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Útdráttur 

Markmið þessa lokaverkefnis er að kanna hvaða mælikvarðar eru mikilvægastir að mati 

stjórnenda fjármálafyrirtækja þegar árangur þeirra er metinn. Jafnframt er ætlunin að 

draga fram hvort að greina megi ákveðna áherslu hjá fyrirtækjunum í vali á 

mælikvörðum, hvað sé líkt á meðal þeirra og hvað er ólíkt. 

Í gegnum tíðina hefur sterk hefð verið fyrir notkun fjárhagslegra mælikvarða. 

Aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats felur meðal annars í sér að taka upp 

ófjárhagslega mælikvarða til blands við fjárhagslega og mæla þannig stefnu og 

framtíðarsýn skipulagsheildar en ekki eingöngu þann árangur sem er fjárhagslegur.  

Til þess að komast að því hvaða mælikvarðar vega þyngst hjá stjórnendum 

fjármálafyrirtækja var upplýsinga aflað hjá sex fyrirtækjum sem öll eiga það 

sameiginlegt að falla undir skilgreiningu fjármálafyrirtækis. Í víðri merkingu falla undir 

þá skilgreiningu öll fyrirtæki þar sem starfsemin er með einum eða öðrum hætti bundin 

þátttöku á fjármálamarkaði og því er úrtakið samansett af vátryggingafélögum, bönkum 

og lífeyrissjóði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fjármálafyrirtæki, önnur en bankar, leggi 

mikla áherslu á fjárhagslega mælikvarða þegar árangur þeirra er metinn. Tveir af þeim 

þremur bönkum, sem til rannsóknar voru, notast við fjárhagslega sem og ófjárhagslega 

mælikvarða sem taka mið af stefnu, lykiláherslum og markmiðum fyrirtækisins hverju 

sinni. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í Fjármálum fyrirtækja í 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er metin til 30 ECTS eininga.  

Leiðbeinandi verkefnisins var dr. Snjólfur Ólafsson prófessor í Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og kann ég honum miklar þakkir fyrir aðstoð, fræðilegar ábendingar og 

góða leiðsögn. Jafnframt vil ég þakka þeim fyrirtækjum sem veittu upplýsingar til 

rannsóknarinnar. 

Að lokum vil ég þakka Sigurði V. Jakobssyni fyrir yfirlestur, aðstoð og góðar 

ábendingar.  

Reykjavík, 25. júní 2011. 
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1. Inngangur 

Árangursmælikvarðar eru fyrirbæri sem flestar skipulagsheildir nota að einhverju leyti til 

að meta árangur af starfsemi sinni. Undanfarin ár hafa ýmsar skipulagsheildir tekið upp 

stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) í þeim tilgangi að vinna skipulega með 

árangursmælikvarða og bæta árangur með skilvirkum hætti. Stefnumiðað árangursmat er 

í senn stjórnkerfi, lærdómskerfi og mælingakerfi. Segja má að stefnumiðað árangursmat 

sé ein tegund af árangursstjórnun (e. performance management).  

Fjármálafyrirtæki hafa mörg hver notið mikillar athygli á undanförnum árum, bæði fyrir 

bankahrun sem ört stækkandi og öflug fyrirtæki í útrás og svo eftir hrunið þar sem mörg 

þeirra urðu fyrir mikilli ágjöf og hafa gengið í gegnum endurskipulagningu á starfsemi 

sinni síðan þá. Fyrirtæki sem falla undir skilgreiningu fjármálafyrirtækis eru töluvert 

fjölbreytt. Þannig teljast lífeyrissjóðir, tryggingafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki og bankar 

vera fjármálafyrirtæki þótt vissulega sé oft um ólíka starfsemi að ræða.  

Í gegnum tíðina hafa skipulagsheildir haft tilhneigingu til að leggja áherslu á fjárhagslega 

mælikvarða til að meta árangur af starfsemi sinni. Sú aðferð hefur meðal annars verið 

gagnrýnd vegna þess að of mikið er horft til fortíðar þegar fremur ætti að líta til framtíðar 

og nota mælikvarða sem hafa áhrif á hana. Síðasta áratuginn hafa stjórnendur, ráðgjafar 

og fræðimenn lagt áherslu á notkun á ýmsum öðrum mælikvörðum. Aðferðafræði 

stefnumiðaðs árangursmats miðar meðal annars við að taka upp ófjárhagslega 

mælikvarða til blands við fjárhagslega. Höfundi lék forvitni á að vita hvernig safn/söfn 

mælikvarða hjá fyrirtækjum sem starfa á fjármálamarkaði lítur út og þá hvernig 

mælikvarðarnir eru samsettir, þ.e. hvort bæði sé notast við fjárhagslega og ófjárhagslega 

mælikvarða. Lítið hefur verið fjallað um mat á árangri hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum 

almennt. Af þessum ástæðum og vegna þess breytilega og viðkvæma umhverfis sem 

fjármálafyrirtæki starfa í vildi höfundur kanna nánar árangursmælikvarða hjá 

fjármálafyrirtækjum og þá einkum hvaða mælikvarðar eru mikilvægastir að mati 

stjórnenda þegar árangur fyrirtækjanna er metinn.  
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1.1. Markmið rannsóknar 

Fjármálafyrirtæki geta verið með flókna og umfangsmikla starfsemi. Stærð þeirra er 

mjög mismunandi og hjá þeim stærstu starfar mikill fjöldi einstaklinga. Þessi fyrirtæki 

starfa í umhverfi þar sem margt getur breyst á skömmum tíma.  

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða mælikvarðar eru mikilvægastir að mati 

stjórnenda fjármálafyrirtækja þegar árangur þeirra er metinn. Til að fá svör við því var 

óskað eftir upplýsingum frá nokkrum fjármálafyrirtækjum varðandi mælikvarða þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar er að draga upp mynd af hvaða mælikvarðar eru mikilvægastir 

innan fjármálafyrirtækja, hvort líkindi eru á milli þeirra og hvað er ólíkt. Leitast verður 

við að draga fram sjónarmið fyrirtækjanna, hver áherslan er hjá hverju og einu fyrirtæki 

þegar kemur að samsetningu árangursmælikvarða. Markmiðið er ekki að alhæfa heldur 

einungis veita innsýn og gefa hugmynd um hvernig íslensk fjármálafyrirtæki leggja mat á 

stöðu sína og hvaða mælikvarðar vega þyngst við það mat.  

1.2. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta og samtals tíu kafla. Í inngangi er greint frá viðfangsefni 

ritgerðarinnar og markmiðum, rannsóknarspurning verkefnisins er sett fram og greint er 

frá því hvernig ritgerðin er byggð upp. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er að finna fræðilega úttekt á viðfangsefninu. Kenningum 

fræðimanna, skilgreiningum á ýmsum hugtökum sem og umfjöllun um það efni sem 

tengist rannsókn verkefnisins eru gerð skil. Meðal annars er fjallað um nokkrar 

skilgreiningar á stefnu, hvernig henni er hríslað og hvað vert er að hafa í huga þegar hún 

er framkvæmd. Fjallað er um árangursstjórnun og hver hugsunin er á bak við 

aðferðafræðina. Þá er fjallað um stefnumiðað árangursmat sem er ein tegund 

árangursstjórnunar, hvað sú aðferðafræði felur í sér og þau verkfæri sem hún býður upp 

á. Lítillega er fjallað um EFQM og Baldrige líkönin en þau byggja meðal annars á 

samanburðarrannsóknum við önnur sambærileg fyrirtæki. Því næst er fjallað um 

árangursmælikvarða og mælingar og mikilvæg atriði sem viðkoma þessum hugtökum. 

Þar á eftir er fjallað um fjármálafyrirtæki, hvernig starfsemi þeirra er háttað og það 

umhverfi sem þau starfa í. Að lokum er samantekt á köflunum á undan. 



 

 

12 

 

Annar hluti ritgerðarinnar er umfjöllun um þá rannsókn sem gerð var á íslenskum 

fjármálafyrirtækjum. Aðferðafræði rannsóknarinnar er kynnt. Fjallað er um hvernig 

gagnaöflun fór fram, þátttakendur kynntir, farið yfir greiningu gagna og hvernig 

rannsóknin var framkvæmd. Einnig verður farið yfir helstu takmarknir sem rannsóknin er 

háð. 

Í þriðja og síðasta hluta er greint frá niðurstöðum út frá þeirri rannsóknarspurningu sem 

sett var fram í upphafi. Niðurstöður frá hverjum og einum þátttakanda eru listaðar upp og 

þær svo dregnar saman og greindar. Í umræðukafla er fjallað um niðurstöðurnar með 

vísan í fræðilegan hluta verkefnisins og að lokum er fjallað um hvaða ályktanir megi 

draga af niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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I. hluti - fræðileg undirstaða 

Í fyrsta hluta þessarar meistararitgerðar er almenn umfjöllun um þau fræði sem tengjast 

stefnu, markmiðum, mati á árangri og árangursmælikvörðum. Eitt er að setja raunhæf 

markmið og annað að greina hvort þau hafi verið uppfyllt og þeim árangri náð sem 

fyrirfram er talinn ásættanlegur. Fjallað er um kenningar fræðimanna sem og 

skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem tengjast því ferli að marka stefnu, koma henni til 

framkvæmdar og mæla þann árangur sem sóst er eftir. 

2. Stefna  

Stefna er flókið hugtak sem erfitt getur verið að skilgreina. Margir fræðimenn hafa í 

gegnum tíðina lagt sitt lóð á vogarskálarnar til þess að skilgreina hugtakið og 

endurspegla skilgreiningarnar mismunandi sjónarhorn eftir því. Að skilgreina stefnu er 

erfitt, meðal annars vegna þess að hugtakið hefur misjafna merkingu í augum fólks. 

Sumir telja stefnu vera áætlun sem sköpuð sé af stjórnendum til að leiða 

skipulagsheildina inn í framtíðina á meðan aðrir telja stefnu vera aðgerðaáætlun sem fara 

þarf eftir til að komast á þann stað sem þykir æskilegur (Niven, 2006).  

Meðal stjórnenda og fræðimanna er sú skoðun útbreidd að æskilegt sé að skipulagsheildir 

hafi skýra stefnu og eru skoðanir skiptar hvað felist í því (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Stefna getur mótast með ýmsum hætti. Mörg fyrirtæki og stofnanir gera af og til átak í 

stefnumótunarvinnu og er þátttakan yfirleitt takmörkuð við æðstu stjórnendur þótt aðrir 

starfsmenn taki eftir atvikum þátt. Hægt er að fá utanaðkomandi ráðgjafa til að stýra 

stefnumótunarvinnunni eða hluta hennar og stundum á stefnumótun sér stað vegna 

sérstakra aðstæðna (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

2.1. Skilgreining á stefnu 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar skilgreiningar á stefnu, hvernig stefna er 

framkvæmd og hvernig henni er hríslað. 

Fjölmargar skilgreiningar eru á því hvað stefna er. Mintzberg (1987) telur að skoða eigi 

stefnu á fleiri en einn hátt. Að hans mati eru sjónarhornin fimm og nauðsynlegt er að hafa 

þau öll í huga samtímis og gæta að samhenginu á milli þeirra. Sjónarhornin eru oft nefnd 
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P-in fimm en þau eru áætlun (e. plan), kænska (e. ploy), atferlismynstur (e. pattern), 

staðsetning (e. position) og viðhorf (e. perspective).  

Fyrsta sjónarmiðið, áætlun, felur í sér fyrirfram skipulagðar aðgerðir sem miða við 

ákveðnar aðstæður og vísa veginn inn í framtíðina. Áætlun hjálpar til við að komast frá 

einum stað til annars en ekki er alltaf hægt að fylgja áætluninni þar sem margt getur 

komið upp á. Samkvæmt þessu sjónarmiði hefur stefna tvö mikilvæg sérkenni, hún er 

þróuð á meðvitaðan hátt og í sérstökum tilgangi. Annað sjónarmiðið er kænska þar sem 

ætlunin er að gera betur en andstæðingurinn eða samkeppnisaðilinn með því að sjá við 

honum eða yfirspila hann. Til að mynda gæti fyrirtæki hótað að stækka verksmiðju sína 

og auka þannig afkastagetu á ákveðnu sviði, þar með er hótunin sem slík stefnan en ekki 

áætlunin um stækkunina. Þriðja sjónarmiðið er atferlismynstur, mynstur sem er skilyrt í 

hegðun starfsmanna hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Skipulagsheildir skapa 

mynstur sem hægt er að nýta í mótun stefnu til framtíðar. Fjórða sjónarmið Mintzberg er 

staðsetning og þýðir að fyrirtækið er staðsett á ákveðnum stað í umhverfinu og tengir 

saman innri og ytri þætti svo sem þjónustu, viðskiptavini og stöðu á markaði. Fimmta 

sjónarmiðið er viðhorf eða sýn sem endurspeglast í aðferðum skipulagsheilda við 

framkvæmd stefnunnar (Mintzberg, 1987). 

Samkvæmt Daft (2001) er stefna áætlun um að blanda sér (e. interact) í samkeppni ytra 

umhverfis til að ná fram markmiðum skipulagsheildarinnar. Skilgreining Thompson, 

Gamble og Strickland (2001) á stefnu er að hún sé sú áætlun (e. game plan) sem 

stjórnendur nota til að vakta markaðsstöðu sína, laða að og þóknast viðskiptavinum, 

verða yfir í samkeppni, haga framleiðslu sinni og ná fram markmiðum 

skipulagsheildarinnar.  

Samkvæmt Mintzberg, Ahlstrand og Lampel (1998) er stefna áform stjórnenda um að ná 

fram árangri sem samræmist framtíðarsýn og markmiðum skipulagsheildarinnar. Michael 

Porter (1996) telur að kjarni stefnu sé vilji til að haga starfseminni á annan hátt en 

samkeppnisaðilarnir og skapa þannig sérstöðu innan skipulagsheildarinnar. Samkvæmt 

Lynch (2003) er stefna skilgreining á tilgangi skipulagsheildar og hvaða leiðir og 

aðgerðir eru valdar til að ná þeim tilgangi. 
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Samkvæmt Snjólfi Ólafssyni (2005) er stefna lýsing á þeim árangri sem stefnt er að og 

hvernig honum skuli náð. Í skilgreiningum fræðimanna er í sumum tilvikum 

megináherslan lögð á árangurinn og í öðrum á leiðirnar, þ.e. hvernig árangrinum skuli 

náð. Þessi skilgreining tekur mið af bæði leiðunum og markmiðunum þar sem árangurinn 

er markmiðið og lýsingin á því hvernig árangrinum skuli náð er jafnframt lýsing á 

leiðinni. 

Stefna þjónar í grundvallaratriðum tveimur hagsmunahópum en á ólíkan hátt. Fyrri 

hópurinn, ytri hópurinn, er hluthafar og aðrir hagsmunaaðilar. Síðari hópurinn, innri 

hópurinn, er stjórnendur og aðrir starfsmenn fyrirtækisins. Gagnvart ytri hópnum þjónar 

stefna gjarnan þeim tilgangi að upplýsa um starfsemi skipulagsheildarinnar og árangur 

jafnframt því að auka tiltrú. Framkvæmd stefnu hefur lítið með þennan hóp að gera og oft 

er takmörkuð áhersla lögð á hann. Gagnvart innri hópnum telur Grant að stefna þjóni 

þrenns konar tilgangi. Í fyrsta lagi að stefna sé stuðningur við ákvarðanir sem eru teknar 

innan skipulagsheildarinnar og stuðli þá að því að þær séu samræmdar innbyrðis. Í öðru 

lagi að miðla upplýsingum um áherslur stjórnenda til annarra starfsmanna og í þriðja lagi 

að setja fram hvetjandi markmið sem efla starfsmenn og hvetja til dáða (Snjólfur 

Ólafsson, 2005, Grant, 2002).  

Þegar talað er um heildarstefnu (e.corporate strategy) skipulagsheildar er átt við stefnu 

varðandi alla starfsemina og mætti því tala um æðstu stefnu. Stórar skipulagsheildir hafa 

margar sett sér stefnu varðandi ýmsa þætti starfseminnar og mætti þar nefna 

starfsmannastefnu, þjónustustefnu og svo framvegis. Einnig má skilgreina stefnu fyrir 

hluta starfseminnar eins og til dæmis ákveðin svið og þegar starfsemin er greind í nokkur 

lög geta verið enn fleiri stefnur, svokallaðar undirstefnur, sem væru til dæmis fyrir 

deildir. Í fæstum tilvikum er æðsta stefnan mjög leiðbeinandi fyrir einstaka starfsmenn 

og því þarf oft undirstefnur til að koma stefnunni á framfæri til starfsmanna (Snjólfur 

Ólafsson, 2005). 

2.2. Framkvæmd stefnu  

Framkvæmd stefnu er krefjandi og tímafrekur þáttur í stefnumiðaðri stjórnun (e. strategic 

management). Að framkvæma stefnu og ná árangri reynir á getu stjórnenda til að leiða 

fram breytingar í skipulagsheildinni og til að hvetja starfsmenn, byggja upp og styrkja 
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getu og hæfni skipulagsheildarinnar. Enn fremur þarf að skapa stuðning við stefnuna og 

ná fram markmiðum skipulagsheildarinnar (Thompson, Gamble og Strickland, 2001). 

Ein af forsendum þess að unnt sé að framkvæma stefnu á markvissan hátt er að hún sé 

skýr en það nægir þó ekki eitt og sér (Snjólfur Ólafsson, 2005). Lykillinn að árangursríkri 

framkvæmd á stefnu er að starfsmenn skipulagsheildarinnar skilji stefnuna og enn fremur 

það mikilvæga og flókna ferli þar sem óáþreifanlegum eignum er umbreytt í mælanlega 

útkomu (Kaplan og Norton, 2000). Samkvæmt Niven (2006) er framkvæmd stefnu háð 

þremur skilyrðum. Í fyrsta lagi þarf að vera skýrt hver markmið skipulagsheildarinnar 

eru, í öðru lagi þarf að þróa árangursmælikvarða sem endurspegla stefnuna og í þriðja 

lagi þarf að halda vel utan um verkefnin þar sem aðgerðirnar eru leiðirnar að 

markmiðunum. 

Samkeppni hefur aukist á undanförnum árum og mikilvægi þess að framkvæma stefnu 

hefur vaxið samfara því. Rannsókn, sem gerð var árið 1999, leiddi í ljós að 70% af 

mistökum (e. failures) yfirmanna (CEO‘s) voru ekki afleiðing lélegrar stefnu heldur 

vegna vangetu (e. inability) þeirra við framkvæmd hennar. Einnig hafa rannsóknir sýnt 

að einungis 63% af fjárhagslegum markmiðum, sem skipulagsheildir setja sér, nást fram 

(Niven, 2006). 

Að framkvæma stefnu á árangursríkan hátt getur reynst vandasamt verk. Kaplan og 

Norton telja að fjórar ástæður séu fyrir því að framkvæmd stefnu skili ekki tilætluðum 

árangri. Í fyrsta lagi eru það hindranir varðandi framtíðarsýn (e. vision barrier) en þá veit 

meirihluti starfsfólksins ekki hvernig það getur stutt við stefnuna og veit jafnvel ekki 

hver hún er. Yfirlýst stefna þarf að vera starfsmönnum ljós þar sem virðið myndast oft að 

miklu leyti út frá óáþreifanlegum eignum eins og til dæmis þekkingu, samböndum og 

ríkjandi menningu innan skipulagsheildarinnar. Í öðru lagi eru það hindranir varðandi 

mannauðinn (e. people barrier) en margar skipulagsheildir hanna sín eigin hvatakerfi þar 

sem hvatinn er tengdur við skammtíma fjárhagsleg markmið eins og 

ársfjórðungsuppgjör. Þegar hvatinn er tengdur við slík viðmið ræður eigin hagur 

starfsmanna oft miklu og kemur það niður á langtíma virðissköpun fyrir 

skipulagsheildina. Þriðja hindrunin varðar auðlindir skipulagsheildarinnar (e. resource 

barrier) og felst vandinn í því að skipulagsheildir vinna ekki fjárhagsáætlanir í samræmi 

við yfirlýsta stefnu. Þættir er varða mannauð og fjármál eru yfirleitt samræmdir við 
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skammtíma fjárhagsleg markmið en ekki stefnuna sem er hugsuð til lengri tíma. Í fjórða 

lagi eru það stjórnunarhindranir (e. management barrier) en þá er lítil áhersla lögð á 

stefnu skipulagsheildarinnar, skilningur er hvorki dýpkaður á undirliggjandi þáttum sem 

skapa virði né á þeim atriðum sem geta verið eyðileggjandi (Niven, 2006). 

2.3. Hríslun stefnu 

Stefna getur haft mun meiri áhrif ef hún er útfærð og skilgreind nánar. Með því að hrísla 

stefnunni (e. cascading strategy) er æðsta stefna skipulagsheildarinnar einfölduð og gerð 

skýrari fyrir almennum starfsmönnum. Með hríslun er gerð nákvæm lýsing á því hvernig 

fyrirtækið ætlar að ná þeim árangri sem þykir ásættanlegur. Oft er meginstefnan lítið 

útfærð og nær því ekki tilætluðum árangri en með því að brjóta stefnuna niður í smærri 

einingar og notast við undirstefnur næst skilvirkari árangur þar sem hver undirstefna er 

ítarlega útskýrð. Undirstefnan byggist þannig á æðstu stefnunni og má segja að hún sé 

liður í að framkvæma æðstu stefnuna (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

2.4. Markmið  

Þorkell Sigurlaugarson (1994) skilgreinir markmið sem árangur, yfirleitt mælanlegan, á 

ýmsum sviðum sem starfsmenn eða skipulagsheildin í heild ætlar að ná á einhverjum 

tíma. 

Samkvæmt Daft (2000) eru markmið tvenns konar, aðalmarkmið (e. official goals) og 

undirmarkmið (e. operative goals). Aðalmarkmið eru yfirleitt fá og almenns eðlis. 

Aðalmarkmið er skilgreining á umfangi (e. business scope) og hlutverki 

skipulagsheildarinnar og þeim afrakstri (e. outcome) sem sóst er eftir. Aðalmarkmið 

skilgreina oftast starfsemi skipulagsheildarinnar og beinast að gildum, mörkuðum og 

viðskiptavinum sem aðgreina skipulagsheildina frá öðrum. Undirmarkmið leggja áherslu 

á þá útkomu sem sóst er eftir í gegnum starfsemina og útskýra hvað skipulagsheildinni er 

ætlað að gera. Undirmarkmið skilgreina mælanlega útkomu og eru oft til skamms tíma. 

Þau eru jafnframt færri og nákvæmari. Enn fremur segir Daft að stjórnendur þurfi að 

velja sér markmið fyrir viðkomandi einingar/svið skipulagsheildar og að hæfni til þess að 

taka þær ákvarðanir geti haft mikil áhrif á árangur skipulagsheildarinnar (Daft, 2000). 
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Samkvæmt Kreitner (2003) er markmið skuldbinding (e. commitment) um að ná fram 

mælanlegum árangri innan ákveðins tímabils. Markmið ættu að vera framkvæmanleg 

samkvæmt skilgreiningu sinni. Ef að markmið eiga að virka og vera nytsamleg þurfa þau 

bæði að vera raunhæf (e. real) og framkvæmanleg (e. realizable).  

Samkvæmt Kreitner (2003) er markmiðssetning (e. goal setting) það ferli (e. process) að 

bæta árangur með því að setja takmörk (e. objectives), tímamörk (e. deadlines) eða 

gæðastaðla (e. quality standards). Markmiðssetning fjallar um þann árangur sem 

skipulagsheild sækist eftir á þeim vettvangi sem mótast af stefnu hennar. Meðal annars er 

um að ræða langtímamarkmið um arðsemi, vöxt, fjölhæfingu í rekstri, nýjar vörur og 

nýja markaði og verða þau að byggjast á aðalmarkmiðum skipulagsheildarinnar. Þarna 

reynir á hæfileika stjórnenda, að setja sér krefjandi en raunhæf markmið sem jafnframt 

þurfa að vera mælanleg. Þau verða að vera í samræmi við önnur markmið sem sett eru 

(Þorkell Sigurlaugarson, 1994).  

Í ofangreindum kafla hefur nokkrum skilgreiningum fræðimanna á hugtakinu stefnu verið 

gerð skil og reynt að draga fram hver kjarninn er á bak við hugtakið. Þótt skilgreiningar 

stefnu séu mýmargar snúast þær margar um einhvers konar áætlanir eða áform sem 

skipulagsheildir tileinka sér til að ná fram markmiðum sínum. Árangursrík framkvæmd á 

stefnu er háð nokkrum skilyrðum, meðal annars að stefnan sé skýr og vel sett fram. Til að 

koma stefnu betur á framfæri til allra hlutaðeigandi aðila er hægt að hrísla henni um 

skipulagsheildina en með hríslun stefnu er æðsta stefnan útfærð þannig að í henni felist 

nokkuð nákvæm lýsing á því hvernig skipulagsheild ætlar að ná ásættanlegum árangri. 

Skipulagsheildir setja sér markmið sem eiga að gefa mælanlega niðurstöðu innan 

ákveðins tíma og þar reynir á getu stjórnenda til að setja góð og raunhæf markmið sem 

jafnframt eru árangursrík. 
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3. Árangursstjórnun 

Ýmsar stjórnunaraðferðir hafa rutt sér til rúms á undanförnum áratugum, þar með talin 

árangursstjórnun. Í þessum kafla verður árangursstjórnun skilgreind, hvað hún felur í sér 

og hverjir hornsteinar hennar eru. 

3.1. Hvað er árangursstjórnun? 

Samkvæmt Verweire og Van den Berghe (2006) er árangursstjórnun ferli sem hjálpar 

skipulagsheildum að móta, framkvæma og breyta stefnu sinni í þeim tilgangi að þóknast 

hagsmunaaðilum. Mikilvægt sjónarmið árangursstjórnunar er að setja markmið, þróa 

áætlun og setja það fram sem viðmið fyrir aðgerðir. Árangursstjórnun snýst einnig um að 

skapa hollustu og hvatningu til að mæta settum markmiðum. Miðlun upplýsinga skiptir 

miklu máli í þessu ferli og má segja að árangursstjórnun snúist um miklu meira en 

einungis að mæla árangur. 

Dransfield (2000) skilgreinir árangursstjórnun sem ferli sem miðar að því að ná fram því 

besta hjá einstaklingum, hópum og skipulagsheildinni. Árangursrík árangursstjórnun 

felur í sér að ná fram sameiginlegum skilningi á því sem þarf að framkvæma (e. achieve) 

og síðan að stjórna (e. manage) og efla (e. develop) mannauðinn á þann hátt að það 

auðveldi að sameiginleg markmið (e. objectives) náist fram. 

Samkvæmt Cascio (2003) er árangursstjórnun hluti af stöðugu ferli sem felur í sér að 

bæta árangur yfir ákveðið tímabil og krefst daglegrar athygli. Árangursstjórnun krefst 

vilja (e. willingness) og skuldbindingar (e. commitment) til að beina athyglinni að því að 

bæta árangur einstaklinga eða hópa. Líkja má árangursstjórnun við áttavita sem veitir 

upplýsingar um það misræmi sem er á milli núverandi staðsetningar skipulagsheildar og 

þeirrar sem hún vill vera staðsett á. Þegar árangursstjórnun er beitt (e. practiced) verða 

stjórnendur að veita tímanlega endurgjöf á árangur og beina athygli allra að æðsta 

markmiðinu (e. ultimate goal). Í víðri merkingu krefst árangursstjórnun þess að þrennt sé 

gert vel: að skilgreina árangur (e. define performance), að auðvelda árangur (e. facilitate 

performance) og að hvetja til árangurs (e. encourage performance). 
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Samkvæmt Leifi Eysteinssyni (1999) er árangursstjórnun fagleg stjórnun þar sem 

markmið eru skýr og stuðst er við mælingar. Athyglinni er beint að endanlegum árangri 

og skilvirkustu leiða er leitað til að hámarka hann. Þegar árangursstjórnun er beitt tengja 

stjórnendur saman áætlanagerð, gæðastjórnun, fjármálastjórnun, árangursmælingar og 

árangursmat. Þá telur hann að árangursstjórnun feli í sér hvatningu til að taka upp og þróa 

nýjungar í þeim tilgangi að bæta árangur. 

Samkvæmt nefnd sem fjármálaráðherra skipaði árið 1996 er árangursstjórnun samansafn 

stjórnendaaðferða sem styðja hver við aðra og stuðla að betri árangri. Árangursstjórnun 

er ekki stjórnunarkenning en hún byggist á ákveðinni heildarhugsun. Í því felst að 

stjórnendur hugi að samhengi og gæti samræmis. Hornsteinar árangursstjórnunar eru skýr 

markmið, kerfisbundnar mælingar og eftirfylgni (Fjármálaráðuneytið, 2004). 

3.2. Hornsteinar árangursstjórnunar 

Þegar árangur er skilgreindur er mikilvægt að horfa á hlutina í samhengi og sjá 

heildarmyndina í stað þess að horfa á þá út frá þröngu sjónarhorni eða eigin hagsmunum. 

Árangursstjórnun byggist á þeirri hugmynd að stjórnun sé ferli og að í öllum rekstri sé 

um að ræða orsakasamhengi sem stjórnendur geti haft áhrif á. Samkvæmt þessu er 

árangur háður markvissum aðgerðum en ekki tilviljunum. Mynd 1 sýnir hornsteina 

árangursstjórnunar (Fjármálaráðuneytið, 2004). 
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Mynd 1. Hornsteinar árangursstjórnunar (Fjármálaráðuneytið, 2004). 

Stefna þarf að vera skýr og nauðsynlegt er að til sé útfærð stefna með skýrum 

markmiðum fyrir skipulagsheildina. Velja þarf mælikvarða og gera kerfisbundnar 

mælingar sem veita yfirsýn yfir starfsemina og gagnast við að sannreyna tilgátur um 

orsakasamhengi og fylgni. Að lokum þarf að fylgja eftir því sem stefnt er að og festa góð 

vinnubrögð í sessi. Þetta er kerfisbundið ferli sem þarf að endurtaka og leiðir til aukinnar 

þekkingar á starfsemi skipulagsheildarinnar (Fjármálaráðuneytið, 2004). 

Rætt hefur verið um árangursstjórnun og nokkrar skilgreiningar á hugtakinu hafa verið 

dregnar fram, hvað hún felur í sér og hvert inntak hennar er. Hornsteinar 

árangursstjórnunar eru skýr stefna, kerfisbundnar mælingar og eftirfylgni.  
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4. Mat á árangri 

Árangri er stundum lýst sem framtíðarsýn eða markmiðum (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Margar skipulagsheildir mæla hjá sér árangur í þeim tilgangi að fá endurgjöf á starfsemi 

sína. Notast má við mælingar til að finna út hvar bæta megi árangur, hvenær árangurinn 

er ásættanlegur og hvenær hann er það ekki. Að þróa árangursmælikvarða sem henta 

skipulagsheild er vandasamt verk sem ekki er gert í flýti og ættu mælikvarðarnir að 

endurspegla markmið og stefnu skipulagsheildarinnar.  

Í þessum kafla verður fjallað um stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) sem 

er þekkt árangursstjórnunarkerfi og hafa fjöldamargar skipulagsheildir um allan heim 

tileinkað sér þá aðferðafræði með góðum árangri (Niven, 2006). Einnig verður lítillega 

fjallað um Baldrige og EFQM líkönin sem eru sjálfsmatslíkön og má líta á þau sem 

árangursmatskerfi fremur en árangursstjórnunarkerfi. Þessi líkön eiga það meðal annars 

sammerkt með stefnumiðuðu árangursmati að áhersla er lögð á fjölbreytni í 

mælikvörðum, að markmið séu skýr og árangursmælikvarðar sem passa við viðkomandi 

skipulagsheild séu skilgreindir. 

4.1. Stefnumiðað árangursmat  

Stefnumiðað árangursmat er aðferðafræði sem var sett fram af dr. Robert Kaplan og dr. 

David Norton árið 1992. Aðferðafræðin er ein leið til að lýsa stefnu og auðvelda það að 

hrinda henni í framkvæmd (Snjólfur Ólafsson, 2005). Stefnumiðað árangursmat er ein 

tegund af árangursstjórnun þar sem unnið er skipulega með árangursmælikvarða og 

árangur bættur með skilvirkum hætti. Hér á eftir verður fjallað nánar um stefnumiðað 

árangursmat og þau verkfæri, skorkort (e. scorecard) og stefnukort (e. strategy map), 

sem aðferðafræðin býður upp á.  

4.1.1. Hvað er stefnumiðað árangursmat? 

Samkvæmt Niven (2006) mætti lýsa stefnumiðuðu árangursmati sem vali á mælikvörðum 

sem dregnir eru fram út frá stefnu skipulagsheildarinnar en fyrst og fremst sé 

stefnumiðað árangursmat í senn; stjórntæki (e. strategic management system), 

samskiptatæki (e. communication system) og mælingakerfi (e. measurement system).  
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Í grunninn snýst aðferðafræðin um að gera stefnu skipulagsheilda skýrari og koma henni 

markvisst á framfæri til starfsmanna með skorkortum og stefnukortum. Markmið 

fyrirtækisins eru skilgreind og hvaða mælikvarða á að nota til að meta árangurinn. Það 

safn mælikvarða ásamt niðurstöðum sem þeir gefa er kallað skorkort og á safnið að vera í 

jafnvægi og endurspegla stefnuna (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Upphaflega settu Kaplan og Norton aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats fram með 

áherslu á árangursmælikvarða og mælingar en síður á stefnu skipulagsheilda. Lagt var 

upp með þá forsendu að ofuráhersla á fjárhagslega mælikvarða (e. financial measures) 

væri orsök þess að skipulagsheildir næðu ekki ásættanlegum árangri. Slíkir mælikvarðar 

væru til þess fallnir að ýta undir að skipulagsheildir fórnuðu verðmætasköpun til lengri 

tíma litið í því skyni að bæta frammistöðu til skamms tíma. Stefnumiðað árangursmat var 

því sett fram sem blanda af hefðbundnum fjárhagslegum mælikvörðum að viðbættum 

mælikvörðum sem gefa áttu vísbendingar um framtíðina. En hvaða mælikvarðar voru 

heppilegir til að meta árangur framtíðarinnar? Ef fjárhagslegir mælikvarðar leiddu til þess 

að fyrirtæki gerðu ranga hluti, hvaða mælikvarðar myndu hvetja til réttra aðgerða? Þeirra 

svar fólst í að mæla stefnu skipulagsheildarinnar. Þannig ættu öll markmið og 

mælikvarðar á skorkorti, fjárhagslegir sem ófjárhagslegir, að vera dregnir fram í gegnum 

framtíðarsýn og stefnu. Þannig varð stefnumiðað árangursmat fljótt að tæki til að stjórna 

stefnu skipulagsheilda (Kaplan og Norton, 2001). 

4.1.2. Fjórar víddir 

Upp úr 1980 voru stjórnendur fyrirtækja sannfærðir um að fjárhagslegir mælikvarðar (e. 

financial measures) gerðu þeim ekki kleift að stjórna skipulagsheildum með nægilega 

árangursríkum hætti og vildu því skipta. þeim út fyrir mælikvarða sem tengdust 

starfseminni meira (e. operational measures). Kaplan og Norton (1992) töldu hins vegar 

að stjórnendur ættu að blanda þessu tvennu saman og felur aðferðafræði stefnumiðaðs 

árangursmats í sér að horft er á skipulagsheildina út frá fjórum víddum sem hver um sig 

inniheldur lykilárangursmælikvarða. Víddirnar eru fjármálavídd (e. financial 

perspective), viðskiptavinavídd (e. customer perspective), lærdómsvídd (e. innovation 

and learning perspective) og ferlavídd (e. internal business perspective).  
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Víddirnar þjóna þeim tilgangi að auðvelda yfirsýn yfir mikilvægustu mælikvarðana í 

skipulagsheild. Vídd gefur til kynna út frá hvaða meginþáttum skipulagsheild ákveður að 

horfa á reksturinn, þ.e. hvar mesta verðmætasköpunin á sér stað. Víddirnar geta verið 

eins margar og stjórnendur vilja en algengast er að horft sé á skipulagsheildina út frá 

þessum fjórum víddum. Yfirleitt eru nokkur markmið fyrir hverja vídd, tvö til sex 

markmið eru algeng. Algengast er að nota einn eða tvo mælikvarða fyrir hvert markmið 

en stundum eru þó fleiri notaðir (Kaplan og Norton, 2001, Niven, 2006). 

Stefnumiðað árangursmat tengir saman árangursmælikvarða og leitast við að svara 

fjórum grunnspurningum: Hvernig sjá viðskiptavinir skipulagsheildina? Hvar skarar 

skipulagsheildin framúr? Getur skipulagsheildin haldið áfram að bæta árangur og skapa 

virði? Og hvernig lítur skipulagsheildin út í augum hluthafa? (Kaplan og Norton, 1992). 

Mynd 2 sýnir hvernig stefnumiðað árangursmat tengir saman víddirnar og þá mælikvarða 

sem tilheyra hverri og einni vídd ásamt því að gefa upplýsingar um þær fjórar 

grunnspurningar sem settar voru fram.  

 

Mynd 2. Stefnumiðað árangursmat tengir saman árangursmælikvarða (Kaplan og Norton, 1992). 
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4.1.3. Stefnukort 

Stefnumiðað árangursmat býður upp á tvö verkfæri til að lýsa stefnu skipulagsheilda. 

Annars vegar skorkort þar sem fram koma þeir mælikvarðar sem fyrirtækið notast við 

ásamt viðmiði og aðgerðaáætlun og hins vegar stefnukort þar sem stefnan er sett fram í 

hverri vídd fyrir sig. Þegar stefnu- og skorkort eru gerð er nauðsynlegt að ákvarða hve 

margar og hvaða víddir eru viðeigandi fyrir fyrirtækið (Niven, 2006). 

Samkvæmt Niven (2006) er stefnukort myndræn framsetning á þeim markmiðum sem 

þarf að ná fram í hverri vídd fyrir sig til þess að framkvæma stefnuna á árangursríkan 

hátt. Það er hefðbundið að víddirnar séu fjórar en þær geta þó verið fleiri eða færri. 

Stefnukorti er ætlað að lýsa stefnu skipulagsheildar með því að sýna meginatriði 

stefnunnar, meginmarkmið eru skilgreind og orsakasambandi milli þeirra er lýst með til 

þess gerðum örvum (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

Eitt af því sem einkennir stefnukort, sem sett voru fram af Kaplan og Norton, eru 

víddirnar fjórar: fjármálavídd, lærdómsvídd, viðskiptavinavídd og ferlavídd. Í ritgerðinni 

hefur áður verið fjallað um víddirnar svo því verður sleppt hér. Stefnukort stefnumiðaðs 

árangursmats sýna á afdráttarlausan hátt aðalatriði stefnunnar. Venjulega eru æðstu 

markmið skipulagsheildarinnar höfð efst á kortinu og síðan koma undirmarkmið og 

árangursþættir. Atriðin eru tengd innbyrðis með örvum og þýða þær að það markmið sem 

þær vísa frá stuðlar að því markmiði sem örvarnar vísa á. Að mörgu leyti getur útfærsla 

stefnukorta verið afar breytileg (Kaplan og Norton, 2001, Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Um árabil hefur stefnu skipulagsheilda fyrst og fremst verið lýst með orðum. Þegar ekki 

á að lýsa stefnunni ítarlega eða tengja daglegar aðgerðir starfsmanna við hana getur sú 

aðferð hentað vel. Ef lýsa á stefnu það ítarlega að sú lýsing hafi veruleg áhrif á störf 

einstaklinga í skipulagsheildinni er heppilegra að grípa til annarra aðferða. Með 

stefnukortum er hægt að lýsa stefnu á annan og betri hátt. Ef stefnan er flókin má segja 

að stefnukort séu eina verkfærið sem er sérstaklega hentugt til að lýsa henni á djúpan og 

skilvirkan hátt (Snjólfur Ólafsson, 2005). Mynd 3 er dæmi um stefnukort þar sem notast 

er við fjórar víddir eins og einkennir stefnukort Kaplan og Norton. Örvarnar á myndinni 

sýna orsakasamhengi á milli markmiða, bæði innan sömu víddar og annarra. Eitt 
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markmið getur þannig haft áhrif á fleiri en eitt markmið. Fjöldi markmiða innan víddanna 

getur einnig verið breytilegur (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

 

Mynd 3. Dæmi um stefnukort. 

4.1.4. Skorkort 

Á skorkorti eru sett fram markmið sem koma fram á stefnukortinu. Einnig geta 

markmiðin verið tengd atriðum sem koma fram á stefnukortinu. Hvert markmið getur 

haft einn eða fleiri mælikvarða og segja þeir til um hvernig gengur að ná markmiðinu. 

Það má því segja að mælikvarðarnir séu burðarásar skorkortanna en markmiðin 

undirstaðan (Snjólfur Ólafsson, 2005). 
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Mjög breytilegt er hvaða upplýsingar eru á skorkortum. Hver mælikvarði inniheldur 

upplýsingar. Það er ekki nægjanlegt að hver mælikvarði sé góður heldur þarf heildin að 

vera góð. Skorkort þarf að endurspegla stefnuna fyrir skipulagsheildina og safn 

mælikvarðanna þarf að vera í jafnvægi, meðal annars á milli framtíðarvísa (e. lead 

indicators) og fortíðarvísa (e. lag indicators) (Snjólfur Ólafsson, 2005). Mynd 4 sýnir 

skorkort og þau atriði sem oft eru höfð á slíkum kortum. 

 

Mynd 4. Dæmi um dálka á skorkorti (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Það er hefðbundið að hafa víddirnar fjórar, þótt það geti vissulega verið breytilegt, og 

hverri vídd tilheyra markmið, misjafnlega mörg. Markmiðin gegna fyrst og fremst því 

hlutverki að tengja mælikvarðana við stefnuna og árangur. Mælikvarðarnir á skorkortum 

eru mjög fjölbreyttir og í hverju tilviki þarf að finna út hvaða mælikvarðar henta best. 

Mælikvarðarnir gefa svo niðurstöðutölur sem fást með sérstökum mælingum eða 

niðurstöðum úr viðhorfskönnunum. Viðmið er sú niðurstaða sem stefnt er að eða sem 

telst vera góð niðurstaða. Viðmiðið á að virka á tvo vegu, annars vegar sem hvatning og 

hins vegar til að bregðast við ef þau nást ekki. Sum skorkort sýna til dæmis umbóta- eða 

þróunarverkefni sem tengjast tilteknu markmiði eða mælikvarða (Snjólfur Ólafsson, 

2005). 

4.1.5. Hlutverk 

Orðin hlutverk (e. mission), gildi (e. core values), og framtíðarsýn (e. vision ) eru oft 

notuð í vinnu við stefnumótun í nokkuð misjafnri merkingu (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Þessir þættir eru jafnframt túlkaðir í gegnum stefnumiðað árangursmat og samkvæmt 

Niven (2006) eru gildi, framtíðarsýn og hlutverk skipulagsheilda þeir þættir (e. 

components) sem stuðla að því að stefnumiðað árangursmat sé árangursríkt (e. effective) 

ásamt stefnunni. Þeir hafa því mikilvæg (e. vital) tengsl (e. linkage) við stefnumiðað 

árangursmat. 
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Mynd 5 hér að neðan sýnir umrædda þætti og hvernig þeir eru túlkaðir (e. translated) í 

gegnum aðferðafræðina. 

 

Mynd 5. Stefnumiðað árangursmat túlkar hlutverk, gildi, framtíðarsýn og stefnu (Niven, 2006). 

Hlutverk skipulagsheildar skilgreinir megintilgang hennar og svarar þeirri spurningu 

hvers vegna hún sé til. Hún svarar einnig þeirri spurningu hver sé hvati starfsmanna til 

þess að ganga til liðs við skipulagsheildina. Ólíkt stefnu og markmiði, sem geta verið 

framkvæmd á ákveðnu tímabili, er í raun aldrei hægt að uppfylla hlutverk. Hlutverk 

virkar eins og áttaviti fyrir þá vinnu sem þarf að framkvæma, sem sífellt þarf að fylgja en 

verður ekki náð til. Gott er að hugsa sér hlutverk sem leiðarvísi sem leiðbeinir 

skipulagsheildinni (Niven, 2006). 

Skipulagsheildir með hlutverk sem reynst hafa þeim árangursrík hafa nokkur sameiginleg 

einkenni. Þau hvetja til breytinga, jafnvel þótt þau breytist ekki sjálf hvetja þau til 

breytinga innan skipulagsheildarinnar. Þau eru skýr og auðvelt að miðla þeim þannig að 

hagsmunaaðilar skilji vel hvað við er átt. Þau eru hugsuð til langs tíma, á meðan stefna 

og áætlun geta tekið breytingum eiga hlutverk að endast í hundrað ár eða meira (Niven, 

2006). 
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4.1.6. Gildi  

Gildi skipulagsheilda eru sígildar meginreglur sem eru notaðar til viðmiðunar hjá 

skipulagsheildum. Gildi standa fyrir djúpstæðar skoðanir innan skipulagsheildarinnar og 

sýna sig í daglegri hegðun starfsmanna. Gildi er opinber yfirlýsing um hvernig ætlast er 

til að starfsmenn hagi sínum störfum. Collins og Porras telja að skipulagsheild ætti að 

ákveða hvaða gildi eru mikilvægust og hverjum hún vill starfa eftir, óháð umhverfi, 

samkeppnisstöðu eða tískufyrirbrigðum í stefnu (Niven, 2006). 

Engin rétt eða röng gildi eru til, hver skipulagsheild þarf að finna sín megingildi (e.core 

value) sem samanstanda af kjarna starfseminnar og eru mikilvæg þeim sem starfa innan 

skipulagsheildarinnar. Skipulagsheildir hafa tilhneigingu til að hafa fá megingildi sem 

endurspegla kjarna þeirra þar sem of mörg gildi gefa til kynna rugling (e. confusion) á 

milli ríkjandi gilda og rekstursins (e. practices) (Niven, 2006). 

4.1.7. Framtíðarsýn  

Framtíðarsýn er lýsing á einhverju í framtíðinni og hvernig við trúum eða viljum að það 

verði. Framtíðarsýn er skipulagsheildum nauðsynleg og er huglægt mat skipulagsheildar 

á því hvers konar umhverfi og aðstæður muni ríkja til lengri tíma litið og hverjar eru 

lykilforsendur þess að svo megi verða (Þorkell Sigurlaugarson, 1994). 

Samkvæmt Niven (2006) er framtíðarsýn lýsing á því hvert skipulagsheildin er að fara í 

framtíðinni. Hún gefur mynd af því hvar fyrirtækið verður staðsett eftir fimm, tíu eða 

fimmtán ár. Framtíðarsýn ætti ætíð að vera raunhæf og skapa grundvöll fyrir stefnumótun 

fyrir skipulagsheildina og markmiðasetningu. Öflug framtíðarsýn veitir starfsmönnum 

hugrænan ramma (e. mental framework) sem hjálpar til við að gefa mynd af ókominni 

framtíð (Niven, 2006). 

Framtíðarsýnir sem náð hafa tilætluðum árangri hafa nokkur sameiginleg einkenni. Þær 

eru hnitmiðaðar, auðveldar í lestri og einfaldar. Þær höfða til allra hagsmunaaðila, þær 

eru í samræmi við hlutverk og gildi skipulagsheildarinnar, eru sannanlegar, 

framkvæmanlegar og hvetjandi. Svo framtíðarsýn megi vera hvetjandi er nauðsynlegt að 

hún sé skiljanleg (Niven, 2006). Sé framtíðarsýn yfirstjórnar um stefnu skipulagsheildar 

skýr einfaldar það dagleg verkefni. Þá er unnt að meta hvort dagleg viðfangsefni og 
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teknar ákvarðanir falla að þeirri stefnu og þeim markmiðum sem skipulagsheildin hefur 

sett sér (Þorkell Sigurlaugarson, 1994). 

4.2. Malcolm Baldrige gæðaverðlaun 

Önnur aðferðafræði, sem miðar meðal annars við að meta árangur, er Malcolm Baldrige 

gæðaverðlaunin (e. Malcolm Baldrige National Quality Award) sem veitt eru fyrir 

framúrskarandi árangur, bæði til fyrirtækja og stofnana í Bandaríkjunum. Líkanið er 

sjálfsmatslíkan og er útbreitt í Bandaríkjunum. Baldrige stofnunin er óháð 

stjórnarstofnun og byggir hún mat sitt á samanburðarrannsóknum á fyrirtækjum 

(National Institute of Standards and Technology, 2010). 

Upphaf þessara verðlauna má rekja til miðs níunda áratugar síðustu aldar en um það leyti 

tóku leiðtogar Bandaríkjanna að átta sig á því að þarlend fyrirtæki þyrftu að leggja 

áherslu á gæði ef þau ættu að hafa getu til að keppa á ört stækkandi alþjóðlegum 

markaði. Þáverandi viðskiptamálaráðherra, Malcolm Baldrige, var ötull talsmaður þess 

að gæðastjórnun væri lykillinn að velmegun og stöðugleika. Tilgangur lagasetningar árið 

1987 var að stuðla að bættri samkeppnishæfni bandarískra fyrirtækja. Umfang þessara 

laga hefur síðan verið víkkað og nær, frá árinu 1999, til heilbrigðisþjónustu og 

menntastofnana og frá árinu 2005 til fyrirtækja og stofnana sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni. Verðlaununum er meðal annars ætlað að: greina góðan árangur og bera 

kennsl á fyrirmyndir, auka skilning á því hvernig hægt er að nýta góðan árangur sem 

verkfæri í samkeppni, hvetja til samnýtingar á góðri framkvæmd (e. best practices) og 

koma á fót stöðluðu viðmiði fyrir mat á fyrirtækjum (Belohlav, Cook og Heiser, 2004). 

Líkanið byggist upp á sjö þáttum: sex framkvæmdaþáttum og einum árangursþætti. 

Þættirnir eru forysta (e. leadership), stefnumarkandi áætlanagerð (e. strategic planning), 

viðskiptavina- og markaðsáhersla (e. customer and market focus), mælingar, greining og 

þekkingarstjórnun (e. measurement, analysis and knowledge management), áhersla á 

mannauð (e. human resource focus), stjórnun ferla (e. process management) og 

viðskiptaárangur (e. business results) (Belohlav, Cook og Heiser, 2004). Mynd 6 sýnir 

Baldrige líkanið og þá þætti sem það byggist á. 
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Mynd 6. Baldrige líkanið (Baldrige National Quality Program, 2010). 

Forysta skoðar stjórnendur fyrirtækisins og hvernig því er stjórnað. Þarna koma fram 

lagalegar skyldur og hvernig fyrirtækið fullnægir þeim ásamt siðferðislegum og 

þjóðfélagslegum skyldum.  

Stefnumarkandi áætlanagerð skoðar hvernig skipulagsheildin þróar stefnumarkandi 

markmið og aðgerðaáætlanir. Þessi þáttur skoðar einnig hvernig aðgerðaáætlanir og 

markmið eru valin og hvernig þeim er breytt ef aðstæður breytast. Einnig eru 

lykilárangursmælikvarðar skilgreindir og hvernig þeir skuli framkvæmdir.  

Viðskiptavina- og markaðsáhersla skoðar hvernig skipulagsheildin byggir upp sambönd 

við viðskiptavini til lengri tíma litið. Þá er hugað að því hvernig á að byggja upp 

umhverfi sem er viðskiptavinavænt og leggur áherslu á lykilþætti sem leiða til ánægju og 

hollustu viðskiptavina.  

Mælingar, greining og þekkingarstjórnun skoðar hvernig skipulagsheildin mælir, greinir, 

samstillir og bætir upplýsingar um frammistöðu. Þessi þáttur skoðar einnig hvernig 

skipulagsheildin tryggir gæði og hvort gögnin séu aðgengileg.  
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Áhersla á mannauð skoðar hvernig skipulagsheildin stjórnar, þróar og menntar starfsfólk 

sitt í samræmi við hlutverk, stefnu og aðgerðaáætlanir. Þessi þáttur skoðar getu 

skipulagsheildarinnar til þess að meta hæfni starfsfólks og hver afkastagetan þarf að vera. 

Athugað er hvernig hægt er að skapa vinnuumhverfi sem hvetur starfsfólk til að ná 

hámarksárangri.  

Stjórnun ferla skoðar hvernig skipulagsheildin hannar vinnuumhverfið. Hér er einnig 

fylgst með hvernig skipulagsheildin hannar, stjórnar og bætir lykilþætti í þeim tilgangi að 

innleiða nýja ferla til að auka virði viðskiptavina og ná viðvarandi árangri.  

Árangur er eini árangursþáttur líkansins og skoðar heildarárangur og umbætur á öllum 

sviðum skipulagsheildarinnar, þ.e. hjá hinum sex framkvæmdaþáttunum. Þessi þáttur 

skoðar einnig hvernig skipulagsheildin er að standa sig í samanburði við aðrar 

sambærilegar skipulagsheildir í sama geira sem og samkeppnisaðila (National Institute of 

Standards and Technology, 2010). 

4.3. EFQM líkanið 

EFQM (e. European Foundation for Quality Management) var kynnt í byrjun árs 1992 af 

fjórtán fyrirtækjum sem voru leiðandi í Evrópu. Líkanið var þróað til að nota sem 

samhæft mat á fyrirtækjum við útnefningu Evrópsku gæðaverðlaunanna. EFQM líkanið 

er verkfæri til að meta frammistöðu skipulagsheilda, meðal annars með því að gera 

sjálfsmat, nota til samanburðar við önnur fyrirtæki, koma auga á tækifæri til úrbóta, 

koma á sameiginlegum hugsunarhætti og málfari innan skipulagsheildarinnar og nota 

sem grundvöll fyrir stjórnkerfi skipulagsheildar. Líkanið byggist á þeirri forsendu að 

afburðaárangri, ánægju viðskiptavina, ánægju starfsmanna og samfélagslegum árangri 

verði náð fram með forystu sem leiði stefnumörkun, starfsmannastjórnun, samskipti við 

samstarfsaðila og innri þætti og ferli. Skilgreina þarf vel hvern þátt og taka þarf afstöðu 

til undirliða sem vekja spurningar (Agnes og Helgi, 2007). 

Grunngildi líkansins eru átta talsins. Það fyrsta er forysta og stefnufesta (e. leadership 

and constancy of purpose). Þetta gildi felur í sér hæfni leiðtoga til að koma á gildum, 

siðareglum, fyrirtækjamenningu og stjórnunarfyrirkomulagi sem skapar 

skipulagsheildinni sérstöðu og gerir hana eftirsóknarverða fyrir hagsmunaaðila. Á 
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óvissutímum sýna þeir stefnufestu og jafnframt hæfileika til að aðlagast hröðu og 

síbreytilegu umhverfi með því að endurstilla stefnu skipulagsheildarinnar og fá 

starfsmenn til að vera samstiga.  

Annað gildið er árangursmiðun (e. result orientation). Skipulagsheildir sem skara framúr 

mæla og sjá fyrir þarfir og væntingar hagsmunaaðila, vakta reynslu þeirra og upplifun og 

rýna í árangur annarra skipulagsheilda. Upplýsingarnar eru nýttar við að marka og 

innleiða stefnu, markmið, aðgerðir og áætlanir, bæði til skemmri og lengri tíma. 

Þriðja gildið er áhersla á viðskiptavini (e. customer focus). Skipulagsheildir þurfa að 

þekkja og skilja viðskiptavini sína. Skýr áhersla þarf að vera á þarfir og væntingar 

viðskiptavinanna, bæði núverandi og verðandi. Skipulagsheildir þurfa einnig að vera í 

stakk búnar að bregðast við þörfum og væntingum viðskiptavina og þurfa að bregðast 

fljótt við til að mæta breyttum þörfum eða hugsanlega fara framúr þeim. Mikilvægt er að 

vakta reynslu og upplifun af viðskiptavinum og bregðast hratt og markvisst við ef 

eitthvað fer úrskeiðis. 

Fjórða gildið er stjórnun með ferlum og staðreyndum (e. management by processes and 

facts). Skipulagsheildir hafa virkt stjórnkerfi sem byggir á þörfum og væntingum 

hagsmunaaðila og er hannað til að uppfylla þær. Ákvarðanir eru byggðar á áreiðanlegum 

upplýsingum sem endurspegla bæði núverandi og áætlaðan árangur, þarfir 

hagsmunaaðila, væntingar og reynslu sem og árangur annarra skipulagsheilda. Áhætta er 

svo greind út frá skýrum árangursmælikvörðum og henni stjórnað á skilvirkan hátt. 

Fimmta gildið er þróun og þátttaka starfsmanna (e. people development and 

involvement). Starfsmenn eru mikilvæg auðlind og nauðsynlegt fyrir skipulagsheildir að 

efla og ýta undir starfsþróun. Með því að búa starfsmenn undir að takast á við breytingar 

í starfseminni eru skipulagsheildir betur í stakk búnar að takast á við breytingar á stefnu, 

markmiðum og áætlanagerðum og auðveldara er að koma þeim í framkvæmd. 

Sjötta gildið er lærdómur, nýsköpun og umbætur (e. continuous learning, innovation and 

improvement). Að skara framúr er að ögra stöðugleika og koma á breytingum með því að 

nýta reynslu við umbætur og nýsköpun. Skipulagsheildir eru í sífelldu lærdómsferli og 



 

 

34 

 

nauðsynlegt er að nýta þann þekkingarauð sem þau búa yfir í viðskiptalegum tilgangi 

eins og við á. 

Sjöunda gildið er þróun samstarfs (e. partnership development). Skipulagsheildir geta 

þróað samstarf við viðskiptavini, samfélagið, birgja eða jafnvel keppinauta og 

grundvallast það af vel skilgreindum og gagnkvæmum ávinningi. Þetta samstarf gerir 

skipulagsheildum kleift að bæta lykilhæfni og færa hagsmunaaðilum aukið virði. 

Áttunda gildið er samfélagsleg ábyrgð (e. corporate social responsibility). Samfélagsleg 

ábyrgð skipulagsheilda kemur fram í gildum þess og er samofin starfseminni. Með 

þátttöku í gagnlegum og hvetjandi verkefnum með samfélaginu eru skipulagsheildir 

líklegri til þess að viðhalda trausti hagsmunaaðila og þannig lágmarka neikvæð áhrif úti í 

samfélaginu (Stjórnvísi, 2010). 

Líkanið byggist upp á níu þáttum og skiptast þeir í fimm framkvæmdaþætti og fjóra 

árangursþætti. Í framkvæmdaþáttunum er skoðað hvaða aðferðir eru notaðar innan 

skipulagsheildarinnar og í árangursþáttunum er afrakstur starfseminnar skoðaður (Agnes 

og Helgi, 2007). Mynd 7 sýnir EFQM líkanið og þá þætti sem það byggist á. 
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Mynd 7. EFQM líkanið (Agnes og Helgi, 2007). 

Rætt hefur verið um stefnumiðað árangursmat, hvað sú aðferðafræði felur í sér og þau 

verkfæri sem hún býður upp á. Aðferðafræðin miðar við að horft sé á skipulagsheild út 

frá fjórum víddum sem hver um sig inniheldur safn mælikvarða sem endurspegla stefnu 

skipulagsheildarinnar. Stefnumiðað árangursmat túlkar hlutverk, gildi og framtíðarsýn 

skipulagsheilda ásamt stefnu þeirra. Aðrar aðferðir hafa verið þróaðar til að meta 

árangur. EFQM og Baldrige gæðalíkönin eru sjálfsmatslíkön þar sem meðal annars er 

byggt á samanburðarrannsóknum við aðrar sambærilegar skipulagsheildir. Þessar 

aðferðir eiga það allar sameiginlegt að áhersla er lögð á að finna árangursmælikvarða 

sem hentar viðkomandi skipulagsheild. 
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5. Árangursmælikvarðar og mælingar  

Samkvæmt Niven (2006) er notast við árangursmælikvarða (e. performance measures) til 

að ákvarða (e. determine) hvort skipulagsheildir séu að ná markmiðum sínum og hvort 

þær séu að færast nær því að framkvæma (e. implement) stefnu sína á árangursríkan hátt. 

Hins vegar getur engin ein skilgreining fært í orð hversu öflugir vel skilgreindir 

árangursmælikvarðar geta reynst skipulagsheildum (Niven, 2006).  

Þróun mælikvarða er mikilvægt og vandasamt verk. Mælikvarðar þurfa að búa yfir 

ákveðnum eiginleikum svo þeir nýtist skipulagsheildinni á sem bestan hátt. Í gegnum 

tíðina hefur verið tilhneiging til að leggja meiri áherslu á fjárhagslega 

árangursmælikvarða en síðasta áratuginn hafa stjórnendur, ráðgjafar og fræðimenn lagt 

áherslu á notkun á ýmsum öðrum mælikvörðum (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

5.1. Skilgreining á árangursmælikvarða 

Samkvæmt Neely, Gregory og Platts (1995) mætti skilgreina árangursmælikvarða sem 

mælieiningu (e. metric) sem er notuð til að mæla magn (e. quantify) afkasta og/eða 

árangur af aðgerð. Samkvæmt þeim mætti því skilgreina árangursmælingakerfi (e. 

performance measurement system) sem safn þeirra mælikvarða sem eru notaðir til þess 

að mæla bæði afköst og árangur af aðgerðum. 

Samkvæmt Niven (2006) eru tvenns konar mælikvarðar til. Annars vegar mælikvarðar 

sem taka mið af fortíðinni og nefnast fortíðarvísar (e. lag indicator) og hins vegar 

mælikvarðar sem taka mið af framtíðinni (e. lead indicators) og nefnast framtíðarvísar. 

Framtíðarvísar mæla það sem leiðir til þess að eitthvað sé framkvæmt og gefa þannig 

vísbendingar um framtíðina. Dæmi um framtíðarvísi er fjarvera starfsmanna og gerir 

fyrirtækinu kleift að grípa til aðgerða sem byggir á útkomu mælikvarðans. Fortíðarvísar 

eru mælikvarðar sem gefa niðurstöður sem gerast í fortíð skipulagsheildarinnar. Dæmi 

um slíkan mælikvarða er arðsemi eigin fjár, mælikvarðinn vísar til athafna sem þegar 

hafa átt sér stað og ómögulegt er að hafa áhrif á. Mikilvægt er að mælikvarði tengist 

stefnunni, sé lýsandi og auðveldi starfsfólki að skilja þau viðmið sem sett eru. Best er að 

hafa mælikvarðana ekki of marga en hafa þá þeim mun betri og vel útfærða. Góður 

mælikvarði býr yfir ákveðnum eiginleikum, hann þarf að tengjast stefnunni, auðvelt þarf 
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að vera að skilja mælikvarðann, hann þarf að gefa tölulegar niðurstöður, mælingar þurfa 

að vera tíðar, mælikvarðinn ætti ekki að vera notaður til að segja til um að verkefni sé 

lokið og hann þarf að hafa jákvæð áhrif á starfsmenn (Niven, 2006).  

Þegar mælikvarðar eru valdir þarf að hafa ákveðin atriði í huga. Mælikvarðarnir ættu 

ekki að vera of margir. Of margir mælikvarðar auka líkur á því að mikilvægar 

niðurstöður tapist. Það er vandasamt verk að velja góða mælikvarða og niðurstöður 

óvandaðra mælikvarða skila ekki þeim ávinningi sem til er ætlast. Niðurstöður 

mælinganna verður að vera hægt að túlka og fyrir þarf að liggja áætlun um hvernig 

brugðist verður við niðurstöðum og þær nýttar til að bæta árangur skipulagsheildarinnar 

(Behn, 2003). 

Ofnotkun fjárhagslegra mælikvarða hefur oft verið gagnrýnd og þá meðal annars vegna 

þess að þeir komi niður á verðmætasköpun til lengri tíma þar sem fjárhagsleg 

skammtímamarkmið hafi meira vægi, þeir nái ekki til allra þrepa (e. levels) 

skipulagsheilda og þeir taki mið af liðnum atburðum. Því hefur gjarnan verið líkt við að 

rýnt sé í baksýnisspegilinn þegar fremur ætti að beina athyglinni fram á við og að því 

hvernig hægt sé að hafa áhrif á árangur og frammistöðu í framtíðinni (Niven, 2006).  

Árangur byggist í auknum mæli á hæfu starfsfólki, tryggum viðskiptavinum, góðum 

upplýsingakerfum og vinnuferlum, stöðugri þróun á vöru og þjónustu og fleiri atriðum 

sem ársreikningar skipulagsheilda birta oft litlar upplýsingar um. Af þeim ástæðum er 

brýnt að nota fleiri mælikvarða en einungis þá sem birtast í ársreikningum (Leifur 

Eysteinsson, 1999). 

5.2. Mælingar 

Samkvæmt Neely, Gregory og Platts (1995) mætti skilgreina árangursmælingu sem það 

ferli að mæla magn (e. quantifying) afkasta (e. efficiency) og árangur (e. effectiveness) af 

aðgerðum. 

Árangursmælingar felast í reglulegri söfnun upplýsinga um árangur af starfsemi. Áður en 

skipulagsheild hefur mælingar verður hún að yfirfara stefnuna og setja sér markmið 

(Leifur Eysteinsson, 1999). Bourne skilgreinir frammistöðumælingar sem það ferli sem 
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metur framvindu í átt að fyrirfram skilgreindum markmiðum. Hægt er að hugsa um 

frammistöðu út frá núverandi árangri og ósk um árangur. Við sérhvert ósamræmi, þar 

sem núverandi árangur er minni en ósk um árangur, verður til svigrúm fyrir umbætur á 

frammistöðu (Agnes og Helgi, 2007). 

Safna verður gögnum nógu reglulega til að þess að hægt sé að fylgjast með framförum og 

nógu tímanlega til þess að gagnsemi þeirra sé enn til staðar þegar á að nota þau. Þannig 

ætti ekki að líða of langur tími frá því að gögnum er safnað og þar til þau eru birt 

(Ríkisendurskoðun, 2003). 

Behn (2003) segir að árangursmælikvarðar verði að vera í samræmi við viðfangsefnið. 

Tilgangur mælinganna þarf að vera réttmætur og jafnframt þurfa þær að vera nákvæmar 

og áreiðanlegar. 

Behn (2003) telur að tilgangur árangursmælinga sé meðal annars að meta (e. evaluate), 

stjórna (e. control), úthluta fjármunum (e. budget), hvetja (e. motivate), efla (e. promote), 

fagna (e. celebrate), draga lærdóm af (e. learn) og bæta (e. improve). Jafnframt segir 

hann að enginn einn mælikvarði muni ná að uppfylla öll þessi skilyrði. Kypcynski og 

Lombardo telja tilgang mælinga meðal annars vera að þekkja góða frammistöðu þegar 

hún á sér stað, bera kennsl á hvaða frammistaða sé æskileg, bera frammistöðu saman við 

aðrar skipulagsheildir og að sýna ábyrgð og byggja upp traust. Hatry bætir við nokkrum 

ástæðum fyrir mælingum, að þær nýtist við að fylgjast með innri og ytri hreyfingum á 

fjármagni (e. budget activities), hjálpi til við að koma auga á vandamál, nýtist við 

stefnumiðaða áætlanagerð og stuðli að umbótum á ýmsum þrepum skipulagsheilda 

(Nicholson-Crotty, Theobald, Nicholson-Crotty, 2006). 

Fræðimenn hafa leitast við að útskýra mismunandi tegundir af mælikvörðum sem 

stjórnendur geta notað í misjöfnun tilgangi. Í greiningu sinni á árangursmælingum fundu 

Berman og Wang tvo almenna flokka árangursmælikvarða, þá sem miða við útkomu eða 

gæði þjónustu og þá sem mæla þætti sem varða afkastagetu (e. workload factors). Þeir 

telja að með því að tileinka sér og innleiða báðar gerðir fáist meiri dýpt í 

árangursmælingar (e. performance measurement) sem eru notaðar (Nicholson-Crotty, 

Theobald, Nicholson-Crotty, 2006). 
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Árangursmælingakerfi leggur áherslu á hlutverk árangursmælikvarða í framkvæmd 

stefnu og leggur áherslu á að taka upp ófjárhagslega mælikvarða sem viðbót við 

hefðbundin fjárhagsleg viðmið (Dossi og Patelli, 1998). Þegar mælikerfi er hannað er 

mikilvægt að forðast að detta í þá gryfju að mæla einungis til að mæla. Leggja þarf 

áherslu á þann lærdóm sem hlýst af reynslunni og breyta hegðun þegar það er viðeigandi. 

Mælingar þurfa að vera tengdar markmiðum, að öðrum kosti minnka líkur á að þær skili 

árangri. Mælingar skal auk þess nota til að draga fram hvað er mikilvægt og af hverju. 

Þær ætti ekki að nota til að refsa, gagnrýna eða stýra fólki. Að auki ættu mælingar 

gjarnan að vera í tengslum við stefnu og viðurkenningu starfsfólks (Agnes og Helgi, 

2007). 

5.3. Vandamál við mælingar  

Neely (2007) nefnir þrjú atriði sem geta hindrað að árangursmælikvarðar séu skilvirkir í 

framkvæmd. Í fyrsta lagi er það tilhneiging til að mæla magn (e. desire to quantify) sem 

getur leitt til þess að of margir árangurmælikvarðar séu í gangi og skilvirkni 

skipulagsheildarinnar minnki. Í öðru lagi geta ófyrirséðar afleiðingar (e. unanticipated 

consequences) komið upp en það eru vandamál sem skapast þegar mælikvarðar, sem 

vinna gegn heildarárangri skipulagsheildarinnar, eru settir í notkun og í þriðja lagi er það 

leitin að hinu rétta jafnvægi (e. the search for balance), þ.e. hvaða þætti 

skipulagsheildarinnar á að mæla. Hluti af þessum vanda liggur í því að fólk lítur gjarnan 

eingöngu á árangursmælingakerfi (e. performance measurement system) sem stjórntæki. 

Önnur leið til að nálgast árangursmælingakerfi er að líta á það sem lærdómskerfi (e. 

learning system) fremur en stjórntæki. Mælingatæki afla gagna sem hægt er að nota til að 

véfengja þær ályktanir sem fólk dregur varðandi starfsemi skipulagsheildarinnar (Neely, 

2007). 

Annar mögulegur vandi sem getur skapast við mælingar er að starfsmenn einbeiti sér að 

því að uppfylla viðmið einstakra árangursmælikvarða á kostnað heildarárangurs 

skipulagsheildarinnar. Slíkt getur meðal annars gerst þegar árangursmælikvarðar eru illa 

skilgreindir (Neely, 2007). 
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5.4. Áreiðanleiki og eftirfylgni 

Allar áreiðanlegar og gildar upplýsingar um frammistöðu (e. performance) gagnast lítið 

ef ekki liggja fyrir skýrar tillögur um hvernig skuli fara með þær upplýsingar eða ef 

upplýsingarnar eru ekki viðeigandi (Behn, 2003). Afar mikilvægt er að mælingar séu 

staðlaðar svo treysta megi því að þær fari alltaf eins fram (Leifur Eysteinsson, 1999). 

Kravchuk og Schack segja að eigi árangursmælingakerfi að halda áfram að vera 

mikilvægt og skipta máli þurfi stjórnendur að gera ráð fyrir breytingum á umhverfinu 

sem og aðstæðum skipulagsheildarinnar þegar ákvarðanir sem liggja að baki 

árangursmælikvörðum eru endurskoðaðar (Behn, 2003). Með því að mæla starfið frá 

nokkrum hliðum og finna eðlilegt jafnvægi milli mælikvarðanna fæst heildarmynd sem 

leggja má til grundvallar þegar skipulagsheild er metin og ákvarðanir teknar (Leifur 

Eysteinsson, 1999). Til þess að upplýsingar um árangur séu gagnlegar þurfa þær að vera 

áreiðanlegar. Allir hagsmunaaðilar, þar með talið starfsfólk og stjórnendur, verða að hafa 

trú á því að upplýsingar um árangur gefi skýra mynd af því sem þær eiga að upplýsa um. 

Upplýsingarnar þurfa einnig að taka tillit til breytinga, þ.e. þær ættu að endurspegla þær 

breytingar sem verða á árangri (Ríkisendurskoðun, 2003). 

Rætt hefur verið um árangursmælikvarða og hvernig þeir eru skilgreindir. Farið var yfir 

hvaða eiginleika mælikvarðar þurfa að hafa til að nýtast skipulagsheildum á sem bestan 

hátt og hvaða atriði þarf að hafa í huga þegar mælikvarðar eru valdir. Þróun 

árangursmælikvarða er vandasamt verkefni sem ekki er gert í flýti. Árangursmælingar 

felast í reglulegri söfnun upplýsinga um árangur af starfsemi og er meðal annars unnið 

með þær til að bæta árangur. Tilgangur mælinga er margvíslegur og hafa margir 

fræðimenn fjallað um með hvaða hætti skipulagsheildir geta nýtt sér 

frammistöðumælingar. Líkt og með mælikvarðana sjálfa þarf að vanda til verka þegar 

mælingar eru gerðar. Niðurstöður mælinga þurfa að vera áreiðanlegar og fylgja þarf eftir 

þeim upplýsingum sem safnað er saman. Mælingar geta veitt skipulagsheildum svigrúm 

til að grípa til aðgerða gefi niðurstöður vísbendingar um að þær séu ekki að ná þeim 

árangri sem stefnt er að. 
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6. Fjármálafyrirtæki 

Fjármálafyrirtæki hafa ýmis einkenni sem aðgreina þau frá öðrum skipulagsheildum. 

Þeirra starfs- og ytra umhverfi er viðkvæmt. Þessum fyrirtækjum eru þrengri skorður 

settar varðandi starfsemi og viðskiptahætti og ýmsar reglur og reglugerðir er varða 

skipulag, stærð, umfang og viðskiptahætti hafa verið innleiddar. Þessar skipulagsheildir 

eru eftirlitsskyldar og fer Fjármálaeftirlit Íslands meðal annars með það hlutverk.  

6.1. Skilgreining á fjármálafyrirtæki 

Fjármálafyrirtæki búa óneitanlega yfir ákveðinni sérstöðu. Samkvæmt lögum nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki eru það fyrirtæki sem geta fengið starfsleyfi sem 

viðskiptabanki, sparisjóður, lánafyrirtæki (fjárfestingabanki), rafeyrisfyrirtæki, 

verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun og rekstrarfélag verðbréfasjóða. Í víðri merkingu eru 

fjármálafyrirtæki hins vegar fyrirtæki þar sem starfsemin er með einum eða öðrum hætti 

bundin þátttöku á fjármálamarkaði. Auk framangreindra fyrirtækja falla hér undir meðal 

annars vátryggingafélög og lífeyrissjóðir sem eru jafnan stórir þátttakendur á 

fjármálamörkuðum (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Fjármálafyrirtæki gegna mörgum ólíkum hlutverkum á fjármálamarkaði. Bankar og 

sparisjóðir eru þannig tengiliðir á milli þeirra sem spara og fjárfesta þar sem þeir taka á 

móti innlögnum frá einstaklingum, fyrirtækjum og opinberum aðilum og lána út fjármagn 

til fjárfesta. Vátryggingafélög taka á móti iðgjöldum til að bregðast við óvæntum 

atburðum í framtíðinni og ávaxta þau iðgjöld til dæmis með kaupum á verðbréfum. 

Lífeyrissjóðir starfa í grunninn á svipaðan hátt og vátryggingafélög og hafa það hlutverk 

að greiða fólki lífeyri þegar starfsævi lýkur. Lífeyrissjóðir þurfa því að ávaxta sitt fé með 

hagsmuni sjóðsfélaga að leiðarljósi (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

6.2. Starfsemi fjármálafyrirtækja 

Bankastarfsemi hefur í dag ýmsar birtingarmyndir en helstu tegundir hennar eru 

viðskiptabankastarfsemi (e. commercial banking), fjárfestingabankastarfsemi (e. 

investment banking), sparisjóðir (e. saving banks), samvinnubankar (e. co-operative 

banks) og húsnæðislánabankar (e. mortgage banks). Viðskiptabankar og sparisjóðir starfa 

á grundvelli laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Um starfsemi sparisjóða gilda ýmsar 
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sérreglur sem er að finna í VIII. kafla laganna. Margvísleg starfsemi er stunduð á vegum 

viðskiptabanka og sparisjóða. Í starfsleyfi þeirra felst heimild til móttöku innlána og 

annarra endurgreiðanlegra fjármuna frá almenningi. Þá hafa þau heimild fyrir 

útlánastarfsemi og starfsemi á sviði fjármögnunarleigu, greiðslumiðlunar, útgáfu og 

umsýslu greiðslumiðla, veitingu ábyrgða og trygginga og viðskipta fyrir eigin reikning 

eða fyrir viðskiptavini. Jafnframt hafa þau leyfi til þátttöku í útboðum verðbréfa og 

þjónustu viðskipta sem tengjast slíkum útboðum. Enn fremur hafa þau heimild til 

ráðgjafar til fyrirtækja um uppbyggingu höfuðstóls, áætlanagerð og skyld mál. Þá hafa 

þau leyfi til ráðgjafar og þjónustu varðandi samruna fyrirtækja og kaup á þeim. Að 

síðustu hafa þau leyfi til peningamiðlunar, stjórnunar og ráðgjafar varðandi samval 

verðbréfa, vörslu og ávöxtunar verðbréfa og upplýsinga um lánstraust (lánshæfi). Stóru 

viðskiptabankarnir á Íslandi eru með mjög breitt starfssvið sem inniheldur flest af 

framangreindu. Sparisjóðir, sér í lagi minni sparisjóðir, takmarka starfsemi sína hins 

vegar oftast við afmarkaða þætti (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Lagaleg umgjörð bankastarfsemi hefur þróast með ólíkum hætti milli landa. Þannig hafa 

efnahagslegir, pólitískir og menningarlegir þættir mótað starfsumhverfi banka. Alhliða 

bankastarfsemi (e. universal banking) hefur rutt sér til rúms á undanförnum árum. Í 

Bandaríkjunum voru viðskiptabankar og fjárfestingabankar lengi aðskilin fyrirtæki en 

lagalegur aðskilnaður viðskiptabanka- og fjárfestingabankastarfsemi hefur almennt ekki 

verið til staðar í Evrópu (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Verðbréfafyrirtæki eru ekki skilgreind með beinum hætti í íslenskum lögum. Samkvæmt 

lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki eru viðskipti og þjónusta með fjármálagerninga 

leyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. Í slíkri starfssemi er falin 

móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum, eignastýring, sölutrygging í tengslum 

við útgáfu eins eða fleiri fjármálagerninga eða markaðssetning slíkrar útgáfu og umsjón 

með útboði verðbréfa. 

Með lögum nr. 129/2007 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 

var skylduaðild að lífeyrissjóðum lögfest. Í lögunum eru lífeyrissjóðir skilgreindir sem 

félag eða stofnun sem veitir viðtöku iðgjaldi til greiðslu lífeyris vegna elli eða örorku til 

æviloka eða andláts. Stjórn lífeyrissjóða á að móta fjárfestingastefnu og ávaxta fé 

sjóðsins með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til 



 

 

43 

 

ávöxtunar og áhættu og er tilgreint í lögunum með hvaða hætti lífeyrissjóðum er heimilt 

að ávaxta fé sitt. Þannig eru sjóðnum settar skorður varðandi hvernig fjárfestingu þeirra 

er háttað og er þeim til dæmis ekki heimilt að fjárfesta í fjárfestingasjóðum sem 

fjármagna sig með lántöku eða skortsölu. 

Lífeyrissjóðirnir eru meðal stærstu fagfjárfesta á Íslandi. Þeir eru stórir fjárfestar í 

hlutabréfum og skuldabréfum á innlendum og erlendum mörkuðum. Lífeyrissjóðirnir eru 

umsvifamiklir þátttakendur á húsnæðislánamarkaðinum sem stórir kaupendur íbúðabréfa 

Íbúðalánasjóðs og með eigin lánveitingum gegn veði í fasteign. Fjármálaeftirlitið hefur 

eftirlit með að starfsemi lífeyrissjóða sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og settra 

reglna (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Vátryggingafélög starfa eftir grundvelli laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi en 

skilgreining á vátryggingu er að einn aðili, vátryggingatakinn, fær gegn gjaldi, 

iðgjaldinu, loforð um að annar aðili, vátryggjandinn, greiði vátryggingatakanum sjálfum 

eða þriðja manni bætur ef tiltekin áhætta verður virk enda taki vátryggjandinn að sér 

fleiri áhættur og jafni þeim niður eftir lögmálum tölfræðinnar.  

Vátryggingar eru eitt form fjárhagslegrar áhættudreifingar. Þar liggur sú hugsun að baki 

að komast hjá eða draga úr tjóni. Einstaklingar og fyrirtæki standa frammi fyrir 

fjölmörgum óvissuþáttum sem geta haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir afkomu þeirra en 

með því að tryggja sig er áhættunni vegna óvæntra atburða dreift. Í vátryggingum felst 

því sá gjörningur að vátryggingataki semur við vátryggjanda/vátryggingafélag um að 

hinn síðarnefndi greiði bætur ef tiltekið atvik gerist eða gerist ekki gegn fyrirfram 

ákveðnu gjaldi (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Vegna eðlis þessara fyrirtækja eru þeim þrengri skorður settar en mörgum öðrum 

fyrirtækjum. Ýmsar lagareglur og reglugerðir hafa verið settar til að tryggja gagnsæi, 

góða framkvæmd og holla viðskiptahætti í þágu þeirra aðila sem hagsmuni hafa af 

starfsemi þeirra. Einnig fara ýmsar eftirlitsstofnanir með málefni þessara fyrirtækja sem á 

að tryggja að þau starfi innan þess ramma sem löggjöfin hefur sett þeim.  

Hjá fjármálafyrirtækjum hafa opinberir aðilar skilgreint eftirfarandi áhættur sem 

lykilþætti: útlánaáhætta, markaðsáhætta og rekstraráhætta. Þessar áhættur eru mældar 
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samkvæmt skilgreiningum í lögum og reglum. Fjármálafyrirtæki framkvæma svokallaða 

ICAAP athugun (e. international capital adequacy appraisal process) sem er innra 

matskerfi fyrir eiginfjárþörf. Það er hlutverk eftirlitsaðila að kanna og meta innra 

matsferli fjármálafyrirtækisins fyrir eiginfjárþörf og traustleika innri stjórnunarferla þar 

sem ICAAP er notað. Hins vegar er það á ábyrgð fjármálafyrirtækjanna að koma á fót 

þessu matsferli (Fjármálaeftirlitið, 2010). 

Fjármálaeftirlit Íslands starfar eftir lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi og er markmið laganna að stuðla að því að fjármálastarfsemi sem lögin 

taka til sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur og samþykktir sem gilda hverju sinni um 

starfsemina. Í lögunum er að finna ítarlega upptalningu á þeirri starfsemi sem er 

eftirlitsskyld og taka þau einnig til eftirlits og annarra verkefna gagnvart einstaklingum 

og lögaðilum sem Fjármálaeftirlitinu er falið að sinna samkvæmt sérlögum. Þegar vafi 

leikur á um hvort starfsemi fellur undir grein þessara laga sker stjórn Fjármálaeftirlitsins 

úr um það. 

6.3. Ytra umhverfi 

Ytra umhverfi skipulagsheilda er oft lýst sem almennu umhverfi og viðskiptaumhverfi. 

Ytra umhverfinu má skipta upp í mismunandi geira og gefa þeir hugmynd um 

tilvistarrými fyrirtækisins, þ.e. það svigrúm sem það hefur til að stunda sín viðskipti og 

skapa ávinning (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Óvissa ræðst meðal annars af því 

hversu margir þættir í umhverfinu skipta máli fyrir rekstrarniðurstöðuna og hvort þessir 

þættir geti eða séu líklegir til að breytast með litlum fyrirvara. Eitt mikilvægasta 

verkefnið í greiningu á ytra umhverfi tiltekins rekstrar er að komast að niðurstöðu um 

helstu drifkrafta í umhverfinu og þá lykilárangursþætti sem skipulagsheildin verður að 

ráða við (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Starfsumhverfi fjármálafyrirtækja hefur tekið miklum breytingum frá haustmánuðum árið 

2008. Þetta endurspeglast meðal annars í því að mesti samdráttur í landsframleiðslu frá 

stofnun lýðveldisins átti sér stað árið 2009 og samdráttur á markaði með erlendri mynt 

var mikill. Íslenska krónan veiktist um 50% frá miðju ári 2008 og fram á mitt ár 2010. 

Mikill fjöldi starfa tapaðist í fjármálaþjónustu og stór hluti starfsemi gömlu bankanna á 

Íslandi fólst í þjónustu til erlendra útibúa og við erlenda lögaðila. Ytra umhverfi var 
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fjármálafyrirtækjum erfitt árið 2009. Stýrivextir Seðlabanka, sem setja vaxtaviðmið, voru 

háir á fyrri hluta árs 2009 sem gerði fjármögnun bankakerfisins dýrari og lítil eftirspurn 

vegna neikvæðra ytri aðstæðna í hagkerfinu og hárra vaxta dró einnig úr arðsemi. Mikil 

verðhækkun varð á fasteignamarkaði á árunum 2004-2008. Fasteignaverð árið 2008 var 

nærri 120% hærra að raunvirði en árið 1994 og árið 2008 hafði mikil eignabóla myndast 

á fasteignamarkaði. Frá árslokum 2008 hefur fasteignaverð lækkað um 35% að raunvirði 

og því ljóst að gæði lánasafna bankanna til einstaklinga hafa rýrnað. Segja má að 

hlutabréfamarkaður á Íslandi hafi nánast horfið í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. 

Samfara því hefur félögum á aðallista Kauphallarinnar fækkað töluvert og hefur velta 

með hlutabréf verið mjög lítil. Hins vegar hefur skuldabréfamarkaður ekki átt eins erfitt 

uppdráttar og má meðal annars rekja það til mikilla vaxtalækkana á árinu 2009 sem 

hvöttu fjárfesta til að festa sér vexti á skuldabréfamarkaði (Bankasýsla ríkisins, 2010). 

Bankar og tryggingafyrirtæki eru með flóknustu og erfiðustu fyrirtækjum að meta, sér í 

lagi fyrir utanaðkomandi aðila. Mikið af upplýsingum er varða starfsemi þessara 

fyrirtækja eru viðkvæmar og þær eru ekki aðgengilegar hverjum sem er. Upplýsingar 

varðandi tímamismun skulda og eigna (e. maturity mismatch) sem og staða 

afskriftareikninga liggja ekki alltaf á lausu og byggja þær því oft á grófri áætlun og lítið 

þarf út af að bera svo mikil skekkja myndist. Starfsemi og eðli þessara fyrirtækja gerir 

það að verkum að mikið getur breyst á stuttum tíma og lykilþættir geta tekið 

stakkaskiptum (Koller, Goedehart, Wessels, 2005).  

Samkvæmt Zenios og Harker (1998) eru fjármálastofnanir (e. financial institutions) félög 

sem eru rekin í hagnaðarskyni og mætti skilgreina árangur þeirra sem meðaltal af 

efnahagslegum árangri sem er mældur með fjárhagslegum mælikvörðum. Zenios og 

Harker (1998) skipta uppsprettu árangurs hjá fjármálastofnunum í þrjá þætti: stefnu (e. 

strategy), framkvæmd stefnu (e. strategy execution) og ytra umhverfi (e. environment). Í 

gegnum stefnuna eru ýmsir þættir ákvarðaðir og nefna þeir fjóra þætti sem þeir telja 

mikilvægasta þegar starfsemi og umfang er skilgreint og markað en þeir eru vöruúrval (e. 

product mix), samsetning viðskiptavina (e. client mix), staðsetning á markaði (e. 

geographical location) og dreifingaleiðir (e. distribution channel). Framkvæmd 

stefnunnar er mikilvægur hlekkur og á þeim vettvangi eru meðal annars teknar 

ákvarðanir í þeim tilgangi að ná markmiðum og settu takmarki. Roth og van der Velde 

rannsökuðu Bank Administration Institute og komust meðal annars að því að ákvarðanir 
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varðandi markaðssetningu, þróun verkferla, skipulag rekstursins og stjórnun mannauðs 

voru mjög tengdar áætlunum bankans um að ná yfirburðum. Ytra umhverfi er svo annar 

þáttur sem hefur áhrif á árangur. Ytra umhverfi fjármálafyrirtækja er síbreytilegt og þar 

skipta máli upplýsingatækni, lög og reglur og ýmsar reglugerðir (Zenios og Harker, 

1998). 

6.3.1. Stjórnarhættir fyrirtækja 

Árið 2004 voru gefnar út leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Megininntak þeirra 

var að fyrirtæki yrðu að sýna aukna ábyrgð í samskiptum sín á milli, við hluthafa, 

viðskiptavini og þjóðfélagið í heild. Hið opinbera stendur frammi fyrir því erfiða 

verkefni að finna jafnvægi annars vegar milli hlutverks síns sem eigandi og hins vegar 

sem valdhafi til reglusetningar. Opinber fyrirtæki þurfa að skapa traust um starfsemi sína 

og stafar það einkum af því að innviðir þeirra eru að mörgu leyti ólíkir innviðum 

einkafyrirtækja. Að þeim kemur fjöldi manns sem sjaldan á sameiginlega hagsmuni eins 

og til dæmis hluthafar einkafyrirtækja (Viðskiptaráð Íslands og fl., 2009). 

Mikilvægi leiðbeininga um stjórnarhætti opinberra fyrirtækja er misjafnt eftir starfsemi 

þeirra. Almennt er viðurkennt að því meira sem þjóðhagslegt vægi fyrirtækja er þeim 

mun mikilvægara er að þau tileinki sér leiðbeiningar af þessu tagi. Hér er átt við opinber 

fyrirtæki sem til að mynda starfa á orku-, samskipta-, flutninga- eða fjármálamarkaði. Í 

dag er hið opinbera ráðandi á fjármálamarkaði og þar sem starfsemi fjármálakerfisins 

byggir að miklu leyti á trausti og trúverðugleika er sértækar leiðbeiningar vegna 

opinberra fjármálafyrirtækja að finna (Viðskiptaráð Íslands og fl., 2009). 

Fjöldi ástæðna er að baki þessara sértæku leiðbeininga. Mælikvarði á mikilvægi 

heilbrigðra stjórnarhátta er til að mynda gagnsæi viðkomandi fyrirtækja. 

Fjármálafyrirtæki eru almennt ógagnsærri en önnur fyrirtæki vegna flókinnar 

uppbyggingar þeirra, viðamikillar starfsemi og talsverðrar rekstraráhættu. Enn fremur 

búa þau við umfangsmikið alþjóðlegt og innlent regluverk sem dregur úr gagnsæi og 

getur haft neikvæð áhrif á skilvirkni stjórnskipulags þeirra. Heilbrigðir stjórnarhættir eru 

ekki einungis til þess fallnir að auka gagnsæi opinberra fjármálafyrirtækja heldur eru þeir 

einnig taldir stuðla að vernd innistæðueigenda, auknu trausti eftirlitsaðila á starfsemi 

fyrirtækjanna og skilvirkari úthlutun fjármagns (Viðskiptaráð Íslands og fl., 2009). 
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Rætt hefur verið um fjármálafyrirtæki en þau eru um margt ólík öðrum fyrirtækjum. 

Þessum fyrirtækjum eru sett strangari starfsskilyrði og ytra umhverfi þeirra getur á mjög 

stuttum tíma tekið miklum breytingum auk þess sem þau eru eftirlitsskyld. Starfsemin 

getur verið afar viðkvæm og ekki þarf mikið út af að bera til að miklar skekkjur myndist í 

rekstrinum. Fjármálafyrirtæki eru í sinni víðtækustu mynd öll fyrirtæki þar sem 

starfsemin er á einn eða annan hátt bundin þátttöku á fjármálamarkaði en oftast er talað 

um banka, sparisjóði, lífeyrissjóði, verðbréfafyrirtæki og tryggingafélög í þessu 

samhengi. Árið 2004 voru gefnar út leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. 

Megininntak þeirra var að fyrirtæki yrðu að sýna aukna ábyrgð í samskiptum sín á milli, 

við hluthafa, viðskiptavini og þjóðfélagið í heild. 
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7. Samantekt á fræðilegum hluta 

Í fyrsta hluta þessarar ritgerðar hefur ýmsum kenningum, skilgreiningum og fræðum 

verið gerð skil. Fjallað var um hugtakið stefnu og reynt draga fram hvað það felur í sér 

fyrir skipulagsheildir. Árangursrík framkvæmd á stefnu er háð nokkrum skilyrðum, 

meðal annars að stefnan sé skýr og vel sett fram. Til að koma stefnu á framfæri til allra 

hlutaðeigandi aðila er hægt að hrísla henni um skipulagsheildina en með hríslun stefnu er 

æðsta stefnan útfærð þannig að í henni felist nokkuð nákvæm lýsing á því hvernig 

skipulagsheildin ætlar að ná þeim árangri sem hún sækist eftir. Markmiðssetning fjallar 

svo um þann árangur sem skipulagsheildin ætlar sér að ná á þeim vettvangi sem hefur 

mótast af stefnu þess. Fjallað var um árangursstjórnun, hvert inntak hennar er og nokkrar 

skilgreiningar á hugtakinu dregnar fram. Hornsteinar árangursstjórnunar eru skýr stefna, 

kerfisbundnar mælingar og eftirfylgni.  

Fjallað var um stefnumiðað árangursmat, sem er ein tegund af árangursstjórnun, hvað sú 

aðferðafræði felur í sér og þau verkfæri sem hún býður upp á. Aðferðafræðin miðar við 

að horft sé á skipulagsheild út frá nokkrum víddum sem hver um sig inniheldur safn 

mælikvarða og eiga þeir að endurspegla stefnu og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. 

Hlutverk, gildi og framtíðarsýn eru þættir sem stuðla að því, ásamt stefnunni, að 

stefnumiðað árangursmat sé árangursríkt. Aðrar aðferðir hafa verið þróaðar til að meta 

árangur. EFQM og Baldrige gæðalíkönin eru sjálfsmatslíkön þar sem meðal annars er 

byggt á samanburðarrannsóknum við aðrar sambærilegar skipulagsheildir.  

Rætt var um árangursmælikvarða og hvernig þeir eru skilgreindir. Farið var yfir hvaða 

eiginleika mælikvarðar þurfa að hafa til að nýtast skipulagsheildum á sem bestan hátt og 

hvaða atriði þarf að hafa í huga þegar mælikvarðar eru valdir. Þróun árangursmælikvarða 

er vandasamt verkefni sem ekki er gert í flýti. Árangursmælingar felast í reglulegri 

söfnun upplýsinga um árangur af starfsemi og er meðal annars unnið með þær til að bæta 

árangur. Tilgangur mælinga er margvíslegur og hafa margir fræðimenn fjallað um með 

hvaða hætti skipulagsheildir geta nýtt sér frammistöðumælingar. Líkt og með 

mælikvarðana sjálfa þarf að vanda til verka þegar mælingar eru gerðar. Niðurstöður 

mælinga þurfa að vera áreiðanlegar og fylgja þarf eftir þeim upplýsingum sem safnað er 

saman. Mælingar geta veitt skipulagsheildum svigrúm til að grípa til aðgerða gefi 

niðurstöður vísbendingar um að þær séu ekki að ná þeim árangri sem stefnt er að.  
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Fjármálafyrirtæki eru að mörgu leyti ólík öðrum fyrirtækjum. Þessum fyrirtækjum eru 

sett strangari starfsskilyrði og ytra umhverfi þeirra getur á mjög stuttum tíma tekið 

miklum breytingum auk þess sem þau eru eftirlitsskyld. Fjármálafyrirtæki eru í sinni 

víðtækustu mynd öll þau fyrirtæki þar sem starfsemin er á einn eða annan hátt bundin 

þátttöku á fjármálamarkaði en oftast er talað um banka, sparisjóði, lífeyrissjóði, 

verðbréfafyrirtæki og tryggingafélög í þessu samhengi. Árið 2004 voru gefnar út 

leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Megininntak þeirra var að fyrirtæki yrðu að 

sýna aukna ábyrgð í samskiptum sín á milli, við hluthafa, viðskiptavini og þjóðfélagið í 

heild. 
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II. hluti  

Í öðrum hluta þessarar ritgerðar verður fjallað um þá rannsókn sem gerð var meðal 

fjármálafyrirtækja á Íslandi. Greint verður frá því hvernig rannsóknin var framkvæmd, 

hvaða fyrirtæki voru skoðuð, hvernig gögnum var safnað og þeim takmörkunum sem 

rannsóknin er háð. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvaða mælikvarðar eru 

mikilvægastir að mati stjórnenda fjármálafyrirtækja þegar árangur þeirra er metinn. 

Jafnframt er ætlunin að draga fram hvað er líkt með mælikvörðum fyrirtækjanna og hvað 

ólíkt. 

8. Rannsóknaraðferð 

Samkvæmt Creswell (2003) er hægt að velja um þrjár rannsóknaraðferðir, eigindlega 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods), megindlega rannsóknaraðferð (e. 

quantitative research methods) og blandaða rannsóknaraðferð (e. mixed research 

methods).  

Megindleg aðferðafræði hefur það að markmiði að mæla og bera saman athafnir, viðhorf 

og einkenni einstaklinga og hópa með tölulegum hætti eins og til dæmis með 

spurningalistum og tilraunum. Gögnum er þannig safnað saman með fyrirfram ákveðnum 

aðferðum sem gefa töluleg gögn (Creswell, 2003). 

Eigindlega aðferðafræði má rekja til hugmynda og kenninga þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Athafnir fólks eru útskýrðar með því að 

afla gagna um hvaða merkingu það leggur í aðstæður sínar og reynslu. Eigindlegar 

rannsóknir beinast að því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og 

aðstæður. Ýmsum aðferðum er beitt til að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og 

upplifun. Tilgangur slíkra rannsókna er ekki að fá tölulegan samanburð heldur að þróa 

ákveðin hugtök eða mynstur (Creswell, 2003). 

Blönduð rannsóknaraðferð byggir á því að rannsakandi byggir upp fullyrðingar (e. claim) 

á þekkingu og hagnýtum undirstöðum. Þessi aðferð blandar saman einkennum 

eigindlegra og megindlegra aðferða (Creswell, 2003). 
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Við rannsókn þessa verkefnis var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research) þar sem rannsakandinn sjálfur er aðalrannsóknarverkfærið. Í eigindlegum 

rannsóknum er gögnum safnað saman og þau greind. Samkvæmt Creswell (2007) er 

notast við eigindlegar rannsóknir þegar ákveðið vandamál (e. problem) eða málefni (e. 

issue) þarfnast frekari rannsóknar. Eigindleg rannsóknaraðferð á einnig vel við þegar 

hvorki er ætlast til að niðurstaðan sé tölfræðilega marktæk né tilgátur prófaðar. Leitast er 

við að öðlast skilning á aðstæðum, ákveðinni hegðun eða öðrum undirliggjandi þáttum 

(Cooper og Schindler, 2007). 

8.1. Gagnaöflun 

Gagnaöflun er það ferli þar sem kerfisbundið er leitað að gögnum, þeim safnað saman og 

viðtölum, athugasemdum af vettvangi og öðru efni sem til fellur er hagrætt og sett fram 

til að auka skilning á því. Það gerir rannsakandanum kleift að koma niðurstöðum og 

afmörkun efnisins á framfæri til annarra (Bogdan og Biklen, 2003). Greining felur í sér 

að vinna með gögn, skipuleggja þau, brjóta þau upp í minni einingar, koma heildrænni 

mynd á þau, leita eftir mynstri, uppgötva hvað er mikilvægt og hvaða lærdóm megi draga 

af þeim og að ákveða hverju rannsakandinn vill greina frá (Bogdan og Biklen, 2003). 

Gagna vegna þessa meistaraverkefnis var aflað með því að senda nokkrum 

fjármálafyrirtækjum fyrirfram samið bréf (sjá viðauka 1) þar sem óskað var eftir 

upplýsingum. Jafnframt voru gögn fengin með lestri bóka, fræðigreina, ársskýrslna og 

heimasíður voru skoðaðar. Gagnasöfnun vegna rannsóknarinnar hófst í febrúar 2011 og 

lauk í apríl sama ár. 

8.2. Framkvæmd og þátttakendur 

Sex fyrirtæki veittu upplýsingar til þessa verkefnis. Úrtakið samanstendur af tveimur 

tryggingafyrirtækjum, einum lífeyrissjóði og þremur bönkum. Mörg þessara fyrirtækja 

eru stór og getur reynst erfitt fyrir utanaðkomandi aðila að ákvarða hver sé best til þess 

fallinn að veita upplýsingar. Í flestum tilvikum var hringt í fyrirtækin og óskað eftir 

upplýsingum um til hvers innan fyrirtækisins væri best að beina upplýsingabeiðni. Í 

flestum tilvikum fengust umbeðnar upplýsingar í tölvupósti fyrir utan tvö tilvik þar sem 
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höfundur hitti starfsmenn fyrirtækisins á vinnustað þeirra síðarnefndu og upplýsinga var 

aflað þar, þó ekki með viðtali. Eitt fyrirtækjanna var beðið um viðbótar upplýsingar. 

8.3. Greining gagna  

Gagna var hvorki aflað með spurningalistum né viðtölum heldur var leitast við að fá 

uppgefnar upplýsingar frá einstaklingum innan fyrirtækjanna. Úrvinnsla og greining er 

því með öðrum hætti en þegar spurningalistar eru lagðir fyrir eða tekin eru viðtöl við 

viðmælendur. Leitast verður við að draga fram sjónarmið fyrirtækjanna, hver áherslan er 

hjá hverju og einu fyrirtæki þegar kemur að samsetningu árangursmælikvarða og hvort 

greina megi samnefnara meðal þeirra fyrirtækja sem veittu upplýsingar. Jafnframt skal 

tekið fram að úrtakið inniheldur fyrirtæki sem geta verið töluvert ólík þó að skilgreining 

fjármálafyrirtækja eigi við um þau öll og verður að taka tillit til þess þegar svör eru 

greind og túlkuð. 

8.4. Takmarkanir 

Ísland er fámenn þjóð og fyrirtæki sem búa yfir þeirri þekkingu og reynslu sem sóst er 

eftir geta verið fá. Upplýsingar voru fengnar hjá sex fyrirtækjum. Rétt er að hafa í huga 

að þýðið, þ.e. íslensk fjármálafyrirtæki, er lítið og í ljósi þess er úrtakið ekki mjög smátt 

þótt vissulega sé ekki um mörg fyrirtæki að ræða. Einnig eru einungis þrír stórir bankar á 

Íslandi og fengust upplýsingar frá þeim öllum. 

Ekki er reynt að yfirfæra niðurstöður úr þessari rannsókn yfir á íslensk fjármálafyrirtæki 

almennt og niðurstöðurnar fela ekkert alhæfingargildi í sér. Niðurstöðurnar veita hins 

vegar upplýsingar um stöðuna varðandi notkun árangursmælikvarða meðal allra stóru 

íslensku bankana sem og nokkurra annarra íslenskra fjármálafyrirtækja.  

Einn lífeyrissjóður veitti upplýsingar og því er ekki hægt að bera þau gögn saman við 

sambærilegt fyrirtæki á meðan hægt er að bera saman upplýsingar á milli 

vátryggingafyrirtækja og banka.  

Sökum þess hve gögn frá Arion banka voru ólík gögnum annarra banka sem veittu 

upplýsingar til rannsóknarinnar var óskað var eftir viðbótarupplýsingum sem fengust 

ekki og er því notast við upprunalegu gögnin.Vissulega geta slík gögn verið til en engar 



 

 

53 

 

vísbendingar eru um slíkt. Hins vegar er rétt að geta þess að í ársskýrslu bankans kemur 

fram að deild innan bankans, fyrirtækjaþróun, hefur það verkefni að þróa 

árangursstjórnunarkefi (e. performance management system). 

III. hluti  

Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem greint var 

frá í kaflanum á undan. Niðurstöður fyrir hvert og eitt fyrirtæki verða listaðar upp og að 

lokum verður samantekt á þeim niðurstöðum. Umræða verður svo um niðurstöðurnar 

með vísan í fræðilega hluta ritgerðarinnar og endar hún á lokaorðum frá höfundi. 

9. Niðurstöður 

Þar sem úrtak rannsóknarinnar er lítið endurspegla niðurstöðurnar ekki hvernig 

árangursmælikvarðar fjármálafyrirtækja eru almennt samsettir. Rannsóknin gefur samt 

sem áður innsýn í hvaða mælikvarðar vega þyngst þegar árangur þeirra er metinn og eru 

þar af leiðandi mikilvægir. Jafnframt er rétt að geta þess að samskipti vegna gagna voru 

yfirleitt í gegnum einn aðila og er því ekki hægt að alhæfa að það safn mælikvarða, sem 

fékkst uppgefið hjá hverju og einu fyrirtæki, sé endilega það sem æðstu stjórnendur, þ.e. 

bankastjórar, framkvæmdastjórar eða forstjórar, leggja áherslu á. Mörg þessara fyrirtækja 

eru stór, með marga stjórnendur, og því getur verið erfitt að fá eina ákveðna niðurstöðu 

sem endurspeglar skoðun allra þeirra sem að stjórnun þess koma. Í þeim fyrirtækjum, 

sem hafa mörg svið, getur áherslan verið breytileg eftir starfsemi og umfangi hvers og 

eins, þannig leggur til að mynda framkvæmdastjóri fjármálasviðs aðrar áherslur á 

mælikvarða en framkvæmdastjóri áhættustýringar svo dæmi sé nefnt.  

Í næstu köflum verður greint frá þeim upplýsingum sem hvert og eitt fyrirtæki veitti um 

þá mælikvarða sem þau notast við þegar árangur þeirra er metinn og eru gögnin sett fram 

eins og þau komu frá fyrirtækjunum sjálfum. Í tveimur tilvikum hitti höfundur 

starfsmenn fyrirtækjanna á vinnustað þeirra þótt ekki væri um viðtal að ræða. Þannig 

fékk höfundur aðgang að ítarlegri upplýsingum varðandi atriði er tengjast stefnu og 

framkvæmd hennar hjá þessum fyrirtækjum og eru gögnin þá ekki birt nákvæmlega eins 

og þau bárust til höfundar. Í einu tilviki komu gögn á ensku og voru þau þýdd en ensku 

heitin ávallt höfð í sviga svo að enginn misskilningur skapist. Misjafnt var hversu miklar 

upplýsingar fylgdu með mælikvörðunum, þ.e. hvernig þeir voru valdir og hvaða þætti 

innan fyrirtækjanna þeir endurspegla. 
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9.1. Fyrirtæki A 

Fyrirtæki A er Vörður vátryggingafyrirtæki sem hefur starfað í núverandi mynd frá árinu 

2005. Það telur um það bil sextíu starfsmenn og fjögur svið sem skiptast í fjármála- og 

rekstrarsvið, tjónasvið, vátryggingasvið og þróunarsvið. Eftirfarandi mælikvarðar voru 

gefnir upp sem þeir mælikvarðar sem eru notaðir þegar árangur af starfsemi fyrirtækisins 

er metinn. Mælikvarðarnir eru samtals tólf. 

 

Tjón ársins/iðgjöld ársins. 

Eigin tjón/eigin iðgjöld. 

Hlutfall endurtryggjenda í iðgjöldum. 

Hlutfall endurtryggjenda í tjónum. 

Endurtryggingakostnaður. 

Kostnaðarhlutfall. 

Hlutfall fjárfestingatekna. 

Samsett hlutfall (tjón+kostnaður). 

Samsett hlutfall (tjón+kostnaður+fjárfestingatekjur). 

Eiginfjárhlutfall. 

Eigin vátryggingaskuld/eigin iðgjöld. 

Vanskilahlutfall. 

Allir þessir mælikvarðar eru fjárhagslegir og koma fram í ársreikningi félagsins. 

Mælikvarðarnir takmarkast því við rekstur og fjármál en endurspegla til dæmis ekki 

hvort fyrirtækið leggi áherslu á markaðshlutdeild, ánægju starfsmanna og svo framvegis 

þótt vissulega sé ekki verið að alhæfa að slíkar mælingar eigi sér ekki stað. 
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9.2. Fyrirtæki B 

Fyrirtæki B er VÍS sem er einnig vátryggingafyrirtæki sem hefur starfað frá árinu 1989 

og telur um það bil tvö hundruð starfsmenn. Fyrirtækið hefur sex svið en þau eru 

tjónasvið, sölu- og þjónustusvið, fjármálasvið, vátryggingasvið, starfsmannasvið og 

upplýsingatæknisvið. Eftirfarandi mælikvarðar voru gefnir upp sem það safn mælikvarða 

sem eru notaðir þegar árangur af starfsemi fyrirtækisins er metinn. Mælikvarðarnir eru 

samtals sjö og eru af svipuðum toga og mælikvarðar fyrirtækis eitt, þeir eru allir 

fjárhagslegir og hlutföll sem koma fram í ársreikningi fyrirtækisins. 

 

Tjónahlutfall - segir til um tjónakostnað sem hlutfall iðgjalda ársins. 

Kostnaðarhlutfall - segir til um hlutfall rekstrarkostnaðar af iðgjöldum ársins. 

Endurtryggingakostnaðarhlutfall- segir til um hve hátt hlutfall iðgjalda ársins fer til 

endurtryggjenda. 

Samsett hlutfall - sem er samtala ofangreindra hlutfalla og er það hlutfall sem 

tryggingamenn nota helst til að bera sig saman með. 

Rekstrarhlutfall - er samsetta hlutfallið að frádregnu hlutfalli tekna af 

fjárfestingum og öðrum tekjum. 

Eiginfjárhlutfall. 

Gjaldþolshlutfall. 
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9.3. Fyrirtæki C  

Fyrirtæki C er Frjálsi lífeyrissjóðurinn sem hefur verið starfræktur frá árinu 1978 en 

starfar í núverandi mynd innan stórs banka. Stjórnandi sjóðsins taldi eftirfarandi atriði 

mikilvæg bæði til þess að mæla árangur og til að meta stöðu sjóðsins. Mælikvarðarnir eru 

samtals fimm. Líkt og með vátryggingafélögin er um fjárhagslega mælikvarða að ræða 

nema þegar kemur að fjölda virka sjóðsfélaga. 

 

Ávöxtun eigna (skiptir mestu fyrir séreignasjóði). 

Tryggingafræðileg staða (skiptir mestu fyrir tryggingadeildir). 

Kostnaðarhlutfall. 

Lífeyrisbyrði (lífeyrir sem hlutfall af iðgjöldum). 

Fjöldi virkra sjóðsfélaga. 

 

9.4. Fyrirtæki D 

Fyrirtæki D er Landsbankinn. Fyrirtækið á sér langa sögu og hefur gengist undir 

endurskipulagningu á starfsemi sinni samfara efnahagshruni í október 2008. 

Landsbankinn þinn er heiti á nýrri stefnu sem var innleidd í október 2010. Einkunnarorð 

hinnar nýju stefnu eru, við hlustum, lærum og þjónum og á stefnan að markast af meiri 

hógværð en hefur verið ríkjandi undanfarin ár. Stefnan er upphaf töluverðra breytinga í 

Landsbankanum sem eiga meðal annars að endurspeglast í nýju skipuriti. 

Landsbankinn er umfram allt þjónustufyrirtæki og hvílir stefnan á fjórum meginstoðum, 

eða helstu áherslum sem eru áhugi, áreiðanleiki, ábyrgð og ávinningur. Landsbankinn 

hefur einnig sett upp aðgerðaáætlun sem er í samræmi við nýja stefnu og framtíðarsýn. Á 

henni má meðal annars fylgjast með þeim verkefnum sem eru á áætluninni og hvenær 

þeim er lokið. Aðgerðaáætluninni er skipt í sex flokka sem eru siðasáttmáli, skuldavandi 

heimila, skuldavandi fyrirtækja, bætt þjónusta, hreyfiafl og samfélagsleg ábyrgð. Hver 

flokkur hefur svo ítarlegan verkefnalista þar sem tilgreint er hvernig fyrirtækið ætlar að 

ná þeim markmiðum sem það hefur sett sér í hverjum flokki fyrir sig.  
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Framtíðarsýn er til ársins 2015 og ætlar bankinn meðal annars að skipa sér í röð fremstu 

fyrirtækja og leggur áherslu á að vera fyrirmynd. Mikil áhersla er lögð á siðferði og 

samfélagslega ábyrgð í stefnu bankans og þá hugmyndafræði að hagur bankans og 

samfélagsins verði ein órofa heild. Meðal stærstu verkefna bankans eru úrlausn á 

skuldavanda heimila og fyrirtækja og uppbygging traustra innviða.  

Markmið bankans byggjast á stefnunni og eru ófrávíkjanlegur hluti hennar. Helstu 

markmiðin flokkast undir fjögur yfirheiti; öflug liðsheild, traustir innviðir, ánægðir 

viðskiptavinir og ávinningur fyrir samfélagið. Öll markmið eru sett þannig upp að hægt 

sé að mæla þau með reglulegum hætti. Landsbankinn innleiddi nýlega tíu 

lykilmælikvarða sem eiga að vera eins konar vegvísar með markmiðum til ársins 2013 og 

er fylgst vel með þróun þeirra. Mælikvarðarnir skiptast í þessa fjóra flokka eftir 

megináherslum bankans. Mælikvarðarnir eru bæði fjárhagslegir og ófjárhagslegir og 

byggjast þeir á viðhorfskönnunum utan sem innan bankans. Samkvæmt upplýsingum frá 

bankanum mætti líta á þetta safn sem mælikvarða framkvæmdastjórnar. Nokkrir af 

mælikvörðunum eru listaðir hér að neðan og eru hjá þeim flokki sem þeir tilheyra. 

Mælikvarðarnir ná til nokkurra þrepa fyrirtækisins, þannig er til að mynda áhersla lögð á 

viðskiptavini, starfsmenn og fjármál. 

Öflug liðsheild - ánægja starfsmanna. 

Traustir innviðir - hagkvæmni og gæði eigna. 

Ánægðir viðskiptavinir - viðskiptavinatengsl, markaðshlutdeild og viðreisn. 

Ávinningur samfélags og eigenda - traust, arðsemi og uppgjör v/gamla bankans. 

 

Lykilmælingar eru framkvæmdar til að meta árangur markmiða, til að mynda er traust 

mælt með ímyndarmælingu og kostnaðar- og tekjuhlutföll eru notuð til að greina 

hagkvæmni. Mælikvarðarnir eru settir þannig upp að þeir hafa viðmið og með aðgerðum 

og verkefnum er unnið að því að ná á þann stað sem fyrirtækið sækist eftir. 

Bankinn hefur átta meginsvið sem hvert um sig notast við skorkort með vegvísum sem 

ætlað er að styðja við vegvísi bankans. Skorkort sviðanna innihalda mælikvarða sem 

miðast við starfsemi og áherslu hvers og eins sviðs. Á skorkortunum kemur fram hver 

mælikvarðinn er, hver mælingin fyrir hann er, tíðni mælinga, viðmið, niðurstöður og 
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hvaða deild hver mælikvarði tilheyrir. Í vinnslu eru nú einnig vegvísar fyrir hverja deild 

sem svo styðja við vegvísi þess sviðs.  

9.5. Fyrirtæki E 

Fyrirtæki E er Arion banki. Líkt og hjá Landsbankanum hefur fyrirtækið gengið í 

gegnum miklar breytingar á síðastliðnum árum. Hjá bankanum vinna um það bil eitt 

þúsund starfsmenn og hefur bankinn átta meginsvið. Hjá bankanum er horft á ýmsa 

mælikvarða í starfsemi hans og fer það eftir áherslum og stefnu hverju sinni hvaða 

mælikvarða er mest horft á. Einnig er horft á hvar tækifæri eru til að gera betur með 

samanburði við aðra banka. Bankinn skiptir mælikvörðunum, sem horft er á, í nokkra 

flokka sem eru listaðir hér að neðan ásamt þeim mælikvörðum sem falla undir hvern og 

einn. Mælikvarðarnir eru samtals tuttugu og þrír og eru allir af fjárhagslegum toga. 

Upplýsingar um mælikvarðana má einnig finna í ársreikningi fyrirtækisins.  

Tekjur (e. income profile) 

 

nettó vaxtatekjur sem hlutfall af heildartekjum (e. net interest income % of total 

income) 

nettó þóknunartekjur sem hlutfall af heildartekjum (e. net commission income % of 

total income) 

nettó fjárhagstekjur sem hlutfall af heildartekjum (e. net financial income % of total 

income) 

aðrar tekjur sem hlutfall af heildartekjum (e. other income % of total income). 

 

Kostnaður (e. cost profile) 

 

kostnaður sem hlutfall af heildartekjum (e. cost % of total income) 

kostnaður sem hlutfall af heildareignum (e. cost % of total assets) 

laun og launatengdur kostnaður sem hlutfall af heildartekjum (e. salaries and related 

cost % of total income) 
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laun og launatengd gjöld sem hlutfall af heildarkostnaði (e. salaries and related cost 

% of total cost) 

annar rekstrarkostnaður sem hlutfall af heildarkostnaði (e. other operating expenses 

% of total cost). 

Arðsemi (e. profitability) 

 

      arðsemi eigin fjár (e. return on equity) 

 

arðsemi eigna (e. return on assets) 

 

arðsemi áhættuveginna eigna (e. return on risk wheighed assets) 

 

vaxtamismunur (e. net interest margin). 

 

 

Áhætta (e. risk) 

 

CAD hlutfall (e. capital adequacy directive) 

 

tier 1 eiginfjárhlutfall (e. tier 1 ratio) 

 

áhættuvegnar eignir sem hlutfall af heildareignum (e. risk weighed assets/total 

assets). 

 

 

Fjármögnun (e. funding) 

 

lán/innlán hlutfall (e. lone to deposits) 

innlán frá viðskiptavinum sem hlutfall af heildareignum (e. deposits from 

customers/total assets) 

innlán frá viðskiptavinum sem hlutfall af heildarfjármögnun (e. deposits from 

customers % of total funding). 

 

Starfsmenn (e. employees) 

 

fjöldi starfsmanna í fullu starfi (e.FTE's) 

rekstrartekjur á hvern starfsmann (e. operating income per FTE) 

laun á hvern starfsmann (e. salaries per FTE) 
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rekstrarkostnaður á hvern starfsmann (e. OPEX per FTE). 

9.6. Fyrirtæki F 

Fyrirtæki F er Íslandsbanki. Hjá fyrirtækinu starfa um eitt þúsund starfsmenn og hefur 

bankinn átta meginsvið sem hverju um sig er stýrt af framkvæmdastjóra. Líkt og með 

aðra banka hefur Íslandsbanki gengið í gegnum miklar breytingar frá haustmánuðum árið 

2008 þar sem ný stefna hefur verið innleidd, nýjar áherslur eru ráðandi og lykilverkefni 

hafa meðal annars snúið að fjárhagslegri endurskipulagningu hjá fyrirtækinu. Ásamt því 

hefur fyrirtækið þurft að byggja upp traust og breyta ímynd á nýjum banka.  

Íslandsbanki hóf stefnubreytingar í janúar 2009 með því að efna til stefnufundar, það 

hefur svo verið árviss atburður. Á þeim vettvangi gefst öllum starfsmönnum fyrirtækisins 

tækifæri til að taka virkan þátt í því ferli að marka nýja stefnu og hafa áhrif á nýjar 

áherslur. Afrakstur fyrsta fundarins árið 2009 voru fjórar megináherslur sem nýr banki á 

að byggja á; styrkar stoðir, framúrskarandi þjónusta, besta liðsheildin og hagkvæmur 

rekstur. Ný gildi voru einnig valin, fagleg, framsýn og jákvæð. Megináherslan var að 

koma á fjárhagslegri endurreisn og úrlausnum til handa viðskiptavinum fyrirtækisins.  

Fyrir stefnufund ársins 2010 voru verkstraumar fyrirfram skilgreindir en þeir voru sókn 

og tækifæri, skilvirkur og traustur rekstur, opinn banki og sýn Íslandsbanka. 

Lykiláherslur hvers árs eru unnar út frá stefnufundum og helstu verkefni, sem þarf að 

vinna, eru skilgreind. Fylgst er með þeim verkefnum og hvernig þau þróast. Markmið 

viðskiptaeininga eru skilgreind út frá stefnunni og þeim áherslum sem hverju sinni eru 

settar á oddinn. Markmið sviða eiga svo að styðja við framtíðarsýn bankans. 

Lykiláherslur eru verkefni sem stjórn og framkvæmdastjórn vakta til að styðja við 

markmiðin. Aðgerðaáætlun er sett upp þar sem fram kemur hvert verkefnið er, hver er 

ábyrgðarmaður fyrir verkefninu og hver staðan er á því. Þar er fylgst með hvort verkefni 

séu farin af stað, hvort þau séu á réttri leið, hvort að fylgjast þurfi nánar með þeim, hvort 

grípa þurfi til frekari aðgerða vegna verkefna og hvort að þeim sé lokið.  

Líkt og með önnur fyrirtæki er breytilegt eftir stjórnendum hvaða mælikvarðar eru 

mikilvægastir. Þegar árangur af starfseminni er metinn samfara nýrri stefnu og 

áherslubreytingum hjá bankanum er bæði notast við fjárhagslega og ófjárhagslega 
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mælikvarða. Dæmi um mælikvarða, sem eru notaðir, eru ánægja starfsmanna, arðsemi 

eiginfjár, arðsemi eigna, ánægja viðskiptavina og markaðshlutdeild. Þannig ná 

mælikvarðarnir yfir fjármál, þjónustu og innri þætti eins og liðsheild og umhverfi 

starfsmanna.  

Lykilmælikvarðar eru um það bil tuttugu talsins og eru það mælikvarðar sem ná til 

nokkurra þrepa innan fyrirtækisins. Mælikvarðarnir ná meðal annars til viðskiptavina, 

starfsmanna og fjármála. Að hluta til horfa framkvæmdastjórar á þessa mælikvarða þótt 

þeir hafi eigin mælikvarða sem taka mið af starfsemi hvers sviðs fyrir sig og áherslum 

þess. Bankastjóri hefur einnig sína eigin mælikvarða en horfir til allra mælikvarða sem 

gefa vísbendingar um árangur af því starfi sem fyrirtækið hefur unnið að og þróað 

undanfarin ár. Lykilmælikvarðarnir eru safn mælikvarða framkvæmdastjórnar. 

9.7. Samantekt á niðurstöðum 

Þegar gögn fyrirtækjanna eru skoðuð er ljóst að fjárhagslegir mælikvarðar eru ríkjandi 

hjá fjármálafyrirtækjum öðrum en bönkum. Tveir af þeim þremur bönkum sem til 

rannsóknar voru gáfu upp mælikvarða sem eru bæði fjárhagslegir og ófjárhagslegir og ná 

til nokkurra þátta innan fyrirtækjanna. Hjá stórum skipulagsheildum líkt og bönkum, sem 

hafa víðtæka starfsemi, er það vissulega svo að breytilegt getur verið eftir því hvar 

stjórnendur eru staðsettir innan fyrirtækisins hvaða mælikvarða er mest horft á. Hins 

vegar höfðu tveir af þremur bönkum skilgreint svokallaða lykilmælikvarða, safn 

framkvæmdastjórnar, þar sem árangur starfseminnar er metinn út frá stefnu, markmiðum 

og lykiláherslum á þeim tímapunkti sem rannsóknin var unnin. Hjá öðrum 

fjármálafyrirtækjum en bönkum var áherslan eingöngu á fjárhagslega mælikvarða. Meðal 

allra fyrirtækjanna var fjöldi uppgefinna mælikvarða töluvert breytilegur eða frá fimm og 

upp í tuttugu og þrjá. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvaða mælikvarðar eru mikilvægastir að mati 

stjórnenda fjármálafyrirtækja þegar árangur þeirra er metinn. Niðurstöður gefa til 

kynna að mikil áhersla er lögð á fjárhagslega mælikvarða hjá fjórum af þeim sex 

fyrirtækjum sem til skoðunar voru og eru þeir mælikvarðar stærðir/kennitölur í 

ársreikningum fyrirtækjanna. Þessi fjögur fyrirtæki eru Vörður, VÍS, Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn og Arion banki. Landsbankinn og Íslandsbanki hafa skilgreint 
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lykilmælikvarða og mælingar sem mæla markmið út frá stefnu og helstu áherslum. Það 

safn mælikvarða er samansett af bæði fjárhagslegum og ófjárhagslegum mælikvörðum. 

Ekki er reynt að yfirfæra niðurstöður úr þessari rannsókn yfir á íslensk fjármálafyrirtæki 

almennt og niðurstöðurnar fela ekkert alhæfingargildi í sér. Niðurstöðurnar veita hins 

vegar upplýsingar um stöðuna varðandi notkun árangursmælikvarða meðal allra stóru 

íslensku bankana sem og nokkurra annarra íslenskra fjármálafyrirtækja. Einnig er vert að 

hafa í huga að sum svör geta endurspeglað sjónarmið einstakra stjórnenda. 

Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar nánar má annars vegar bera saman bankana og 

niðurstöður þeirra og svo greina svör annarra fjármálafyrirtækja og bera þau saman. 

Farið verður nánar yfir niðurstöður þessara fyrirtækja út frá þessum tveimur flokkum og 

svo verður fjallað um þær í umræðukafla með vísan í fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. 

Fjármálafyrirtæki önnur en bankar 

Úrtak rannsóknarinnar er ekki stórt og fyrirtæki, önnur er bankar, eru þrjú talsins, tvö 

vátryggingafyrirtæki og einn lífeyrissjóður. Allir mælikvarðar þessara fyrirtækja eru 

fjárhagslegir. Hjá tryggingafyrirtækjunum má greina töluverð líkindi meðal þeirra 

mælikvarða sem gefnir voru upp, þar af voru fjórir eins og aðrir af sama toga. Annað 

fyrirtækið notast við sjö mælikvarða og hitt tólf. Einn lífeyrissjóður veitti upplýsingar og 

notast stjórnandi hans mest við fimm mælikvarða sem gefa bestu myndina af stöðu 

sjóðsins og til að mæla árangur hans. Það má því draga þá ályktun að fjármálafyrirtæki, 

önnur en bankar og sem starfa í grunninn á svipaðan hátt, líti mest til fjárhagslegra 

mælikvarða þó að ekki sé hægt að alhæfa um það. Alla þá mælikvarða sem 

vátryggingafyrirtækin og lífeyrissjóðurinn gáfu upp má finna í ársreikningum 

fyrirtækjanna. 

Samanburður milli banka 

Þegar mælikvarðar þeirra banka sem veittu upplýsingar eru bornir saman eru áherslur 

Arion banka frábrugðnar að því leyti að einungis er um fjárhagslega mælikvarða að ræða. 

Aðrir bankar í rannsókninni hafa meðal annars skilgreint lykilmælikvarða og mælingar 

sem taka til nokkurra þátta í starfsemi fyrirtækjanna og eru bæði fjárhagslegir og af 

öðrum toga. Arion banki horfir mikið á tuttugu og þrjá mælikvarða sem eru allir 
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fjárhagslegir. Landsbankinn hefur skilgreint tíu lykilmælikvarða og markmið sem ná til 

nokkurra þrepa fyrirtækisins. Mælikvarðarnir eru bæði fjárhagslegir og ófjárhagslegir og 

má líta á þá sem safn framkvæmdastjórnar. Íslandsbanki hefur skilgreint um það bil 

tuttugu lykilmælikvarða sem ná til nokkurra þrepa fyrirtækisins og má einnig líta á þá 

sem safn framkvæmdastjórnar. Tekið skal fram að þeir mælikvarðar sem fyrirtækin gáfu 

upp eru ekki tæmandi og margir starfsmenn innan fyrirtækjanna hafa sína eigin 

mælikvarða og mælingar til að meta árangur sem markast af þeirra starfssviði og 

áherslum þess. Einnig skal tekið fram að þeir mælikvarðar sem fengust uppgefnir hjá 

Arion banka segja hvorki til um hvort sá banki hafi innleitt nýja stefnu né hverjar 

lykiláherslur og markmið bankans eru. Sökum þess hve mælikvarðarnir frá Arion banka 

eru frábrugðnir mælikvörðum hinna tveggja bankanna var aftur haft samband við 

fyrirtækið og óskað eftir upplýsingum um hvort að fyrirtækið hafi einnig skilgreint 

lykilmælikvarða eða lykilmælingar, aðra en fjárhagslega mælikvarða, sem stjórnendur 

horfa til þegar árangur af settum markmiðum og áherslum bankans er metinn í heild 

sinni. Ekkert svar barst við þeirri fyrirspurn að svo stöddu og er því notast við þær 

upplýsingar sem upprunalega fengust uppgefnar. 

Til að greina betur hvort, og þá hvaða upplýsingum, bankarnir eru að miðla um sína 

stefnu, mælikvarða og mælingar voru auglýsingar, heimasíður og ársskýrslur þeirra 

skoðaðar. Markmiðið var einnig að kanna á hvaða þætti áhersla er lögð í því efni sem 

miðlað er til almennings. Tilgangurinn var að fá betri innsýn í hvaða málefni eru 

mikilvæg og hvort þær áherslur endurspeglist í lykilmælikvörðum og mælingum. 

Ef auglýsingar bankanna þriggja eru skoðaðar nokkra mánuði aftur í tímann hafa þeir 

allir nýtt sér fjölmiðla til að auglýsa og markaðssetja vörur sínar og þjónustu. 

Landsbankinn hefur þó helst stigið skrefin lengst með því að birta aðgerðaáætlun sína 

sem unnin er út frá nýrri stefnu og framtíðarsýn. Þá hefur bankinn birt auglýsingar í 

dagblöðum um þær aðgerðir sem þeir kalla loforð og hafa lokið við. Þannig er 

upplýsingum markvisst miðlað til almennings sem varða gagnsæi og eru til þess fallnar 

að bæta ímynd og skapa traust um starfsemina. Þá hefur Arion banki meðal annars boðið 

viðskiptavinum sínum upp á fjármálafræðslu í útibúum sínum og námskeið um 

útgreiðslur lífeyrissparnaðar. Fjármálanámskeið bankans voru meðal annars byggð á 

hugmyndum viðskiptavina hans. Þá hefur Landsbankinn haldið fjármálakvöld einu sinni í 
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viku og er misjafnt hvert viðfangsefnið er hverju sinni. Íslandsbanki hélt nokkur 

fjármálanámskeið fyrir viðskiptavini sína í samvinnu við Opna háskólann í Reykjavík. 

Á heimasíðum bankanna er töluverður munur á því efni sem er aðgengilegt. Upplýsingar 

hjá Landsbankanum er varða nýja stefnu, aðalatriði hennar og á hvaða stoðum hún er 

byggð er hægt að nálgast á heimasíðu bankans. Þá eru meginmarkmið gefin upp sem og 

lykilmælingar til ársins 2012. Einnig er hægt að fylgjast með aðgerðaáætlun bankans og 

hvaða verkefnum er lokið og hvenær þeim lauk. Landsbankinn hefur tekið í gildi stefnu 

um samfélagslega ábyrgð. Hin nýja stefna skal vera komin til framkvæmdar eigi síðar en 

árið 2015. Við innleiðingu á stefnunni mun Landsbankinn ráðast í fjölmörg verkefni til 

að samþætta stefnuna við rekstarhætti bankans. Fyrstu lykilverkefnin hafa verið 

skilgreind en þau eru hvatning til starfsmanna um notkun vistvænna samgangna, að 

kolefnisjafna akstri og millilandaflugi, að svansmerkja mötuneyti og að minnka 

pappírsnotkunar um 20%. 

Á heimasíðu Arion banka eru hvorki upplýsingar um heildarstefnu hans, gildi, né hver 

framtíðarsýn hans er. Hægt er að finna hver framtíðarsýn og áhersluatriði í 

starfsmannamálum eru. Engar upplýsingar er að finna um samfélagslega ábyrgð eða 

verkefni því tengt. Ekki er fjallað um lykilmælikvarða né mælingar sem bankinn 

framkvæmir og engar upplýsingar eru veittar um hvort fyrirtækið sé að ná sínum 

markmiðum sem mögulega hafa verið skilgeind samfara því að nýr banki var stofnaður 

eftir bankahrunið í október 2008. 

Heimasíða Íslandsbanka veitir hvorki upplýsingar um heildarstefnu bankans, ný gildi 

hans né framtíðarsýn. Ekki er hægt að finna efni sem tengist frammistöðumælingum 

bankans né hver markmið hans eru fyrir utan einstök markmið eins og til dæmis markmið 

hlutabréfasjóða. Hins vegar er hægt að finna hver starfsmannastefna bankans er. Örlítil 

umfjöllun er um samfélagslega ábyrgð og kemur fram að bankinn leggi samfélaginu lið 

og styrki íþróttastarf og menningarmál um allt land. Einnig hafi bankinn lagt þeim lið 

sem minna mega sín í samfélaginu. Stefna Íslandsbanka er að styðja við nýsköpun í 

íslensku atvinnulífi og bankinn komi að rekstri Kvosarinnar, viðskiptaseturs 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 
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Í ársreikningi Arion banka kemur fram að í október 2010 hafi vinnu vegna nýrrar stefnu 

lokið og sé hún nú í framkvæmd. Áætlað er að framkvæmdinni verði að mestu lokið á 

árinu 2011. Samkvæmt nýrri stefnu Arion banka, mun bankinn starfa áfram sem alhliða 

banki (e. universal bank) og mun hann bjóða upp á breitt þjónustustig og leggja áherslu á 

sérsniðnar og persónulegar lausnir. Sérstök áhersla verður lögð á getu bankans til að 

mæta þörfum þeirra viðskiptavina, bæði fyrirtækja og almennings, sem þarfnast 

yfirgripsmikillar og fjölbreyttrar þjónustu. Skerpt verður á samkeppnishæfni bankans 

með því að einblína (e. focus) á vöruúrval (e. product offering), skilvirkni (e. efficiency) 

og arðsemi af aðgerðum (e. profitability in operations). Skipulagi fyrirtækisins (e. 

organizational structure) var breytt til að endurspegla nýja stefnu bankans betur. 

Markmiðið með breytingunum er að einfalda reksturinn (e. operation) og auka 

samlegðaráhrif á milli deilda. Fjórir nýir framkvæmdastjórar voru ráðnir og bankinn 

hefur straumlínulagað starfsemi sína og fækkað útibúum um fimmtán og þannig hagrætt í 

sínum rekstri. Markmið (e. goal) bankans er að verða ráðandi á innlendum 

fjármálamarkaði í gegnum arðsemi eigin fjár (e. return of equity), rekstrarhagkvæmni (e. 

operational efficiency) og þjónustuúrval (e. service offering). Jafnframt ætlar bankinn sér 

að ljúka við endurskipulagningu á lánabók (e. loan book) sinni og þar af leiðandi 

skuldum viðskiptavina fyrir árslok 2011.  

Engar upplýsingar eru í ársskýrlu um safn/söfn mælikvarða né hverjar lykilmælingar 

bankans eru eða lykilmælikvarðar. Fram kemur að árangur ársins 2010 í heild hafi verið 

traustur þrátt fyrir ögrandi umhverfi (e. challenging environment) og er þá verið að vísa í 

rekstrarlega niðurstöðu. Meðal skipulagsbreytinga var ný deild mynduð, fyrirtækjaþróun 

(e. corporate development and marketing), sem meðal annars er ætlað að þróa 

árangursstjórnunarkerfi (e. performance management system). Í ársskýrslu Íslandsbanka 

eru hvorki upplýsingar um nýja stefnu bankans né safn/söfn mælikvarða og mælingar. Í 

ársskýrslu Landsbankans kemur fram að bankinn hafi kynnt nýja stefnu þann 1. október 

2010 og greint frá hver markmið (e. goals) og framtíðarsýn (e. vision) bankans eru frá 

árinu 2010 og fram til 2015 ásamt því að á sama tíma hafi nýtt skipurit tekið gildi. Ekki 

var fjallað nánar um ofangreind atriði í ársskýrslu bankans. 

Samkvæmt öllum gögnum, þ.e. veittum upplýsingum, heimasíðu, auglýsingum og 

ársskýrslu, eru mælikvarðar Landsbankans að endurspegla aðalatriði nýrrar stefnu og 

aðra þætti sem bankinn hefur lagt áherslu á eins og til dæmis samfélagslega ábyrgð. 
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Samkvæmt veittum upplýsingum frá Íslandsbanka eru mælikvarðar bankans einnig að 

endurspegla aðalatriði stefnunnar. Efni á heimasíðu og í ársskýrslu gefa minni hugmynd 

um hvort að lykilmælikvarðar séu að endurspegla nýja stefnu. Með nýrri stefnu er meðal 

annars mikil áhersla lögð á að veita góða þjónustu og endurspeglast það í nokkrum af 

lykilmælikvörðum bankans. Þar sem lítið efni er aðgengilegt varðandi stefnu Arion 

banka má draga þá ályktun að mælikvarðar samfara nýrri stefnu hafi ekki enn verið 

skilgreindir en samkvæmt ársreikningi bankans á að ljúka innleiðingu á nýrri stefnu fyrir 

árslok 2011. 

Aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats 

Af bönkunum þremur sem veittu upplýsingar er greinilegt að Landsbankinn og 

Íslandsbanki styðjast við mjög líka hugsun og aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats 

felur í sér. Lykilmarkmið og mælikvarðar endurspegla stefnu og framtíðarsýn bankanna. 

Þegar gögn þeirra eru greind má sjá að Landsbankinn leggur mikla áherslu á 

samfélagslega ábyrgð og hefur lagt vinnu í að styrkja sína ímynd og endurvinna traust 

með ýmsum hætti. Nokkrir af lykilmælikvörðum taka mið af þeirri áherslu. Íslandsbanki 

leggur áherslu á gott þjónustustig, að veita framúrskarandi þjónustu, og taka nokkrir af 

lykilmælikvörðum bankans mið af því. Báðir bankarnir framkvæma reglulegar mælingar 

til að meta hvort að stefna þeirra virki og hvort að skilgreind verkefni og markmið séu á 

réttri leið. Önnur fyrirtæki í rannsókninni virðast ekki hafa tileinkað sér þessa hugsun, að 

minnsta kosti ekki miðað við uppgefnar upplýsingar. 
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10. Umræða og lokaorð 

Þær upplýsingar sem aflað var vegna þessa verkefnis sýna að fjármálafyrirtæki, önnur en 

bankar, leggja mikla áherslu á fjárhagslegan árangur þegar mælikvarðar þeirra eru 

skoðaðir. Markmiðið var að draga fram hvaða mælikvarðar gefa, að mati stjórnenda, 

bestu upplýsingarnar um árangur af starfsemi fyrirtækjanna. Jafnframt var ætlunin að 

kanna hvort að greina mætti ákveðna áherslu meðal fyrirtækjanna í því safni mælikvarða. 

Upplýsingar frá sex fyrirtækjum voru greindar og bornar saman. 

Aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats gengur út á að horft sé á fyrirtækið út frá 

nokkrum víddum sem hver um sig inniheldur markmið og mælikvarða sem eiga að 

endurspegla mikilvægustu þætti þeirrar víddar. Aðferðafræðin felur einnig í sér að 

ófjárhagslegir mælikvarðar séu teknir upp til blands við fjárhagslega og mæla þannig 

stefnu og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar en ekki eingöngu þann árangur sem er 

fjárhagslegur.  

Svo virðist sem fjögur þeirra fyrirtækja sem til skoðunar voru séu ekki, hvorki að fullu né 

til hliðsjónar, að nýta sér þá eiginleika sem einkenna aðferðafræði stefnumiðaðs 

árangursmats. Ekki var hægt að greina að stuðst væri við önnur árangursstjórnunarkerfi 

eða árangursmatskerfi svo sem Baldrige eða EFQM sjálfsmatslíkönin.  

Landsbankinn hóf innleiðingu á nýrri stefnu, Landsbankinn þinn. Samfara innleiðingu á 

nýrri stefnu hefur fyrirtækið einnig innleitt nýja framtíðarsýn, ný gildi og breytt áherslum 

sínum. Markmið bankans er meðal annars að endurvinna traust og skapa sér sess meðal 

fremstu fyrirtækja. Áhersla er lögð á að stefnan sé brotin niður og henni hríslað niður 

skipuritið þannig að hver starfsmaður þekki sitt hlutverk og stefnu fyrirtækisins. Þannig 

hefur hvert svið og deildir sviða eigin markmið sem eru byggð á stefnunni og auðveldar 

það starfsmönnum að tileinka sér og þekkja áherslur fyrirtækisins og vita til hvers er 

ætlast af þeim í starfi. 

Ný stefna hefur fjórar megináherslur sem hver um sig hefur nokkra lykilmælikvarða. 

Þannig leggur bankinn áherslu á að stefna og markmið bankans séu mælanleg og hægt 

verði að bregðast við mælingum strax. Hvert svið hefur sitt eigið skorkort sem inniheldur 

mælikvarða þess, lykilmælingar, viðmið og markmið til ársins 2013. Þetta fyrirkomulag 
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hefur gefist vel innan bankans. Þótt fyrirtækið sé ekki að vinna algjörlega út frá 

aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats virðist það þó að einhverju leyti fylgja þeirri 

nálgun þar sem meðal annars er horft á árangur fyrirtækisins út frá nokkrum þáttum, 

ófjárhagslegir mælikvarðar eru til blands við fjárhagslega, unnið er með skorkort sviða, 

markmið skilgreind og mælikvarðar meðal annars dregnir út frá stefnu og nýjum 

áherslum.  

Íslandsbanki hefur einnig innleitt nýja stefnu og gildi. Árlega eru haldnir stefnufundir þar 

sem starfsmönnum fyrirtækisins gefst tækifæri til að taka þátt í að móta nýjar áherslur og 

markmið. Fyrir stefnufundi eru verkstraumar fyrirfram skilgreindir og voru til að mynda 

áherslur árið 2010 sókn og tækifæri, skilvirkur og traustur rekstur, opinn banki og sýn 

Íslandsbanka. Lykiláherslur hvers árs eru unnar út frá stefnufundum og helstu verkefni 

sem þarf að vinna eru skilgreind. Fylgst er með þeim verkefnum sem þarf að vinna og 

hvernig þau þróast. Markmið viðskiptaeininga eru skilgreind út frá stefnunni og þeim 

áherslum sem hverju sinni eru settar á oddinn. Markmið sviða eiga svo að styðja við 

framtíðarsýn bankans. Bankinn hefur einnig valið sér ný gildi og mótað nýja 

framtíðarsýn og leggur áherslu á traust og breytta ímynd á starfsemi sinni. Einnig má 

segja um Íslandsbanka að hann notist að einhverju leyti við aðferðafræði stefnumiðaðs 

árangursmats þó að hún hafi ekki formlega verið innleidd í fyrirtækið.  

Hjá Arion banka er horft á ýmsa mælikvarða í starfsemi bankans og fer það eftir 

áherslum og stefnu hverju sinni hvaða mælikvarða mest er horft á. Einnig er horft á hvar 

tækifæri eru til að gera betur með samanburði við aðra banka. Allir mælikvarðarnir sem 

fengust uppgefnir hjá bankanum eru fjárhagslegir og má finna þá alla í ársreikningi 

fyrirtækisins. Miðað við þær upplýsingar sem fengust er ekki verið að mæla árangur út 

frá mörgum þrepum fyrirtækisins og einskorðast mælikvarðarnir við fjármál. Bankinn 

virðist því, enn um sinn að minnsta kosti, ekki notast við eiginleika stefnumiðaðs 

árangursmats og þá hugsun sem aðferðafræðin felur í sér. 

Við markmiðssetningu getur reynt á getu stjórnenda til að setja raunhæf en jafnframt 

krefjandi markmið sem þurfa einnig að vera mælanleg (Þorkell Sigurlaugarson, 1994). 

Framkvæmd stefnu getur reynt á getu stjórnenda til að leiða fram breytingar í 

skipulagsheildinni sem og að hvetja starfsmenn, byggja upp og styrkja getu og hæfni 

skipulagsheildarinnar. Enn fremur þarf að skapa stuðning við stefnuna og ná fram 
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markmiðum skipulagsheildarinnar (Thompson, Gamble og Strickland, 2001). Það er því 

ekki nægjanlegt að móta stefnu og setja markmið, framkvæmdin skiptir miklu máli og að 

rétt sé staðið að henni. Meðal annars má notast við mælikvarða og mælingar til að greina 

hvernig árangur af slíkri vinnu og innleiðingu virkar fyrir skipulagsheildir. 

Niðurstöður Nicholson-Crotty, Theobald, Nicholson- Crotty (2006) gefa til kynna að mat 

stjórnenda á árangri skipulagsheildar og ákvarðanir varðandi lausnir á vandamálum velti 

á því hvaða árangursmælikvarðar eru valdir.  

Svo virðist sem að minnsta kosti tveir af stóru bönkunum þremur hafi farið í gegnum 

áherslu- og stefnubreytingar í þeim tilgangi að endurvinna traust og breyta þeirri ímynd 

sem þessi fyrirtæki hafa haft á sér frá haustmánuðum árið 2008. Samkvæmt Kopczynski 

og Lombardo má meðal annars notast við mælingar til að byggja upp traust og sýna 

ábyrgð. Umræða síðustu mánaða hefur meðal annars snúið að trausti og ímynd 

fjármálafyrirtækja, þá aðallega bankastofnana. Árið 2004 voru gefnar út leiðbeiningar um 

stjórnarhætti en heilbrigðir stjórnarhættir eru ekki einungis til þess fallnir að auka 

gagnsæi opinberra fjármálafyrirtækja heldur eru þeir einnig taldir stuðla að vernd 

innistæðueigenda, auknu trausti eftirlitsaðila á starfsemi fyrirtækjanna og skilvirkari 

úthlutun fjármagns. Mælikvarði á mikilvægi heilbrigðra stjórnarhátta er til að mynda 

gagnsæi viðkomandi fyrirtækja (Viðskiptaráð Íslands og fl., 2009). Í aðgerðaáætlun 

Landsbankans má meðal annars finna markmið eða loforð um að fyrirtækið ætli að 

opinbera stjórnarhætti sína og hefur það nú verið gert. 

Fjármálafyrirtæki í rannsókninni, önnur en bankar, leggja mikla áherslu á fjárhagslega 

mælikvarða. Notkun slíkra mælikvarða hefur verið gagnrýnd af ýmsum ástæðum. Meðal 

annars að of mikið sé horft til þátta sem taka mið af liðnum atburðum og þannig sé ekki 

hægt að hafa áhrif á þann árangur sem sóst er eftir í framtíðinni og verðmætasköpun til 

lengri tíma litið sé fórnað á kostnað skammtímahagnaðar. Enn fremur þykja þeir gefa 

einfaldaða mynd af starfsemi fyrirtækisins og að þeir nái ekki til allra þrepa 

skipulagsheilda.  

Sex fyrirtæki veittu upplýsingar varðandi mælikvarða sína til rannsóknarinnar. Tvö þeirra 

nota fjárhagslega mælikvarða ásamt ófjárhagslegum og fjögur þeirra nota eingöngu 

fjárhagslega mælikvarða. Þegar gögnin eru nánar greind virðist svo vera að í þeim 
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tilfellum, þar sem upplýsingar liggja fyrir um að fyrirtækin hafi farið í 

stefnumótunarvinnu og innleitt heildarstefnu sé bæði notast við fjárhagslega mælikvarða 

sem og ófjárhagslega og endurspegla þeir stefnuna ásamt meginmarkmiðum 

fyrirtækjanna. Önnur fyrirtæki, þar sem litlar upplýsingar er að finna um stefnuna, eru 

nánast eingöngu að nota fjárhagslega mælikvarða. Því má velta fyrir sér hvort að sá 

munur sem fyrirfinnst varðandi stefnu fyrirtækjanna endurspeglist í vali á þeim 

mælikvörðum sem fyrirtækin nota. Þannig séu fyrirtæki, sem upplýsingar liggja fyrir um 

að hafi farið í stefnumótunarvinnu og innleitt stefnu, að nota fjölbreyttari mælikvarða. 

Samkvæmt Niven (2006) ná einungis 10% allra fyrirtækja að framkvæma sína stefnu en 

ýmsar hindranir liggja oft í veginum og stefnan kemst ekki til framkvæmdar með 

árangursríkum hætti. Það mætti því draga þá ályktun að þegar stefna er vel skilgreind og 

vinna er lögð í útfærslu og innleiðingu hennar með árangursríkum hætti, hækki hlutfall 

þeirra mælikvarða sem endurspegla áherslur stefnunnar. Áhugavert væri að framkvæma 

framhaldsrannsókn með þessa þætti í huga til að afla betri upplýsinga um það. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að áhersla á fjárhagslega mælikvarða er ennþá mjög 

mikil hjá fjármálafyrirtækjum. Stefnumiðað árangursmat var þróað meðal annars vegna 

þeirrar ofuráherslu sem skipulagsheildir lögðu á slíka mælikvarða og lögðu Kaplan og 

Norton upp með þá forsendu að það væri orsök þess að skipulagsheildir væru ekki að ná 

ásættanlegum árangri og leggðu áherslu á ranga hluti. Að notast eingöngu við 

fjárhagslega mælikvarða væri til þess fallið að ýta undir að skipulagsheildir fórnuðu 

verðmætasköpun til lengri tíma litið í því skyni að bæta frammistöðu til skamms tíma. 

Stefnumiðað árangursmat var því sett fram sem blanda af hefðbundnum fjárhagslegum 

mælikvörðum að viðbættum mælikvörðum sem gefa áttu vísbendingar um framtíðina í 

gegnum framtíðarsýn og stefnu skipulagsheilda (Kaplan og Norton, 2001). 

Fjármálafyrirtækin, sem til skoðunar eru í þessu verkefni, hafa ekki innleitt aðferðafræði 

stefnumiðaðs árangursmats en  það  er engu að síður athyglivert að sjá hversu mikil 

áhersla er lögð á fjárhagslega mælikvarða meðal þeirra, einkum hjá fyrirtækjum öðrum 

en bönkum. Tveir af þeim þremur bönkum sem veittu upplýsingar hafa þróað safn 

lykilmælikvarða sem tekur til nokkurra þátta innan fyrirtækjanna og enduspegla 

markmið, stefnu og áherslur á þeim tímapunkti sem rannsóknin var gerð. Í þeim tilvikum 

virðast bankarnir tveir, Landsbankinn og Íslandsbanki, nálgast aðferðafræði stefnumiðaðs 

árangursmat að einhverju leyti. 
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Skipulagsheildir geta notast við mælingar til að stjórna og meta ýmsa þætti. Þannig telur 

Behn (2003) að meðal annars megi nota frammistöðumælingar til að úthluta fjármunum á 

hagkvæman máta, draga lærdóm af starfsemi innan skipulagsheilda, að hvetja til réttra 

aðgerða og bæta árangur. Kypchynski og Lombardo telja tilgang mælinga meðal annars 

vera að þekkja góða frammistöðu þegar hún á sér stað, bera kennsl á hvaða frammistaða 

sé æskileg og bera frammistöðu saman við aðrar skipulagsheildir (Nicholson-Crotty, 

Theobald, Nicholson-Crotty, 2006). Hatry bætir við nokkrum ástæðum fyrir mælingum, 

að þær nýtist við að fylgjast með innri og ytri hreyfingum á fjármagni (e. budget 

activities), hjálpi til við að koma auga á vandamál, nýtist við stefnumiðaða áætlanagerð 

og stuðli að umbótum á ýmsum þrepum skipulagsheilda (Nicholson-Crotty, Theobald, 

Nicholson-Crotty, 2006). 

Árangursmælikvarðar eru tæki sem hægt er að nota til að meta árangur, koma auga á hvar 

betur megi gera og hvenær verkefni og aðgerðir eru á réttri leið. Mælingar eru því 

skipulagsheildum mikilvægar til að greina hvort að settum markmiðum og fyrirfram 

skilgreindum árangri sé náð. Bourne skilgreinir meðal annars frammistöðumælingar sem 

það ferli sem metur framvindu í átt að fyrirfram skilgreindum markmiðum (Agnes og 

Helgi, 2007). Allir hagsmunaaðilar verða að hafa trú á því að upplýsingar um árangur 

gefi skýra mynd af því sem þær eiga að upplýsa um. Í auknum mæli byggist árangur á 

hæfu starfsfólki, tryggum viðskiptavinum, góðum upplýsingakerfum og vinnuferlum, 

stöðugri þróun á vöru og þjónustu og fleiri atriðum sem ársreikningar skipulagsheilda 

birta oft litlar upplýsingar um. Af þeim ástæðum telja ýmsir fræðimenn brýnt að nota 

fleiri mælikvarða en einungis þá sem birtast í ársreikningum (Leifur Eysteinsson, 1999).  

Í ritgerðinni var gerð rannsókn á sex íslenskum fjármálafyrirtækjum í þeim tilgangi að fá 

innsýn í hvaða safn mælikvarða segi, að mati stjórnenda, mest um árangurinn af 

starfseminni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fjármálafyrirtæki, önnur en bankar, 

leggja áherslu á fjárhagslega mælikvarða sem finna má í ársreikningum fyrirtækjanna en 

tveir af þeim þremur bönkum sem til skoðunar voru nota bæði fjárhagslega og 

ófjárhagslega mælikvarða til að greina hvort lykiláherslur og markmið virka. 

Niðurstöðurnar bera ekkert alhæfingargildi í sér heldur gefa hugmynd um hvernig 

fyrirtæki sem starfa á fjármálamarkaði nota árangursmælikvarða og á hvaða mælikvarða 

þeir leggja áherslu.  
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Neely (2007) bendir á að ein leið fyrir skipulagsheildir til að nálgast 

árangursmælingakerfi sé að líta á það sem lærdómskerfi fremur en eingöngu sem 

stjórntæki. Mælingatæki afla gagna sem hægt er að nota til að véfengja þær ályktanir sem 

fólk dregur varðandi starfsemi skipulagsheildarinnar. Þannig má fá hagnýtar niðurstöður 

sem hjálpa til við að ná þeim árangri sem skipulagsheildin sækist eftir. Sé rétt staðið að 

mælingum og vandað til verka við val á mælikvörðum geta árangursmælikvarðar og 

mælingar verið öflugt verkfæri svo fyrirtæki og skipulagsheildir geti fetað þann veg sem 

þau ætla sér. Gott árangursmælingakerfi þar sem vel er vandað til verka getur reynst 

skipulagsheildum gagnlegt tæki í árangursstjórnun. 
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Viðauki 1 

Bréf til þátttakenda 

Kæri viðtakandi, 

Arna Sigurðardóttir heiti ég og er að ljúka meistaranámi í Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Meistararitgerðin mín fjallar um árangursmælingar hjá íslenskum 

fjármálafyrirtækjum og er þetta bréf liður í þeirri rannsókn.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða nokkur fjármálafyrirtæki í þeim tilgangi að 

varpa ljósi á hvaða árangursmælikvarðar stjórnendur þeirra telja að segi mest um 

árangurinn af starfseminni. Markmiðið er að draga fram sjónarmið íslenskra 

fjármálafyrirtækja varðandi hvaða þættir vega þyngst þegar árangur þeirra er metinn, 

hvað sé sameiginlegt og hvaða þættir ólíkir.  

Ég yrði afar þakklát ef að hægt væri að veita mér upplýsingar um það safn mælikvarða, 

sem yfirleitt eru á bilinu 5-20 (en mega vera fleiri eða færri) og eru taldir gefa sem bestar 

upplýsingar um stöðu fyrirtækisins. Ég hef einkum áhuga á að vita hverjir 

mælikvarðarnir eru en einnig að fá tölur yfir þá ef mögulegt er.  

Jafnframt væri áhugavert að vita hvort að líta mætti á þetta sem mælikvarða stjórnar, 

bankastjóra eða framkvæmdastjórnar. Ef það er eðlilegt að líta á þetta safn mælikvarða 

sem „skorkort“ væri fengur að því að fá stutta lýsingu á notkun skorkorta í fyrirtækinu.  

Leiðbeinandi þessa verkefnis er dr. Snjólfur Ólafsson prófessor í Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands.  

Að sjálfsögðu er fullum trúnaði heitið varðandi meðferð allra gagna og kjósi þau 

fyrirtæki sem eru svo velviljuð að leggja rannsókninni lið að njóta nafnleyndar sýnir 

höfundur fullan skilning á því.  

Með fyrirfram þökk og von um jákvæð svör, 

Arna S. Sigurðardóttir 

ass29@hi.is 
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