð séu öguð, verkefnin vel kynnt, þekking, geta og aðföng séu 

til staðar og að þeir sem taki þátt hafi vald til að taka ákvarðanir um þær breytingar 

sem þeim er ætlað að takast á við. Til að minnka áhættu á mótlæti starfsmanna við 

breytingum sem á að hrinda í framkvæmd, er mikilvægt að kynna vel breytingarnar og 

til að tryggja jákvæð viðhorf er mikilvægt að leiðbeina, þjálfa og mennta starfsfólk 

(Ráðgjöf, 1997). 

 

2.2 Deming hringurinn  

Mikilvægt er að farið sé eftir ákveðnu ferli þegar gera á umbætur. Deming-Shewart 

hringurinn, sem var kynntur í kaflanum um Deming, samanstendur af fjórum þáttum, 

Skipuleggja (e. Plan), Framkvæma (e. Do), Rannsaka (e. Check) og Bregðast við (e. 

Act) og er hann fjögurra skrefa hringur um framkvæmd breytinga. Þar sem skrefin 

fjögur knýja á um að gera áætlanir um breytingarnar, framkvæma breytingar skref 

fyrir skref, rannsaka það sem hefur áunnist og skoða breytingar og bregðast við þeim, 

en þetta er hringrásarferli. (Logothetis, 1992) 

Ferli umbótaverkefnis er sýnt á eftirfarandi mynd sem sýnir Deming hringinn.  
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Mynd 5. Deming hringurinn 

Hluti 1, Skipuleggja (e. Plan), felst í skipulagningu á verkefninu sjálfu og að setja því 

markmið. Útbúin er lýsing á viðfangsefninu og myndaður hópur til að stjórna 

tilætluðum framförum. Hér er lagt mat á gæðakostnað og annan kostnað við verkefnið. 

Ef verkefnið er samþykkt af þeim sem taka ákvörðun er haldið áfram í næsta hluta.  

Hluti 2, Framkvæma (e. Do), felst í að greina vandamál sem eru til staðar og settar eru 

fram hugmyndir um hvernig megi leysa þau. Tillögur eru gerðar að lausnum sem 

mögulegt væri að prófa. Ef lausnirnar eru samþykktar af þeim sem taka ákvörðun er 

haldið áfram í næsta hluta.  

Hluti 3, Rannsaka (e. Check), felst í að ákveðin lausn er reynd og þá jafnan fyrst í 

hluta af fyrirtækinu .s.s sér einingu. Þá er skoðað hvort lausnin skili þeim árangri sem 

vænst er og ef svo er ekki þá eru fleiri lausnir prófaðar. Ef árangur kemur í ljós hér þá 

er haldið áfram í næsta hluta.  

Hluti 4, Bregðast við (e. Act), felst í að þegar búið er að velja þá lausn sem á að koma 

til framkvæma, þá er hún fest í sessi í fyrirtækinu í heild. Það er hægt til dæmis að 

aðgerðabinda það með því að skrifa starfs- eða verklýsingar á ferlinu (Logothetis, 

1992) (Ráðgjöf, 1997) (Walton, 1990). 
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2.3 Umbótaferli  

Hér á eftir fer nánari lýsing á því sem fram fer í hverju skrefi Deming hringsins. Í 

skipulagshlutanum þar sem leið fyrir umbætur mótast getur það gerst á mismunandi 

hátt. Það gæti verið þegar unnið er að stefnumótun eða á fundum með starfsmönnum 

þar sem leitað er eftir hugmyndum þeirra að breytingum eða jafnvel hugmyndabanka. 

Það er gott að fá mikið af hugmyndum, þar sem yfirleitt mjög fáar hljóta hljómgrunn 

sem unnið er úr. Ef hugmynd fær hljómgrunn er gerð lýsing á viðfangsefninu, hvaða 

gæðavandamál verkefnið eigi að leysa og umfang og ávinningur. Þegar búið er að 

meta verkefnið er ákveðið hvort eigi að ráðast í umbætur eða ekki. Ef gefið er grænt 

ljós á verkefnið er valin hópur til að stýra því. Hópurinn eru aðilar sem hafa rétta 

þekkingu til verksins, hagsmuni og möguleika á að leysa verkefnið. Byrjað er á að 

setja verkefninu markmið sem eru mælanleg og raunhæf og gerð áætlun um kostnað. 

Verkefnið er skipulagt og gert grein fyrir umfangi. Gerð áætlun um hvað þarf til að 

leysa verkið s.s. mannskap, ráðgjöf og frekari upplýsingaöflun. Að lokum er gerð 

áætlun um hvenær eigi að vinna verkefnið, verktíma og áætlun um verklok. Ef áætlun 

er sannfærandi og sýni fram á að það skili árangri er gefið grænt ljós á að halda áfram 

í næta skref. Ef ekki verða gerðar endurbætur eða hætt við verkefnið.  

Í næsta skrefi sem er að Framkvæma er farið í að greina rætur vandans og safnað 

upplýsingum. Staðreyndir eru mikilvægar hér en ekki skoðanir hvers og eins. Þegar 

búið er að finna orsakir gæðavandans er farið í að gera þær breytingar sem þarf til að 

komast fyrir hann. Hér hefur stundum mælst vel að nota hugarflug til að finna bestu 

lausnir. Þá eru settar fram tillögur og valin sú sem lítur út fyrir að skila bestu 

niðurstöðunni. Þegar búið er að velja lausnartillögu er gerð áætlun um tíma, kostnað, 

aðföng og innleiðingu á lausninni. 

Í þriðja hlutanum sem er að Rannsaka, er byrjað að gera tilraunir um framkvæmdir. 

Árangur er mældur og meta þarf hvort áætlanir standist. Ef svo er, er ferlinu hrint í 

framkvæmd. 

Í fjórða og síðasta hlutanum, Bregðast við,er búið að sannreyna breytingarnar og þær 

lausnir sem komið var með til að leysa gæðavandamálið og breytingarnar festar í 

sessi. Með því er átt við að skrá niður verklagsreglur, útbúa gæðahandbók og kynna 

breytingarnar fyrir starfsfólki og þjálfa það. Fylgjast þarf svo með árangrinum og gera 

mælingar (Ráðgjöf, 1997), (Logothetis, 1992).  
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2.4 Gæðaslys – umbótaverkefni 

Oft eru ákveðin föst gæðavandamál í framleiðslu fyrirtækja. Sem dæmi má nefna 

fyrirtæki sem er með tíu prósent fasta galla í framleiðslunni. Skyndilega verður 

gæðaslys sem hleypir fjölda galla upp í tuttugu prósent og grípa þá stjórnendur til 

ráðstafanna til að koma á jafnvægi aftur. Í þeim tilfellum er ekki verið að ráðast að 

orsökum gæðavandans, heldur má segja að verið sé að slökkva elda en ekki beita 

gæðastjórnun. Í mörgum fyrirtækjum hefur orðið „endurbætur“ verið tengt við slíkar 

athafnir sem þrátt fyrir allt eru ekkert annað en slökkviliðsstörf til að koma í veg fyrir 

stökk í gallaferlinu. Ef að markmiðið er hins vegar að fækka göllum þá setja 

stjórnendur sér ákveðin markmið í þeim tilgangi að lækka gallaviðmiðið til dæmis úr 

tíu prósentum í þrjú prósent. Það að vinna í stöðugu umbótaferli er annar hlutur en að 

berjast við tilfallandi toppa í ferlinu. Þá er unnið kerfisbundið að því að ná árangri eins 

og sést á seinni hluta myndar 6. Í flestum framleiðslufyrirtækjum eru sérfræðingar 

sem bregðast við toppum í gallaferli. Stjórnendur og sérfræðingar eru öflugir 

slökkviliðsmenn, en það sem vantar eru brunavarnir þ.e. að sækja á viðvarandi ástand. 

Slökkvistörf og brunavarnir eru í grunninn mjög mismunandi í eðli sínu. Munurinn 

þar á milli gerir kröfu um gjörólíka aðferðarfræði sem beita þarf til að ná tilætluðum 

árangri í gallaferlinu, eins og sést á mynd 6. 

 

 
Mynd 6. Gæðaslys 

(Juran & Gryna, 1974) 
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3 Sjálfsmat 

Sjálfsmat er aðferð sem auðveldar stjórnendum að greina styrkleika og hvað þar er 

sem betur má fara innan fyrirtækisins. Það auðveldar stjórnendum að gera sér grein 

fyrir hvaða árangur hefur náðst og hver staða fyrirtækisins er á hverjum tímapunkti 

bæði fyrir fyrirtækið í heild og fyrir einingar innan þess. Sjálfsmat gefur yfirlit um 

hvaða þættir umfram aðra þarfnast umbóta og auðveldar að fylgjast með þeim árangri 

sem hefur náðst, borið saman við sjálfsmat frá fyrri árum sem er á samanburðarhæfum 

grundvelli. Hægt er að nota sjálfsmat sem grunn við stefnumörkun og ákvarðanatöku 

innan fyrirtækja. Megintilgangur sjálfsmats er að forgangsraða því sem er í 

umbótaferli, fylgjast með hvernig tekst til að ná árangursmarkmiðum sem sett eru ár 

frá ári, stuðningur við stefnumörkun og mat á stöðu fyrirtækisins jafnt sem að fá alla 

starfsmenn og stjórnendur til að taka þátt í ferlinu. Til eru ýmsar leiðir við sjálfsmat en 

hér verður lítillega minnst á Baldridge bandarísku gæðaverðlaunin og ítarlega fjallað 

um EFQM líkanið sem sjálfsmatslíkan sem lagt er til grundvallar sjálfsmatinu. 

 

3.1 Malcolm Baldrige gæðaverðlaunin 

Bandarísku gæðaverðlaunin eru kennd við Maloclm Baldrige (Malcom Baldrige 

National Quality Award), og eru þau veitt yfirburðarfyrirtækjum og stofnunum í 

Bandaríkjunum. Líkanið sem er sjálfsmatslíkan, er mjög útbreitt í Bandaríkjunum í 

öllum atvinnugreinum. Það er margt líkt með Malcolm Baldrige gæðaverðlaununum 

og Evrópsku gæðaverðlaununum en það fyrrnefnda er lagt til grundvallar því 

síðarnefnda. Baldridge stofnunin er óháð stjórnarstofnun og byggir hún mat sitt á 

samanburðarrannsóknum á fyrirtækjum. Líkanið miðar við eftirfarandi ellefu gildi 

sem unnið er út frá: 

• Framsýn forysta 

• Að gæði séu í samræmi við það sem viðskiptavinir óska 

• Að varanlegt lærdómsferli eigi sér stað 

• Borin sé virðing fyrir starfsmönnum og samstarfsaðilum 

• Færni til að bregðast skjótt við 

• Horft sé til framtíðar 



 

• Stjórnun hvetji til nýsköpunar

• Stjórnun sé út frá staðreyndum

• Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja

• Lögð sé áhersla á virðissköpun og árangur

• Kerfislæg hugsun 

(Martha, 2009), (Baldrige National Quality Program)

(Baldrige National Quality Program , 2010)

Baldridge líkanið skiptist í sjö þætti, s

Fyrsti þátturinn, 1 Forysta

stjórnað. Þarna koma fram lag

siðferðilegum og þjóðfélagslegum skyldum og samfé

Annar þátturinn, 2 Stefnumörkun

og aðgerðaplön. Þessi þáttur skoðar líka hvernig markmið eru valin og hvaða 

aðgerðaplön eru sett í gang og hvernig þeim er breytt ef aðstæður b

að skilgreina hvernig árangur er mældur. Þáttur þrjú, 

hvernig fyrirtækið nær í viðskiptavini og heldur þeim með langtímamarkmiðum. 

Hvernig á að byggja upp viðskiptavinamiðað umhverfi og farið yfir hvernig

lítur út í augum viðskiptavinarin

og til að koma auga á ný tækifæri. Fjórði þátturinn,

Þekkingarstjórnun, fjallar um hvernig fyrirtækið velur, safnar, stjórnar og endur

Stjórnun hvetji til nýsköpunar 

Stjórnun sé út frá staðreyndum 

lagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Lögð sé áhersla á virðissköpun og árangur 

 

(Baldrige National Quality Program). 

Mynd 7. Baldrige líkanið 

(Baldrige National Quality Program , 2010). 
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gögn, upplýsingar og þekkingu og hvernig það notar upplýsingatækni. Fimmti 

þátturinn, 5 Áhersla á vinnuafl, fjallar um hvernig fyrirtækið stjórnar, menntar og 

þróar starfsfólk sitt í samræmi við stefnu, markmið og aðgerðaplön. Skoðar hvernig 

fyrirtækið metur getu starfsfólksins og hvað þarf til að byggja upp umhverfi sem 

hvetur starfsfólk til að ná hámarksárangri. Sjötti þátturinn, 6 Stjórnun ferla, fjallar um 

hvernig fyrirtækið hannar vinnuumhverfið og stjórnar og fer í umbætur til að innleiða 

ný ferli, til að auka virði viðskiptavina og ná viðvarandi árangri. Sjöundi og síðasti 

þátturinn, 7 Árangur, sem er jafnframt eini árangursþátturinn í líkaninu fjallar um 

árangur og umbætur fyrirtækisins á öllum sviðum þ.e. útkomuna úr öllum sex 

framkvæmdaþáttunum. Einnig farið yfir hvernig fyrirtækið stendur í samanburði við 

samkeppnisaðilana, önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein (Baldrige National Quality 

Program , 2010).  

 

3.2 EFQM 

EFQM (European Foundation for Quality Management) líkanið var kynnt árið 1992 

og byggði að mörgu leyti á Malcom Baldrige líkaninu . Stofnendur EFQM voru 

fjórtán leiðandi fyrirtæki í Evrópu. EFQM líkanið var hannað til að nota sem samhæft 

mat á fyrirtækjum og þróun þess tekur mið af hugmyndum og meginreglum á altækri 

gæðastjórnun (TQM). Líkanið, ásamt því að vera mat fyrir umsóknum til 

gæðaverðlauna í mörgun löndum, hefur verið lagt til grundvallar við veitingu á 

Íslensku gæðaverðlaununum (Stjórnvísi, 1999-2003), (Agnes & Helgi, 2007) 

(Stjórnvísi, 2006). Líkanið sem er verkfæri til að meta frammistöðu fyrirtækja, er hægt 

að nota í öllum tegundum fyrirtækja, og hægt að nota á ýmsan hátt þar með talið 

eftirfarandi: 

1. Rammi sem fyrirtæki nota til að þróa framtíðarsýn og markmið á 

mælanlegan og áþreifanlegan hátt 

2. Rammi til að koma auga á og skilja grundvallaratriðin í starfseminni, 

tengsl þeirra og hvert er samhengi orsaka og afleiðinga 

3. Sem grunnur að Evrópsku gæðaverðlaununum 

4. Greiningartæki til að meta heilbrigði fyrirtækisins  
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Hugmyndafræði líkansins byggir í aðalatriðum á hugmyndafræði altækrar 

gæðastjórnunar (TQM), og hefur EFQM skilgreint 8 grunnatriði sem framúrskarandi 

fyrirtæki þurfa að tileinka sér og tengjast matspunktunum í líkaninu: 

• Að ná samhæfðum árangri (e. Achiving Balanced Results) 

• Auka virði fyrir viðskiptavini (e. Adding Value for Customer) 

• Leiða með framtíðarsýn, hugmyndaauðgi og heiðarleika (e. Leading with 

Vision, Inspiration & Integrity) 

• Stjórna með ferlum (e. Management by Process) 

• Ná árangri með fólki (e. Succeeding through People) 

• Huga að sköpun og umbótum (e.Nurturing Creativity & Innovation) 

• Byggja upp samstarf (e. Building Partnerships) 

• Taka ábyrgð á sjálfbærri framtíð (e. Taking Responsibility for a Sustainable 

Future) (Haraldur, 2010), (Agnes & Helgi, 2007). 

Fyrirtæki sem sífellt eru að auka árangur sinn byggja undirstöðurnar á ánægju allra 

hagsmunaaðila. Þá er átt við að unnið er út frá staðreyndum og ákvarðanir um 

umbætur og rekstur séu teknar í ljósi áreiðanlegra upplýsinga. Viðskiptavinir eru 

mikilvægur hlekkur í keðjunni þar sem endanlegt mat á gæðum og þjónustu er í 

höndum þeirra. Áhersla er lögð á þarfir viðskiptavina, bæði núverandi og væntanlegra 

og með því skapast tryggð sem eykur markaðshlutdeild. Lagt er upp úr að virkja þróun 

og frumkvæði starfsmanna þar sem ríkir gagnkvæmt traust, dreifing ábyrgðar, 

sameiginleg gildi og ekki síst þátttaka allra. Allir miðla og læra sem stuðlar að 

nýjungum og umbótum. Samskipti byggjast á því að allir hagnist einnig 

samstarfsaðilar (Agnes & Helgi, 2007). 

 

3.2.1 Þættir EFQM líkansins 

EFQM árangurslíkanið er tvískipt, annars vegar fjórir árangursþættir sem meta hvaða 

árangri fyrirtækið nær og hins vegar fimm framkvæmdaþættir sem meta það sem 

fyrirtækið gerir, nokkurs konar forsendur fyrir árangrinum. Forsenda líkansins er að 

afburðaárangri, ánægju viðskiptavina, ánægju starfsmanna og samfélagslegum árangri 

þ.e. árangursþáttunum, sé náð með forystu sem leiði stefnumörkun, 

starfsmannastjórnun, samstarfi við samstarfsaðila og innri þætti og ferli, vörur og 
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þjónustu þ.e. framkvæmdaþættina. Í framkvæmdahlutanum er unnið að því að meta 

aðferðir og reynt að bæta þær til að árangur verði meiri. Við mat á árangursþáttum 

kemur raunverulegur árangur í ljós og ef hann er ófullnægjandi er unnið að því að 

breyta þeim aðferðum sem skapa árangurinn. Áskorunin um stöðugar umbætur sem er 

lykilatriði í altækri gæðastjórnun (TQM), er því nokkurs konar útgangspunktur fyrir 

sjálfsmatslíkanið. Örvarnar á mynd 8 hér að neðan sýna fram á hringrás líkansins 

(Stjórnvísi, 1999-2003), (Haraldur, 2009), (Agnes & Helgi, 2007) 

Þegar notuð er stigagjöf EFQM líkansins fá báðir hlutarnir jafn mikið vægi. Stigin 

skiptast jafnt á milli árangurs- og framkvæmdahlutans og því eru báðir hlutarnir 

metnir jafnmikilvægir.  

 

Mynd 8. EFQM Líkanið 

(Haraldur, 2010) 

 

3.2.1.1 Framkvæmdaþættir 

Framkvæmdaþættir líkansins sem eru fimm, hafa allir undirliði sem ætlað er að 

skilgreina betur tilgang hvers þáttar fyrir sig. Í hverjum lið eru settar fram fjöldi 

spurninga sem skoða þarf þegar meta á fyrirtækið. Hér fyrir neðan eru settir fram 

framkvæmdaþættirnir og undirliðir hvers þáttar ásamt skýringum.  
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1. Forysta: Leiðtogar þróa hlutverk og framtíðarsýn og fylgja því eftir. þróa gildi 

og leitast við að ná viðvarandi árangri og innleiða breytingar. Einbeita sér að 

tilgangi fyrirtækisins og virkja starfsmenn með sér. 

a. Leiðtogar þróa hlutverk, framtíðarsýn, gildi og siðareglur og eru 

fyrirmynd að afburða árangri 

b. Leiðtogar skilgreina, vakta, endurskoða og leiða umbætur á stjórnkerfi 

og árangri fyrirtækisins 

c. Leiðtogar starfa með ytri hagsmunaaðilum 

d. Leiðtogar stuðla að menningu sem miðar að því að skara fram úr 

e. Leiðtogar tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og stjórni breytingum á 

skilvirkan hátt 

 

2. Stefnumörkun: Að hrinda hlutverki sínu og framtíðarsýn í framkvæmd með 

stefnumótun sem miðar að hagsmunaaðilum og þeim mörkuðum og 

atvinnugreinum sem fyrirtækið starfar á. Þróuð stefna, markmið, áætlanir og 

ferli og það framkvæmt til að ná fram stefnumörkun 

a. Stefnumörkun er byggð á skilningi, þörfum og væntingum bæði 

hagsmunaaðila og á ytra umhverfi 

b. Stefnumörkun er byggð á skilningi á innri frammistöðu og getu 

fyrirtækisins 

c. Stefnumörkun er þróuð, uppfærð og endurskoðuð til að tryggja 

efnahagslega, félagslega og vistfræðilega sjálfbærni 

d. Stefnumörkun er kynnt innleidd og vöktuð 

 

3. Starfsmenn: Fyrirtæki stjórna, þróa og ná fram þekkingu og hæfni hjá 

starfsmönnum og hópum og fyrirtækinu í heild sinni. Stuðlað er að sanngirni 

og jafnrétti og að starsfmenn séu virkir þátttakendur. Lagt er upp úr 

samskiptum við starfsmenn og þeim umbunað til hvatningar og aukins áhuga á 

að nýta þekkingu sína. 

a. Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins 

b. Þekking og geta starfsmanna er þróuð 

c. Starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa umboð til athafna 
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d. Starfsmenn eiga skilvirk samskipti í öllu fyrirtækinu 

e. Starfsmönnum er umbunað, þeir njóta viðurkenningar og umhyggju 

  

4. Samstarf og auðlindir: Fyrirtækið skipuleggur og stjórnar samstarfi við ytri 

samstarfsaðila ásamt því að stjórna innri þáttum til að styðja við stefnumörkun 

og notkun ferla á árangursríkan hátt. 

a. Samstarfi við samstarfsaðila og birgja er stjórnað til að ná viðvarandi 

árangri 

b. Fjármálum er stjórnað til að tryggja viðvarandi árangur 

c. Byggingum, tækjum, efnum og náttúrulegum auðlindum aðföngum er 

stjórnað 

d. Tæknimálum er stjórnað til að styðja við stefnumörkun fyrirtækisins 

e. Upplýsingum og þekkingu er stjórnað til að styðja við skilvirka 

ákvarðanatöku og til að auka við getu fyrirtækisins 

  

5. Ferli, vörur og þjónusta: Fyrirtækið mótar stjórnar og endurbætir ferli til að 

hámarka ánægju og aukið virði fyrir hagsmunaaðila. 

a. Ferlum er stjórnað til að hámarka virði hagsmunaaðila 

b. Vörur og þjónusta er þróuð til að hámarka virði viðskiptavina 

c. Vörur og þjónusta er kynnt og markaðssett á skilvirkan hátt 

d. Vörur og þjónusta er framleidd, afhent og stjórnað 

e. Samskiptum við viðskiptavini er stjórnað og þau bætt 

 

3.2.1.2 Árangursþættir 

Árangursþættirnir eru ólíkir framkvæmdaþáttunum. Þar er lögð áhersla á niðurstöður 

úr árangursmælingum og ef upplýsingar liggja ekki fyrir kemur það sterkt fram í 

stigagjöfinni og ýtir fyrirtækjum af stað í að afla þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar 

eru. 
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6. Ánægjaviðskiptavina: Fyrirtækið framkvæmir ítarlegar mælingar til að auka 

árangur með tilliti til viðskiptavina. 

a. Viðhorfsmælingar 

b. Árangursmælingar 

 

7. Ánægja starfsmanna: Fyrirtækið framkvæmir ítarlegar mælingar til að auka 

árangur með tilliti til starfsmanna. 

a. Viðhorfsmælingar 

b. Árangursmælingar 

  

8. Samfélagslegur árangur: Fyrirtækið framkvæmir ítarlegar mælingar til að 

auka árangur með tilliti til samfélagsins. 

a. Viðhorfsmælingar 

b. Árangursmælingar 

 

9. Lykilárangur:  Fyrirtækið framkvæmir ítarlegar mælingar til að auka árangur 

með tilliti til lykilatriða í stefnumörkun fyrirtækisins. 

a. Lykilárangur með tilliti til stefnumörkunar 

b. Lykilárangursmælingar 

 

Mynd 9. Vægi stiga fyrir hvern lið í EFQM líkaninu 

(Haraldur, 2010), (Stjórnvísi, 1999-2003), (EFQM, 2009) 
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3.2.2 RADAR stigagjöf 

Stigataflan fyrir árangurslíkanið, RADAR er matsaðferð, notuð til að gefa einkunn í 

umsóknum um gæðaverðlaun. Í töflunni hefur hver undirliður prósentustig og út frá 

honum fær hver þáttur einkunn og heildarstig eru reiknuð út (Agnes & Helgi, 2007).  

Stigagjöfin byggir á fjórum grundvallaratriðum. 

• Results   Árangur 

• Approaches   Aðferðir 

• Deploy   Hrinda í framkvæmd 

• Assessment &  Mat og 

• Refine    Aðlögun 

 

Stigagjöfin byggir á því að fyrirtæki þurfi að ákvarða hvaða árangri þau hyggjast ná í 

stefnumörkunarferlinu, fjárhagslega, rekstrarlega og með viðhorf hagsmunaaðila í 

huga. Fyrirtæki þurfa að skipuleggja og þróa aðferðir til að ná tilætluðum árangri, 

hrinda aðferðum í framkvæmd og meta og rýna aðferðir sem unnið er eftir með 

mælingum og greiningu á árangri. RADAR stigataflan er eins og áður sagði notuð til 

að meta umsóknir um Evrópsku gæðaverðlaunin og var einnig notuð til að meta 

Íslensku gæðaverðlaunin sem lögð voru af 2008. Stigataflan er einnig notuð við 

sjálfsmat, samanburðagreiningu og í öðrum tilgangi (Stjórnvísi, 1999-2003). Eins og 

sést á mynd 9 þá hefur hver þáttur ákveðið vægi í stigatöflunni og samtala úr öllum 

þáttum gefur svo heildarfjölda stiga (Haraldur, 2010), . (RADAR, 2009) 

 

3.2.3 Notkun EFQM líkansins 

Sjálfsmat með EFQM líkaninu auðveldar stjórnendum að greina styrkleika og hvað 

það er sem betur má fara innan fyrirtækja en auk þess eru fjölmargir aðrir kostir við 

notkun líkansins. Betur er hægt að gera sér grein fyrir hvaða árangur hefur náðst, hver 

staða fyrirtækisins er á hverjum tímapunkti bæði fyrir fyrirtækið í heild og fyrir 

einingar innan þess. Það auðveldar að sjá hvar umbóta er þörf og að fylgjast með þeim 

árangri sem hefur náðst þegar borið er saman sjálfsmat ár frá ári sem er á 

samanburðarhæfum grundvelli. Hægt er að nota líkanið sem grunn við stefnumörkun 

og ákvarðanatöku innan fyrirtækisins. Nokkur atriði meðal annarra sem líkanið býður 

upp á er að forgangsraða því sem er í umbótaferli, fylgjast með hvernig tekst til að ná 
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árangursmarkmiðum sem sett eru ár frá ári, sem stuðningur við stefnumörkun og mat á 

stöðu fyrirtækisins og að fá alla starfsmenn og stjórnendur til að taka þátt í ferlinu. 

Líkanið býður upp á möguleika á að meta fyrirtækið og mæla árangur þess reglulega. 

Hjálpar til við að kenna starfsmönnum grunnhugmyndir um afburðaárangur og 

hvernig það tengist ábyrgð þeirra sjálfra og geta starfsmenn á öllum stigum tekið þátt í 

umbótum. Líkanið er einnig notað til að meta hvernig fyrirtækið er statt í samanburði 

við önnur og svo mætti lengi telja. 

Það er engin ein leið réttari en önnur við að framkvæma sjálfsmatið, heldur er það 

undir því komið hverju fyrirtækið er að sækjast eftir við matið, en mismunandi 

aðferðir þjóna mismunandi tilgangi. Lykilatriði sem þarf að hafa í huga við 

sjálfsmatið, er að það snýst um stöðugar framfarir í fyrirtækinu. Það sem skiptir mestu 

við innleiðingu er aðgerðaplan og útfærsla. Eftirfarandi mynd lýsir ferlinu við 

sjálfsmat.  

 

Mynd 10. Innleyðing á EFQM líkaninu 

Ferlið er þannig að fyrst er skapaður grundvöllur sem byggir upp skuldbindingu 

stjórnenda á líkaninu með fræðslu til að þeir skilji tilganginn og hvernig þeir nota 

líkanið. Þá fer fram val á hvaða aðferð skuli nota, hverjir eigi að taka þátt og hvaða 

einingar á að skoða í sjálfsmatinu. Því næst er skapað lið sem á að stjórna sjálfsmatinu 

þar sem valdir eru aðilar, s.s. starfsmenn eða ráðgjafar. Þá eru teknar ákvarðanir um 

samskiptamáta og markmið innleiðingahópsins. Í framkvæmd er sjálfsmatið 

framkvæmt eftir þeim ákvörðunum sem búið er að ákveða. Aðgerðaplan er 

ákvarðanataka um hvaða umbætur eigi að framkvæma, forgangsröðun verkefna, 

samkomulag um hver beri ábyrgð, hornsteina, aðgerðaplön fyrir samskipti og hvaða 

stefnur eigi að taka. Þá eru sett saman umbótalið og útveguð viðeigandi aðföng. Að 

lokum er svo endurskoðað allt ferlið, hringrás sem endurtekur sig stöðugt (Agnes & 

Helgi, 2007). 
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3.2.4 Leiðir við sjálfsmat 

Í eftirfarandi töflu má sjá fjórar leiðir sem hægt er að fara við sjálfsmatið, og hverjir 

eru kostir þeirra og gallar en þetta eru: könnun, vinnufundir, matsblöð og 

skýrsluaðferð/umsókn. 

Spurningakönnun: 

Aðferðin er fljótleg í notkun, ef notaðar eru staðlaðar spurningar, en oft þarf að útbúa 

sérhæfðar spurningar. Þetta er góð leið ef safna á upplýsingum um skynjun 

starfsmanna á hlutunum. Það er hægt að hafa mismunandi form á spurningarlistanum 

eins og til dæmis já og nei spurningar eða 7 stiga likert kvarða svo eitthvað sé nefnt. 

Sem dæmi má nefna, að ef notaður er fimm stiga kvarði þar sem nr. 1 er mjög 

sammála og nr. 5 er mjög ósammála þá gefur svar númer 1 einkunnina 5 og númer 5 

einkunnina 1, þar sem best er að fá sem flest stig fyrir svarið. Fyrirtækið getur svo 

fengið einkunn út úr hverjum lið fyrir sig í heildarkönnuninni á bilinu 1 til 5 og fimm 

er hæsta einkunn. Í þessari leið gefa ígildi spurninganna tölulega útkomu. Í könnun er 

líka hægt að vera með opnar spurningar þar sem starfsmönnum er gefinn kostur á að 

svara með setningum því sem þeir vilja koma á framfæri sem gefur þá meiri dýpt í 

svarið sem vænst er. Einnig er hægt að vera með hálfopnar spurningar þar sem 

starfsmenn geta valið um til dæmis þrjá kosti, 1, 2 og 3 sem svar og svo spurt í 

framhaldinu af hverju valið var atriði þrjú og fá upp ástæðurnar sem liggja að baki. 

  



39 
 

 

Tafla 1, Spurningarkönnun, kostir og gallar 

Kostir Gallar 

Fljótlegt og auðvelt í notkun Skilar ekki niðurstöðu um styrkleika og framfarir 

Getur á auðveldan hátt náð í breiðan hóp 

starfsmanna innan fyrirtækisins  

Nákvæmni veltur á gæði spurninga 

Auðvelt að sníða spurningar að fyrirtækinu Ofnotkun á spurningum gæti skilað sér í lítilli 

svörun – hvaða hlutfall svörunar á að taka gilt 

Gerir stjórnendum kleift að fá viðbrögð við 

afmörkuðum þáttum innan fyrirtækisins 

Mikil fjöldi þátttakenda getur aukið væntingar 

sem ekki verða endilega uppfylltar með aðgerðum 

Notað samhliða vinnufundum til að fá meiri dýpt í 

viðhorf þátttakenda, fyrir stjórnunarteymið að 

vinna úr 

Spurningar gefa í skyn hvað fólk hugsar, en ekki 

hvers vegna það hugsar það 

Hægt að nota til að auðvelda hópumræður m.t.t. 

umbótatækifæra 

Ekki hægt að nota sem samanburð við RADAR 

stigatöflu (umsókn um gæðaverðlaun) 

Tölulegar niðurstöður Árangursþættir ekki afgreiddir 

Fleiri þátttakendur  

 

Vinnufundir:   

Þessi aðferð krefst þess að stjórnendur séu virkir. Þeir eru ábyrgir fyrir því að safna 

upplýsingum, finna starfsmenn til að taka þátt og þurfa að kynna niðurstöður fyrir 

samstarfsaðilum sínum. Það þarf að vera viðstaddur aðili sem stjórnar fundinum s.s. 

stjórnandi innan fyrirtækisins eða utanaðkomandi ráðgjafi. Skipulagður er 

vinnufundur með um það bil fimm til átta manns sem er þægileg stærð til að eiga 

umræður. Varasamt er að hafa hópa of stóra, það getur leitt til þess að einhverjir taka 

ekki þátt í umræðunum sem dæmi. Þegar valið er í hópinn er mikilvægt að velja „rétta 

fólkið“ en þá er átt við að reyna að velja starfsmenn með það í huga að fá sem mestan 

þverskurð af starfsmönnum sem hlut eiga að máli. Tímalengd fundanna gæti verið frá 

einni og upp í þrjár klukkustundir. Betra er að halda fleiri fundi en vera með þá of 

langa því hætta er á að þátttakendur þreytist. Hver þátttakandi hefur punkta fyrir 

framan sig úr líkaninu sem á að ræða og hæfileg lengd á hverjum punkti sem á að 

ræða er um það bil tíu til fimmtán mínútur þar sem verið er að leita eftir því sem fyrst 

kemur upp hjá þátttakendum og flækja ekki umræðurnar um of. Í lok hvers þáttar er 

svo dregið saman það sem fram kom í umræðunum þ.e. hvað þátttakendum fannst 
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vera styrkleikar og hvað mætti betur fara til að fullvissa um að öll umræðan hafi 

komist rétt til skila. Í framhaldi af því er mögulegt að fá alla þátttakendur til að gefa 

stig á bilinu 1 til 10 til dæmis þar sem hann metur sína upplifun á því hversu vel eða 

illa fyrirtækið er að standa sig. Í stuttu máli þá er vinnan við sjálfsmat með þessari 

aðferð yfirleitt í fimm skrefum: Þjálfun, gagnasöfnun, kynning á stigagjöf, að taka 

sameiginlega ákörðun um umbætur og að yfirfara framvindu í aðgerðaplani. 

 

Tafla 2. Vinnufundir, kostir og gallar 

Kostir Gallar 

Góð leið til að fá stjórnendur og þátttakendur til að 

skilja líkanið og öðlast trú á því 

Getur verið nokkur áhætta í þessari nálgun og 

þarfnast nákvæms undirbúnings og örvunar 

Umræður og samkomulag stjórnenda/þátttakenda 

á styrkleikum og þáttum sem krefjast umbóta. 

Hjálpa til við að fá sameiginlega sýn 

Erfitt getur verið að velja „rétta“ þáttakendur 

Eignarhald stjórnenda/þátttakenda á útkomu 

vinnufundar, forgangsmálum og samkomulag um 

aðgerðir  

Stigagjöf getur verið óraunhæf 

Tækifæri til að byggja upp lið innan 

stjórnendateymisins 

Færri þátttakendur og því færri sjónarmið sem 

koma fram 

Listi um styrkleika og þætti sem krefjast umbóta 

er útbúinn sameiginlega sem ýtir undir að aðgerðir 

verði framkvæmdar 

Ekki hægt að taka fyrir árangursþætti 
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Matsblöð: 

Aðferðin felst í því að greina styrkleika og það sem betur má fara fyrir hvern lið 

líkansins. Þá er útbúið sérstakt blað (matsblað) þar sem þetta er skilgreint. (sjá dæmi 

um matsblað í viðauka 5). Sjálfsmat með þessari aðferð er yfirleitt framkvæmt af 

einstaklingum eða hópum innan fyrirtækisins en einnig er mögulegt að utanaðkomandi 

aðili aðstoði við matið. Niðurstaðan á matsblöðunum veltur á gæðum gagna. Þar sem 

matið fer fram í formi viðtala eða umræðna er mikilvægt að notuð sé rétt tækni við 

framkvæmdina. 

 

Tafla 3. Matsblöð, kostir og gallar 

Kostir Gallar 

Tölulegum gögnum er safnað - fyrirliggjandi 

upplýsingar 

Gögnin á matsblöðunum segja ekki alla söguna 

um fyrirtækið. Matsblöðin eru samantekt og 

mögulega er búið að afbaka staðreyndir 

Sýnir styrkleika og hvar umbóta er þörf fyrir 

aðgerðaplan 

Ef gögn eru léleg þá endurspeglar það lélega 

útkomu 

Stigagjöf er nokkuð sambærileg við 

skýrsluaðferðina/umsókn, sem er áreiðanleg 

 

Möguleiki á að vera með fjölda þátttakenda með 

mismunandi bakgrunn og á mismunandi sviðum 

við gagnasöfnun 

 

 

Skýrsluaðferð/umsókn: 

Þessi aðferð er notuð á sama hátt og í umsóknarferli um Evrópsku gæðaverðlaunin 

þótt aðeins sé um eigið mat að ræða án þátttöku í gæðaverðlaunum. Í henni felst að 

einstök svið eða allt fyrirtækið, vinna sjálfsmatið og lýsa í skýrslu sem gefur lesendum 

skýra mynd af aðalatriðunum í starfseminni út frá öllum 9 þáttum EFQM líkansins. 

Skýrslurnar geta verið 50-75 blaðsíður. Lið þjálfaðra matsmanna innan fyrirtæksins 

metur svo skýrsluna og gefur stig út frá innihaldinu. Stjórnendur ákveða svo umbætur, 

meðal annars út frá niðurstöðum stigagjafar. 
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Tafla 4. Skýrsluaðferð/umsókn, kostir og gallar 

Kostir Gallar 

Hnitmiðuð aðferð til að skoða menningu og 

frammistöðu fyrirtækisins 

Hætta á minni þátttöku stjórnendateymis og 

verkefnum sé  úthlutað til ytri  aðila 

Gefur yfirlit yfir styrkleika og hvar umbóta er þörf Hætta á frjálslegum skrifum sem fela 

raunverulega útkomu  

Tækifæri til að ná góðum tengslum og 

samskiptum aðila meðan á gagnasöfnun stendur 

Of mikils metnaðar getur gætt þegar verið er að 

gera sjálfsmat í fyrsta sinn og verið er að sækjast 

eftir afburðaárangri  

Skapar gott samskiptanet og gögn sem hægt er að 

deila innan og utan fyrirtækisins 

 

Auðveldar einingum fyrirtækja að bera saman 

framkvæmdir og niðurstöður og að deila 

hagnýtum vinnuaðferðum 

 

Auðveldar samanburð við þá stigagjöf sem krafist 

er fyrir umsókn um Evrópsku gæðaverðlaunin 

 

 

(Management, 1999)  
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4 Rannsókn 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig EFQM líkanið nýtist við stöðumat og 

forgangsröðun umbóta og prófa hana með sömu eða mismunandi aðferðum í 3 

einingum, nefndum a, b og c innan ákveðins fyrirtækis. Þar sem fyrirtækinu var lofað 

fullum trúnaði með öll gögn og að nafnleyndar væri gætt verður ekki unnt að gera 

grein fyrir fyrirtækinu. Rannsóknin beinist eingöngu að framkvæmdarþáttunum fimm 

í líkaninu en þeir eru: 1 Forysta, 2 Stefnumörkun, 3 Starfsmenn, 4 Samstarf og 

auðlindir og 5 Ferli, vörur og þjónusta. Ætlunin er að skoða þessa fimm þætti í 

smærri einingum innan fyrirtækisins og sjá hvort hægt er að fá niðurstöður fyrir 

mismunandi einingar sérstaklega og nýta þær niðurstöður fyrir vinnslu á EFQM 

líkaninu fyrir heildarmat fyrirtækisins. Einnig verður skoðað hvort einingarnar eru að 

gefa mismunandi niðurstöðu hver fyrir sig og aðra niðurstöðu en heildarmatið fyrir 

fyrirtækið hefur verið að gefa. Auk framkvæmdaþáttanna fimm, eru fjórir 

árangursþættir sem ekki verða skoðaðir hér, en þeir snúa að viðhorfsmælingum og 

rekstrarniðurstöðu og skiptir máli að vera með alla þætti líkanins þegar vinna á 

niðurstöðu úr líkaninu í heild. Fyrirtækið þar sem rannsóknin var framkvæmd hefur 

notað EFQM líkanið sem stjórntæki fyrir fyrirtækið í heild í nokkur ár en hefur ekki 

unnið með það í smærri einingum innan fyrirtækisins áður. 

 

4.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru tvær. Sú fyrri miðar að því 

að skoða hvort fyrirtækið geti nýtt sér EFQM líkanið og unnið sjálfsmat innan smærri 

eininga jafnvel og verið er að gera fyrir fyrirtækið í heild og seinni spurninginn er að 

skoða hvaða aðferð hentar best við matið en hægt er að velja um ýmsar aðferðir. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

„Hentar EFQM líkanið jafnvel í einingum eins og fyrir heildarsjálfsmat 

fyrirtækis“ 

og 

„Hvaða sjálfsmatsaðferðir henta best í einingum innan fyrirtækja“ 
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4.2 Framkvæmd og þáttakendur 

Rannsóknin er unnin í samvinnu við fyrirtæki þar sem starfa vel yfir tvöhundruð 

starfsmenn. Fyrirtækið skiptist í nokkrar einingar sem eru nokkuð frábrugðnar hver 

annarri, þar sem viðskiptavinir eininganna eru annað hvort hinar einingarnar, 

viðskiptavinir úr ytra umhverfi eða bæði. Rannsóknin var framkvæmd á tímabilinu 

mars til apríl 2010. Þátttakendur voru starfsmenn þriggja eininga, a, b og c innan 

fyrirtækisins. Allir starfsmenn eininganna þriggja voru beðnir um að taka þátt. 

Blandaðri aðferð var beitt við rannsóknina, megindleg aðferð í formi 

spurningakönnunar og eigindleg þar sem unnið var sjálfsmat með vinnufundi (eining 

c). Þar sem beitt var megindlegri aðferð var framkvæmdin í formi spurningarlista sem 

settur var fram í öllum þrem einingunum og spurt var um þætti úr öllum fimm 

framkvæmdaþáttum líkansins. Í einingu a voru 42 starfsmenn, 10 í einingu b og 28 í 

einingu c og allir beðnir um að taka þátt. Þar sem beitt var eigindlegri aðferð, var 

framkvæmd rannsóknarinnar í formi vinnufundar, en hún var eingöngu framkvæmd í 

einingu c, þar sem fimm starfsmenn voru beðnir um að taka þátt. Þar var eingöngu 

fjallað um þriðja þáttinn í framkvæmdaþáttum líkansins, 3 Starfsmenn. Framkvæmd 

vinnufundarins fór þannig fram að haldinn var fundur þar sem 5 starfsmenn 

einingarinnar tóku þátt, valdir með hjálp yfirmanna til að fá sem mesta breidd í hópinn 

og ólík viðhorf endurspegluð hjá þátttakendum. Framkvæmdin var á þá leið að hver 

og einn þátttakandi fékk afhentar fimm spurningar, ásamt punktum sem ætlað var að 

ræða úr þriðja þætti líkansins, 3 Starfsmenn, ásamt einkunnablaði þar sem beðið var 

um að þátttakendur gæfu einkunn á bilinu 1-10 að loknum hverjum þætti sem var til 

umræðu. Sérfræðingur byrjaði á að kynna markmið fundarins, að ræða ætti þriðja þátt 

líkansins af fundarmönnum, og hann myndi fylgjast með í þeim tilgangi að beina 

samræðum í réttan farveg ef farið væri út af sporinu. Í lok hverrar spurningar sem var 

til umræðu, var gerð samantekt á umræðunum og helstu niðurstöðum til að árétta að 

skilningur á umræðuefninu kæmist rétt til skila. 

Sá þáttur rannsóknarinnar sem fór fram í formi spurningakönnunar var gerður í 

einingum a, b og c, þar sem teknir voru fyrir allir fimm framkvæmdaþættir líkansins. 

Settar voru fram 56 fullyrðingaspurningar og ein opin spurning þar sem starfsmönnum 

var gefinn kostur á að svara hvort það væru einhver atriði sem betur mættu fara. 
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Svörun í einingunum var eftirfarandi: 

Tafla 5. Svarhlutfall starfsmanna sem tóku þátt í könnun 

Eining Starfsmenn Svör Svarhlutfall 

A 42 29 69% 

B 10 7 70% 

C 28 23 82% 

 

Svarmöguleikar við spurningum voru settir fram á jafnbilakvarða (raðkvarða). Um 

fimm bila kvarða var að ræða með hvorki né í miðjunni og er hann skilgreindur á 

eftirfarandi máta og eftirfarandi einkunnir notaðar í útreikningum: 

 Mjög sammála   5  

 Fremur sammála   4  

 Hvorki sammála né ósammála 3  

 Fremur ósammála   2  

 Mjög ósammála   1  

 

Meðaleinkunn er flokkuð í fernt eftir því hverslu sammála eða ósammála starfsfólk er 

með viðkomandi þætti.  

 

 Einkunn á styrkleikabili:    > 4,2  

 Einkunn á starfhæfu bili:   3,5 til 4,19 

 Einkunn á aðgerðabili:   3,0 til 3,49 

 Einkunn á bili tafarlausra úrbóta:  < 3,0  

Fullyrðingar sem eru á styrkleikabili eru taldar vera hvetjandi, fullyrðingar á starfhæfu 

bili hafa hvorki letjandi né hvetjandi áhrif, fullyrðingar á aðgerðabili hafa letjandi 

áhrif og krefjast aðgerða og fullyrðingar á bili tafarlausra úrbóta krefst aðgerða strax. 

 

4.3 Greining á niðurstöðum EFQM líkansins 

Í undirköflunum hér að neðan verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr rannsóknum í 

hverri einingu fyrir sig þar sem borin eru saman svör innbyrðis, innan hvers þáttar og 
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á milli þátta. Þar sem rannsóknin í einingu c hefur tvær mismunandi nálganir er einnig 

verið að skoða þar hvort mismunandi nálgun gefur mismunandi niðurstöðu og þá er átt 

við að bæði var lögð fyrir könnun og haldinn vinnufundur með fimm starfsmönnum. 

Að lokum eru bornar saman niðurstöður úr hverri einingu fyrir sig við niðurstöðu úr 

heildinni eða öllum þrem einingunum saman. 

 

4.3.1 EFQM í einingu a 

Í einingu a þar sem framkvæmd var spurningakönnun var svarhlutfall 69%. Bornir 

voru saman allir fimm framkvæmdaþættir líkansins þ.e. 1 Forysta, 2 Stefnumörkun, 3 

Starfsmenn, 4 Samstarf og auðlindir og 5 Ferli, vörur og þjónusta, og var 

heildareinkunn fyrir hvern þátt fyrir sig á bilinu 3,15 til 3,88. 

 

 

Mynd 11. Stigagjöf framkvæmdaþátta EFQM líkansins í einingu a 

 

Þættir 1, 2, 4 og 5 voru allir á starfhæfu bili (3,5-4,2). Hins vegar hlaut þáttur 3 

Starfsmenn einkunnina 3,15 sem er á aðgerðabili (3,0-3,49), en það krefst úrbóta af 

hálfu fyrirtækisins. Af þeim þrettán fullyrðingaspurningum sem settar voru fram fyrir 

þennan þátt voru átta sem lentu á aðgerðabili (3,0-3,49) og þrjár á bili tafarlausra 

úrbóta (<3,0). 
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Þær spurningar sem töldust til aðgerðabils voru eftirfarandi: 

Tafla 6. Þættir á aðgerðabili í einingu a 

3a  Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins  

25 
Áætlanir sem snúa að starfsfólki (s.s. ráðningar, endurmenntun, þjálfun, 

hvatning, umbun) styðja við stefnu fyrirtækisins 
3,45 

26 
Yfirstjórnendur beita sér fyrir því að starfsmenn taki þátt í að þróa stefnu 

og áætlanir fyrir mannauð fyrirtækisins 
3,14 

27 
Yfirstjórnendur tryggja sanngirni á öllum sviðum starfsmannahalds, 

þ.m.t. stefna og áætlanir um jafnrétti 
3,41 

 

3b  Þekking og geta starfsmanna er þróuð 

 

29 
Reynt er að koma auga á og flokka kunnáttu og hæfni starfsmanna og 

laga hana að þörfum fyrirtækisins 
3,14 

30 Markmið fyrir einstaklinga og hópa eru endurskoðuð og uppfærð 3,10 

 

3c  Starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa umboð til athafna 

 

32 
Einstaklingar eru hvattir til að sýna frumkvæði í sambandi við stöðugar 

umbætur 
3,10 

 

3e  Starfsfólk fær umbun, viðurkenningu og umhyggju 

 

36 Starfsmenn njóta viðurkenningar 3,24 

37 
Starfsmenn eru hvattir til að taka þátt í málefnum sem varða 

samfélagslega ábyrgð 
3,13 

 

Þær þrjár fullyrðingaspurningar sem lentu á bili tafarlausar úrbóta voru spurning 31 

„Lögð er áhersla á að meta frammistöðu starfsmanna og hjálpa þeim að bæta hana“ en 

einkunn fyrir hana var einungis 2,86. 

 

Mynd 12. Spurning 31. "Lögð er áhersla á að meta frammistöðu starfsmanna og hjálpa þeim að bæta hana" 
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Önnur fullyrðingaspurning í sama flokki var spurning 34 „Samskipti eru skilvirk og 

góð í öllu fyrirtækinu“ með einkunnina 2,83 en þar voru 38% svarenda neikvæðir og 

34% hlutlausir. Þriðja og síðasta spurningin sem krafðist tafalausra úrbóta var 

spurning 35 „starfsmönnum er umbunað“ en stig fyrir hana voru 2,72 þar sem 38% 

svarenda voru neikvæðir og 41% hlutlausir. 

 

 

Mynd 13. Spurning 35. "Starfsmönnum er umbunað" 

Þó að þættir 1, 2, 4 og 5 séu allir á starfshæfu bili þá voru nokkrir liðir innan þáttanna 

sem ekki náðu þeirri einkunn. Í þætti 1 Forysta voru settar fram sautján 

fullyrðingaspurningar og fimm þeirra töldust á aðgerðabili, en þær tengdust liðum 1d 

og 1e. 

  

4%

17%

41%

24%

14%
Mjög sammála 

Frekar sammála 

Hvorki né 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 



49 
 

Tafla 7. Liðir 1d og 1e á aðgerðabili í einingu a 

1d Leiðtogar stuðla að menningu sem miðar að því að skara fram úr  

11 Yfirstjórnendur leita eftir hugmyndum starfsmanna  3,14 

13 
Yfirstjórnendur hjálpa starfsmönnum og veita þeim stuðning við að 

standast áætlanir og ná markmiðum sínum 
3,25 

14 
Yfirstjórnendur veita viðurkenningu fyrir framlag starfsmann með 

viðeigandi hætti 
3,21 

 

1e  Leiðtogar tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og stjórni breytingum á 

skilvirkan hátt 

 

15 
Yfirstjórnendur sýna í verki að þeir taka skynsamlegar ákvarðarnir á 

réttum tíma 
3,14 

16 
Yfirstjórnendur tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og breyti um stefnu 

þegar þörf er á vegna breyttra aðstæðna 
3,32 

 

Í öðrum þætti líkansins, 2 Stefnumörkun, voru eins og í þætti 1 Forysta, ekki allar 

spurningar innan liðanna sem lentu á starfhæfu bili þó það sé meðaleinkunn fyrir 

þáttinn í heild sinni. Þó voru aðeins tvær spurningar sem lentu utan þess bils. Aðeins 

ein í lið 2b krafðist aðgerða en það var spurning 21 „Í stefnumörkun fyrirtækisins er 

metið hvaða áhrif ný tækni og nýjar stjórnunaraðferðir hafa á árangur fyrirtækisins“ en 

hún var með 3,25 í einkunn þar sem 18% starfsmanna voru neikvæðir gagnvart 

fullyrðingunni og 50% hlutlausir. Hin spurningin sem lenti utan starfhæfa bilsins var 

númer 23 „Stefnumörkun fyrirtækisins felst að hluta til í því að skilgreina lykilárangur 

sem stefnt er að“ en hún var á styrkleikabili með einkunina 4,21 þar sem 86% 

starfsmanna voru sammála fullyrðingunni og 14% hlutlausir. 

 

Mynd 14. Spurning 23 "Stefnumörkun fyrirtækisins felst að hluta til í því að skilgreina lykilárangur sem 

stefnt er að" 
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Í fjórða þætti líkansins, 4 Samstarf og auðlindir voru settar fram níu 

fullyrðingaspurningar og þrjár lentu utan við meðaleinkunn þáttarins, þ.e. á 

aðgerðabili. Þetta voru spurningar 38, 40 og 42. Í lið 4a, „Samstarfi við samstarfsaðila 

og birgja er stjórnað til að ná viðvarandi árangri“, lenti spurning 38 „Yfirstjórnendur 

skipuleggja samstarf og tengsl við birgja til að hámarka verðmætasköpun“ á 

aðgerðabili með einkunnina 3,48 og spurning 40 „Yfirstjórnendur stuðla að og styðja 

nýjungar og skapandi hugsun með samstarfi við ytri aðila“ einnig á aðgerðabili með 

einkunnina 3,21. Í lið 4c „Byggingum, tækjum, efnum og náttúrulegum auðlindum, 

aðföngum er stjórnað“ en þar taldist spurning 42 „Byggingar, búnaður og tæki eru 

nýttar á sem bestan hátt“ með einkunina 3,41 á aðgerðabili. 

Í fimmta þætti líkansins, 5 Ferli, vörur og þjónusta voru settar fram tíu 

fullyrðingaspurningar og tvær þeirra, spurningar 52 og 55 töldust á styrkleikabili og 

spurningar 53 og 54 á aðgerðabili, en þær tengdust liðum 5c, 5d og 5e. 

 

Tafla 8. Liðir 5c, 5d og 5e á aðgerðabili í einingu a 

5c Vörur og þjónusta er kynnt og markaðssett á skilvirkan hátt  

52 
Fyrirtækið er meðvitað um einkenni þjónustu sinnar og framleiðsluvara 

sem eru nauðsynleg til að tryggja ánægju viðskiptavina 
4,24 

53 Fyrirtækið er skilvirkt við að kynna og markaðssetja vörur og þjónustu 3,29 

 

5d  Vörur og þjónusta er framleidd, afhent og stjórnað 

 

54 Þarfir viðskiptavina fyrir dagleg samskipti eru greindar og þær uppfylltar 3,34 

 

5e  Samskiptum við viðskiptavini er stýrt og þau efld 

 

55 
Fylgst er reglulega með viðhorfum og reynslu viðskiptavina og brugðist 

við könnunum 
4,52 

 

4.3.2 EFQM í einingu b 

Í einingu b þar sem framkvæmd var spurningakönnun var svarhlutfall 70%. Bornir 

voru saman allir fimm framkvæmdadættir líkansins þ.e. 1 Forysta, 2 Stefnumörkun, 3 

Starfsmenn, 4 Samstarf og auðlindir og 5 Ferli, vörur og þjónusta og var 

heildareinkunn fyrir hvern þátt fyrir sig á bilinu 3,35 til 4,04.  
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Mynd 15. Stigagjöf framkvæmdaþátta EFQM líkansins í einingu b 

Þættir 1, 2, 4 og 5 voru allir á starfhæfu bili (3,5-4,19). Hins vegar hlaut þáttur 3 

Starfsmenn einkunnina 3,35 sem var á aðgerðabili (3,0-3,49) en það krefst úrbóta af 

hálfu fyrirtækisins. Af þeim þrettán fullyrðingaspurningum sem settar voru fram fyrir 

þennan þátt voru sex sem lentu á aðgerðabili og ein sem féll undir tafarlausar úrbætur 

(<3,0). Þær spurningar sem lentu á aðgerðabili voru eftirtaldar: 

Tafla 9. Þættir á aðgerðabili í einingu b 

3a  Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins  

25 
Áætlanir sem snúa að starfsfólki (s.s. ráðningar, endurmenntun, þjálfun, 

hvatning, umbun) styðja við stefnu fyrirtækisins 
3,29 

27 
Yfirstjórnendur beita sér fyrir því að starfsmenn taki þátt í að þróa stefnu 

og áætlanir fyrir mannauð fyrirtækisins 
3,29 

 

3b  Þekking og geta starfsmanna er þróuð 

 

29 
Reynt er að koma auga á og flokka kunnáttu og hæfni starfsmanna og 

laga hana að þörfum fyrirtækisins 
3,29 

30 Markmið fyrir einstaklinga og hópa eru endurskoðuð og uppfærð 3,14 

31 
Lögð er áhersla á að meta frammistöðu starfsmanna og hjálpa þeim að 

bæta hana 
3,14 

 

3d  Starfsmenn eiga skilvirk samskipti í öllu fyrirtækinu 

 

34 Samskipti eru skilvirk og góð í öllu fyrirtækinu 3,14 

 

3e  Starfsfólk fær umbun, viðurkenningu og umhyggju 

 

35 Starfsmönnum er umbunað 3,14 
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3,99
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Spurningin 26 „Yfirstjórnendur beita sér fyrir því að starfsmenn taki þátt í að þróa 

stefnu og áætlanir fyrir mannauð fyrirtækisins“ lenti á bili tafarlausra úrbóta en 

einkunn fyrir hana var einungis 2,86 þar sem 43% svarenda voru neikvæðir og 14% 

hlutlausir. 

 

Mynd 16. Spurning 26 "Yfirstjórnendur beita sér fyr ir því að starfsmenn taki þátt í að þróa stefnu og 

áætlanir fyrir mannauð fyrirtækisins" 

 

Þó að meðaltalseinkunnir fyrir þætti 1, 2, 4 og 5 hafi verið á starfshæfu bili þá voru 

nokkrir liðir innan þáttanna utan þess bils. Í þætti 1 Forysta voru settar fram sautján 

fullyrðingaspurningar og einungis ein lenti utan þess og taldist á styrkleikabili en það 

var spurning 16 úr lið 1e „Yfirstjórnendur tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og 

breyti um stefnu þegar þörf er á vegna breyttra aðstæðna“ með einkunnina 4,29 þar 

sem 86% svarenda voru jákvæðir gagnvart fullyrðingunni og 14% hlutlausir. 

Eins var í öðrum þætti líkansins, 2 Stefnumörkun, aðeins ein fullyrðingaspurning úr lið 

2b sem lenti á aðgerðabili en það var spurning 20 „Í stefnumörkun fyrirtækisins er 

metið hvaða áhrif ný tækni og nýjar stjórnunaraðferðir hafa á árangur fyrirtækisins“ 

með einkunnina 3,45 sem er reyndar mjög nálægt því að vera á starfhæfu bili, en 57% 

svarenda voru jákvæðir gagnvart fullyrðingunni, 14% hlutlausir og 29% neikvæðir. 

Í fjórða þætti líkansins, 4 Samstarf og auðlindir, voru settar fram níu 

fullyrðingaspurningar og þrjár sem lentu utan við bilið fyrir meðaleinkunn þáttarins, 

ein á aðgerðabili og tvær á styrkleikabili. Þetta eru spurningar 39, 43 og 46. Í lið 4a, 

„Samstarfi við samstarfsaðila og birgja er stjórnað til að ná viðvarandi árangri“, lenti 
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43%

14%

29%

14% Mjög sammála 
Frekar sammála 
Hvorki né 
Frekar ósammála 
Mjög ósammála 
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spurning 39 „Yfirstjórnendur stofna til samstarfs við birgja og aðra aðila í 

aðfangakeðjunni (t.d. flutningsaðila) sem leiðir til betri þjónustu fyrir viðskiptavini 

fyrirtækisins“ á aðgerðabili með einkunnina 3,43 þar sem 57% starfsmanna voru 

jákvæðir gagnvart fullyrðingunni, 29% hlutlausir og 14% neikvæðir. Spurning 43 með 

einkunn 4,71, í lið 4c „Byggingu, tækjum, efnum og náttúruauðlindum aðföngum er 

stjórnað“. 

 

 

Mynd 17. Spurning 43 "Unnið er í að lágmarka öll neikvæð umhverfisáhrif af vörum og þjónustu" 

 

Í lið 4e „Upplýsingum og þekkingu er stjórnað til að styðja við skilvirka 

ákvarðanatöku og til að auka við getu fyrirtækisins“ var spurning 46 „Til að styðja við 

skilvirka ákvarðanatöku og auka við getu fyrirtækisins er leitast við að afla, auka og 

nota þekkingu með markvissum hætti“ með einkunnina 4,29 sem telst til styrkleikabils 

þar sem 100% starfsmanna voru jákvæðir gagnvart fullyrðingunni. 

 

Í fimmta þætti líkansins, 5 Ferli, vörur og þjónusta voru settar fram tíu 

fullyrðingaspurningar og lentu sex þeirra utan meðaleinkunnar fyrir þáttinn í heild 

sinni, en þær tengdust liðum 5a, 5c 5d og 5e og voru bæði á styrkleikabili og 

aðgerðabili. 
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Tafla 10. Þættir á styrkleika- og aðgerðabili í einingu b 

5a  Ferlum er stjórnað til að hámarka virði hagsmunaaðila  

47 Notaðir eru mælikvarðar við vinnuferli og sett markmið um frammistöður 4,43 

48 Til að ná fram stefnumörkun fyrirtækisins er stjórnun fera rýnd reglulega 4,43 

 

5c Vörur og þjónusta er kynnt og markaðssett á skilvirkan hátt 

 

52 
Fyrirtækið er meðvitað um einkenni þjónustu sinnar og framleiðsluvara 

sem eru nauðsynleg til að tryggja ánægju viðskiptavina 
4,43 

53 Fyrirtækið er skilvirkt við að kynna og markaðssetja vörur og þjónustu 3,29 

 

5d  Vörur og þjónusta er framleidd, afhent og stjórnað 

 

54 Þarfir viðskiptavina fyrir dagleg samskipti eru greindar og þær uppfylltar 3,43 

 

5e  Samskiptum við viðskiptavini er stýrt og þau efld 

 

56 Viðskiptavinum er bent á ábyrga notkun vörunnar 4,86 

 

4.3.3 EFQM í einingu c 

Í einingu c voru prófaðar tvær aðferðir við sjálfsmatið. Bæði var framkvæmd könnun 

sams konar og gert var í einingum a og b og einnig vinnufundur þar sem fimm 

starfsmenn tóku þátt og ræddir voru fyrirfram ákveðnir punktar sem eingöngu áttu við 

þriðja þátt líkansins, 3 Starfsmenn. 

 

4.3.3.1 Spurningakönnun 

Í spurningakönnun í einingu c var svarhlutfall 82%. Bornir voru saman allir fimm 

framkvæmdaþættir líkansins þ.e. 1 Forysta, 2 Stefnumörkun, 3 Starfsmenn, 4 Samstarf 

og auðlindir og 5 Ferli, vörur og þjónusta og var heildareinkunn fyrir hvern þátt fyrir 

sig á bilinu 2,78 til 3,75.  
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Mynd 18. Stigagjöf framkvæmdaþátta EFQM líkansins í einingu c 

 

Þættir 2, 4 og 5 voru allir á starfhæfu bili (3,5-4,2), en þáttur 3 Starfsmenn á bilinu 

tafarlausar úrbætur (<3) og þáttur 1 Forysta á aðgerðabili (3,0-3,49). Af þeim þrettán 

fullyrðingaspurningum sem settar voru fram fyrir þriðja þáttinn voru þrjár á 

aðgerðabili og tíu á bili tafarlausra úrbóta. Þær spurningar sem lentu á aðgerðabili 

voru spurning 25 „Áætlanir sem snúa að starfsfólki (s.s. ráðningar, endurmenntun, 

þjálfun, hvatning, umbun) styðja við stefnu fyrirtækisins“ með einkunnina 3,32 þar 

sem 32% starfsmanna voru jákvæðir gagnvart fullyrðingunni, 55% hlutlausir og 14% 

neikvæðir, spurning 27 „Yfirstjórnendur tryggja sanngirni á öllum sviðum 

starfsmannahalds, þ.m.t. stefna og áætlanir um jafnrétti“ með einkunnina 3,10 þar sem 

19% starfsmanna voru jákvæðir, 62% hlutlausir og 19% neikvæðir og að lokum 

spurning 28 „Notaðar eru viðhorfskannanir og annars konar viðbrögð frá 

starfsmönnum til að bæta stefnu og skipulag fyrir mannauð fyrirtækisins“ með 

einkunnina 3,14 en þar voru 38% starfsmanna jákvæðir gagnvart fullyrðingunni, 38% 

hlutlausir og 24% neikvæðir.  

Þær tíu fullyrðingaspurningar sem lentu á bili tafarlausra úrbóta tengdust öllum liðum 

innan þáttar 3 Starfsmenn, en meðaleinkunnin fyrir þennan þátt var á sama bili. 
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Tafla 11. Þættir á bilinu tafarlausar úrbætur í einingu c 

3a  Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins  

26 
Yfirstjórnendur beita sér fyrir því að starfsmenn taki þátt í að þróa stefnu 

og áætlanir fyrir mannauð fyrirtækisins 
2,57 

 

3b  Þekking og geta starfsmanna er þróuð 

 

29 
Reynt er að koma auga á og flokka kunnáttu og hæfni starfsmanna og 

laga hana að þörfum fyrirtækisins 
2,81 

30 Markmið fyrir einstaklinga og hópa eru endurskoðuð og uppfærð 2,90 

31 
Lögð er áhersla á að meta frammistöðu starfsmanna og hjálpa þeim að 

bæta hana 
2,38 

 

3c  Starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa umboð til athafna 

 

32 
Einstaklingar eru hvattir til að sýna frumkvæði í sambandi við stöðugar 

umbætur 
2,71 

33 Starfsmenn eru hvattir til hópavinnu 2,95 

 

3d  Starfsmenn eiga skilvirk samskipti í öllu fyrirtækinu 

 

34 Samskipti eru skilvirk og góð í öllu fyrirtækinu 2,91 

 

3e  Starfsfólk fær umbun, viðurkenningu og umhyggju 

 

35 Starfsmönnum er umbunað 2,04 

36 Starfsmenn njóta viðurkenningar 2,30 

37 
Starfsmenn eru hvattir til að taka þátt í málefnum sem varða 

samfélagslega ábyrgð 
2,89 

 

Þó að þættir 2, 4 og 5 hafi náð þeirri einkunn að vera á starfshæfu bili þá voru nokkrir 

liðir innan þáttanna sem náðu því ekki. Í öðrum þætti líkansins, 2 Stefnumörkun, voru 

ekki allar spurningarnar innan liðanna á starfhæfu bili sem var meðaleinkunn fyrir 

þáttinn í heild sinni. Aðeins spurning 21 „Í stefnumörkun fyrirtækisins er metið hvaða 

áhrif ný tækni og nýjar stjórnunaraðferðir hafa á árangur fyrirtækisins“ í lið 2b var í 

aðgerðabili með 3,47 í einkunn þar sem engir starfsmenn voru neikvæðir gagnvart 

fullyrðingunni, 58% hlutlausir og 42% jákvæðir. 

Í fjórða þætti líkansins, 4 Samstarf og auðlindir, voru settar fram níu 

fullyrðingaspurningar og sex þeirra náðu ekki að vera á starfhæfu bili. Þær fengu 

einkunn á aðgerðabili og tengdust liðum 4a, 4b og 4e.  
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Tafla 12. Liðir á aðgerðabili í einingu c 

4a  Samstarfi við samstarfsaðila og birgja er stjórnað til að ná viðvarandi 

árangri 

 

38 
Yfirstjórnendur skipulegga samstarf og tengsl við birgja til að hámarka 

verðmætasköpun 
3,47 

39 

Yfirstjórnendur stofna til samstarfs við birgja og aðra aðila í 

aðfangakeðjunni (t.d. flutningasaðila) sem leiðir til betri þjónustu fyrir 

viðskiptavini fyrirtækisins 

3,22 

40 
Yfirstjórnendur stuðla að og styðja nýjungar og skapandi hugsun með 

samstarfi við ytri aðila 
3,17 

 

4b  Fjármálum er stjórnað til að tryggja viðvarandi  árangur 

 

41 
Til að tryggja viðvarandi árangur hefur verið komið á skilvirkum ferlum 

um fjármálastjórnun 
3,47 

 

4e  Upplýsingum og þekkingu er stjórnað til að styðja við skilvirka 

ákvarðanatöku og til að auka við getu fyrirtækisins 

 

45 
Notendum bæði innan og utan fyrirtækisins er veittur aðgangur að 

viðeigandi upplýsingum og þekkingu 
3,39 

46 
Til að styðja við skilvirka ákvarðanatöku og auka við getu fyrirtækisins er 

leitast við að afla, auka og nota þekkingu með markvissum hætti 
3,37 

 

Í fimmta þætti líkansins, 5 Ferli, vörur og þjónusta, voru settar fram tíu 

fullyrðingaspurningar og sex lentu á bilum utan meðaleinkunnar fyrir þáttinn í heild 

sinni, en það voru eftirfarandi spurningar: 
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Tafla 13. Liðir á aðgerða- og styrkleikabili í einingu c 

5a  Ferlum er stjórnað til að hámarka virði hagsmunaaðila  

47 Notaðir eru mælikvarðar við vinnuferli og sett markmið um frammistöðu 3,40 

48 Til að ná fram stefnumörkun fyrirtækisins er stjórnun ferla rýnd reglulega 3,29 

 

5b  Vörur og þjónusta er þróuð til að hámarka virði fyrir viðskiptavini 

 

49 Vörur og þjónusta er þróuð til að hámarka virði fyrir viðskiptavini 3,37 

50 
Til að hámarka virði fyrir viðskiptavini er leitast við að koma auga á og 

forgangsraða umbótatækifærum og öðrum breytingum 
3,45 

 

5c Vörur og þjónusta er kynnt og markaðssett á skilvirkan hátt  

 

52 
Fyrirtækið er meðvitað um einkenni þjónustu sinnar og framleiðsluvara 

sem eru nauðsynleg til að tryggja ánægju viðskiptavina 
4,37 

 

5e Samskiptum við viðskiptavini er stýrt og þau efld 

 

56 Viðskiptavinum er bent á ábyrga notkun vörunnar 4,30 

 

 

 

Mynd 19. Spurning 52 "Fyrirtækið er meðvitað um einkenni þjónustu sinnar og framleiðsluvara sem eru 

nauðsynleg til að tryggja ánægju viðskiptavina" 
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Í þætti 1 Forysta voru settar fram sautján fullyrðingaspurningar og fimm þeirra töldust 

á aðgerðabili og þrjár á bili tafarlausra úrbóta. Spurningarnar voru eftirfarandi: 

Tafla 14. Liðir á aðgerða- og styrkleikabili í einingu c 

1a Leiðtogar þróa hlutverk, framtíðarsýn, gildi og siðareglur og eru 

fyrirmyndir  

 

1 
Yfirstjórnendur marka skýra framtíðarsýn fyrir fyrirtækið og fá starfsfólk 

til að sameinast um hana 
3,48 

 

1c  Leiðtogar starfa með ytri hagsmunaaðilum 

 

10 
Yfirstjórnendur tryggja gagnsæi með upplýsingagjöf til lykil 

hagsmunaaðila 
3,43 

 

1d Leiðtogar stuðla að menningu sem miðar að því að skara fram úr 

 

11 Yfirstjórnendur leita eftir hugmyndum starfsmanna  2,57 

12 Yfirstjórnendur hvetja til samvinnu innan fyrirtækisins 3,23 

13 
Yfirstjórnendur hjálpa starfsmönnum og veita þeim stuðning við að 

standast áætlanir og ná markmiðum sínum 
2,73 

14 
Yfirstjórnendur veita viðurkenningu fyrir framlag starfsmann með 

viðeigandi hætti 
2,30 

 

1e  Leiðtogar tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og stjórni breytingum á 

skilvirkan hátt 

 

15 
Yfirstjórnendur sýna í verki að þeir taka skynsamlegar ákvarðarnir á 

réttum tíma 
3,10 

16 
Yfirstjórnendur tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og breyti um stefnu 

þegar þörf er á vegna breyttra aðstæðna 
3,32 

 

 

Mynd 20. Spurning 11 "Yfirstjórnendur leita eftir h ugmyndum starfsmanna" 
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Mynd 21. Spurning 14 "Yfirstjórnendur veita viðurke nningar fyrir framlag starfsmanna með viðeigandi 

hætti" 

 

4.3.3.2 Starfsmannafundur 

Haldinn var starfsmannafundur þar sem fimm starfsmenn tóku þátt, valdir með hjálp 

yfirmanna með það að markmiði að fá þverskurð starfsmanna sem starfa í einingu c. 

Fundurinn tók u.þ.b. tvær klukkustundir þar sem ræddir voru allir 5 liðir í þætti 3 

Starfsmenn. Þeir eru eftirfarandi: 

• 3a Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins 

• 3b Þekking og geta starfsmanna er greind og þróuð 

• 3c Starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa umboð til athafna 

• 3d Starfsmenn eiga skilvirk samskipti í öllu fyrirtækinu 

• 3e Starfsmönnum er umbunað, þeir njóta viðurkenningar og umhyggju 

Hver þáttur var ræddur í u.þ.b. fimmtán mínútur og dregið fram hvað þátttakendum 

fannst vera styrkleikar og einnig hvað mætti betur fara. Í lok þess tíma var hver 

starfsmaður beðinn um að gefa einkunn á bilinu 1-10 miðað við sína upplifun á hversu 

vel eða illa fyrirtækið og starfsemin væri að standa sig, (sjá matsblöð í viðauka 5) 
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Mynd 22. Stigagjöf liða innan þáttar 3, Starfsmenn á vinnufundi í einingu c 

 

Þáttur 3a „Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins“ var metinn 

jákvæðastur og fékk einkunnina 6,2. Það sem lá að baki voru atriði sem þáttakendur 

töldu jákvæða eins og það að tekið væri tillit til viðhorfskannana starfsmanna við 

áætlanagerð, ekki væri gert upp á milli kynja, vinnuaðstaða mjög góð og öll tæki og 

tól til fyrirmyndar. Starfsmenn töldu að það sem betur mætti fara, væri að þeir vildu fá 

að taka meiri þátt í áætlunum sem snúa að starfsmönnum og að upplýsa mætti um 

málefni sem væru á döfinni en ekki að fá tilkynningu um breytingar eftir að þær hafa 

komið til framkvæmda. Einnig að leita ætti leiða til að þétta starfsmannahópinn og 

töldu að starfsmenn í einingu c væru jafnvel frekar neikvæð gagnvart fyrirtækinu. 

Þáttur 3b „Þekking og geta starfsmanna er þróuð“ gaf meðaleinkunnina 4 sem er 

jafnframt lægst. Það sem starfsmenn töldu jákvætt, var að fyrirtækið býður upp á 

öryggis- og fræðslunámskeið og nýliðanámskeið. Starfsmenn töldu að gert væri upp á 

milli eininga þar sem hlutir sem væru í boði fyrir aðrar einingar stæðu þeim ekki til 

boða. Ekki sé hugsað mikið um hvaða þekkingu fólk hafi heldur bara að það sé 

duglegt að vinna og að það eigi að fara eftir skipunum. Töldu að það mætti bjóða upp 

á meira af námskeiðum. 
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Þáttur 3c „Starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa umboð til athafna“ var með 

meðaleinkunnina 4,8 sem er miðjueinkunn af öllum liðunum. Jákvæðir punktar sem 

komu fram hér var að starfsmenn væru opnir fyrir breytingum og fengju stundum að 

segja álit sitt þegar verið væri að taka ákvarðanir um kaup á hlutum sem snertu þá. 

Neikvæðir punktar voru ívið fleiri en starfsmenn töldu að ekki væri sérstaklega hvatt 

til þess að vinna í hópum, enda ætti það kannski ekki við, breytingar væru tilkynntar 

þegar þær kæmu til framkvæmda, ekki sóst eftir hugmyndum starfsmanna og að 

starfsmannafundir væru upplýsingafundir þar sem starfsmenn hefðu ekki mikið 

svigrúm til að koma fram með skoðun sína. 

Þáttur 3d „Starfsmenn eiga skilvirk samskipti í öllu fyrirtækinu“ var með 

meðaleinkunnina 4,6 sem var næstlægsta einkunnin. Jákvæðir punktar sem komur 

fram, voru að starfsmenn vissu tímanlega ef yfirvinna var framundan, 

starfsmannafélagið virkt og að haldnir væru starfsmannafundir. Það sem starfsmenn 

töldu að betur mætti fara, var að bæta mætti boðleiðir, meira mætti vera um mannleg 

samskipti og að þau fengju að vita ef yfirmenn færu í frí. Það mætti setja á fasta 

starfsmannafundi þar sem starfsmenn gætu komið skoðunum sínum að og að bæta 

mætti tengingu milli eininga.  

Þáttur 3e „Starfsfólk fær umbun, viðurkenningu og umhyggju“ gaf meðaleinkunnina 

5,4 sem var næst hæst. Það sem starfsmenn töldu jákvætt var að mikill skilningur væri 

hjá fyrirtækinu ef eitthvað kæmi upp í einkalífinu, auðvelt að fá að skjótast til dæmis 

til læknis og þess háttar, starfsmenn fengju styrki og umbun í formi gjafa. Það sem 

starfsmenn töldu að betur mætti fara, væri launatengd umbun en þar sé mismunun á 

milli eininga, yfirmenn væru sparir á hrósið og að þeim fyndist eining c vera undir í 

samanburði við hinar einingarnar þar sem hlutirnir sneru meira að framgangi annarra 

eininga. 

 

4.3.4 EFQM í heild allar þrjár einingarnar 

Teknar voru saman spurningakannanirnar sem gerðar voru í einingum a, b og c og 

settar saman í eina og gaf það svarhlutfall 74%. Bornir voru saman allir fimm 

framkvæmdaþættir líkansins þ.e. 1 Forysta, 2 Stefnumörkun, 3 Starfsmenn, 4 Samstarf 

og auðlindir og 5 Ferli, vörur og þjónusta og var heildareinkunn fyrir hvern þátt fyrir 

sig á bilinu 3,03 til 3,81. 
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Mynd 23. Stigagjöf framkvæmdaþátta EFQM líkansins fyrir einingu a, b og c 

 

Þættir 1, 2, 4 og 5 voru allir á starfhæfu bili (3,5-4,2). en þáttur 3 Starfsmenn, með 

einkunnina 3,03 var á aðgerðabili (3,0-3,49) en það krefst þess að fyrirtæki ráðist í 

úrbætur. Af þeim þrettán fullyrðingaspurningum sem settar voru fram fyrir þriðja 

þáttinn voru sjö sem lentu á aðgerðabili og þrjár í bil tafarlausra úrbóta. Þær 

spurningar sem féllu undir tafarlausar úrbætur voru spurning 26, „Yfirstjórnendur 

beita sér fyrir því að taka þátt í að þróa stefnu og áætlanir fyrir mannauð fyrirtækisins“ 

með einkunnina 2,89 þar sem 34% starfsmanna voru jákvæðir gagnvart 

fullyrðingunni, 35% hlutlausir og 31% neikvæðir, spurning 31, „Lögð er áhersla á að 

meta frammistöðu starfsmanna og hjálpa þeim að bæta hana“ með einkunnina 2,71 þar 

sem 21% starfsmanna voru jákvæðir, 36% hlutlausir og 43% neikvæðir og að lokum 

spurning 34, „Samskipti eru skilvirk og góð í öllu fyrirtækinu“ með einkunnina 2,90 

en þar voru 31% starfsmanna jákvæðir gagnvart fullyrðingunni, 36% hlutlausir og 

33% neikvæðir. 

Þær sjö fullyrðingaspurningar sem töldust til aðgerðabils, sem var og meðaleinkunn 

fyrir þennan þátt, tengdust liðum 3a, 3b og 3c. 
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Tafla 15. Liðir á aðgerðabili í einingu a, b og c 

3a  Mannauðsáætlanir styðja við stefnumörkun fyrirtækisins  

25 
Áætlanir sem snúa að starfsfólki (s.s. ráðningar, endurmenntun, þjálfun, 

hvatningu, umbun) styðja við stefnu fyrirtækisins 
3,38 

27 
Yfirstjórnendur tryggja sanngirni á öllum sviðum starfsmannahalds, 

þ.m.t. stefna og áætlanir um jafnrétti 
3,28 

28 
Notaðar eru viðhorfskannanir og annars konar viðbrögð frá 

starfsmönnum til að bæta stefnu og skipulag fyrir mannauð fyrirtækisins 
3,47 

 

3b  Þekking og geta starfsmanna er þróuð 

 

29 
Reynt er að koma auga á og flokka kunnáttu og hæfni starfsmanna og 

laga hana að þörfum fyrirtækisins 
3,04 

30 Markmið fyrir einstaklinga og hópa eru endurskoðuð og uppfærð 3,04 

 

3c  Starfsmenn eru virkir þátttakendur og hafa umboð til athafna 

 

32 
Einstaklingar eru hvattir til að sýna frumkvæði í sambandi við stöðugar 

umbætur 
3,02 

33 Starfsmenn eru hvattir til hópavinnu 3,42 

 

Þó að þættir 1, 2, 4 og 5 hafi talist á starfshæfu bili þá voru nokkrir liðir innan 

þáttanna sem ekki náðu þeirri einkunn. Í öðrum þætti líkansins 2, Stefnumörkun voru 

ekki allar spurningarnar innan liðanna sem féllu undir að vera á starfhæfu bili þó það 

hafi verið meðaleinkunn fyrir þáttinn í heild sinni. Í þætti 1 Forysta voru þrjár 

fullyrðingaspurningar sem lentu á aðgerðabili og tvær á bili tafarlausra úrbóta. Þetta 

voru fullyrðingaspurning númer 11 í lið 1d „Yfirstjórnendur leita eftir hugmyndum 

starfsmanna“ sem hlaut einkunnina 2,98, spurning 13 „Yfirstjórnendur hjálpa 

starfsmönnum og veita þeim stuðning við að standast áætlanir og ná markmiðum 

sínum“ með einkunnina 3,12 og spurning 14 með einkunnina 2,92. Í þætti 1e voru 

tvær fullyrðingaspurningar, númer 15 „Yfirstjórnendur sýna í verki að þeir taki 

skynsamlegar ákvarðanir á réttum tíma“ og 16 „Yfirstjórnendur tryggja að fyrirtækið 

sé sveigjanlegt og breyti um stefnu þegar þörf er á vegna breyttra aðstæðna“ með 

einkunnirnar 3,21 og 3,44 sem eru á aðgerðabili. 
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Mynd 24. Spurning 11 "Yfirstjórnendur leita eftir h ugmyndum starfsmanna" 

 

Mynd 25. Spurning 14 "Yfirstjórnendur veita viðurke nningar fyrir framlag starfsmanna með viðeigandi 

hætti" 

 

Aðeins ein spurning krafðist aðgerða í lið 2b en það var spurning 21 „Í stefnumörkun 

fyrirtækisins er metið hvaða áhrif ný tækni og nýjar stjórnunaraðferðir hafa á árangur 

fyrirtækisins“ en hún var með 3,35 í einkunn þar sem 13% starfsmanna voru 

neikvæðir gagnvart fullyrðingunni, 48% hlutlausir og 39% jákvæðir. 

Í fjórða þætti líkansins 4, Samstarf og auðlindir voru settar fram níu 

fullyrðingaspurningar og voru tvær sem ekki náðu einkunn á starfshæfu bili. Þær 

töldust á aðgerðabili og tengdust báðar lið 4a. Þetta voru spurningar 39 „ 

Yfirstjórnendur stofna til samstarfs við birgja og aðra aðila í aðfangakeðjunni (t.d. 

flutningsaðila) sem leiðir til betri þjónustu fyrir viðskiptavini fyrirtækisins“ sem var 

með 3,46 í einkunn og spurning 40 „Yfirstjórnendur stuðla að og styðja nýjungar og 

skapandi hugsun með samstarfi við ytri aðila“ með 3,26 í einkunn. 
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Í fimmta þætti líkansins 5, Ferli, vörur og þjónusta, voru settar fram tíu 

fullyrðingaspurningar og þrjár þeirra lentu utan meðaleinkunnar fyrir þáttinn í heild 

sinni, en það voru spurningar 52, 53 og 55. Tvær eru í lið 5c sem er „Vörur og 

þjónusta er kynnt og markaðssett á skilvirkan hátt“. Spurning 52 „Fyrirtækið er 

meðvitað um einkenni þjónustu sinnar og framleiðsluvara sem eru nauðsynleg til að 

tryggja ánægju viðskiptavina“ sem hlaut einkunnina 4,31 og spurning 53 „Fyrirtækið 

er skilvirkt við að kynna og markaðssetja vörur og þjónustu“ með einkunnina 3,41. Í 

lið 5e „Samskiptum við viðskiptavini er stýrt og þau efld“ var spurning númer 56 

„Viðskiptavinum er bent á ábyrga notkun vörunnar“ sem fékk einkunn á styrkleikabili, 

4,48, þar sem 91% starfsmanna voru sammála fullyrðingunni og 9% hlutlausir. 

 

 

Mynd 26. Spurning 56 "Viðskiptavinum er bent á ábyrga notkun vörunnar" 
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5 Tillögur 

Eftirfarandi þrjár myndir eru til að gefa glögga mynd af því hvernig núverandi staða 

fyrirtækisins er í heildarsjálfsmati og tillögur að því hvaða leiðir fyrirtækið gæti nýtt 

sér aðrar. 

 

Núverandi sjálfsmatsferli 

Myndin hér að neðan sýnir hvernig fyrirtækið hefur unnið að sjálfsmati síðustu árin, 

sem undanfarið hefur verið framkvæmt annað hvert ár. 

 

Mynd 27. Núverandi sjálfsmatsferli 

 

Í fyrstu viku ferlisins fer fram undirbúningur. Í upphafi er farið yfir hvort sú aðferð 

sem beitt var síðast henti áfram eða hvort ástæða sé til að breyta um nálgun. Tekin er 

ákvörðun um hvaða starfsmenn eru valdir í matshópa fyrir vinnufundina og 

tímasetning þeirra ákveðin. Útbúin er verkefnisáætlun og haldin kynning á verkefninu 

fyrir alla þátttakendur þar sem farið er yfir EFQM líkanið og verkefnið. Hér er einnig 

byrjað að huga að gögnum vegna árangursþáttanna, 6 Ánægja viðskiptavina, 7 Ánægja 

starfsmanna, 8 Samfélagslegur árangur og 9 Rekstrarárangur m.a. eru fundnar 

fyrirliggjandi niðurstöður úr eldri könnunum og tölur úr rekstri svo eitthvað sé nefnt. 

Næsta skref er svo matsfundirnir sjálfir þar sem fer fram sjálfsmat á öllum þáttum og 

tekur það um það bil tvær til þrjár vikur. Þetta eru yfirleitt um það bil 4-6 fundir og er 

reynt að taka fyrir 2 þætti úr líkaninu á hverjum matsfundi. Farið er yfir styrkleika og 

Matsfundir
Sjálfsmat – allir þættir

Undirbúningur Stigagjöf
Ákvörðun um

umbætur

1 vika 2-3 vikur 1 vika 1 vika

4-5 vikur
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það sem betur má fara fyrir alla liðina í hverjum þætti. Matsfundirnir eru yfirleitt um 

það bil þrjár klukkustundir. 

Að loknum matsfundum er farið í stigagjöf sem er yfirleitt um viku eftir síðasta 

matsfund. Þegar öll matsblöð liggja fyrir eru þau tekin saman í hefti og eru stigin gefin 

út frá þeim. Við stigagjöfina hefur frá upphafi verið notuð RADAR aðferðin í EFQM 

líkaninu, en hún gefur bæði dýpri skilning á því sem metið er auk þess sem hún er 

notuð af matsmönnum um gæðaverðlaun og býður því upp á samanburð við önnur 

fyrirtæki. RADAR stigagjöfin er unnin á einum löngum fundi sem getur tekið allt upp 

undir sex klukkustundir. Samtímis því að farið er yfir matsblöðin er hægt að breyta 

punktum ef þarf. Stigagjöfin er unnin af stjórnendahóp.  

Lokaskrefið í ferlinu er ákvörðun um umbætur og er það gert á 1-2 fundum strax eftir 

stigagjöf. Hér metur stjórnendahópur niðurstöður stigagjafar og forgangsraðar 

nauðsynlegum og æskilegum umbótum og gerir tillögur um aðgerðir. Að lokum eru 

aðgerðir og niðurstöður kynntar fyrir öllum þátttakendum og auk þess öllum 

starfsmönnum. 

 

Nýtt sjálfsmatsferli - tillaga 

 

Mynd 28. Nýtt sjálfsmatsferli - tillaga 

 

Myndin hér fyrir ofan sýnir tillögu að breyttu sjálfsmatsferli. Meginbreytingin er sú að 

framkvæmd er könnun í skrefi tvö sem viðbót við ferlið eins og það er núna hjá 

fyrirtækinu (mynd 33). Í könnuninni er hægt að greina framkvæmdaþættina bæði í 

einingum og einnig í fyrirtækinu í heild með því að biðja alla starfsmenn um taka þátt. 

Þetta getur hentað fyrir heildarsjálfsmat hjá fyrirtækinu. Könnunin sem sett er inn í 
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ferlið í skrefi tvö bætir það á tvo vegu, annars vegar er hægt að greina svörin í 

könnuninni niður á einingar og hins vegar geta matsfundir fyrir framkvæmdaþættina 

tekið styttri tíma en án könnunar. Umbæturnar eru því bæði fyrir fyrirtækið í heild og 

staðbundnar vegna veikleika sem könnunin dregur fram í hverri einingu fyrir sig. Með 

þessari breytingu mætti því bæta núverandi ferli.  

Sjálfsmat með könnun 

 

Mynd 29. Nýtt sjálfsmatsferli - tillaga 

 

Fyrir utan breytt sjálfsmatsferli eins og lýst er að ofan er hægt að framkvæma 

sjálfsmat á einfaldari hátt. Ef haldið verður áfram að gera sjálfsmat fyrir fyrirtækið í 

heild annað hvert ár er möguleiki á að gera sjálfsmat í formi könnunar annað hvert ár á 

móti hinu sjálfsmatinu.  

Um væri að ræða nokkuð einfalt sjálfsmat sem myndi byggja á viðhorfskönnun um 

framkvæmdaþætti EFQM líkansins á meðal allra starfsmanna. Hægt er að greina 

niðurstöður niður á einingar og því væri hægt að fá nokkuð góða mynd af stöðunni í 

einingum og fyrir fyrirtækið í heild. Ferlið er einfalt og felst að mestu leyti í 

könnuninni og úrvinnslu hennar. Á sama hátt og unnið er að forgangsröðun umbóta 

eftir hefðbundið heildarsjálfsmat væri stillt upp aðgerðum út frá könnuninni. 

Aðgerðirnar gætu bæði tekið á umbótum fyrir fyrirtækið í heild og líka staðbundnar 

umbætur í ákveðnum einingum. 

Þessi leið kemur ekki að öllu leyti í staðinn fyrir heildarsjálfsmat þar sem 

árangursþættina, 6 Ánægja viðskiptavina, 7 Ánægja starfsmanna, 8 Samfélagslegur 

árangur og 9 Lykilrárangur vantar inn í myndina. Engu að síður væri um að ræða 

Könnun Undirbúningur Úrvinnsla
Ákvörðun um

umbætur

1 vika 1 vika 1 vika 1 vika

4 vikur
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ágæta mynd af stöðunni. Ekkert útilokar að bætt væri aftan við ferlið mati á 

árangursþáttunum og þá væri um að ræða sjálfsmat sem nýtir allt EFQM líkanið. 

Þessa sjálfsmatsaðferð er líka mögulegt að keyra í einni einingu til að greina stöðuna 

þar, ef þar eru mál sem þarfnast sérstakrar skoðunar. Því væri hægt að skjóta inn 

staðbundnu sjálfsmati þar sem ástæða er til, til dæmis ef vandamál hafa verið í 

ákveðnum einingum. Þar væri líka hægt að aðlaga könnunina að þeim aðstæðum. Ef 

um vandmál er að ræða í ákveðinni einingu er samt líklegt að könnunin ein og sér 

myndi ekki nægja, en myndi engu að síður nýtast sem hluti af verkefninu. Ef teknir 

væru vinnufundir samhliða er líklegt að stöðumatið yrði markvissara.  
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6 Umræða 

Þegar greiningar úr öllum einingum, a, b og c eru teknar saman í eina má sjá að 

heildarstig hvers þáttar fyrir sig, 1 Forysta, 2 Stefnumörkun, 3 Starfsmenn, 4 Samstarf 

og auðlindir og 5 Ferli, vörur og þjónusta eru á bilinu 3,03 til 3,80 sem teljast allir 

vera á starfhæfu bili, nema þáttur 3 Starfsmenn sem telst á aðgerðabili.  

 

 

Mynd 30. Samanburður á þáttum eininga a, b, c og allra eininga saman 

 

Mynd 27 gefur ákveðna niðurstöðu en hún sýnir að það er ágæt fylgni í svörum milli 

eininga, Mynstrið sýnir að það eru svipuð viðhorf í öllum einingum, þó græna súlan 

sem stendur fyrir einingu b sé alltaf hæst í öllum þáttum. Þriðji þátturinn 3, 

Starfsmenn er til dæmis lægsti þátturinn í öllum könnununum og fimmti þátturinn 5, 

Ferli, vörur og þjónusta hæstur. 
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Í raun er heildarniðurstaða fyrir hvern þátt allra eininganna, a, b og c að halda sig 

nánast innan þess bils, sem niðurstöður leiddu í ljós þegar settar voru fram einkunnir 

fyrir hvern þátt fyrir sig að undanskildum þriðja þættinum, starfsmenn, í einingu c sem 

hækkar sig úr að vera á bili tafarlausra úrbóta í að vera á aðgerðabili sem skekkir 

myndina fyrir þann þátt þegar búið er að taka allar einingar saman. 

Þótt niðurstöður séu nokkuð svipaðar og fylgni sé á milli þátta, má sjá að það er 

áherslumunur innan liða hjá hverri einingu fyrir sig þegar skoðað er dýpra inn í hvern 

þátt. Það gæti verið eðlileg skýring á því að hluta til, þar sem einingarnar eru misstórar 

og starfsemin er mjög frábrugðin og ekki hægt að bera þær saman að öllu leyti. 

 

 

Mynd 31. Samanburður á liðum a, b, c og allra eininga saman 

 

Myndin hér að ofan sýnir samanburð á könnunum allra eininganna auk þess er bláa 

stikann sem merkt er „allir“ er samantekt á öllum könnununum. Þrír fyrstu liðirnir, a, 

b og c teljast allir á starfhæfu bili og sést að það er fylgni á milli liðanna. Í lið d og e 

hinsvegar, er það eingöngu eining b sem heldur sig á starfhæfu bili en allar aðrar 

stikurnar eru á aðgerðabili að undanskilinni einingu c í lið d sem er á bili tafarlausa 

úrbóta. Ef skoðað er hvað verið er að spyrja um í d lið, „Leiðtogar stuðla að menningu 
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sem miðar að því að skara fram úr“ þá fjalla spurningarnar um að yfirstjórnendur leiti 

eftir hugmyndum starfsmanna, hvetji til samvinnu innan fyrirtækisins, hjálpi 

starfsmönnum við að standast áætlanir og veiti viðurkenningar fyrir framlag 

starfsmanna. Eining a er nokkuð nálægt starfhæfu bili en skýringin á því er að um það 

bil helmingur starfsmanna er hlutlaus við að taka afstöðu með því hvort leitað sé eftir 

hugmyndum starfsmanna og að starfsmenn fái stuðning við að standast áætlanir, sem 

dregur niður meðaleinkunn. Það sem veldur þessari lágu einkunn hjá einingu c er að 

þættir eins og að leitað sé eftir hugmyndum starfsmanna, að starfsmenn fái hjálp við 

að standast áætlanagerð og að veitt sé viðurkenning fyrir framlag starfsmanna krefjast 

allar tafalausra úrbóta. Í einingu c er þó nokkuð mikil rútínuvinna svo það að 

starfsmenn fái hjálp við að standast áætlanagerð á einfaldlega kannski ekki svo vel við 

hérna en hinum atriðunum þarf að velta fyrir sér þar sem þau loga á rauðu ljósi. Í lið 

1e „Leiðtogar tryggja að fyrirtækið sé sveigjanlegt og stjórni breytingum á skilvirkan 

hátt“ eru bæði eining a og c á aðgerðabili en þó má segja að þau séu í efri kantinum á 

bilinu en skoða þarf samt nánar hvaða tiltekinn atriði það eru sem eru að draga niður 

meðaleinkunn og ekki bara í sinni einingu, heldur veldur það því að meðaleinkunn 

fyrir allar kannanirnar saman teljast nú á aðgerðabili. Í einingu c má segja að hlutleysi 

starfsmanna í afstöðu sinni dragi niður meðaleinkunn, en um 50% svara á þann hátt. 

Kannski ekki óeðlilegt að svo margir sýni hlutleysi þar sem þetta eru atriði sem 

starfsmenn í þessari einingu eru ekki að velta fyrir sér. En sama ástæða er fyrir því að 

meðaleinkunn nær ekki aðgerðabili í einingu a og það er ástæða til þess að stjórnendur 

skoði betur hvers vegna svo mikið hlutleysi ríki í svörum starfsmanna þar. 
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Mynd 32. Samanburður á liðum 2a til 2d í einingum a, b, c og allra eininga saman 

Í öðrum þætti 2, Stefnumörkun sjáum við fylgni milli liða eins og í fyrsta þætti en hér 

eru allir liðir að undanskildum b lið hjá einingu a sem teljast á starfhæfu bili. Ef 

skoðað er nánar hvað veldur því að þessi liður er á aðgerðabili má sjá að sett er fram 

fullyrðingin „Í stefnumörkun fyrirtækisins er metið hvaða áhrif ný tækni og nýjar 

stjórnunaraðferðir hafa á árangur fyrirtækisins“ og svörun við henni er á þá leið að 

helmingur starfsmanna er hlutlaus og 18% neikvæð gagnvart fullyrðingunni og ástæða 

til að stjórnendur skoði þetta nánar.  

 

Mynd 33. Samanburður á liðum 3a til 3e í einingum a, b, c og allra eininga saman 
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Á myndinni hér að ofan má sjá að í þriðja þættinum 3 Starfsmenn, eru b, d og að hluta 

til e liður með lægstu einkunnirnar. Lið a og c vantar minnst upp á að ná því að vera á 

starfhæfu bili. Ef skoðað er hvað verið er að spyrja um í b lið „Þekking og geta 

starfsmanna er þróuð“ þá fjalla spurningarnar um að reynt sé að koma auga á og 

flokka kunnáttu og hæfni starfsmanna, að markmiðasetning fyrir einstaklinga og hópa 

séu endurskoðuð og að mat sé lagt á frammistöðu starfsmanna og þeim hjálpað að 

bæta hana. Það gæti talist eðlilegt að skorið fyrir einingu c sé lágt hérna þar sem 

vinnan þar er að hluta til mikil rútínuvinna. Það kemur hins vegar á óvart hversu lágt 

skorið er í einingu a þar sem sú eining er tengd flestum hagsmunaaðilum, en í þessari 

einingu svara yfir 40% starfsmanna með hlutleysi í svari sínu. Í lið d „Starfsmenn eiga 

skilvirk samskipti í öllu fyrirtæki“ svara 39% starfsmanna í báðum einingunum með 

hlutleysi en það sem kannski kemur á óvart er að í einingu a eru 39% þeirra sem svara 

neikvæðir gagnvart fullyrðingunni en þetta er sú eining sem líklega þarf að eiga mest 

samskipti við hinar deildirnar. Eining c sem stendur nokkuð sjálfstæð innan 

fyrirtækisins er þó nokkuð jákvæðari, en þar eru 30% svarenda jákvæðir en samskipti 

þessarar einingar eru að stórum hluta innan einingarinnar sjálfrar. Í d lið er eining b 

með langhæstu einkunn en þessi liður fjallar um umbun, viðurkenningu og umhyggju. 

Það að þessi einkunn sé svona mikið hærri en í hinum einingunum skýrist að stærstum 

hluta vegna þess að einingin sem er frábrugðin hinum nýtur umbunar í þjónustuþáttum 

sínum sem ekki á við hinar einingarnar. 

 



76 
 

 

Mynd 34. Samanburður á liðum 4a til 4e í einingum a, b, c og allra eininga saman 

 

Í myndinni hér að ofan sem sýnir fjórða þáttinn 4 Samstarf og auðlindir sést að aðeins 

d liður telst hjá öllum einingunum vera á starfhæfu bili. Það gætir samt þó nokkuð 

mikillar fylgni, þó að í lið a „Samstarf við samstarfsaðila og birgja er stjórnað til að 

ná viðvarandi árangri“ sé eining c á aðgerðabili og ástæða þess er að um það bil 60% 

starfsmanna svara með hlutleysi sem kannski bendir til þess að málið varði þá ekki 

sérstaklega. Í lið c er það eining b sem skorar hátt yfir hinar einingarnar en ástæða 

þess er að starfsmenn eru einróma um að unnið sé í að lágmarka öll neikvæð 

umhverfisáhrif af vörum og þjónustu þar sem 71% eru mjög sammála fullyrðingunni 

og 29% frekar sammála. Í e liðnum „Upplýsingum og þekkingu er stjórnað til að 

styðja við skilvirka ákvarðanatöku og til að auka við getu fyrirtækisins“ má sjá að 

eining c er á aðgerðabili og eining b á styrkleikabili. Í einingu c er ástæða þess að 

einkunn nær ekki aðgerðabili sú að um það bil helmingur starfsmanna svarar 

fullyrðingunni með hlutleysi,en einungis 5% starfsmanna eru neikvæðir. Í einingu b 

eru það sömu atriðin sem gefa 100% jákvæða svörun starfsmanna og velta má fyrir sér 

hvað veldur því að svo mikill munur er á svörum. 
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Mynd 35. Samanburður á liðum 5a til 5e í einingum a, b, c og allra eininga saman 

 

Fimmti og síðasti þátturinn í framkvæmdaþáttum líkansins, 5 Ferli, vörur og þjónusta, 

hefur mikla fylgni milli eininga ekki síður en hinir fjórir. Bæði liðir b og c eru á 

starfhæfu bili en skoða þarf aðeins nánar liði a, d og e. Í þætti a „Ferlum er stjórnað til 

að hámarka virði hagsmunaaðila“ er eining c á aðgerðabili og eining b á styrkleikabili 

svo segja má að þarna sé eining b að skora langt yfir einingar a og c. Hér er verið að 

skoða spurningar sem snúa að því að notaðir séu mælikvarðar við vinnuferla og sett 

markmið um frammistöðu og að stjórnun ferla sé rýnd reglulega. Ekki er auðvelt að 

átta sig á því hvað veldur því að starfsmenn í einingu b séu svo jákvæðir gagnvart 

fullyrðingunni á meðan stærsti hluti starfsmanna einingar c er annað hvort hlutlaus eða 

neikvæður. Í lið d „Vörur og þjónusta er framleidd, afhent og stjórnað“ þar sem bæði 

eining a og b teljast vera á aðgerðabili þá ef lagðar eru saman allar kannanirnar fyrir 

þennan lið ná þær að vera á starfhæfu bili. Þáttur 5e „Samskiptum við viðskiptavini er 

stýrt og þau efld“ er að koma mjög vel út en bæði eining a og b ná þeirri einkunn að 

vera á styrkleikabili.  

 

4,24

3,50

3,86

3,78

3,66

4,26

3,34

3,76

3,92

3,70

4,50

3,43

3,86

4,00

4,43

4,13

3,75

4,00

3,51

3,35

1 2 3 4 5

5. þáttur, e-liður 

5. þáttur, d-liður 

5. þáttur, c-liður 

5. þáttur, b-liður 

5. þáttur, a-liður 

c

b

a

Allir 



78 
 

Í einingu c voru notaðar tvær ólíkar sjálfsmatsaðferðir þar sem tilgangurinn var að 

skoða meðal annars hvort mismunandi nálgun gæfi mismunandi niðurstöðu. Þegar 

útkoma úr báðum nálgununum er skoðuð kemur í ljós fylgni milli einkunna fyrir 

spurningakönnun og vinnufund. Þó nokkur munur var á nálgun aðferðanna en 

vinnufundurinn tók eingöngu fyrir þriðja þáttinn, 3 Starfsmenn, en könnunin tók fyrir 

alla fimm framkvæmdaþætti líkansins. Segja má að þó einkunnir fyrir báðar 

aðferðirnar séu nokkuð fylgjandi hvor annarri þá eru mismunandi upplýsingar að 

koma fram og báðar aðferðirnar hafa sína kosti og galla, en í töflu 16 og 17 má sjá 

yfirlit yfir helstu kosti og galla hvorrar aðferðar fyrir sig  

 

Tafla 16. Kostir og gallar við nálgunina "könnun" 

Spurningakönnun  

Kostir  Gallar 

Fljótlegt og auðvelt Skilar ekki niðurstöðum um styrkleika og 

framfarir 

Getur á auðveldan hátt náð í breiðan hóp 

starfsmanna innan fyrirtækisins 

Nákvæmni veltur á gæði spurninga 

Auðvelt að sníða spurningar að fyrirtækinu Ofnotkun á spurningum gæti skilað sér í lítilli 

svörun. Hvaða hlutfall svörunar á að taka gilt 

Gerir stjórnendum kleift að fá viðbrögð við 

afmörkuðum þáttum innan fyrirtækisins 

Mikill fjöldi þáttakenda getur aukið væntingar 

sem, ekki verða endilega uppfylltar með 

aðgerðum 

Notað samhliða vinnufundum til að fá meira dýpt í 

viðhorf þáttakenda fyrir stjórnunarteymið að vinna 

úr 

Spurningarnar gefa í skyn hvað fólk hugsar, en 

ekki hvers vegna það hugsar það 

Hægt að nota til að auðvelda hópumræður m.t.t. til 

umbótatækifæra 

Ekki hægt að nota sem samanburð við RADAR 

stigatöflu (umsókn um gæðaverðlaun) 

Tölulegar niðurstöður Árangursþættir ekki afgreiddir 

Fleiri þáttakendur  
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Tafla 17. Kostir og gallar við nálgunina "vinnufundur" 

Vinnufundur 

Kostir  Gallar 

Góð leið til að fá stjórnendur og þátttakendur til að 

skilja líkanið og að öðlast trú á því 

Getur verið nokkur áhætta í þessari nálgun og 

þarfnast nákvæms undirbúnings og örvunar 

Umræður og samkomulag stjórnenda/þátttakenda á 

styrkleikum og þáttum sem krefjst umbóta hjálpa 

til við fá sameiginlega sýn 

Erfitt getur verið að velja „rétta“ þáttakendur 

Eignarhald stjórnenda/þátttakenda á útkomu 

vinnufundar, forgangsmálum og samkomulag um 

aðgerðir 

Stigagjöf getur verið óraunhæf 

Tækifæri til að byggja upp lið innan stjórnenda-

teymisins 

Færri þátttakendur og því færri sjónarmið sem 

koma fram 

Listi um styrkleika og þætti sem krefjast umbóta er 

útbúinn sameiginlega sem ýtir undir að aðgerðir 

verði framkvæmdar 

Ekki hægt að taka fyrir árangursþætti 

 

Taflan sýnir að það er nokkur munur á aðferðunum. Sem dæmi þá sést að ef skoðaður 

er munur á stigagjöf þá þarf starfsmaður sem tekur þátt í vinnufundi að gefa einkunn 

huglægt eftir því hvað honum finnst eftir umræðuna um efnið en í könnun eru stigin 

reiknuð út frá svörum (töluleg). Eins þarf ekki eins mikla þekkingu á líkaninu ef gerð 

er spurningakönnun eins og ef könnunin fer fram á formi vinnufunda. Talsverður 

munur er á þessum nálgunum sem liggur í því að við spurningakönnun þarf 

sérfræðingur ekki að mæta á staðinn og ekki að stýra umræðu en það er æskilegt við 

vinnufund. Það má segja að þegar gerð er könnun þá sé hægt að taka á fleiri málum 

sem leitast er við að fá svör við en á móti að ekki er hægt að sjá af hverju þátttakendur 

gefa þetta ákveðna svar þar sem þeim er ekki gefin kostur á að útskýra svarið, nema ef 

gefin er kostur á opnum spurningum. Á vinnufundi er alltaf hægt að fara dýpra í 

spurningarnar þ.e. spyrja af hverju þátttakendur eru með þetta viðhorf til 

spurningarinnar og fá þá nákvæmara svar. Það gæti verið kostur að nota báðar 

nálganirnar þar sem fyrst yrði gerð könnun sem svo yrði notuð til stuðnings við 

umræður á vinnufundi. 

Þó að rannsóknin sem framkvæmd var í fyrirtækinu hafi aðeins tekið til 

framkvæmdaþátta líkansins er hinn helmingurinn það er að segja árangursþættirnir 

ekki síður mikilvægir fyrir heildarsjálfsmatið. Þeir eru ólíkir framkvæmdaþáttunum að 
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því leiti að stuðst er við tölur og gögn, meðal annars eru mikið notaðar 

viðhorfsmælingar og árangrursmælingar. Það getur verið töluvert snúið að vinna með 

árangursþættina en mikilvægt er að velja aðalatriðin til að fá sem réttasta niðurstöðu 

og ekki síður er miklvægt hvernig niðurstöður eru túlkaðar. Sem dæmi þá þarf að 

skoða hvað þýðir til dæmis einkunn 3,5 í viðhorfskönnun. Þá er skoðað hvort það 

stenst þau markmið sem búið var að setja, og einnig skoðað og metið út frá 

samanburði við aðrar einingar innan fyrirtækisins og önnur fyrirtæki eða aðra aðila úr 

ytra umhverfi. Þegar búið er að finna gögn og túlka þau er hægt að fara að flokka 

styrkleika og veikleika. Þessi vinna er aðallega á hendi stjórnenda fyrirtækja en ekki 

almennnra starfsmanna. Þó að þáttur 7, Ánægja starfsmanna, standi nær 

starfsmönnum en annað þarf samt sem áður að gera það sama þar og í hinum 

árangursþáttunum, það er að draga fram niðurstöður úr könnunum, velta þeim fyrir sér 

og setja þær í samhengi við annað. Það er því ekkert auðveldara að gera mat á þætti 7, 

Ánægja starfsmanna frekar en hinum árangursþáttunum. 

Ef sjálfsmat eininga er tekið þannig að starfsemi fyrirtækisins í heild er metin þ.e. ekki 

er verið að gera afmarkað sjálfsmat fyrir hverja einingu fyrir sig, þá liggur beinast við 

að taka árangursþættina í „aðalstöðvum“ en ekki í deildum þar sem yfirsýnin er þar. Í 

því mati væri auðvitað mögulegt að stjórnendur eininga tækju þátt, sem hluti af 

stjórnendahópi. Árangur einstakra eininga yrði því tekinn sem hluti af 

heildarmyndinni.  
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7 Niðurstöður 

Rannsóknin var gerð í 3 einingum innan fyrirtækis sem allar eru mjög ólíkar að 

starfsemi og lögð fyrir eins spurningakönnun í hverri þeirra. Það kom í ljós að 

heildarniðurstaða fyrir hvern framkvæmdaþátt EFQM líkansins var í flestum tilfellum 

að lenda í starfhæfu bili þó með undantekningum. Það má segja að það gefi ákveðna 

vísbendingar um niðurstöðu að það sé fylgni í svörum milli eininga, en þó er 

mismunandi hvaða niðurstöður liðir innan eininganna eru að gefa. Mynstrið sýnir að 

það eru svipuð viðhorf í öllum einingunum þótt græna súlan sem stendur fyrir einingu 

c sé alltaf hæst í öllum þáttum. Þriðji þátturinn, 3 Starfsmenn er til dæmis lægsti 

þátturinn í öllum könnununum og fimmti þátturinn 5 Ferli, vörur og þjónusta hæstur. 

Það sem hins vegar kemur glöggt í ljós er að þó niðurstöður úr þáttum líkansins séu að 

lenda í sama bili þá er mismunur á því hvaða áherslur innan hvers liðar eru að vega 

þungt í hverri einingu fyrir sig. Þar sem einingarnar eru mjög ólíkar að starfsemi mætti 

ætla að gott væri að geta greint hvaða þættir það eru sem þarfnast aðgerða í hverri 

einingu fyrir sig. Það er ljóst að þegar einungis er tekið heildarsjálfsmat fyrir allt 

fyrirtækið er ekki hægt að brjóta niður þá áherslupunkta sem aðgerða er þörf á í hverri 

einingu. Fyrri rannsóknarspurningunni „Hentar EFQM líkanið jafnvel í einingum eins 

og fyrir heildarsjálfsmat fyrirtækis“ er því svarað játandi með því að EFQM líkanið 

henti jafnvel í einingum eins og fyrir heildarsjálfsmat fyrirtækis. Með því að gera 

sjálfsmat í hverri einingu fæst gleggri mynd af stöðunni á hverjum stað svo auðveldara 

er að sjá hvaða umbóta er þörf. 

Meginniðurstöðurnar eru því þær að EFQM líkanið hentar vel í einingum. Af þeim 

fjórum sjálsmatsaðferðum sem eru algengastar var ákveðið að prófa tvær, könnun og 

vinnufund, og virðast þær báðar geta hentað. Það svarar seinni 

rannsóknarspurningunni „Hvaða sjálfsmatsaðferðir henta best í einingum innan 

fyrirtækja“ ef tekið er mið af þeim tveim aðferðum sem voru prófaðar. 

Könnunaraðferðin er nokkuð fljótvirk, einföld og víðtæk aðferð sem dregur fram 

viðhorf margra. Hins vegar býður vinnufundaaðferðin upp á annars konar nálgun sem 

í ákveðum aðstæðum getur hentað betur. Í henni geta umræður gefið niðurstöður um 

styrkleika og það sem betur má fara í starfseminni sem ekki koma fram í könnun. 
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Hinar tvær aðferðirnar, matsblaðaaðferðin og skýrsluaðferðin, gætu einnig hentað en 

hafa ekki verið prófaðar.  
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