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Mat á fræðsluþörf



Fræðsludagskrá

• Stefnumótun 

málefnasviða fyrir 

Fjármálaáætlun byggir á 

fræðilegum grunni 

bókarinnar 

„Performance

Measurment – Getting

Results“ eftir Harry P. 

Hatry



VINNUSTOFA III



3.  Markviss stjórnun og nýting 

árangurs-mælikvarða

• Kaflar 7, 8, 9, 10, 11og 12

• Áskoranir við gagnaöflun

• Gagnaöflunaraðferðir – kostir og gallar

• Greining og notkun gagna

• Að gera upplýsingarnar nytsamlegar –
samanburður og samanburðarhæfni

• Greining á niðurstöðum og skýringar á frávikum

• Framsetning á niðurstöðum og 
árangursmælingum

• Tenging við áætlanir og áætlangerð



Aðföng
(e. Input)

Ferli
(e. Activities/ 

Process)

Afurðir / 
Skilvirkni       
(e. Output)

Áhrif
(e. Outcome)

Framfarir
(e. End-

Outcome)

Áhrifakort í samhengi við önnur hugtök

Áherslur Aðgerðir Markmið
Meginmark-

mið
Framtíðar-

sýn

Framtíðarsýn er almenn lýsing á þeim árangri eða ávinningi sem ætlað er að ná 
fram innan ótilgreinds tíma eða með framkvæmd stefnu. 

Tilgangur framtíðarsýnar er að styrkja grundvöll ákvarðana um markmið og 
hlutverk í starfsemi til skemmri og lengri tíma. 

Almennt er gert ráð fyrir að framtíðarsýn sé einföld, skýr, feli í sér áskoranir og 
viðmið til lengri tíma, byggi á stöðugum forsendum og sé hvetjandi fyrir starfsfólk 
og aðra hlutaðeigandi.



Framtíðarsýn (vision statement)

• Hvernig er þá framtíðarsýn fyrir málefnasvið?



Forgangsröðun markmiða

• Þegar meginmarkmið hafa verið ákveðin þarf 

að forgangsraða þeim og ákveða hver eru 

mikilvægust og svo koll af kolli

• Oft er blandað saman endaáhrifum, 

milliáhrifum og jafnvel leiðum

• Hér hjálpar er til eru skýrar áhrifakeðjur (sjá 

kafla 5 og 6)



Markmið (e. Objective)

X TIL Y FYRIR „HVENÆR“

„X“
Upphafsgildi 
markmiðsins

„Y“
Lokagildi 

markmiðsins

HVENÆR
Dagsetning þegar 

markmiðinu er náð



Markmið – framsetning

SAGNORÐ: Auka

HVAÐ: ánægju fyrirtækja með þjónustu 

Íslandsstofu

FRÁ: 3,9

TIL: 4,2

FYRIR: 31/12/18



Markmið – framsetning

SAGNORÐ: Ná

HVAÐ: innleiðingarhalla EES samnings 

undir

FRÁ:

TIL: 2,0%

FYRIR: 31/12/18



Viðskiptavinirnir!

Haghafi (e. Benificary)

Einstaklingar, hópar eða skipulagsheildir sem hafa beinan eða óbeinan hag af tiltekinni 
ákvörðun eða athöfnum.
Heimild: Byggt á umræðu vinnuhóps IRR og FOR um virka og gagnsæja ferla á netinu

Hagsmunaaðili (e. Stakeholder)

Einstaklingar, hópar eða skipulagsheildir sem eiga hagsmuna að gæta, kunna að verða 
fyrir áhrifum af eða hafa látið sig varða tilteknar ákvarðanir eða athafnir. Þar á meðal eru 
frjáls félagasamtök, fyrirtæki, launþegar, neytendur, opinberar stofnanir, sveitarfélög 
o.s.frv.
Heimild: Handbók um stefnumótun og áætlanagerð (HOSA). Byggt á umræðu vinnuhóps IRR og FOR um virka og gagnsæa ferla á 

netinu

Notandi (Customer)

Notandi vísar til einstaklings eða skipulagsheildar sem nýtir eða getur nýtt sér þjónustu 
einka- eða opinbers aðila. Með skilgreiningu á notanda er unnt að greina þarfir afmarkaðs 
hóps, viðhorf hans og sjónarmið, sbr. notendamiðaða þjónustu.
Heimild: Byggt á umræðu vinnuhóps IRR og FOR um virka og gagnsæja ferla á netinu



Hverjir eru viðskiptavinir?

• Tiltaka ætti hverjir 

viðskiptavinir 

málefnasviðsins eru sé það 

ekki augljóst

• Oftast eru margir hópar 

viðskiptavina og stundum 

milliliðir sem skipta miklu 

máli, t.d. stofnanir sem 

framfylgja stefnu 

málefnasviðsins

Spyrja:

• Hverjum nýtist þetta, beint 
eða óbeint? 

• Hver kynni að verða fyrir 
skaða? 

• Hvaða hópar eða 
hagsmunaaðilar verða fyrir 
mestum áhrifum? 

• Hefur almenningur áhuga og 
hagsmuni af viðkomandi 
þjónustu, eða einungis að 
kostnaður sé lágur? 



9 atriði (bls.40)

1. Dragið fram hvernig starfsemi 
málefnasviðsins snertir 
notendur og almenning.

2. Setjið fram öll meginmarkmið 
málefnasviðsins.  Flest svið hafa 
mörg meginmarkmið.

3. Tiltakið sérstaklega hvernig 
neikvæð áhrif af starfsemi 
málefnasviðsins verði 
lágmörkuð.

4. Lýsið andstæðum markmiðum 
og viðurkennið nauðsyn þess að 
ná jafnvægi milli þeirra.

5. Hugið að markmiðum sem snúa 
að því að minnka umfang þátta 
þar sem eftirspurn er ekki 
annað (biðlistar).

6. Munið eftir markmiðum sem 

snúa að gæðum þjónustunnar.

7. Lýsið markmiðum sem snúa að 

því að veita þjónustuna á eins 

hagkvæman hátt og mögulegt er.

8. Forðast ætti töluleg markmið til 

að þau standist frekar tímans 

tönn.

9. Forðist óskýrt orðalag sem 

kallar á getgátur seinna meir 

þegar velja á mælikvarða.



Aðgerðir

• Þegar áhrifakeðjan er skýr og áhrifamælikvarðar hafa verið 

settir fyrir málaflokkinn er næsta skrefið að setja fram helstu 

aðgerðir til að ná fram áhrifunum

• Með því er í raun verið að gera grein fyrir hvernig unnið 

verður að markmiðum sem sett hafa verið fyrir málaflokkinn. 

• Að jafnaði skulu ekki vera fleiri en þrjár aðgerðir við hvert 

markmið. Ef fleiri aðgerðir eru skilgreindar í gildandi stefnu 

eða áætlun skal birta þær aðgerðir sem hafa mest áhrif til að 

skila árangri í átt að settu markmiði. 

• Aðgerðir geta falist í breyttum áherslum eða sérstökum 

verkefnum sem ýmist eru í gangi eða ráðast á í.  Hér er því 

ekki átt við viðvarandi verkefni. 



Aðgerðir frh.

• Ef fyrirsjáanlegt er að breyta þurfi lögum til að unnt sé að ná 

settu markmiði skal það tilgreint. 

• Þá er mikilvægt að tilgreina tímaáætlun, þ.e. hvenær verkefni 

hefst og hvenær því skuli lokið.

• Gert er ráð fyrir að allar aðgerðir rúmist innan útgjaldaramma 

málefnasviðs. 

• Ef fyrir liggur hvaða ráðuneyti eða stofnun ber ábyrgð á 

framkvæmd aðgerðar skal það tilgreint. 

• Að baki aðgerða liggur vönduð verkáætlun brotin niður á 

verkþætti þannig að hægt er að fylgjast með framgangi 

verkefnisins á hverjum tímapunkti



Hvar liggja gögnin?

• Stjórnendaupplýsingar ráðuneyta og stofnana

• Hagstofan 

• Upplýsingakerfi ráðuneyta og stofnana

• Mælingar á upplifun viðskiptavina



Upplýsingakerfi ráðuneyta og stofnana

• Helstu kostir:

– Gögnin eru til með litlum tilkostnaði

– Þekking til að breyta gögnum í mælikvarða ætti að vera 

fyrir hendi

• Helstu gallar:

– Sjaldan til áhrifamælikvarðar

– Þjónustumælingar oft frumstæðar

– Gögnin oft ósamstæð og liggja í mörgum kerfum

– Gagnagæðum oft ábótavant



Mælingar á upplifun viðskiptavina

• Megindlegar aðferðir

– Netkannanir

– Símakannanir

– Á staðnum

• Eigindlegar aðferðir

– Rýnihópar

– Umræðuborð (rafræn)



Megindlegar aðferðir

• Leiðir til að draga úr kostnaði:

– Ef um stórt þýði er að ræða, notist við slembiúrtak

– Minnkið úrtakið og sættist á stærri vikmörk

– 30 manna vel dreift úrtak gefur góða mynd af stöðunni

– Mikið úrval af hugbúnaði til að gera eigin kannanir –

þrjár bestu:

• https://www.surveygizmo.com/?

• https://www.surveymonkey.com/pricing/details/

• https://www.zoho.eu/survey/pricing.html?

https://www.surveygizmo.com/
https://www.surveymonkey.com/pricing/details/
https://www.zoho.eu/survey/pricing.html


Mælingar á viðhorfum notenda

• Viðskiptavinir eða notendur þjónustunnar eru oft 

prófsteinninn á framfarirnar (e. End Outcomes)

• Algengasta leiðin til að nálgast viðhorf þeirra er með 

faglegum viðhorfskönnunum

• Tölfræðilega marktækar kannanir, fræðilega hannaðar 

og faglega framkvæmdar eru frábær leið til að nálgast 

áhrifamælikvarða eins og ástand viðskiptavinarins, 

hegðun, upplifun og ánægju – sérstaklega þegar 

viðskiptavinurinn hefur notið þjónustunnar.



Mælingar sem hægt er nálgast…

• Ástand viðskiptavinarins og viðhorf eftir að hann hefur notið 

þjónustunnar

• Aðgerðir hans og hegðun eftir að hafa notið þjónustunnar

• Heildaránægja með þjónustuna

• Mat á einstökum þáttum þjónustuveitingarinnar

• Í hversu miklum mæli þjónustan var notuð/nýtt

• Hversu vel viðskiptavinur veit af þjónustunni

• Ástæður fyrir óánægju eða af hverju þjónustan er ekki notuð

• Ábendingar til að bæta þjónustuna

• Lýðfræðilegar upplýsingar um viðskiptahópinn



Mat á fræðsluþörf

Mjög 

sammála

Mjög 
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Viðmið þjónustutryggðar

4,2

3,7



Margt hefur áhrif á upplifun viðskiptavina



Topp 5

1. Viðbragðsflýtir:  
Verður þörfum mínum mætt með hraða? 

2. Fagþekking: 
Veit viðkomandi hvað hann er að gera?

3. Áreiðanleiki: 
Get ég treyst því sem ég fæ?

4. Viðmót og framkoma: 
Verður mér sýndur áhugi, kurteisi og traust?

5. Ásýnd: 
Líkar mér við það sem ég upplifi af þjónustunni og 
staðnum? 



Á staðnum (trained observer)

• Sumir áhrifamælikvarðar (outcome) kalla á 

sérþjálfaðan einstakling til að meta 

niðurstöðuna

• Þetta getur átt við öll fimm skynfærin, sjón, 

heyrn, lykt, bragð og snertingu.  

• Oftast er stuðst við sjónræna skynjun  



Sérhæfðar mælingar

Liggja oftast hjá stofnunum og verið að safna 

þeim hvort sem er.

Dæmi:

• Hávaðamengun

• Loftmengun

• Umferðarmagn





Val á gagnaöflunaraðferðum

• Kostnaður
– Alltaf aðaláhyggjuefnið

– Stundum hægt að nálgast marga áhrifamælikvarða í 
einni könnun

• Aðgengileiki
– Oft þarf að safna gögnum frá öðrum aðilum – eru þeir 

tilbúnir til að láta þau af hendi?

• Nákvæmni og áreiðanleiki

• Skiljanleiki

• Trúverðugleiki



AÐ GERA UPPLÝSINGAR 

NYTSAMLEGAR

Næstu viðfangsefni (kaflar 8, 9, 10 og 11)



Að gera upplýsingarnar nytsamlegar

• Niðurbrot (Breakouts) áhrifamælikvarða (8)

• Samanburður við það sem best gerist (9)

• Skýringar á því af hverju gögnin sýna það sem þau 

sýna (10)

• Skýr framsetning á gögnum sem auðvelt er að skilja 

og í notendavænu viðmóti (11)



Að gera upplýsingarnar nytsamlegar

– niðurbrot (kafli 8)

• Greining (Breakouts) áhrifamælikvarða

– Hjálplegt til að sjá mismun á milli viðeigandi hópa

– Dregur fram mismunun milli einstakra hópa, sbr. 

kyngreinanleg gögn.

• Kyngreinanleg gögn



Helstu tegundir sundurliðunar

• Skipulagseiningar eða verkefni

• Vinnuálag og einkenni notenda

• Landfræðileg staðsetning

• Erfiðleikastig

• Gerð og umfang veittrar þjónustu

• Ástæðan að baki áhrifunum (outcome) 



GREININGAR Í RAUNTÍMA





Að gera upplýsingarnar nytsamlegar –

samanburður og samanburðarhæfni (kafli 9)

• Samanburður við það sem best gerist

– Samanburður milli samkynja stofnana

– Hin Norðurlöndin

– OECD 

• OECD: Better Life Index

www.oecdbetterlifeindex.org

– Sameinuðu þjóðirnar

• Hvernig getum við nýtt mælikvarða 

Heimsmarkmiðanna?

www.oecdbetterlifeindex.org


OECD: Better Life Index

www.oecdbetterlifeindex.org

How’s life?
There is more to life than the cold numbers of 
GDP and economic statistics – This Index 
allows you to compare well-being across 
countries, based on 11 topics the OECD has 
identified as essential, in the areas of material 
living conditions and quality of life.

7
. sæ

ti

www.oecdbetterlifeindex.org


OECD: Better Life Index

www.oecdbetterlifeindex.org

www.oecdbetterlifeindex.org


OECD: Better Life Index

www.oecdbetterlifeindex.org

www.oecdbetterlifeindex.org


Mælikvarðar um Heimsmarkmið SÞ

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


Nytsamur samanburður

• Samanburður við fyrra tímabil

• Samanburður við hliðstæðar stofnanir, málaflokka

• Samanburðum milli mismunandi flokka notenda

• Samanburður við viðurkennda staðla

• Samanburður við einkageirann

• Samanburður við markmið sem sett voru í 

upphafi



Dæmi um áhrifavísa

• Fjöldi umferðaslysa, meiðsli og dauðaslys

• Fjöldi glæpa

• Eldsvoðar og eignatjón vegna þeirra

• Loft- og vatnsmengun

• Heilsufarsmælikvarðar

• Frammistaða á stöðluðum 

námsframvinduprófum



Við val á markmiðum…

• Huga að frammistöðu í fortíð

• Íhugið að miða við það sem best gerist

– Ef það er of bratt, hvað með meðaltalið?

• Hvað með að draga þá lægstu í átt að þeim 
hæstu?

• Miða við önnur lönd eða samanburðarsvæði

• Tryggja að markmiðin séu raunhæf og takt við þau 
aðföng sem verða tiltæk

• Þarf ekki að vera ákveðið tölugildi, getur verið bil



Að gera upplýsingarnar nytsamlegar 

- skýringar
(kafli 10)

• Skýringar á því af hverju gögnin sýna það sem 

þau sýna (10)

• Gögnin geta sýnt hvar frekari rannsókna er 

þörf

• Hvaða ráðstafanir þarf að gera til að bregðast 

við slæmum niðurstöðum?



Með góðu árangursstjórnunarkerfi…

• Er hægt að sjá hvaða aðgerðir skila árangri og hverjar 

ekki.

• Kvikna spurningar sem nýtast starfsfólki til að gera 

markvissar úrbætur

• Verða til vísbendingar um vandamál og stundum um 

hvað er hægt að gera til að ná betri árangri í 

framtíðinni

• Er hægt að greina hvort úrbætur eru að skila 

tilætluðum árangri



11 skref greiningarferlisins

Skoðið heildarárangur

1. Berið árangur saman við fyrri tímabil

2. Berið árangur saman við markmið

3. Berið árangur saman við samanburðarhæf verkefni og 
viðurkennda staðla

Skoðið niðurbrotinn árangur

4. Greinið og berið saman eftir lýðfræðilegum breytum

5. Greinið og berið saman eftir einkennum þjónustu

6. Berið saman flokka áhrifavísa við fyrri mælingar og 
sett markmið



11 skref frh.

Skoðið samanburð milli mælikvarða

7. Rýnið í samkvæmni og tengsl milli aðfanga, afurða og 
áhrifa

8. Rýnið í áhrifavísana í samhengi til að fá heildarsýn á 
árangurinn

Fáið vit í þetta allt saman

9. Dragið fram meginniðurstöður

10. Leitið skýringa á óvæntum niðurstöðum og frávikum

11. Setjið fram leiðbeiningar og tillögur að breytingum á 
stefnu, þ.m.t. lögum og reglugerðum



Að gera upplýsingarnar nytsamlegar 

– skýr framsetning
(kafli11)

• Skýr framsetning á gögnum sem auðvelt er að 

skilja og í notendavænu viðmóti (11)



Skýr framsetning

• Hvernig skýrt er frá árangursmælingum er  
allavega jafnmikilvægt og hvernig staðið er að 
mælingunum.

• Mikilvægt er að draga fram það sem þið teljið 
vera áhugaverðustu upplýsingarnar úr 
gögnunum

• Hvaða mikilvægu mál, áskoranir, sigrar og 
vonbrigði eru það sem notendur hafa mestan 
áhuga á?



Túlkun á niðurstöðum 

• Veruleg hætta er á því að kaffæra notendur í 

upplýsingum

• Skýrið ástæður fyrir frávikum

– Innri ástæður fyrir frávikum (minni fjárveiting)

– Ytri ástæður fyrir frávikum (veður)

• Skilgreinið ávallt alla mælikvarða

– Tilgreinið mögulega vankanta á mælingum

– Úrtaksstærð, svarhlutfall, o.s.frv.



Slæmar fréttir

• Ástæðan fyrir árangursmælingum er ekki síst 

að draga fram hvar úrbóta er þörf

• Alltaf ætti að reyna að skýra af hverju árangur 

er undir markmiðum

• Og alltaf ætti að tiltaka hvernig bregðast á við 

og hvenær til að ná tilskyldum árangri



Áætlanir tengdar áhrifamælikvörðum
(kafli 13)

3ja ára áætlanir stofnana

• Ef mælingar á markmiðum málaflokks eiga að 
fara fram í stofnunum þarf að tryggja að 
mælikvarðar rati inn í áætlanir þeirra.

• Niðurstöður mælinga stofnana geta gefið 
tilefni til að endurskoða stefnu/áætlun.

• Nýtum aukna þekkingu okkar á mælikvörðum 
við rýni á áætlunum stofnana. Gætum þess að 
ekki séu skapaðir óæskilegir hvatar.



Samskipti ráðuneyta og stofnana

• Verklag við yfirferð og samþykki á stefnu ríkisaðila 

í höndum hvers ráðuneytis

• Almennt gert ráð fyrir að:

– Drögum að stefnu sé skilað í eigi síðar en september

– Farið yfir drögin á sameiginlegum fundi ráðuneytis og 

stofnunar

– Stofnun gefið tækifæri til að gera nauðsynlegar 

umbætur á stefnunni

– Stefnan formlega samþykkt í fjárveitingabréfi



Dæmi um yfirferð á stefnu ríkisaðila til 3ja ára

Efnisleg umfjöllun (tengiliður + skrifstofustjóri)

• Yfirferð lýsingar á kjarnastarfsemi

• Styðja markmið stofnunar við markmið málaflokksins og 
málefnasviðs (eða gildandi áætlana)?

• Er mælikvarðar raunhæfir miðað við dagleg störf 
stofnunar? Vill ráðuneytið þessa mælingu (réttir hvatar)?

• Styðja mælikvarðar við framgang markmiða?

• Styðja aðgerðir við markmið?

• Eru tímamörk aðgerða raunhæf?

• Yfirferð röksemda

// sept 2017 // þfg



Dæmi um yfirferð á stefnu ríkisaðila til 3ja ára

Fjármálin (rekstrarsvið og fagskrifstofa saman)

• Fjármál og áætlanagerð í samhljómi?

• Eru markmið/aðgerðir raunhæf m.t.t. fjárveitinga?

• Rúmast allar aðgerðir innan útgjaldaramma?

• Tenging fjármuna við afurðir fyrir samfélagið.

• Samfélagsvirði fyrir það fjármagn sem varið er.

• Ráðstöfun fjárveitinga/mannafla/tíma og 
skilgreininga á afurðum verða að haldast í hendur!

• Lykilspurningar: Hversu miklu fáum við 
ráðstafað? Hvaða árangri þurfum við að ná?

// sept 2017 // þfg



Dæmi um yfirferð á stefnu ríkisaðila til 3ja ára

Gæði stefnumótunar (rekstrarsvið og fagskrifstofa)

• Eru markmið SMART og vísa þau til tilfærsu? 
(viðavarandi verkefni/hlutverk teljast ekki markmið)

• Eru aðgerðir réttar, t.d. breyttar áherslur eða sérstök 
verkefni? Ekki viðvarandi verkefni.

• Athugun mælikvarða á árangri:
– Aðföng (e. input) t.d. fjármagn, fjöldi starfsfólks

– Ferli (e. process) t.d. uppflettingar á vef, fjöldi námskeiða

– Gæði (e. quality) t.d.  afgreiðslutími, viðhorfsmælingar

– Afurðir (e. output) t.d. málum lokið, skilvirkni

– Áhrif/niðurstaða (e. outcome) Samfélagsvirði / sjáanlegar 
jákvæðar breytingar / bætt gæði fyrir samfélagið
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Æfing

Túlkun á niðurstöðum mælinga og viðbrögð við 

þeim. 

• Hvaða aðgerðir mætti ráðast í til að bregðast 

við?

• Vantar upplýsingar? 

• Þarf að breyta markmiðum eða viðmiðum? 

• Er verið að mæla réttu hlutina? 



Samantekt á lykilþáttum árangursmælinga 

1. Opinber þjónusta er til hagsbóta fyrir almenning, ekki fyrir 

starfsfólkið þó það sé vissulega mikilvægt

2. Fjögur skilyrði árangurs við árangursmælingar: Stuðningur 

yfirstjórnar, nauðsynleg geta til gagnaöflunar og gagnagreiningar, þolinmæði og 

tími.

3. Áhrifamælikvarðar og áhrifavísar séu þróaðir af starfsfólki, en 

rýndir af yfirstjórn og löggjafanum. Tillit tekið til viðhorfa 

haghafa og gætt að neikvæðum áhrifum.

4. Greint sé á milli afurða (output) og áhrifa (outcome), áhrifa 

til skemmri tíma (intermediate) og lokaáhrifa (end).



Lykilþættir árangursmælinga frh.

5. Gera öllum ljósar takmarkanir árangursmælinga: 
Áhrifamælikvarðar (outcome) segja hvað gerðist - ekki af hverju.  
Duga því hvorki til lofs né lasts, nema með ítarlegri greiningu.

6. Við greiningu áhrifa kann að vera nauðsynlegt að afla ítarlegri 
gagna en þeirra sem almennt eru til staðar í stofnunum, einkum 
með notendakönnunum, jafnvel sérþjálfuðum rýnendum.  
Kostnaðarsamt er að afla upplýsinga um lengri tíma áhrif.

7. Fyrir áætlanagerð dugar oftast að mæla árlega - en oftar vegna 
umbótastarfs.

8. Árangursmælikvarðar, sérstakleg áhrifamælikvarðar eru 
nytsamlegri, gefa frekar svör um hvað er að virka og hvað ekki ef 
þeir eru greindir niður t.d. eftir landsvæðum, einkennum notenda, 
deildum og magni þjónustu sem veitt er.



Lykilþættir árangursmælinga frh.

9. Til mats á gæðum upplýsinga um áhrif má bera þær saman 
við aðrar upplýsingar; fyrri árangur eða aðferðir, árangur 
sambærilegrar starfsemi, samanburður milli/innan 
niðurbrotinna þátta, staðlaðra mælikvarða, samanburð við 
sett markmið.

10. Ávallt ætti að leggja fram viðeigandi útskýringar (innri eða 
ytri) með árangursmælingum, einkum ef niðurstöður víkja frá 
áætlunum.

11. Árangursupplýsingar geta nýst við fjárhagstillögur og í 
stefnumiðaðri áætlanagerð og við greiningu stefnu og 
verkefna. En forspá er mun vandasamari og ónákvæmari en 
mat á fyrri árangri.



Lykilþættir árangursmælinga frh.

12. Árangursmiðuð viðhorf nái til allra hluta starfseminnar, ekki 
bara til yfirstjórnar og stjórnenda.  Komi inn í hvatningu 
(motivational- síður þó fjárhagslega hvata) og starfmat. Einnig 
samninga við ytri aðila sem falin er þjónusta.

13. Verkefnastjórar ættu að nota árangursskýrslur til reglulegra 
funda um „hvernig gangi“- hvað má bæta.

14. Verkefnamat (in-dept program evaluation) ætti að nota með 
árangursmælingum, en þau síðarnefndu geta nýst til að greina 
hvar eru vandamál.

15. Fæst áhrif (outcome) stafa af einu tilteknu málefni, verkefni 
eða stofnun. Þ.a.l. eru „performance partnerships“ æskileg, 
þ.e. samvinna deilda eða stofnana við árangursmat. Geta þó
verið tímafrek.



Lykilþættir árangursmælinga frh.

16. Þjálfun allra þeirra sem koma að ferli er mikilvæg

17. Gæðaeftirlit með ferlum, upplýsingum og árangurmatinu í 

heild æskilegt „Garbage in garbage out“.

18. Árangurskýrslur fái athygli og unnið sé með þær. Framsetning 

sé notendavæn og upplýsingar ekki yfirþyrmandi.

19. Stofnanir vinni með fjölmiðlum við að útskýra hvað 

árangursupplýsingar segja og hvað ekki.

20. Segja má að árangurstjórnunarkerfi sé komið á þegar það er 

orðinn sjálfsagður hlutur og notað reglulega við mat eða 

breytingar á starfsemi. 



Atriði 21- Loka viðvörun

21. Það verður ekki of oft sagt að árangursmælingar eru aðeins 

ein uppspretta upplýsinga fyrir stjórnvöld og stjórnendur, en 

vissulega mikilvæg. 

– Allar árangursupplýsingar eru háðar óvissu, stundum umtalsverðri. 

– Lélegar upplýsingar eru verri en engar.  Samt er betra að vera „roughly

right“ en „precisely ingnorant“.



TAKKFYRIR


