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Abstract 

Rapid and complex changes in the modern day business environment force 

companies, as well as individuals, to constantly be aware of new innovative 

solutions and be-  ready to go through regular changes in order to adapt them. It 

can, therefore, be said that change is inevitable. The purchasing system Timian 

is a prime example of innovative technical development that Akureyri Nursing 

Homes, ÖA, has adapted. The integration of the system started in the first quarter 

of 2015. If the integration of software solutions such as Timian, are properly 

executed, they can result in considerable time and cost savings. 

The purpose of the research is to assess how the integration of Timian 

was executed at ÖA. In addition, research questions concerning the integration 

of the system and staff experience will be answered. The theoretical background 

of organisational change will be emphasised and, moreover, it will be connected 

to the project at hand.  

In order to conduct the research, both quantitative and qualitative 

research methods were used. The qualitative research was based on interviews 

with ÖA staff members, chosen at random. A quantitative research was also 

carried out, in which an online survey was sent to all staff members that have 

been employed at ÖA since the integration of Timian. Both researches include 

questions related to the integration of the system and employee experience. The 

results indicate a generally positive experience of using the Timian purchasing 

system, despite some minor setbacks during its integration. 
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Timian-system, institute, organisational change, purchasing systsem, 

Öldrunarheimili Akureyrar  
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Útdráttur 

Örar og flóknar breytingar í viðskiptaumhverfinu gera það að verkum að 

skipulagsheildir þurfa að vera vel á verði fyrir nýjungum og vera tilbúin að sinna 

sífelldum endurbótum til að tileinka sér þær. Það má því segja að breytingar séu 

eitthvað sem enginn getur flúið. Innkaupavefurinn Timian er mikilvægt dæmi 

um nýjung og tækniþróun sem Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) hefur tileinkað 

sér, en innleiðing kerfisins hófst vorið 2015. Ef staðið er rétt að innleiðingu 

breytinga á borð við þá rafrænu þjónustu sem Timian er, fer mun minni tími og 

kostnaður til spillis.  

Markmið verkefnisins og tengdri rannsókn er að greina hvernig staðið 

var að innleiðingu Timian kerfisins á ÖA. Rannsóknarspurningarnar snúa að 

innleiðingunni og hverju hún hefur skilað, bæði fyrir stjórnendur og starfsmenn. 

Komið verður inn á hvað hefur breyst með tilkomu kerfisins og hver ávinningur 

þess er. Lögð verður áhersla á breytingastjórnun, bæði fræðilega sem og 

tengingu hennar við markaðinn og innleiðingu breytinga á borð við Timian 

kerfið inn á ÖA.  

Við vinnslu þessa verkefnis var stuðst við eigindlegar jafnt sem 

megindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlega rannsóknin byggðist annars vegar 

upp á viðtölum við starfsmenn á ÖA og hinsvegar á viðtali við tvo 

lykilstjórnendur. Starfsmenn voru valdir af handahófi og fyrir þá lagður 

spurningalisti. Einnig var gerð megindleg rannsókn sem fólst í því að rafræn 

könnun var send á alla starfsmenn innan ÖA sem höfðu starfað frá því að 

innleiðing á Timian kerfinu hófst, eða í u.þ.b. eitt ár. Í báðum tilfellum voru 

starfsmenn ÖA spurðir út í upplifun þeirra af innleiðingarferlinu sjálfu og 

reynslu eftir að kerfið var innleitt. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að 

starfsmenn hafi almennt góða reynslu af innkaupakerfinu Timian þrátt fyrir ýmsa 

vankanta við innleiðingu þess. Stjórnendur eru einnig ánægðir með kerfið og 

fannst að innleiðing hefði gengið betur en búist hafði verið við.  

Lykilorð 

Timian-kerfið, innleiðing, breytingastjórnun, innkaupakerfi, Öldrunarheimili 

Akureyrar  
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1 Inngangur 

Vorið 2014 var tekin ákvörðun á Öldrunarheimilum Akureyrar (hér eftir nefnt 

ÖA) um breytt verklag við matarinnkaup. Í því skyni var ákveðið að innleiða 

rafræna innkaupa-, beiðna- og sölukerfið Timian. Í samráði við stjórnendur og 

starfsmenn var markmiðið skilgreint og var það að draga úr árlegum kostnaði 

við matarinnkaup, auka kostnaðarvitund og samkeppni. Meginmarkmið þessa 

verkefnis er að greina hvort innleiðing Timian kerfisins hefur skilað þeim árangri 

sem lagt var upp með og hvaða áhrif breytingarnar hafa hugsanlega haft fyrir 

stofnunina. Til grundvallar er lögð aðferðafræði í breytingastjórnun en 

rannsóknin byggist á spurningum um innleiðingu kerfisins og hvernig hafi verið 

staðið að henni og hvort tilgangi innleiðingarinnar hafi verið náð.  

Þær rannsóknarspurningar sem skýrsluhöfundur mun leitast við að svara í 

gegnum verkefnið eru þrjár:  

 Hvað hefur breyst hjá Öldrunarheimilum Akureyrar og starfsmönnum 

innan skipulagsheildarinnar með tilkomu innkaupa-, beiðna- og 

sölukerfisins Timian og í hverju felst helsti ávinningur af innleiðingu 

kerfisins? 

 Hafa þessar breytingar/innleiðing haft í för með sér aukna verðvitund 

stjórnenda og starfsmanna um kostnaðarverð vöru eða aukið vitund 

þeirra um sóun matar? 

 Hvaða þættir í innkaupakerfinu eru nýttir og hverjir ónýttir, og hvers 

virði væri að nýta þá ónýttu við notkun kerfisins? 

 

Þetta verkefni nýtist ÖA þar sem það byggir á úttekt og rýni á því hvernig 

innleiðing hefur gengið, hver ávinningur hennar er og hvaða tækifæri eru ónýtt 

enn sem komið er. Gildi þessarar rannsóknar felst einnig í því að hún gefur færi 

á utanaðkomandi mati á því hvernig má yfirfæra þetta verkfæri og 

innleiðingarferlið á aðra þætti í starfsemi Akureyrarbæjar. 

Ritgerðin er byggð upp þannig að fyrst er fjallað um fræðilegan grunn 

verkefnisins þar sem breytingastjórnun er í forgrunni. Síðan er fjallað um 

rannsóknaraðferðir, greint frá niðurstöðum og að lokum eru umræður og 

ályktanir þar sem niðurstöður eru ræddar og horft til framtíðar.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Breytingastjórnun 

Orðið breytingar merkir „að stuðla að breytingum eða að framkvæma 

breytingar" (Connors og Smith, 2011, bls. 49). Aðstæður í umhverfi einstaklinga 

og skipulagsheilda hafa breyst mikið síðastliðin 100 ár. Sífellt meiri hraði, 

tækninýjungar, samkeppni, eru þættir sem krefjast þess að við séum alltaf að 

breyta öllu og bæta. Það skiptir miklu máli að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir 

gagnvart svona aðstæðum, í stað þess að bregðast við þeim eftir á. Þess vegna er 

mikilvægt að sveigjanleiki og aðlögunarhæfni og viss framþróun eða nýsköpun 

séu innbyggð í skipulagsheildina (Raineri, 2011, bls. 266). 

 

2.1.1 Stjórnun og innleiðing breytinga  

Á tímum fordæmalausra breytinga, þar sem vörur og markaður breytast hratt í 

takt við tæknibreytingar, er mikilvægt fyrir skipulagsheildir að tileinka sér nýja 

færni samfara breytingum. Þörfin fyrir að stjórna þessum breytingum hefur því 

sjaldan verið jafn nauðsynleg og nú (Robbins og Coulter, 2011, bls. 16). 

Breytingar eiga sér stað í öllum skipulagsheildum óháð stærð, aldri og iðnaði. 

Breytingar gerast oft hratt og stofnanir verða að bregðast skjótt við. 

Skipulagsheildir sem bregðast ört við breytingum þrífast frekar á hinum stóra 

markaði á meðan önnur sem gera það ekki lifa ekki af (Robbins og Coulter, 2011, 

bls. 482).  

 

Breytingar eru í raun ferli sem aldrei lýkur innan skipulagsheilda. 

Aðlögunarhæfni og sveigjanleiki eru því þættir sem skipulagsheildir í dag þurfa 

að tileinka sér (Cullen, 2013, bls. 270-271).  

Menning, leiðtogahæfni og hvatning eru mannlegir þættir sem teljast til 

„mjúkra“ málefna (e. soft factors) í breytingastjórnun. Þetta eru þættir sem þarf 

að einblína á þegar ná á árangri við stjórnun breytinga en það er einnig mikilvægt 

að horfa til „harðra“ málefna (e. hard factors) sem tilheyra hvers konar skipulagi 

eða efnahagsmálum. Þessi hörðu málefni hafa verið kennd við þrjá mismunandi 

eiginleika. Fyrsti eiginleikinn krefst þess að skipulagsheildir séu hæfar til þess 

að mæla hörðu málefnin, þ.e. skipulags- og efnahagsmál. Annar felur í sér að 
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skipulagsheildir geti auðveldlega miðlað mikilvægi allra mála sinna og þriðji 

eiginleikinn felur í sér að skipulagsheildir verða að vera færar til þess að hafa 

áhrif og bregðast snöggt við þessum málefnum (Sirkin, Keenan og Jackson, 

2005, bls. 110). 

  Innleiðing breytinga í skipulagsheildir getur farið úrskeiðis ef ekki er 

hugað markvisst að hörðu þáttum skipulagsheildarinnar á borð við skipulags- og 

efnahagsmál. Því eru stjórnendur hvattir til að huga strax í byrjun að hörðu 

málefnunum. Því ef það er gert getur innleiðing breytinga í skipulagsheildir verið 

farsæl (Sirkin o.fl., 2005, bls. 110). 

 

Innleiðing á breytingum felur í sér samspil á fjölmörgum þáttum innan 

skipulagsheilda. Stjórnun breytinga felur að mestu leyti í sér vinnubrögð eða 

athafnir sem snúast um það eitt að aðlaga hegðun starfsfólks að fyrirhuguðum 

breytingum. Mikilvægt er að hafa skýra útlistun fyrir starfsmenn þar sem 

einstaklingar upplifa breytingar með mjög ólíkum hætti og eiga oft á tíðum erfitt 

með að takast á við þær. Það er því vissulega áskorun fyrir þá sem standa að 

innleiðingu breytinga að fá fólk til að vera tilbúið að taka þátt en ekki horfa 

einungis til breytts skipulags eða breyttrar menningar (Þorkell Sigurlaugsson, 

1996, bls. 27). 

 

Það eru ekki hlutir á borð við hvað skuli gera, hvernig megi bæta, hvað skuli 

innleiða eða hverju eigi að breyta sem eru vandamál við innleiðingu á nýjum 

breytingum. Stærsta áskorunin er að fá starfsfólkið til að taka þátt í 

breytingunum. Mannauðurinn er talinn vera sú auðlind sem er hvað mikilvægust 

innan skipulagsheilda (Gotsill og Natchez, 2007, bls. 26). Það er mannlegi 

þátturinn sem nauðsynlegt er að einblína á. Það kostar bæði tíma og peninga að 

ráðast í breytingar og þá sérstaklega í sambandi við mannauðinn. Hér leika bæði 

stjórnendur og starfsfólk stórt hlutverk (Mehta, Maheshwari og Sharma, 2014, 

bls. 3). 

 

2.1.2 Stjórnendur og starfsmenn 

Helsta áskorun fyrir stjórnendur er að sjá breytingar fyrir og nýta sér þær. Góður 

og vandaður undirbúningur af hendi stjórnenda getur auðveldað fyrirhugaðar 
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breytingar innan skipulagsheilda. Mikilvægt er að stjórnendateymi sé einhuga, 

vinni vel saman og með sömu framtíðarsýn skipulagsheilda að markmiði 

(Robbins og Coulter, 2011, bls. 8).  

Að framkvæma breytingar í skipulagsheild snýr ekki einungis að því að vera 

gæddur þeim hæfileika að hrífa fjöldann með sér í fyrirhugaðar breytingar. 

Það sem þarf til er hópur eða lið sem er fært um að keyra fram breytinguna. 

Ein manneskja, jafnvel þó hún sé frábær leiðtogi, er aldrei nógu sterk til þess 

að gera þetta ein síns liðs  (Kotter, 1998, bls. 173). 

 

Mikilvægt er einnig að fara ekki of geyst af stað. Einstaklingar fara í gegnum 

breytingar á misjöfnum hraða og þess vegna er áríðandi að breytingar séu 

framkvæmdar á réttan hátt. Stjórnendur þurfa að skapa góðan samskiptamáta og 

hjálpa starfsmönnum að breyta hugsunarhætti og vinnuaðferðum. Það er á valdi 

stjórnenda að þróa breytingar á nýja skipulaginu og hrinda af stað breytingum. 

Með því að ráðast rétt í breytingarnar verður vilji starfsmanna meiri til að taka 

þátt sem skilar sér í meira frumkvæði, meiri nýtni á hæfileikum þeirra og áhugi 

þeirri verður meiri (Leifur Eysteinsson, 2008, bls. 17). Þegar kemur að því að 

breyta menningu innan skipulagsheilda er mikilvægt að ákveða að fá alla 

starfsmenn skipulagsheildarinnar til að starfa í og taka þátt í fyrirhuguðum 

aðgerðum. Sem stjórnandi er mikilvægt að gera meira en bara að fá fólk til að 

haga sér öðruvísi, það þarf að fá alla til þess að gera réttu hlutina á réttum tíma 

á þann hátt sem leiðir til réttra niðurstaðna. Ekki er hægt að ná árangri innan 

skipulagsheildar án þess að styðjast við markvissar og beinar áherslur tilvonandi 

breytinga (Connors og Smith, 2011, bls. 49).  

 Starfsmenn þurfa því að vera hluti af breytingarferlinu og það er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að hlusta á hvað þeir hafa að segja og taka tillit til 

viðbragða af þeirra hálfu. Ef starfsfólk er meðvitað um hvaða þættir breytast og 

hvers vegna, er líklegra að það samþykki að taka þátt í ferlinu og styðja það. 

Þannig er áríðandi að hafa góða stjórnendur sem útlista vel fyrir starfsmönnum 

strax frá upphafi hvað felst í breytingarferlinu. Það getur komið í veg fyrir 

hugsanlegar hindranir og minnkar líkurnar á að auka kostnað við 

innleiðingarferlið (Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 29) 

 

Tregða (e. unwillingness) við breytingar er eitt af þekktustu 

vandamálunum sem upp geta komið hjá starfsmönnum. Það getur vissulega 



  Elín Inga Halldórsdóttir 

 

5 

 

hamlað því að breytingar sem verið er að fara innleiða nái ekki þeim árangri sem 

búist var við. Ótal ástæður geta verið fyrir tregðu til breytinga en helsta ástæðan 

er þó tregða og andstaða starfsmanna. Margir starfsmenn upplifa skelfingu 

gagnvart breytingum á meðan aðrir sjá og upplifa þær sem ný tækifæri og 

spennandi tíma. Það getur skapast hræðsla meðal starfsmanna ef þeir eru óvissir 

um framtíðarsýn skipulagsheildarinnar og stöðu sína innan hennar. Starfsmenn 

geta einnig verið illa upplýstir um hvert þeirra hlutverk er í breytingunum sem 

leiðir til skorts á markmiðum fyrir þá (Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 30). 

Við innleiðingu breytinga er nauðsynlegt á einhverjum tímapunkti að 

staldra við og meta þann árangur sem hefur hlotist við innleiðinguna. Öll ferli 

taka tíma og því er mikilvægt að ráðast í breytingar með þolinmæði að vopni. 

Innleiðing breytinga kallar á styrka forystu og mikilvægt er fyrir stjórnendur að 

sannfæra alla starfsmenn um kosti hinnar nýju stefnu og hjálpa starfsmönnum að 

yfirstíga efasemdir. Með því að byggja upp áhuga og samhug bæði starfsmanna 

og stjórnenda leiðir það til góðrar samvinnu sem sýnir sig í farsæld 

skipulagsheilda og leiðir til árangurs í rekstri (Garwood, 2012, bls. 41). 

 

  Einnig er greining og þekking á hagsmunum skipulagsheilda mikilvæg 

þegar ráðist er í breytingar. Þannig er hægt að komast að hverjir mögulegir 

hagsmunaaðilar eru, en það eru þeir aðilar sem eiga hagsmuna að gæta gagnvart 

breytingunum eða koma að þeim með einhverjum hætti. Helstu hagsmunaaðilar 

í dæmigerðum skipulagsheildum eru fjárfestar, starfsmenn, viðskiptavinir og 

birgjar.  Fyrst og fremst eru það starfsmenn sem eiga hagsmuna að gæta í 

breytingum. Mikilvægt er að skipulagsheildir greini bæði ytri og innri 

hagsmunaaðila eftir því hversu mikið þeir koma að skipulagsheildinni, en einnig 

skal skrá niður hversu mikilvægur hver hópur er, hvaða hlutverki hann gegnir og 

hvað hann leggur af mörkum (Leifur Eysteinsson, 2008, bls. 33). 

 

Nauðsynlegt er að stjórnendur séu stefnufastir og byggi upp með sér gott 

eftirlit og sýni eftirfylgni á því markmiði sem sett hefur verið í breytingum. 

Stjórnun breytinga snýst um fólk svo mikilvægt er að ef árangur á að verða 

viðunandi er mikilvægt að stjórnendur leggi sig alla fram í breytingarnar með 

skipulögðum hætti og þrói með sér góða stjórnunaraðferð sem leiðir til 



  Elín Inga Halldórsdóttir 

 

6 

 

áhugasamra og ánægðra starfsmanna (Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 30-31). 

Skipulagsheildir hafa þá tilhneigingu að snúa sér að fyrri hefðum til að gera 

hlutina, ef ekki er rétt staðið að innleiðingu breytinga (Braica, 2013, bls. 140). 

 

2.1.3 Ferli árangursríkra breytinga 

Margar kenningar hafa verið settar fram og mörg líkön hafa verið þróuð af 

fræðimönnum sem og ferli um hvernig best sé að standa að framkvæmd 

breytinga sem stjórnendur geta stuðst við í innleiðingu þeirra. Þessar kenningar 

og líkön byggjast fyrst og fremst á mannlega þættinum eins og fram kom hér á 

undan og þurfa þau þess vegna að taka mið af því að aðlögun starfsmanna skiptir 

mestu máli. Öll breytingaferli byrja á því að skilgreina ástæður þess að 

breytingar þurfi að eiga sér stað. Ferill breytinga getur verið langur og í mörgum 

þrepum.  

 

2.1.3.1 Þriggja þrepa líkan Lewin 

Kenningar Kurt Lewin hafa verið þekktar í breytingastjórnun síðastliðna áratugi 

en hann hefur verið talinn frumkvöðull á sviði breytinga (Cumming, Bridgman 

og Brown, 2016, bls. 34). Þriggja þrepa líkan Lewins gefur nána útlistun á ferli 

til þess að ná árangursríkum breytingum innan skipulagsheilda (sjá mynd 1). 

Þessi þrep nefnast þíðing, umbreyting og frysting.  

Þíðing(e. unfreezing) er fyrsta þrepið. Þetta þrep felst í því að búa fólk 

undir fyrirhugaðar breytingar og fá það með sér í ferlið með opnum huga. Á 

þessu þrepi er mikilvægt að búa alla sem koma að skipulagsheildinni undir að 

samþykkja nauðsynlegar breytingar. Mikilvægt er að brjóta niður núverandi 

stöðu áður en ráðist er í að innleiða breytingarnar. Það þarf að koma skýrt fram 

hvers vegna hlutirnir verða ekki gerðir lengur eins og áður tíðkaðist. Fyrsta 

þrepið er oft á tíðum það erfiðasta. Mikil vinna getur farið í að útlista fyrir 

starfsmönnum hvernig hlutirnir verða gerðir héðan í frá og getur það oft sett þá 

úr jafnvægi. Það er því mikilvægt að virkja starfsmenn til þátttöku til að ná fram 

marktækum breytingum.   

  Í næsta þrepi líkansins, sem snýr að umbreytingu (e. change), fer fram 

breytingaferli sem færir skipulagsheild úr eldra og óbreyttu ástandi (e. quo) og 

yfir í þá óskastöðu sem skipulagsheildin hafði hugsað sér. Breytingar eru 
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innleiddar með breyttum venjum og hegðun innan skipulagsheildarinnar.   

  Í þriðja og síðasta þrepinu kemur Lewin inn á að mikilvægt sé að frysta 

breytingarnar (e. refreezing) eða með öðrum orðum festa þær í sessi. Það er gert 

með því að halda jafnvægi svo breytingarnar geti orðið fastmótaðar innan 

skipulagsheildarinnar. Með því að frysta þær er hægt að koma í veg fyrir að ferlið 

fari ekki aftur í sama far (Robbins, Judge og Campbell, 2010, bls. 523). 

 

 

Mynd 1: Þrjú stig breytinga samkvæmt Lewin 

 

Þrátt fyrir að breytingalíkan Lewins fari ekki út í það í smáatriðum hvað 

þarf að gera til að hafa áhrif og til að breytingar virki, þá sýnir það skýrt og 

greinilega hvaða þrepum þarf að fylgja eftir til þess að ná fram sýnilegum 

árangri. Þriggja þrepa breytingalíkanið er öflugt tól sem getur reynst 

skipulagsheildum vel til að stofnanavæða nýjar breytingar á skipulagðan hátt 

(Levasseur, 2001, bls. 3). Annað mikilvægt tól til greiningar er hin vel þekkta 

SVÓT greining. 

 

2.2 SVÓT greining 

Þegar skipulagsheildir innleiða breytingar á borð við nýtt innkaupakerfi er að 

mörgu að huga. Til að ná árangri í rekstri er mikilvægt að geta greint og flokkað 

bæði innra (e. internal) og ytra (e. external) umhverfi skipulagsheilda en það er 

hægt að gera með svokallaðri SVÓT greiningu (e. SWOT analysis) (sjá mynd 2). 

Atriði á borð við styrkleika (e. strengths), veikleika (e. weakness), ógnanir (e. 

threats) og tækifæri (e. opportunities) er hægt að greina með SVÓT greiningu. 

Með kortlagningu á þessum atriðum er hægt að safna saman upplýsingum, greina 
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þær og meta, og túlka síðan innra og ytra umhverfi skipulagsheilda. Þannig geta 

skipulagsheildir séð hverju þarf að huga sérstaklega að, hvað ber að varast og 

hvernig þau geta notfært sér það sem þau hafa til að ná fram aukinni hagkvæmni 

í viðskiptum.  

 

Mynd 2: SVÓT greining 

 

Styrkleikar og veikleikar eru atriði sem tilheyra innra umhverfi 

skipulagsheilda. Við greiningu á styrkleikum er horft inn á við og er hægt að sjá 

og útlista hvernig best er að ná fram settum markmiðum. Við greiningu á 

veikleikum er hægt að komast að því hvaða atriði koma í veg fyrir að 

skipulagsheildir nái árangri. Tækifæri og ógnanir eru ytri aðstæður og er þá 

einblínt út á við. Með greiningu á tækifærum er hægt að sjá hvaða þættir nýtast 

til að gera skipulagsheildir sterkari. Það gefur betri sýn á hver vandamálin eru ef 

greindar eru ógnanir skipulagsheildarinnar. Með því að greina ógnanir er hægt 

að draga úr hindrunum sem verða oft á vegi skipulagsheilda (Castilla og Hay, 

2006, bls. 4-5). Það eru ýmis tækifæri fyrir allar skipulagsheildir á markaði, 

tækifærin eru jafn misjöfn og þau eru mörg, ekki síst á hinum rafræna markaði. 
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2.3 Markaðurinn 

Á síðastliðnum áratugum hefur orðið umbreyting í heiminum á sviði þróunar. Í 

dag fer meirihluti viðskipta fram í gegnum tölvur, internet, tölvupósta, síma og 

svo lengi mætti telja. Markaðurinn er sífellt að breytast og byltingarkennd tæki 

og aðferðir hafa litið dagsins ljós og stafræn tækni hefur tekið yfir, ekki síst með 

tilkomu internetsins. 

Færst hefur í aukana að skipulagsheildir endurskilgreini það sem þeir vísa 

til þegar þeir tala um "á skrifstofunni" (e. the office). Nú orðið geta 

skipulagsheildir haft starfsfólk í vinnu vítt og breytt um heiminn. Samkeppni um 

starfsfólk hefur því þróast í að vera alþjóðleg en í mörgum tilvikum getur 

starfsfólk frá öllum heimshornum veitt skipulagsheildum samkeppnisforskot 

(Shalev, 2014). 

Viðskiptaumhverfi skipulagsheilda breytist hratt því þróun er hröð og því 

mikilvægt fyrir skipulagsheildir að vera á tánum og tileinka sér allar þær 

umfangsmiklu og háþróuðu breytingar sem verða í umhverfinu. Þróun á 

neysluverði, tækniþróun, félagsleg-, pólitísk- og lagaleg öfl, allt eru þetta þættir 

sem hafa áhrif á skipulagsheildir og rekstur þeirra. Þessir þættir hafa áhrif á alla 

leikmenn markaðarins eins og keppinauta, birgja, dreifingaraðila og 

viðskiptavini (Kotler, Keller, Brady, Goodman og Hansen, 2012, bls. 726-727).  

 

Það er skipulagsheildum mikilvægt að taka þátt í samstarfi og samvinnu við 

aðrar skipulagsheildir sem tengjast nýsköpun og hugmyndum að 

umhverfisbreytingum bæði innan sem utan þeirra. Skilgreiningin á samvinnu 

skipulagsheilda gerir greinarmun á því hvort nýsköpun eigi að koma út sem ferli 

(e. process) eða afrakstur (e. output) (Alexiev, Volberda og Van den Bosch, 

2016, bls. 975). Þær hröðu breytingar sem skipulagsheildir standa frammi fyrir í 

dag birtast ekki síst í mikilli þróun á hinum rafræna markaði.  

 

2.3.1 Rafrænn markaður  

Rafrænir markaðir (e. business-to-business) hafa rutt sér til rúms sem sterkir og 

lögmætir staðir til þess að stunda viðskipti þar sem tvær eða fleiri 

skipulagsheildir taka þátt í þessum markaði eftir því á hvaða sviði fjárfestingar 

þeirra liggja. Þær geta svo tekið þátt sem sérfræðingar, rannsakendur eða 
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aðgerðarlaus skipulagsheild. Með tímanum, síendurteknum viðskiptum við 

sömu viðskiptafélagana getur það síðan leitt til raunverulegra sambands 

(Mallapragada, Grewal, Mehta og Dharwadkar, 2014, bls. 610). 

 

Tilurð internetsins hefur gerbreytt rafræna markaðnum (e. business-to-business) 

og samskiptum milli einstaklinga og skipulagsheilda. Skipulagsheildir hafa í 

auknum mæli tekið þennan rafræna miðil inn sem samskipta-, sölu-, og 

innkaupaleið þar sem rafrænir markaðir eru helsti tæknibúnaðurinn sem er 

notaður af skipulagsheildum til að fullkomna viðskipti. Rafrænir markaðir eru 

raunverulegt rými þar sem fjöldinn allur af kaupendum og seljendum eiga 

samskipti og framkvæma viðskipti (Mallapragada o.fl., 2014, bls. 610).   

Áður fyrr eyddu kaupendur miklu púðri í að afla upplýsinga um birgja 

sína. Með tilkomu rafræna markaðarins (e. business-to-business) verður 

markaðurinn skilvirkari og kaupendur fá greiðari aðgang að upplýsingum. Þessar 

upplýsingar koma m.a. frá:  

a) Vefsíðum birgja.  

b) Upplýsingaaðila (e. infomediaries), þriðja aðila sem leggur til samansafn af 

upplýsingum um val á vörum.  

c) Viðskiptavaka (e. market maker), þriðja aðila sem tengir saman kaupendur og 

seljendur. 

d) Samfélögum viðskiptavina, þar sem kaupendur geta skipst á upplýsingum um 

vörur og þjónustu birgja.  

Skipulagsheildir í dag eru að nota rafrænan markað sem uppboðsstað, til 

vöruskipta, rafrænna vörubæklinga og fleiri úrræða til þess að fá upplýsingar um 

besta verðið. Áhrif af þessum rafræna markaði er að láta verð vera sjáanleg. 

Kaupendur vilja oft fá betri hugmynd og upplýsingar um einstaka vörur. Einnig 

geta birgjar keyrt verð sín bæði upp og niður allt eftir því hvaða verð 

samkeppnisaðilar hafa upp á að bjóða  (Kotler o.fl., 2012, bls. 174). 

Verð á markaði ræðst af framboði og eftirspurn. Skipulagsheild á borð við ÖA 

hefur ákveðna eftirspurn eftir matvörum, bæði hvað varðar magn og verð, og 

með Timian kerfinu getur matreiðslumeistari skoðað rafrænt hvað birgjar bjóða 

upp á hverju sinni. Framboð og eftirspurn eru hugtök sem notuð eru til þess að 

lýsa hlutfallslegum breytingum á milli hugsanlegra kaupanda og seljanda. Þegar 
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kemur að því hjá kaupendum að kaupa aðföng af birgjum þarf að skoða framboð 

á valkostum og hversu mikilvæg aðföngin eru eða hvort flókið sé að nálgast 

hana. Það er því mikilvægt að það skapist traust og að heiðarleiki ríki á milli 

kaupenda og birgja. Þetta á ekki síst við þegar kemur að því að innleiða rafrænt 

innkaupakerfi.  

 

2.4 Innkaupakerfi 

Í því síbreytilega og tæknivædda umhverfi sem við lifum í í dag hafa markaðir 

tilhneigingu til að stækka og breytast mjög ört. Skipulagsheildir þurfa að vera 

skapandi og vera vakandi fyrir innleiðingu á nýjungum í upplýsinga- og 

tæknimálum.  

Innkaupakerfi (e. purchasing system) hafa orðið að mikilvægum þætti 

innan skipulagsheilda sem sækjast eftir árangri á markaði. Innkaup á hráefnum 

er meðal annars stór kostnaðarliður í afkomu skipulagsheilda, en þá er ekki síst 

mikilvægt að hafa gott innkaupakerfi sem heldur utan um öll útgjöld sem eiga 

sér stað. Innkaupakerfi er kerfi sem stýrir öllu kaupferlinu. Allt frá öflun 

upplýsinga, kröfum um beiðni, móttöku á vörum og til greiðslu á þeim. 

Innkaupakerfi eru lykilþáttur í góðri birgðastýringu, en þar er hægt að fylgjast 

með birgðum á lager og kerfið gerir stjórnendum auðveldara að ákvarða hvað 

skal kaupa, hversu mikið og hvenær (Investopedia, e.d.). Innkaup 

skipulagsheilda eru oftar en ekki bundin hefðum. Þrátt fyrir ótal efnahagslegar- 

og pólitískar sveiflur á framboði á hráefni, þá hafa skipulagsheildir haldið áfram 

að leita samninga á ársgrundvelli í gegnum fyrirliggjandi samskiptanet birgja og 

framleiðenda. Það verður að segjast að margir innkaupastjórar (e. purchase 

managers) hafa menntun og reynslu sem mótast af markaði sem var tiltölulega 

stöðugur fyrir u.þ.b. tveimur áratugum síðan. Í dag er hins vegar gerð krafa til 

þess að innkaupadeild eða -kerfi skipulagsheildarinnar sé öðrum deildum ekki 

síðri þegar kemur að umhverfis- og efnahagsmálum (Kraljic, 1983, bls. 109). 

Fyrst og fremst eru skipulagsheildir áhugasamar um að taka inn tölvu- og 

tæknivædd innkaupakerfi inn í stefnumótun í því skyni að: 

a) Hafa gott flæði á innkaupum og skipulagða starfssemi. 

b) Komast hjá handvirkri og seinlegri vinnu sem og óhjákvæmilegum 

mistökum. 
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c) Tryggja skilvirkar viðmiðunarreglur skipulagsheildar á öllum 

birgðakaupum. 

d) Finna aðkallandi flöskuhálsa. 

e) Fá alhliða gagnasafn frá birgjum og viðeigandi tól til þess að meta það. 

f) Auka sýnileika innkaupa fyrir stjórnendum og auka samstarf á milli 

innkaupa og annara deilda. 

g) Samræma öll gögn. 

h) Draga úr heildarkostnaði við innkaup. 

Það er þó líka neikvæð hlið við innleiðingu á slíkum innkaupakerfum, en 

ýmis vandamál og erfiðleikar geta komið upp. M.a. eru ávallt ákveðnir aðilar 

sem eiga það til að halda gögnum út af fyrir sig í stað þess að deila þeim, 

starfsmenn geta líka óttast gagnrýni eftirlitsaðila, náttúrulegar hvatir til að vilja 

ekki breytast, skort á vitneskju um hvað muni breytast eða mótstaða birgja við 

að breytast,(Bedey o.fl., 2008, bls. 100). 

 

2.5 Samantekt  

Í umfjölluninni hér að framan hefur breytingastjórnun verið skoðuð frá 

ýmsum hliðum. Reynt hefur verið að útskýra mikilvægi þess að standa rétt að 

innleiðingu breytinga í skipulagsheildir og hvað samvinna stjórnenda og 

starfsmanna skiptir miklu máli. Einnig var komið inn á hvað markaðurinn hefur 

breyst í takt við þær öru breytingar sem eiga sér stað í umhverfinu í dag sem 

breytt hefur innkaupum skipulagsheilda til muna. 
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3 Timian software ehf. 

Við lifum á tímum örra breytinga, hvort sem það eru tæknibreytingar, 

efnahagsbreytingar eða aðrar breytingar á viðskiptaumhverfinu. Í takt við þessar 

öru breytingar hefur þörfin á stöðugum umbótum aukist til muna. Timian 

Software ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í viðskiptaþróun á internetinu en það 

hannar veflausnir og aðstoðar við ráðgjöf á innleiðingu þeirra (Timian software, 

2015). Fyrirtækið var stofnað árið 2011 og hefur það sérhæft sig í ráðgjöf fyrir 

viðskiptaþróun á internetinu við hönnun á veflausnum (Timian, 2011, a).  

Ein þeirra veflausna sem Timian Software ehf. hefur þróað er innkaupa- 

og matarvefurinn Timian B2B. Sérstakur hluti vefsins er fyrir rekstur eldhúsa. 

Hann er hægt að nota ef gera á innkaup eða framkvæma sölu á milli 

skipulagsheilda á rekstrartengdum vörum og þjónustu (Timian software, 2015). 

Inni á vefnum er hægt að reikna út fram í tímann hver áætluð innkaupaþörf muni 

verða. Þar er einnig hægt að fá góða yfirsýn yfir framboð á vörum, innkaupaverð 

og þar kemur fram sundurliðaður kostnaður fyrir vörur (Timian, 2011, b). 

 

3.1 Innleiðing og markmið Timian 

Notkun á Timian B2B vefnum er þannig háttað að birgjar hafa aðgang að vefnum 

og þar geta þeir sett inn upplýsingar um hvaða vörur þeir hafa upp á að bjóða. 

Birgjarnir geta síðan veitt upplýsingar um hver staðan er á pöntunum, geta gert 

tilboð og markaðssett vörur sínar með skilvirkum hætti. Yfir eitthundrað birgjar 

hafa nú þegar skráð sig inn á Timian B2B. Innkaupaaðilar geta svo hafið innkaup 

á vörum um leið og þeir hafa fengið aðgang að vefnum. Innkaupaaðilar velja sér 

síðan þá birgja sem þeim hugnast að eiga viðskipti við. Skipulagsheildir á borð 

við hjúkrunarheimilið Eir, Hrafnistu, Grund, Sjúkrahús Akureyrar o.fl hafa nýtt 

sér þjónustu Timian kerfisins (Timian software, 2015).  

Sá árangur sem skipulagsheildir geta náð með innleiðingu Timian 

vefsins, er að með því að aðlaga vefinn að stefnumótun sinni, geta þau nýtt réttar 

upplýsingar og nákvæma kostnaðaráætlun til þess að ná skilvirkum rekstri og 

styrkja stöðu sína á markaði. Vefurinn gerir viðskiptavinum kleift að ná betri 

yfirsýn og stjórnun yfir birgðahald. Þar gefur einnig að líta hversu mikil sóun 

eða nýting á sér stað sem leiðir til þess að starfsmenn fá betri verð- og 
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kostnaðarvitund. Heildarsýn skipulagsheilda yfir kostnað verður meiri sem 

skilar sér í meira aðhaldi, innkaup verða hagkvæmari og við það getur 

rekstrarkostnaður skipulagsheilda lækkað. Skipulagsheildum eru margar leiðir 

færar til að auka arðsemi, og er innleiðing Timian kerfisins ein þeirra leiða. 

Viðskiptaþróun á internetinu hefur verið að ryðja sér til rúms síðustu ár en sú öra 

þróun gerir skipulagsheildum kleift að nýta sér internetið til viðskipta (Timian, 

2011, c).  
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4 Rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla verða gerð skil á aðferðafræðinni við rannsókn um innleiðingu 

og notkun á innkaupa-, beiðna- og sölukerfinu Timian. Undirbúningi 

rannsóknarinnar og þátttakendum verða stuttlega gerð skil en hún er byggð á 

niðurstöðum kannana meðal starfsmanna ÖA. 

 

Skipta má rannsóknum í tvo flokka: megindlegar rannsóknaraðferðir og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Að baki hvorri aðferð liggur mismunandi 

skilningur á því hvað er þekking og hvernig er best að öðlast hana. Í 

megindlegum rannsóknum er einkum verið að skoða mælanlega þætti en í 

eigindlegum rannsóknum er fyrst og fremst verið að skoða huglæga þætti eins 

og skoðanir og tilfinningar. Megindlegar aðferðir eru oftast notaðar þegar 

tilgangur rannsóknar er að lýsa, skýra eða greina en eigindlegar aðferðir leggja 

áherslu á merkingu og skilning. Eigindlegar aðferðir styðjast við margar 

mismunandi aðferðir til gagnaöflunar og eru þær helstu þátttökurannsóknir, 

rýnihóparannsóknir og viðtöl (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-237).  

Janesick (1994) telur að eigindlegar rannsóknir séu heildrænar  og að 

megináhersla þeirra sé að reyna ná heildrænni mynd af ákveðnu fyrirbæri og 

komast að tengslum innan sérstaks kerfis eða menningar (Janesick, 1994, bls. 

209-235). 

Val á úrtaki, val vettvangs, val umfjöllunarefnis, framkvæmd 

rannsóknarinnar ásamt fleiru eru allt hlutir sem huga þarf að í eigindlegri 

rannsókn. Sýn eigindlegra aðferða á viðfangsefni leyfir að hlutirnir séu 

grandskoðaðir og að farið sé verulega djúpt ofan í saumana á efninu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 232). 

 

Þegar leitast er eftir einhvers konar heildaruppdrætti af hóp er gott að 

styðjast við megindlegar aðferðir. Með þeim er auðveldlega hægt að skoða 

meðaltöl og staðalfrávik, sem gefa greinagóða skýringu og upplýsingar sem 

flestir aðilar úrtaks gefa. Með megindlegum rannsóknum er hægt að fá aðra sýn 

á veruleika og hvers kyns samanburðum sem ekki er hægt að sjá fyrir með 

eigindlegum rannsóknum. Einnig er hægt að draga ályktanir yfir stóran hóp út 
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frá öðrum minni hópum. Megindlegar aðferðir henta vel til þess að fá 

upplýsingar um einkenni ákveðins þýðis. Í upphafi er tekið úrtak úr hóp sem er 

síðan rannsakað og niðurstöður færðar yfir á allt þýðið. Þetta er þó einungis hægt 

ef úrtakið er vel valið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 230-231).  

 

Nú á dögum hefur færst í aukana að rannsakendur styðjist samhliða við bæði 

eigindlegar- og megindlegar rannsóknaraðferðir. Það getur oft verið gott að hafa 

fleiri en eina sýn á viðfangsefnið sem er til rannsóknar. Báðar aðferðir eru nýttar 

til þess að fá sem besta niðurstöðu á rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með, hvort sem sömu rannsóknarspurningar eru notaðar eða mismunandi 

spurningar fyrir hvora aðferð. Eftirfarandi skilgreining á blönduðum 

rannsóknaraðferðum kemur frá fræðimönnunum Creswell og Clark: 

Rannsókn með blönduðum aðferðum er ferli til að afla gagna, greina þau, 

og blanda saman bæði eigindlegum og megindlegum aðferðum í sömu 

rannsókn eða röð af rannsóknum til að skilja betur viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Grunnforsendan er að með því að setja saman og nota bæði 

megindlegar og eigindlegar aðferðir fáist betri skilningur á 

rannsóknarspurningunum og efni rannsóknarinnar en með hvorri aðferðinni 

um sig (Creswell og Clark, 2011, bls. 393). 

 

Við þessa rannsókn ákvað rannsakandi að notast við blandaða rannsóknaraðferð. 

Annars vegar eigindlega rannsókn þar sem viðtöl og fyrirliggjandi gögn voru 

nýtt til að safna upplýsingum og hins vegar megindleg rannsókn þar sem 

gagnasöfnun fór fram með spurningakönnun.  

 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsakandi hóf undirbúning á rannsóknum í febrúar 2016. Rannsakandi byrjaði 

á að afla sér upplýsinga og fékk meðal annars send gögn frá starfsmanni hjá 

Timian Software ehf. en þau voru nýtt til þess að fá betri innsýn í kerfið og virkni 

þess. Það er mikilvægt þegar gera á rannsókn sem þessa að þátttakendur séu rétt 

valdir. 

 Við rannsóknina voru viðmælendur allir með persónulega reynslu af 

innkaupakerfinu Timian og var gerð krafa um að þeir hefðu unnið með kerfið frá 

upphafi eða í u.þ.b eitt ár. Valið var sex manna úrtak af handahófi fyrir eigindleg 

viðtöl. Tilgangur viðtalsspurninganna (sjá viðauka B) var að leita eftir innsýn 
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viðmælenda hvernig þeir upplifa notkun á Timian kerfinu. Með því að fara þá 

leið að taka viðtöl gerir rannsakandi viðmælendum kleift að tjá sig í opnum 

spurningum um viðfangsefnið og hvernig þeirra upplifun af kerfinu er innan frá. 

Auk viðtalanna sex við starfsmenn var einnig tekið sameiginlegt viðtal við 

forstöðumann og matreiðslumeistara ÖA. Markmiðið með þessu viðtali var að 

fá vitneskju um það hvers vegna innkaupakerfið Timian var tekið í notkun hjá 

ÖA. 

Einnig var send út rafræn megindleg könnun, Surveymonkey, á 

starfsmenn á öllum deildum á ÖA sem höfðu unnið þar frá innleiðingu kerfisins. 

Könnunin var send á 231 einstakling sem allir hafa starfað á ÖA síðan Timian 

kerfið var innleitt. Alls svöruðu 116 aðilar rafrænu könnuninni sem er 50,22% 

heildar svarhlutfall. Í þeirri könnun voru starfsmenn beðnir um að svara tíu 

spurningum um Timian kerfið. Likert kvarðinn var notaður í öllum 

spurningunum bæði til að auðvelda viðmælendum að svara en einnig til að hafa 

sem mest samræmi í úrvinnslu gagnanna. 

Með því að styðjast við bæði eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir gerði það rannsakanda kleift að fá víðari sýn á málefnið, 

bæði með persónulegum tengslum í gegnum eigindlega rannsókn og síðan 

megindlega í gegnum staðlaðan spurningalista  

 

Fyrir viðtölin við starfsmenn hafði rannsakandi samband við viðmælendur, sex 

talsins, bæði í gegnum tölvupóst og síma og þar fengu þeir nánari útlistun um 

hvað rannsóknin fjallaði. Viðmælendur voru á aldrinum 22 ára til 61 árs. Í 

upphafi viðtalanna gerði rannsakandi viðmælendum skýra grein fyrir því um 

hvað rannsóknin fjallaði og hvernig hann myndi nýta þær upplýsingar sem 

fengjust út úr viðtölum sínum. Rannsóknin sjálf fór fram á tímabilinu febrúar til 

mars árið 2016. Viðtölin voru tekin upp og tóku þau 15 mínútur hvert og fór 

meirihluti þeirra fram á ÖA en eitt í Háskóla Akureyrar. Viðtöl við viðmælendur 

voru nafnlaus en vísað verður til þeirra sem viðmælandi A, B o.s.frv. 

Viðtalið við framkvæmdastjóra ÖA, Halldór Guðmundsson og 

matreiðslumeistara ÖA, Karl F. Jónsson var tekið á ÖA 4. mars og tók það um 

eina klukkustund og var stuðst við viðtalsramma (sjá viðauka A). Ákveðið var 



  Elín Inga Halldórsdóttir 

 

18 

 

að taka viðtal við þá saman þar sem þeir voru saman í innleiðingu kerfisins og 

að koma því á laggirnar.  

Við undirbúning megindlegu rannsóknarinnar hafði rannsakandi 

samband við fimm deildarstjóra sem starfa á ÖA. Deildarstjórar fengu senda 

beiðni um að senda rafræna könnun með spurningalista á starfsmenn á sinni deild 

sem höfðu starfað þar lengur en eitt ár. Með beiðninni fylgdi kynningarbréf(sjá 

viðauka C)  þar sem könnunin var stuttlega kynnt og starfsmenn voru hvattir til 

þátttöku. Spurningalistinn (sjá viðauka D) var settur upp í rafræna forritinu 

Surveymonkey og sendur út í tölvupósti.  

Í könnuninni var spurt um reynslu og upplifun viðkomandi af Timian 

kerfinu. Síðan var komið inn á innleiðingu, bæði hvernig var staðið að henni og 

hvort eða hvað hefði mátt fara betur við innleiðinguna. Voru viðmælendur 

spurðir út í hvort innleiðing kerfisins hefði leitt til vitundarvakningar bæði um 

kostnaðarverð og sóun á matvörum. Rannsakanda þótti einnig mikilvægt að fá 

vitneskju um kosti og galla við kerfið sjálft, og var því sú spurning opin í 

megindlegu rafrænu könnuninni. Einnig var spurt um aldur svarenda í 

spurningakönnuninni.  

 

Við úrvinnslu gagna úr rafrænu könnun var stuðst við forritið Excel og svörin 

slegin inn í það. Forritið var notað til að reikna út vegið meðaltal og gögnin voru 

sett upp í krosstöflur þar sem svör voru greind eftir aldri. Kí-kvaðrat 

marktæknipróf var notað til þess að mæla hvort munur á milli hópa væri 

marktækur á niðurstöðum milli aldurs. Niðurstöður voru síðan settar fram 

tölfræðilega bæði í töflum og myndum.   
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5  Niðurstöður rannsóknar 

Í báðum rannsóknunum, eigindlegu og megindlegu, var leitast eftir að svara 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í inngangi. 

Rannsóknarspurningunum var síðan skipt upp í smærri spurningar sem 

viðmælendur í báðum rannsóknum svöruðu. Í upphafi kaflans verða birtar helstu 

niðurstöður úr viðtali sem tekið var við framkvæmdastjóra ÖA og 

matreiðslumeistara um innleiðingu á Timian kerfinu. Síðar í kaflanum verður 

gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem rannsóknirnar leiddu í ljós um 

innleiðingu og viðhorf starfsmanna til Timian kerfisins. Helstu niðurstöður verða 

síðan dregnar saman í lokaorðum. Við úrvinnslu gagna úr megindlegu 

rannsókninni verður svarmöguleikum sem boðið var upp á samkvæmt Likert 

kvarðanum gerð nánari skil. Útlistað verður hversu há prósenta af heildarúrtaki 

er sammála eða ósammála þeim fullyrðingum sem settar voru fram og verður 

það einnig skoðað með tilliti til aldurs. 

 

5.1 Markmið innleiðingar – Viðhorf stjórnenda 

Hvers vegna var ákveðið að ráðast í þær breytingar að innleiða Timian 

kerfið í ÖA? Hvert var markmiðið? 

Viðmælendur eru á sama máli að innleiðing Timian hafi komið í kjölfar þess hve 

„tölvuóður“ Halldór er. Fljótlega eftir að Halldór var ráðinn framkvæmdastjóri 

ÖA var ákveðið, í samráði við aðra stjórnendur, að setja upp kerfi sem sýnir alla 

birgja, hver býður upp á hvaða verð o.fl. Áður fyrr hafði þetta allt verið skráð í 

Excelskjal sem gat verið tímafrekt. Markmið viðmælenda voru skýr svo að þegar 

Timian kerfið var kynnt fyrir þeim sáu þeir báðir að það hentaði vel í reksturinn 

og héldi utan um þá þætti sem þeir voru að leita eftir 

Karl hefur unnið við matreiðslu í rúm 25 ár og hann hefur lengi óskað eftir 

stafrænu kerfi sem skráir niður og sýnir næringargrunn máltíða, heldur utan 

um verð á vörum og hefur góða yfirsýn yfir markaðinn. Hann er mjög 

passasamur og nýtinn og vinnur allan mat frá grunni (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, munnleg heimild, 4. mars 2016). 

 

Halldór tekur fram að markmið með innleiðingu Timian hafi verið að fá inn nýtt 

innkaupakerfi sem sýnir næringargildi matvara og eykur yfirsýn yfir markaðinn 

en á sama hátt auki það verðvitund þeirra starfsmanna sem nota kerfið. 
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Hafa þessar breytingar skilað árangri? Ef já, í hverju felst þessi árangur 

einna helst?   

Viðmælendur sögðu báðir að breytingarnar hefðu svo sannarlega skilað árangri 

fyrir ÖA.  

Árangur af innleiðingu Timian kerfisins sýnir sig ekki einungis fjárhagslega 

heldur losnum við nú við alla sölumennsku sem getur reynst tímafrek. 

Verðvitund starfsmanna hefur aukist, yfirsýn hefur batnað og betri stjórn er 

nú á innkaupum (Halldór Sigurður Guðmundsson, munnleg heimild, 4. mars 

2016). 

 

Viðmælendur bæta við að ef eitthvað fari úrskeiðis er hægt að grípa fyrr inn í, 

heldur en þegar uppsetningin var í Excelskjali. Þeir hafi nú betra yfirlit yfir það 

hvað þeir eru að gera og geti miðlað upplýsingum á skilvirkari hátt 

Timian kerfið gerir okkur einnig kleift að skoða næringarinnihald máltíða og 

bæði starfsfólk ÖA og aðstandendur skjólstæðinga geta nú séð innihald 

máltíða (Karl F. Jónsson, munnleg heimild, 4. mars 2016).  

 

Voru einhverjar hindranir við innleiðingu?    

Karl segir að kerfið sé ekki flókið en margir matreiðslumenn á öðrum stofnunum 

séu á móti kerfinu. Séu matreiðslumenn á móti kerfinu þá virkar það ekki eins 

og skyldi innan skipulagsheilda.  

Ef Karl hefði ekki verið með í innleiðingu kerfisins frá upphafi þá hefði þetta 

ekki gengið upp og svona vel frá byrjun (Halldór Sigurður Guðmundsson, 

munnleg heimild, 4. mars 2016). 

 

Þeir tala um að borið hafi á þónokkri andstöðu af birgja hálfu við að tileinka sér 

notkun Timian kerfisins. Með tímanum hafa þó æ fleiri nýtt sér möguleika 

kerfisins þar sem tilgangurinn er að reyna að brjóta upp mótstöðu markaðarins. 

Með notkun á Timian er hægt að komast hjá misræmi í verði og einnig að fylgjast 

með verðbreytingum hjá birgjum. 

 

Hvernig var Timian kerfið kynnt fyrir starfsmönnum?  

Innleiðing kerfisins var tekin í áföngum hjá ÖA en hún hófst með kennslu á 

sal ÖA fyrir alla þá starfsmenn sem kæmu til með að nota kerfið. Eftir það 

var kerfið innleitt á tveimur deildum í húsinu, Aspar- og Beikihlíð og Eini- 

og Grenihlíð en þar þótti áhugi fyrir tölvuvæðingu og forstöðumenn á þeim 

deildum voru tilbúnir að innleiða kerfið hjá sér. Gerð var könnun meðal 

starfsfólksins hverjir væru til í að kynna sér Timian og hvort ætti að ráðast í 

þessar breytingar. Nokkrir starfsmenn voru síðan valdir til þess að kynnast 
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kerfinu og tóku í framhaldinu að sér að kenna öðrum starfsmönnum (Halldór 

Sigurður Guðmundsson, munnleg heimild, 4. mars 2016). 

 

Þeir segja að með þessu móti hafi starfsmenn verið virkjaðir til að miðla 

þekkingu sinni og þannig gekk þetta upp. Kerfið var síðan smám saman innleitt 

á allar deildir innan ÖA sem og Lögmannshlíð, sem heyrir líka undir ÖA. 

 

Var einhver andstaða eða tregða í starfsmönnum að nota þetta nýja kerfi? 

Það vill oft verða þegar breytingar eiga sér stað að starfsfólk er ekki tilbúið að 

tileinka sér nýjungar. Halldór segir að vissulega hafi verið smá andstaða á meðal 

starfsfólksins en þannig sé það gjarnan þegar tæknibreytingar eru innleiddar. 

Með innleiðingunni er markmiðið að reyna upplýsa fólk um hvað hlutirnir kosta. 

Með því að innleiða kerfið í samstarfi við starfsmenn og virkja þá, þá hafi þetta 

gengið tiltölulega vel. 

Það var auðvitað einhver mótstaða en hún fólst aðallega í því að fólk vildi 

nota gamla kerfið en því var lokað svo það var ekkert annað í boði en að 

styðjast við Timian kerfið (Karl F. Jónsson, munnleg heimild, 4. mars 2016). 

 

Eftir að fyrstu deildirnar fóru að nota kerfið fór að verða eftirspurn frá öðrum 

deildum svo smátt og smátt þróaðist áhugi meðal starfsmanna.  

 

Er kerfið að fullu innleitt?   

Enn sem komið er þetta bara fyrir matvörur, upplýsingar um það hversu 

margir matarskammtar eru frá hverju heimili sem og skammtastærðir. Kerfið 

getur reiknað út hversu margir íbúar eru í mat á hverjum degi og síðan er hægt 

að bókfæra kostnaðinn á heimilin miðað við það sem er bókað inn í kerfið. 

Eldhúsið afgreiðir og sendir inn á deildir þær vörur sem óskað er eftir frá 

hverri deild í gegnum Timian kerfið (Halldór Sigurður Guðmundsson, 

munnleg heimild, 4. mars 2016). 

 

Þeir koma þó báðir inn á að ýmis vandamál séu til staðar og m.a. er eldað of 

mikið af mat miðað við manneldismarkmið, en verið er að vinna í úrbótum á því.  

Þeir eru sammála um að kerfið sé ekki innleitt að fullu en kerfið bjóði upp á 

fjöldann allan af möguleikum sem viðmælendur telja að geti nýst þeim. Stefnan 

er sett á að setja allar hjúkrunarvörur inn í þetta kerfi t.d. bleyjur, hanska, 

ræstivörur o.fl. Í lokin koma viðmælendur inná að Timian er gæðavefur þar sem 

hægt er að sýna allar uppskriftir og hvað er á bakvið þær. Það er allt opið og sést 
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í kerfinu. Kerfið batnar með hverju árinu sem líður og það er sífellt að að bjóða 

upp á nýja og fleiri möguleika sem viðmælendur munu kynna sér enn frekar 

þegar þar að kemur. 

 

5.1.1 SVÓT greining ÖA 

Eftirfarandi SVÓT greining byggist á niðurstöðum viðtals við 

framkvæmdarstjóra og matreiðslumeistara ÖA. Með því að leggja mat á 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri fyrir innleiðingu Timian kerfisins  er 

hægt að sjá hver staða ÖA er í dag og hversu mikil þörf er fyrir að innleiða slíkt 

kerfi. 

5.1.1.1 Styrkleikar 

Með innleiðingu á Timian kerfinu á ÖA er hægt að fá betri yfirsýn yfir vöruúrval 

sem og gefa staðlaða innihaldslýsingu á vörum. ÖA er ekki lengur háð einum 

ákveðnum birgja og auðveldara er  að sjá öll verð og tilboð sem birgjar bjóða 

upp á. Tilkoma Timian kerfisins hefur einnig gert það að verkum að bæði 

afgreiðsla er hraðari og afhendingartími er styttri. Innleiðing á þessum 

tæknibreytingum sem Timian hefur í för með sér býður upp á mikinn 

fjölbreytileika sem og tímasparnað bæði fyrir stjórnendur og starfsmenn.  

 

5.1.1.2 Veikleikar 

Þrátt fyrir að innkaupakerfið Timian búi yfir mörgum kostum þá eru ávallt 

einhverjir veikleikar. Eins og áður kom fram hefur Timian kerfið einungis verið 

til síðan árið 2011 og því komin lítil reynsla á virkni kerfisins. Eins og staðan er 

núna eru einungis tíu skipulagsheildir hér á landi sem nota kerfið (Timian, 2011, 

d).  

Fyrst eftir að kerfið var tekið inn á ÖA var nokkuð um að birgjar neituðu 

að taka inn Timian kerfið. Í dag hafa þeir flestir samþykkt það eftir að þeir sáu 

hvað kerfið hafði upp á að bjóða. Engu að síður hafa skipulagsheildir á borð við 

Mjólkursamsöluna neitað alfarið að taka inn kerfið og þurfa ekki á því að halda 

til að koma sér í samband við aðila sem kaupa af þeim vörur. Þetta er veikleiki 

fyrir ÖA þar sem þeir þurfa að versla allar sínar mjólkurafurðir við 

Mjólkursamsöluna, en geta ekki haft það sett upp í Timian kerfinu. Því þarf ÖA 
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að fara vel yfir allar nótur frá þeim á þann hátt sem þeir gerðu áður en Timian 

kerfið kom (Karl F. Jónsson, munnleg heimild, 4. mars 2016).  

 

5.1.1.3 Ógnanir 

Alls staðar leynast ýmsar ógnir í ytra umhverfi skipulagsheilda. Það getur skapað 

óöryggi fyrir ÖA að Timian kerfið er tiltölulega nýtt á markaðnum og hefur ekki 

mikla reynslu en ÖA hafa einungis stuðst við kerfið í rúmt ár, eða síðan seinni 

hluta ársins 2014. Einnig hefur það oft áhrif að starfsmenn geta verið ófúsir að 

taka þátt í breytingum vegna hræðslu þeirra við breyttar áherslur. Það var þó sem 

betur fer lítil andstaða hjá starfsfólki innan ÖA. Stjórnendur stóðu því ekki 

frammi fyrir stórum hindrunum í innleiðingarferli sínu.  

 

5.1.1.4 Tækifæri 

Innleiðing á tæknibreytingum felur í sér mikið af nýjungum og tækifærum fyrir 

skipulagsheildir. Með tilkomu Timian er hægt að nýta betur þau tækifæri sem 

eru til staðar á markaði. Þannig er hægt að bjóða út og kalla eftir betra verði. 

Með kerfinu gefst heildarsýn notkunar á aðföngum yfir árið, og hefur innleiðing 

kerfisins hjálpað ÖA að verða nákvæmari í pöntunum (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, munnleg heimild, 4. mars 2016). Tækifæri fyrir skipulagsheildir 

á markaði geta aukist með tilkomu tæknibreytinga. Þess vegna er mikilvægt að 

þegar innleiða á tækni á borð við Timian kerfið að öll skipulagsheildin sé með í 

innleiðingunni frá upphafi svo góður árangur náist. 

Mikilvægt er að geta greint þau atriði sem skilgreind eru hér að ofan. Með 

réttri greiningu er hægt að sjá fyrir hvar tækifæri skipulagsheilda liggja og hverjir 

eru þeirra styrkleikar og hvernig nýta megi styrkleikana ef hindranir verða á vegi 

þeirra. SVÓT greining á ÖA er sett upp á myndrænan hátt í viðauka E.  

 

5.2 Innleiðing og nýting á Timian – Sjónarhorn 

starfsmanna 

Starfsmenn ÖA voru spurðir út í notkun þeirra á Timian kerfinu. Bæði hversu 

mikið þeir hafa unnið með kerfið og upplifun þeirra á því.  
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Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar sýndu mjög jafna svörun í 

öllum  svarmöguleikum. Einungis 19% hafa unnið mjög mikið með Timian 

kerfið, en 34% höfðu unnið mikið með kerfið. Um 18% svöruðu að þeir hefðu 

hvorki né unnið með kerfið en samtals 28% svara gáfu til kynna að starfsmenn 

hefðu lítið eða ekkert unnið með kerfið. Því voru um 60% svarenda í megindlegu 

rannsókninni hafði mjög jákvæða eða jákvæða upplifun af Timian kerfinu, en 

ekki nema 8% hafa neikvæða reynslu af því.  Niðurstaða beggja rannsókna leiddi 

því í ljós að upplifun starfsmanna á kerfinu var almennt góð.  

 

 

Mynd 3: Notkun á Timian kerfinu 

 

Tafla 1: Notkun með tilliti til aldurs 

 

 

 

 

 

 

 

Í megindlegu könnuninni var skoðuð spurningin „ Hversu mikið hefur þú unnið 

með kerfið síðan það var tekið í notkun?“ með tilliti til aldurs. Núlltilgátan sem 

sett var fram var H0: Aldur hefur ekki áhrif á það hversu mikið starfsmenn hafa 
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Mjög 
mikið Mikið Hvorki né Lítið Mjög lítið Samtals 

16-25 27% 47% 20% 7% 0% 13% 
26-35 16% 50% 6% 19% 9% 28% 
36-45 6% 44% 13% 19% 19% 14% 
46-55 30% 13% 30% 22% 4% 20% 
56+ 17% 24% 21% 34% 3% 25% 
Samtals 
svör 25 46 35 8 2 100% 
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unnið með Timian kerfið og rannsóknartilgátan var H1: Aldur hefur áhrif á það 

hversu mikið starfsmenn hafa unnið með Timian kerfið. Niðurstöður fundust 

með kí-kvaðrat prófi. Með kí-kvaðrat prófi er hægt að meta hvort marktækur 

munur er á milli mismunandi hópa í tíðnitöflum (Field, 2009, bls. 285). 

Samkvæmt kí-kvaðrat prófinu var p-gildið 0,07 sem er hærra en alpha 

gildið 0,05. Það er talsvert mjótt á munum, en hafna verður núlltilgátunni sem 

leiðir í ljós að aldur hefur áhrif á hversu mikið starfsmenn vinna með Timian 

kerfið. Samkvæmt töflunni hér að ofan er notkun „mjög mikil“ eða „mikil“ hjá 

fyrstu tveimur aldursflokkunum, 16-25 ára og 26-35 ára.  

Sé aldur viðmælenda í eigindlegu rannsókninni skoðaður kemur það 

sama fram og hér að ofan. Um helmingur viðmælenda var yngri en 35 ára en þeir 

sögðu að notkun þeirra á kerfinu væri mun meiri en eldri starfsmanna. Hinn 

helmingur viðmælenda, 35 ára og eldri, greindi frá því að þeir starfsmenn sem 

eru yngri eru fljótari að vinna með kerfið svo notkun þeirra væri meiri. 

 

 

Mynd 4: Upplifun á Timian kerfinu 

Við greiningu gagna kom snemma í ljós að niðurstöður úr eigindlegri- og 

megindlegri rannsókn samræmdust vel. Í viðtölunum kom fram að starfsmenn 

voru einhuga um að upplifun þeirra af notkun Timian kerfisins væri almennt 

mjög góð.  

Mín upplifun af notkun kerfisins er góð. Það er þægilegt að geta gert pantanir 

inni á deildunum þar sem maður getur séð hvaða vörur þarf að panta, en það 

sparar okkur tíma (viðmælandi B). 
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Timian kerfið er mun auðveldara í notkun en það sem var áður. Gott er að 

hafa yfirsýn yfir úrval og verðlag á þeim vörum sem við pöntum (viðmælandi 

D).  

 

Tafla 2: Upplifun með tilliti til aldurs 

 
Mjög 
jákvæð 

Fremur 
jákvæð Í meðallagi 

Fremur 
neikvæð 

Mjög 
neikvæð Samtals 

16-25 40% 40% 20% 0% 0% 13% 

26-35 16% 47% 28% 6% 3% 28% 

36-45 18% 47% 35% 0% 0% 15% 

46-55 26% 30% 26% 13% 4% 20% 

56+ 17% 34% 38% 10% 0% 25% 

Samtals svör 25 46 35 8 2 100% 

 

Við úrvinnslu gagna úr megindlegu rannsókn setti skýrsluhöfundur fram 

núlltilgátuna (e. Null Hypothesis), H0: Aldur hefur ekki áhrif á upplifun 

starfsmanna á Timian kerfinu, og rannsóknartilgátuna (e. Research Hypothesis), 

H1: Aldur hefur áhrif á upplifun starfsmanna á Timian kerfinu. Framkvæmt var 

kí-kvaðrat próf til að athuga hvort munur sé á svörun eftir aldri. Kí-kvaðrat 

prófið sem framkvæmt var leiddi í ljós að hægt er að hafna núlltilgátunni (H0) 

og að munur sé á svörun eftir aldri. Samkvæmt töflunni hér að ofan er upplifun 

betri meðal yngri notenda. 

 

Í megindlegu rannsókninni var aðeins ein opin spurning, en hún gaf svarendum 

tækifæri á að nefna þá kosti og galla sem þeir hafa fundið við notkun Timian 

kerfisins. Niðurstöður voru á þann veg að starfsmönnum þótti gott að geta 

stjórnað hvað væri pantað og einnig gott að hafa verð útlistað fyrir þeim svo 

heildarsýn var helsti kostur kerfisins og hvað það væri auðvelt í notkun. Mikið 

var um að þátttakendur nefndu hversu vel kerfið virkaði þrátt fyrir lítil 

persónuleg samskipti við starfsmenn í mötuneyti sem afgreiða þær vörur sem eru 

pantaðar. Með tilkomu kerfisins þótti þátttakendum þeir sjá betur hversu dýrt 

væri að henda mat sem leiddi til betri nýtingar á matvælum á öllum deildum. 

Þátttakendum þótti kerfið almennt mjög þægilegt þar sem hægt væri að fylgjast 

betur með pöntunum á vörum og ferli þeirra.  
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Það var ekki margt í sambandi við Timian kerfið sem starfsmennirnir gagnrýndu. 

Þannig voru niðurstöður viðtala nokkuð samhljóða og það sama má segja um 

spurningakönnunina. Helsti óánægjuþátturinn laut að staðfestingu pantanna. 

Timian kerfið virkar á þann veg að vörur eru pantaðar af deildum, eldhús ÖA 

tekur þær til og sendir síðan til hverrar deildar. Þar þurfa starfsmenn að ganga 

frá þeim vörum sem pantaðar voru og staðfesta í Timian kerfinu hvort allar vörur 

sem þeir pantaði hafi verið til. Þetta fannst sumum starfsmönnum vera til trafala:  

Það er ekki hentugt að þurfa fara yfir pöntun og staðfesta hana eftir að vörur 

koma inn á deildir en það sem pantað er ætti að vera staðfest af starfsmanni í 

eldhúsi sem afgreiðir vörurnar, þetta er í rauninni tvíverknaður (viðmælandi 

C).   

 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að pöntunarlistinn væri illa upp settur og betur 

mætti flokka niður vörur samkvæmt kerfinu, t.d. mjólkurvörur, í stafrófsröð o.fl. 

Nokkrir aðilar töldu að kerfið væri tímafrekt en þótti einnig mörgum ekki nóg 

vöruúrval og að bæta mætti inn vörum á borð við krydd, búðing og aðrar 

séróskir. Þessar athugasemdir þátttakenda tengjast kerfinu sjálfu þó ekki beint 

því vöruúrval er á ábyrgð birgja.  

 

Þegar viðmælendur eigindlegu rannsóknarinnar voru spurðir út í hvernig staðið 

hafi verið að innleiðingu Timian kerfisins voru þeir sammála um að ekki hefði 

verið staðið nógu vel að henni. Viðmælendur minntust þess ekki að ástæður 

innleiðingar kerfisins hefðu verið útskýrðar fyrir þeim þegar kerfið var tekið í 

notkun. Einungis einn viðmælandi var meðvitaður um að kerfið hefði verið tekið 

í notkun vegna þess að mikið var um óþarfa sóun í sambandi við pantanir. 
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Samkvæmt mynd 5 hér að neðan voru einungis um 36% sem þótti ástæður 

innleiðingar kerfissins vel útskýrðar, en meira en helmingur svara sýndi að 

starfsmenn voru hvorki sammála né ósammála, fremur ósammála eða mjög 

ósammála. Á mynd 7 verður nánar sýnt hvaða atriði það eru sem starfsmönnum 

fannst að hefði mátt fara betur við innleiðingu.  

 

Mynd 5: Innleiðing  var vel kynnt  
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Mynd 6: Vel staðið að innleiðingu 

 Út frá mynd 6, sem byggir á niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar, 

má áætla að standa hefði þurft betur að innleiðingu Timian kerfisins. Um 43% 

starfsmanna voru sammála því að staðið hefði verið vel að innleiðingu en af þeim 

voru þó aðeins um 6% sem voru mjög sammála. Það var því meira en helmingur 

svarenda sem voru hvorki sammála né ósammála og fremur ósammála um að 

staðið hafi verið vel að innleiðingu.  

Viðmælendur töluðu allir um að inn á deildir hefðu komið 

upplýsingabæklingar sem sýndu hvernig standa ætti að pöntunum og reynsla 

þeirra af því að læra á kerfið hefði byggst á nokkurs konar sjálfskennslu. Einn 

viðmælenda var starfsmaður í eldhúsi inni á deild. Hann fékk kennslu á kerfið 

frá matreiðslumeistara ÖA og kom það í hans hlut að miðla því áfram til annarra 

starfsmanna á þeirri deild. Hann hafði mikið séð um pantanir áður og fékk hann 

þess vegna grunnupplýsingar um hið nýja kerfi. Annar viðmælandi mundi eftir 

að starfsmenn eldhúsa hefðu fengið grunnkennslu en þar sem þeir voru ekki í 

vinnu á hverjum degi, eins og verða vill í vaktavinnu, hafi þetta því meira og 

minna falist í því að starfsmenn lærðu á þetta með hjálp hvors annars. Það bar á 

því að þeir viðmælendur sem voru undir 30 ára aldri sögðust fljótt hafa náð 

tökum á pöntunarkerfinu. Nokkur svör leiddu í ljós að viðmælendur hefðu síðan 

miðlað sinni þekkingu áfram og kennt þeim sem eldri voru, en það vill oft verða 

að fólk sem hefur unnið lengi með það sama, hvort sem það er tengt tækni eður 

ei, verður hrætt við breytingar og miklar þær fyrir sér eins og fram kom í 

fræðilega hluta þessa verkefnis. 
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Mynd 7: Hvað hefði mátt fara betur  

 Þegar spurt var nánar út í að hverju hefði mátt standa betur við 

innleiðingu Timian kerfisins svöruðu 33% starfsmanna að betri kennsla hefði 

mátt vera inni á hverri deild. Um 43% starfsmanna töldu að meiri eftirfylgni 

hefði vantað. Þessi svörun samræmist vel niðurstöðum einstaklingsviðtala þar 

sem viðmælendur voru á sama máli. Um það bil 10% svara gáfu til kynna að 

staðið hefði verið vel og rétt að innleiðingunni sem bendir til almennrar 

óánægju með innleiðingu kerfisins meðal starfsmanna. 

 

Niðurstaða þess hvernig staðið var að innleiðingu var í stuttu máli sú að 

viðmælendum fannst vanta betri kennslu á kerfið og að hægt hefði verið að kenna 

á það á deildarfundi. Eftirfylgni fannst þeim ekki nægileg en með tímanum og 

hjálp annara starfsmanna lærðu þeir á kerfið smám saman.  

 

5.3 Aukin vitneskja um kostnað og sóun 

Sé horft til aldurs við greiningu á eigindlegri rannsókn voru flest svör yngri 

svarenda á aldrinum 20-30 ára, sem bentu flest til að vitund þeirra hefði aukist á 

kostnaðarverði vara. Að hafa fyrir framan sig verð á hverri vöru fyrir sig hafði 

áhrif á þá viðmælendur. Þeir áttuðu sig á því að þeir væru minna að panta ákveðin 

matvæli þegar þeir sáu upphæðina á vörunni. Fóru þeir meira að hugsa út í að 

panta  bara það sem nauðsynlega vantaði. Viðmælendur  sem voru komnir yfir 

fimmtugt sögðu að þeirra kostnaðarvitund hefði ekki beint aukist. Þeim fannst 
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vissulega þægilegt að hafa einingaverð á vörunum fyrir framan en þessir 

viðmælendur höfðu áralanga reynslu af heimilisrekstri og höfðu því góða 

þekkingu, að eigin mati, á matvælaverði. Þeir héldu sig því frekar við fastar 

pantanir.  

 Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar svipaði mjög til svara úr 

einstaklingsviðtölum eins og kemur fram á mynd 8. Um 60% starfsmanna voru 

annaðhvort mjög sammála eða sammála um að verðvitund þeirra hefði aukist 

eftir innleiðingu Timian kerfisins. Á sama tíma kom fram að um 30% 

starfsmanna svaraði hvorki sammála né ósammála en svipar það til svara 

eigindlegu rannsóknarinnar um að verðvitund starfsmanna hafi ávallt verið til 

staðar og lítið breyst eftir innleiðingu kerfisins. 

 

 

 

 

Mynd 8: Aukin kostnaðarvitund 

 

 

 

Tafla 3: Verðvitund með tilliti til aldurs 

  
Mjög 
sammála Sammála 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

Fremur 
ósammála 

Mjög 
ósammála Samtals 

16-25 47% 27% 7% 13% 7% 13% 

26-35 13% 44% 38% 3% 3% 28% 

36-45 25% 38% 25% 6% 6% 14% 

46-55 14% 36% 27% 18% 5% 19% 

56+ 17% 48% 28% 3% 3% 25% 
Samtals 
svör 25 46 35 8 2 100% 
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Séu niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar skoðaðar með tilliti til aldurs var 

mikinn mun að sjá milli aldurshópa hvort verðvitund þeirra hafi aukist með 

tilkomu Timian. Núlltilgátan var H0: Aldur hefur ekki áhrif á aukna verðvitund 

starfsmanna. Rannsóknartilgátan var H1: Aldur hefur áhrif á aukna verðvitund 

starfsmanna. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var p-gildið 0,34 sem er hærra en alfa 

gildi en það leiðir til að H0 er hafnað, en aldur hefur áhrif á aukna verðvitund 

starfsmanna.  

 

Næsta spurning sneri að vitund starfsmanna um sóun á mat. Samkvæmt 

niðurstöðum viðtala töldu allir viðmælendur að alla tíð hefði verið farið vel með 

matvæli á deildum innan ÖA. Þó er það vissulega misjafnt eftir deildum og það 

hefur ekki breyst með tilkomu Timian.  

Það hefur alla tíð verið nýtt matvæli mjög vel hér en starfsmenn eru mjög 

duglegir við að frysta eða búa til eitthvað úr afgöngnum. Hér á deildunum er 

mjög lítið af mat hent í ruslið og með því að nýta matvælin svona vel erum 

við að panta minna af mat úr eldhúsi (viðmælandi A).  

 

Það var sömu sögu að segja þegar lesið var úr niðurstöðu megindlegu 

rannsóknarinnar. Yfir helmingur svara, eða um 58%, bentu til þess að vitund 

starfsmanna um sóun á mat hefði aukist en hægt er að rekja það til aukinnar 

vitundar þeirra á kostnaði þar sem þeir eru meira meðvitaðir nú um hvað matur 

kostar sem þeir eru að fleygja í ruslið. 26% svöruðu að þeir voru hvorki sammála 

né ósammála svo ætla má að þeir hafi verið jafn meðvitaðir um sóun bæði áður 

en kerfið var tekið til notkunar sem og eftir að það kom. 
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Mynd 9: Aukin vitund um sóun 

 

Séu niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar skoðaðar með tilliti til aldurs má 

sjá skiptinguna á mynd hér fyrir neðan. 

 

Tafla 4: Aukin vitund um sóun með tilliti til aldurs 

 

 

Núlltilgátan sem stuðst var við hér var H0: Aldur hefur ekki áhrif á vitund um 

sóun á mat. Rannsóknartilgátan var H1: Aldur hefur áhrif á vitund um sóun á 

mat. Kí-kvaðrat prófið sýndi fram á með p-gildinu 0,1, að núlltilgátunni var 

hafnað. Þrátt fyrir að henni hafi verið hafnað er þó ekki mikill munur eftir aldri 

eins og tafla 4 hér að ofan sýnir. Rannsóknin sýndi að með tilkomu Timian 

kerfisins hefur verðvitund starfsmanna á aldrinum 16-35 ára aukist mun meira 

miðað við hina aldurshópana.  
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Mjög 
sammála Sammála 

Hvorki 
sammála 
né 
ósammála 

Fremur 
ósammála 

Mjög 
ósammála Samtals 

16-25 27% 47% 0% 27% 0% 13% 

26-35 19% 31% 34% 13% 3% 28% 

36-45 6% 63% 13% 13% 6% 14% 

46-55 4% 35% 35% 13% 13% 20% 

56+ 24% 45% 24% 3% 3% 25% 

Samtals svör 25 46 35 8 2 100% 
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Mynd 10: Halda áfram með gamla pöntunarkerfið 

Í ljós kom að 37% svöruðu hvorki sammála né ósammála en 50% voru 

fremur eða mjög ósammála því að halda áfram með það gamla og kunnu vel að 

meta Timian kerfið. Séu þessar niðurstöður bornar saman við niðurstöður 

eigindlegu rannsóknar er það sama að koma í ljós. Það er oft tilhneiging til að 

starfsfólk forðist tæknibreytingar og sé ekki móttækilegt fyrir nýjungum, eins og 

fram kom í kafla 2.1.4. Niðurstaða eigindlegu viðtalanna leiddi í ljós að allir 

viðmælendur voru sammála um að innleiðing á Timian kerfinu hefði ekki gert 

neitt nema gott. Almennt voru viðmælendur sammála að nýja kerfið sé mun 

þægilegra og meðfærilegra en gamla kerfið og að þeir hefðu ekki kosið að halda 

áfram með það gamla. Einn viðmælandi sagði að þrátt fyrir að gengið hefði 

brösulega í upphafi að ná tökum á nýja kerfinu og að eftirfylgni hefði vantað, þá 

hafi þetta gengið upp að lokum með samvinnu við aðra starfsmenn. Gera má ráð 

fyrir að þessi 12% sem svöruðu „mjög sammála“ og sammála“ í  megindlegu 

rannsókninni og hefðu viljað halda sig við gamla kerfið séu þeir einstaklingar 

sem hræðast breytingar.  

 

5.4 ÖA og þrjú stig Lewin 

Sé innleiðing Timian kerfisins inn á ÖA borið saman við líkan Kurt Lewin sem 

komið var inn á hér áðan í fræðilega hlutanum, felst fyrsta skrefið „þíðing“ í því 

að undirbúa breytingar. Fyrsta skref þíðingar er að fá alla starfsmenn með sér í 
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ferlið, kynna fyrir þeim þær aðferðir sem fyrirhugaðar eru og hvernig má vinna 

eftir ákveðnum leiðum svo hægt sé að bæta framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. 

Stjórnendur ÖA réðust í innleiðingu Timian kerfisins í samráði við 

matreiðslumeistara þeirra sem sér um rekstur eldhús og pöntun á matvælum. Til 

að byrja með innleiddu þeir kerfið á eina deild innan ÖA, en þeir vissu að þar 

var fólk opið fyrir nýjungum og tilbúið að taka þátt í innleiðingunni. Þegar 

velgengni innleiðingarinnar á þeirri deild skilaði sér ákváðu þeir að ráðast í 

innleiðingu á öllum deildum ÖA. Stjórnendur tóku á það ráð að loka alveg fyrir 

það innkaupakerfi sem fyrir var og setja Timian upp með það í huga að það væri 

nauðsynlegt fyrir alla starfsmenn að taka þátt í breytingunum og læra á hið nýja 

innkaupakerfi. Það tekur vissulega tíma að innleiða nýjar tæknibreytingar á borð 

við rafræna kerfið Timian og getur það oft reynst erfitt og eiga starfsmenn það 

til að fara úr jafnvægi við innleiðingu breytinga. Stjórnendur voru vel undirbúnir 

fyrir því hvaða aðferð skyldi nota í slíku innleiðingarferli og höfðu á þessu fyrsta 

þrepi gert ráðstafanir með kennslu fyrir starfsmenn á Timian kerfinu.  

Á „umbreytingarþrepinu“ sem er annað þrep líkansins fór ÖA úr gömlu 

ástandi yfir í það nýja sem lagt var upp með. Þarna höfðu stjórnendur ákveðið 

að ráðast í skipulags- og tæknibreytingar og með innleiðingu á Timian kerfinu 

myndu þeir spara sér mikinn tíma og fá betri heildarsýn heldur en með gamla 

kerfinu, en gamla kerfið byggðist á handvirkri skráningu inn í Excel. Þetta þrep 

er millibilsástand þar sem gamlar aðferðir, eða kerfi eins og í tilfelli ÖA, líða 

undir lok og nýjar og þróaðri aðferðir taka við. Mælt er með að ekki sé haldið of 

lengi til á þessu þrepi líkansins svo mikilvægt er að breytingar gangi hratt fyrir 

sig.  

 Með því að taka strax út gamla innkaupakerfið eins og gert var á ÖA og 

setja upp Timian og hafa engan annan valkost var í raun öruggt að síðasta 

þrepinu „frysting breytinga“  yrði náð. Með því að taka út það gamla var komið 

í veg fyrir að starfsmenn myndu halda sig við það gamla og nota það áfram. 

Þarna var Timian kerfið að fullu innleitt og ekkert annað í boði en að læra á það 

og styðjast við það. Þegar á þetta stig var komið voru breytingarnar að fullu 

innleiddar inn í ÖA sem markaði viss þáttaskil í rekstrinum. Eins og áður hefur 

komið fram er kerfið ekki að fullu innleitt og stefna stjórnendur á mun meiri 

nýtingu þess.  
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5.5 Takmarkanir rannsóknar 

Í þessari rannsókn var það fyrst og fremst þátttaka starfsmanna ÖA sem 

var helsta takmörkunin, en ekki fékkst nógu góð þátttaka í megindlega 

rannsóknarhlutanum. Af þeim 231 aðilum sem tóku þátt voru einungis 116 

einstaklingar sem svöruðu könnuninni en það er 50,22% svarhlutfall. Leiðir það 

til þess að alhæfingargildi megindlegu rannsóknarinnar er ekki nógu mikið, en 

telst þó ásættanleg svörun. Einnig eru einungis sex viðmælendur í eigindlegu 

rannsókninni svo ekki er hægt að alhæfa niðurstöður þeirra. Einnig gæti það haft 

áhrif á hvernig úrtak fyrir einstaklingsviðtöl voru valin að skýrsluhöfundur  

vinnur sjálfur á ÖA, svo ekki er ólíklegt að skoðanir hans og upplifun á Timian 

kerfinu hafi haft áhrif við gerð og vinnslu rannsóknar. Einnig er það álitamál að 

ekki ber framkvæmdastjóra og starfsmönnum saman um það hvernig staðið var 

að innleiðingu á innkaupakerfinu Timian. Vildi framkvæmdastjóri meina að 

staðið hefði verið vel og ítarlega að kennslu á innkaupakerfið en starfsmenn voru 

því ekki sammála og sögðu að eftirfylgni hefði vantað. Einnig var mikið um að 

möguleikinn „hvorki sammála né ósammála“ var valinn sem gerði að verkum að 

einstaklingar voru heldur oft hlutlausir.  

Það má líka velta því fyrir sér hvort það hafi verið mistök af rannsakanda 

hálfu að ræða við framkvæmdastjóra og matreiðslumeistara saman en ekki í 

sitthvoru lagi. Eflaust hefur það dregið úr gagnrýni á einhvern hátt.  

Þrátt fyrir takmarkanir þessar telur skýrsluhöfundur að niðurstöður 

þessarar rannsóknar hafi gefið greinargóða lýsingu hvernig staðið var að 

innleiðingu Timian kerfisins, bæði séð frá sjónarhorni framkvæmdarstjóra og 

starfsmanna. Það væri áhugavert í framhald af rannsókninni að skoða 

innkaupakerfið Timian enn frekar eftir ákveðinn tíma. Til stendur hjá ÖA að nýta 

eiginleika þess í frekari breytingar og skipulagningu innan 

skipulagsheildarinnar. 

  



  Elín Inga Halldórsdóttir 

 

37 

 

6 Umræður 

Óhjákvæmilegt er að komast hjá breytingum innan skipulagsheilda á 

borð við ÖA. Tilgangur þessa verkefnis var að skoða fræðilega þætti á borð við 

breytingastjórnun, markaðinn og innkaupakerfi samhliða rannsóknum. 

Matreiðslumeistari ÖA hafði um tíma skoðað lausnir sem miðuðu að því að 

auðvelda pantanir á hráefni og getað skoðað og fylgst með vöruverði. Eftir að 

hafa kynnt sér innkaupakerfi og borið undir framkvæmdastjóra ÖA var ákveðið 

að skoða nánar innkaupakerfið Timian Software ehf. sem annaði þeirra 

eftirspurn. Þörfin fyrir slíkt kerfi var brýn að mati matreiðslumeistara og því var 

ákveðið að ráðast í þessar breytingar. Áður en ráðist er í breytingar af þessu tagi 

er mikilvægt fyrir skipulagsheildir að huga að hvernig breytingum er háttað. 

Hraði breytinga er stöðugt að aukast og er markaðurinn í dag að miklu leyti 

orðinn rafrænn og fara viðskipti mikið fram á internetinu.   

Niðurstöður rannsókna leiddu í ljós að starfsmenn voru almennt 

óánægðir með hvernig staðið var að innleiðingunni. Mikilvægt er fyrir 

stjórnendur að búa yfir leiðtogahæfni og vera hæfir til að stjórna starfsmönnum 

í gegnum fyrirhugaðar breytingar. Eins og fram kom í fræðilega hlutanum eru 

breytingar innan skipulagsheilda líka hagur starfsmanna en ekki einungis 

stjórnenda.  

Þrátt fyrir óánægju starfsmanna með innleiðingu sýna niðurstöður fram á 

að ástæða þess að innleiðing á Timian gekk að lokum eins og við var búist má 

rekja til viðbragða starfsmanna ÖA og hversu jákvæðir þeir voru í garð Timian. 

Niðurstöðu sýndu að einungis lítill hluti af starfsmönnum sýndi tregðu við 

breytingarnar. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna var meirihluti viðmælenda beggja 

rannsókna sammála um að Timian kerfið hafi leitt til aukinnar verðvitundar. 

Ástæðu þess megi rekja til þess hve sýnilegt verð á vörum var fyrir starfsmenn.  

Álíka niðurstöður fengust þegar spurt var um hvort vitund um sóun á matvörum 

hefði aukist. Í ljós kom að aldur hafði áhrif á svör við þeim spurningum sem 

skoðaðar voru sérstaklega með tilliti til aldurs. 

Innleiðing á Timian var vel undirbúin að sögn framkvæmdastjóra ÖA 

m.a. með því að kynna sér notkun Timian á svipuðum starfsvettvangi. 
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Áríðandi er að skilgreina markmið innleiðingar og að fá starfsmenn til að 

fylgja þeim. Sé horft til líkans Kurt Lewin um skrefin þrjú leiða niðurstöður líkur 

að því að ÖA hafi náð að innleiða fyrirhugaðar breytingar og festa þær í sessi og 

hafa þær markað þáttaskil í rekstrinum.  

Viðskiptaumhverfið breytist hratt og áherslur breytast ört eins og fram 

kom í kafla um markaðinn hér á undan. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að fylgjast 

með og tileinka sér nýjungar og breytingar ef ráðast á í framkvæmdir eða 

breytingar innan skipulagsheildarinnar. Samkvæmt fræðilega hluta verkefnisins 

er mikilvægt að skipulagsheildir geri sér grein fyrir hverjir séu helstu 

hagsmunaaðilar þeirra, en samkvæmt framkvæmdastjóra er áríðandi að birgjar 

tileinki sér notkun á Timian kerfinu.  

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort viðmælendur væru 

almennt ánægðir með notkun á innkaupakerfinu Timian og upplifun á því. Allir 

viðmælendur bæði í eigindlegu og megindlegu rannsóknunum gáfu áhugaverð 

svör við þeim spurningum sem settar voru fram og niðurstöður voru í takt við 

þau fræði sem fjallað var um.  
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7 Lokaorð 

Af þessari rannsókn er ljóst að innleiðing Timian kerfisins á ÖA er vel heppnuð. 

Þeir þættir sem nýttir eru með Timian kerfinu sýna bersýnilega árangur hjá ÖA. 

Það er ekki einungis aukin vitund starfsmanna um kostnað og betri nýtingu á mat 

sem hefur komið í ljós, heldur er það að nú er betur hægt að hafa stjórn á 

innkaupum ÖA. Það er ekki bara sparnaður á fjármunum sem Timian hefur haft 

í för með sér heldur einnig sparnaður á tíma. Timian gefur stjórnendum betri 

yfirsýn yfir vörur og verð og nú þurfa þeir ekki lengur að eyða tíma í sölumenn. 

Í ljósi niðurstaðna er innkaupakerfið Timian með fjöldann allan af möguleikum 

og er innkaupakerfið á  matvörum einungis brot af því sem er í boði. Í 

framtíðarplönum ÖA er markmið að nýta þau tækifæri sem Timian kerfið hefur 

uppá að bjóða og setja inn í það ræstivörur, almennan búnað, tæki svo eitthvað 

sé nefnt. 

Við rannsókn þessa verkefnis liggur ljóst fyrir að mörg tækifæri eru í boði 

fyrir ÖA til þess að bæta stöðu sína bæði fjárhagslega og rekstrarlega. ÖA nýtir 

sér styrkleika sína í því sem þeir taka sér fyrir hendur og er innleiðing Timian 

kerfisins nú einn af þeirra mörgu styrkleikum. Hafa ber í huga að ef ráðast á í 

fleiri breytingar þarf að ráða bót á þeim vanköntum sem hamlað geta við 

innleiðinguna. Helst voru það þættir á borð við andstöðu starfsmanna og birgja 

en einnig að lítil reynsla var komin á kerfið þegar ÖA fór í innleiðingarferlið. 

Skýrsluhöfundur telur að þær áherslur  á borð við innkaupakerfið Timian sem 

ÖA hefur lagað að stefnumótun sinni séu vænlegar til að ná áframhaldandi 

árangri. Sífelld þróun og breytingar á framtíðarsýn ÖA leiðir til bættrar stöðu 

skipulagsheildarinnar. 
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8 Hagnýtt gildi 

Hagnýtt gildi þessa verkefnis sýnir að vitund starfsfólks á umfangi innkaupa á 

matvælum hefur aukist og skilar sér í betri nýtingu á því sem keypt er inn. 

Verkefnið gefur einnig vísbendingar um viðhorf starfsfólks til breytinga á 

skipulagi á borð við innleiðingu Timian kerfisins og hvað mætti betur fara við 

áframhaldandi nýtingu þess. 

Að þessu leyti hefur innleiðing á Timian kerfinu skilað árangri í 

innkaupum á matvælum og betri nýtingu á þeim. Einnig hefur það sýnt fram á 

að hægt er að innleiða kerfið við aðra þætti ef ráðast á í frekari 

skipulagsbreytingar sem stjórnendur ÖA hafa hug á að gera. Í rannsókninni gafst 

starfsmönnum möguleiki á að benda á kosti og galla kerfisins og þær niðurstöður 

geta stjórnendur nýtt sér eða haft til hliðsjónar við að vinna úrbætur á núverandi 

notkun á kerfinu.  

Við vinnslu verkefnisins vöknuðu spurningar hjá skýrsluhöfundi á borð 

við „Hvernig gátu stjórnendur og framkvæmdastjóri vitað að þeir peningar sem 

fóru í að bæta gæði þjónustu væri góð fjárfesting og hvað höfðuð þið til 

grundvallar?“.  

Við vissum ekki hvort peningarnir skiluðu sér. Við höfðum trú á því og 

horfðum til reynslu annarra sem okkur var vísað á. Við vissum hins vegar að 

jafnvel þó að ekkert annað virkaði, en að veita uppýsingar um matseðla og 

næringainnihald, þá værum við að gera það sem þyrfti til að bæta gæði og 

upplýsingaflæði. Peningalegur ávinningur var svo til hagsbóta eða viðbót. 

Við lögðum til grundvallar lýsingar á getu og möguleikum Timian kerfisins, 

mátum það við okkar hugmyndir og stefnu um hverju við vildum ná fram og 

svara þörf. Ekkert annað betra var þekkt á þeim tíma (Halldór Sigurður 

Guðmundsson, munnleg heimild, 23. mars 2016).  

 

Þegar litið er til niðurstaðna svipa þær til þeirra hugmynda sem 

framkvæmdastjóri ÖA sem og matreiðslumeistari höfðu áður en innleiðing á 

Timian kerfinu var framkvæmd. 
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10 Viðaukar 

 

10.1 Viðauki A – Viðtalsspurningar 

Spurningar fyrir framkvæmdarstjóra ÖA og matreiðslumeistara.  

o Hvers vegna var ákveðið að ráðast í þær breytingar að innleiða Timian kerfið 

í ÖA? 

o Hafa þessar breytingar skilað árangri?  

o Ef já, þá í hverju felst þessi árangur einna helst? 

o Voru einhverjar hindranir við innleiðingu?  

o Hvernig var Timian kerfið kynnt fyrir starfsmönnum? 

o Var einhver andstaða eða tregða í starfsmönnum að nota þetta kerfi? 

o Er kerfið að fullu innleitt? 
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10.2 Viðauki B – Spurningalisti fyrir eigindlega rannsókn 

o Hvað ert þú lengi búinn að þekkja til/vinna með Timian kerfið? 

o Hvernig er þín upplifun af notkun Timian kerfisins? Kostir/Gallar?  

o Hvernig fannst þér staðið að innleiðingu kerfisins (Hvað var vel gert, hvað hefði 

mátt gera betur)? Voru markmið nægilega vel skilgreind? 

o Fenguð þið kennslu á pöntunarkerfið (Var kennslan nægjanleg eða hefði þurft 

meiri eftirfylgni)? 

o Voru starfsmenn upplýstir um ástæðu þess að Timian kerfið var innleitt og 

upplýstir um ástæðu þess að tekið var til notkunar þetta pöntunarkerfi? 

o Hefur vitund þín um kostnaðarverð á vörum aukist? 

o Finnst þér þú meira meðvitaður/uð um sóun á mat?  Hefur þú tilfinningu fyrir 

hvort dregið hafi úr matarsóun eftir innleiðingu? 

o Hefðir þú viljað sleppa því að taka inn nýtt pöntunarkerfi, og halda þig við það 

gamla? (Ef já, þá hvers vegna) 
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10.3 Viðauki C – Bréf til starfsmanna ÖA 

Góðan daginn. 

Ég heiti Elín Inga Halldórsdóttir og er nemi í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri. Ég er að vinna að BS ritgerð minni í samstarfi við Öldrunarheimili 

Akureyrar en hún fjallar um innkaupa- og pöntunarkerfið Timian og innleiðingu 

á því á ÖA. Við vinnslu á ritgerðinni tek ég viðtöl við starfsmenn en einnig er ég 

hér með rafræna könnun sem ég óska eftir að þú svarir, en það ætti ekki að taka 

nema um 5 mínútur. Svör við könnununni eru ekki rekjanleg og er könnunin 

nafnlaus, en það er mikilvægt að svarhlutfall sé hátt svo könnunin sé marktæk 

svo að þín þátttaka skiptir máli. 

Hér er slóðin á könnunina: https://www.surveymonkey.com/r/MGS2QRS  

Með von um góða þátttöku 

Elín Inga Halldórsdóttir 

 

 

 

 

Ítrekun 

Kæra starfsfólk. 

Ég hef því miður ekki fengið nógu góða svörun við könnun minni sem send var 

til ykkar en svar ykkar skiptir miklu máli upp á að ná fram áreiðanleika við 

úrvinnslu hennar.  

Ég yrði afar glöð ef þú gæfir þér tækifæri til að svara henni ef þú ert ekki 

búin/búinn að því nú þegar, en það tekur einungis nokkrar mínútur að svara. 

Hér er slóðin á könnunina: https://www.surveymonkey.com/r/M9B9NPR 

Fyrirfram þakkir, 

Elín Inga Halldórsdóttir  

https://www.surveymonkey.com/r/MGS2QRS
https://www.surveymonkey.com/r/M9B9NPR
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10.4 Viðauki D – Spurningalisti fyrir megindlega 

rannsókn    

1. Hver er þín upplifun af notkun Timian kerfisins? 

2. Frá því að kerfið var tekið í  notkun, hversu mikið hefur þú unnið með það? 

3. Mér fannst vel staðið að innleiðingu Timian kerfisins 

4. Er eitthvað sem hefði mátt gera betur við innleiðingu kerfisins 

5. Starfsmenn voru vel upplýstir um ástæðu þess að Timian pöntunarkerfið var 

tekið til notkunar 

6. Vitund mín um kostnaðarverð á vörum hefur aukist 

7. Vitund/tilfinning mín um sóun á mat hefur aukist 

8. Ég hefði viljað halda mig við gamla pöntunarkerfið og sleppa því að taka inn 

Timian kerfið 

9. Getur þú nefnd kosti og galla við Timian kerfið? 

10. Á hvaða aldri ert þú? 
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10.5 Viðauki E – SVÓT greining á ÖA 

 

 

 Með greiningu á styrkleikum kom í ljós að innleiðing á Timian bauð ekki 

einungis upp á mun betri heildarsýn yfir ölla þætti sem tengjast innkaupum á 

aðföngum, heldur sýndi SVÓT greining einnig hvað starfsmenn ÖA eru 

meðtækilegir fyrir breytingum. Þrátt fyrir að ekki sé komin mikil reynsla á 

Timian kerfið á þeim litla markaði sem Ísland er, þá vegur sá veikleiki ekki mikið 

á móti öllum þeim styrkleikum og tækifærum sem innleiðingin hefur leitt í för 

með sér. Innleiðing á tækni sem og aðrir ytri þættir í umhverfinu bjóða upp á 
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fleiri tækifæri í rekstri fyrir skipulagsheildir. Þó er alltaf möguleiki á ógnunum í 

ytra umhverfi sem geta skapað óvissu. Með því að meta þessa þætti geta 

skipulagsheildir á borð við ÖA mótað stefnu sína og komið fram með 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að bregðast við eða aðlagað sig með tilliti til þeirra 

veikleika eða ógnana sem greint hefur verið.   


