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Útdráttur 

Ritgerðin skoðar áhrif nýrra vinnukerfa og vinnuferla á viðhorf starfsmanna fyrirtækisins 

Straumhvarf, betur þekkt sem Arctic Adventures. Félagið Straumhvarf er 

ferðaþjónustufyrirtæki sem selur og rekur ævintýraferðir. Fyrirtækið framkvæmir 

vinnustaðagreiningar á sex mánaða fresti til að fylgjast með starfsánægju starfsmanna 

og greina möguleg vandamál í vinnuumhverfi þeirra. Út frá vinnustaðagreiningu frá 

ágúst 2012 var ákveðið að innleiða ný vinnukerfi og skerpa á verkferlum. Innleidd voru 

þrjú ný kerfi: Google Apps, TeamLab og Highrise. Verkferli í kringum sértæka sölu 

söludeildar og þekkingarstjórnun voru uppfærð. Áhrif á viðhorf starfsmanna vegna nýrra 

vinnukerfa og verkferla voru skoðuð, sem og athugað hver fræðsluþörf starfsmanna 

væri.  

Starfsánægjan minnkar milli ára, en það er ekki hægt að rekja það til nýrra vinnukerfa 

og verkferla. Ánægja í starfi og ánægja með nýju vinnukerfin virtist ekki tengjast. 

Starfsmenn á skrifstofu eru mun ánægðri með nýju vinnukerfin en þeir starfsmenn sem 

starfa utan skrifstofu, sem eru leiðsögumenn Straumhvarfs. Margir starfsmenn telja sig 

þó þurfa meiri fræðslu í nýjum vinnukerfum og þá einna helst TeamLab og Highrise-

kerfunu. Bregðast þarf við með aukinni fræðslu og þá sérstaklega gagnvart 

leiðsögumönnum. Halda þarf nýjum kerfum við og sjá til þess að þau verði uppfærð. 

Áframhaldandi vinnustaðagreiningar eru líka mikilvægt tól til að meta þróun kunnáttu 

og viðhorf gagnvart nýjum vinnukerfum og verkferlum. 
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1 Inngangur 

Starfsánægja og boðleiðir skipta miklu máli í rekstri fyrirtækja. Þeir þættir hafa áhrif á 

framleiðni starfsmanna og á endanum ánægju viðskiptavina sem margir telja að hafi 

bein áhrif á rekstur fyrirtækis (Riggio, 2012). Mikið er til af tækninýjungum sem styðja 

við starfsmenn í vinnu sinni og spara þeim sporin. Fyrirtækið Straumhvarf hf. fylgist vel 

með mælingum á starfsánægju og boðleiðum. Fyrirtækið framkvæmir megindlega 

vinnustaðagreiningu á 6 mánaða fresti, fyrir og eftir háannatíma fyrirtækisins. Könnunin 

er byggð á „Fyrirtæki ársins“-könnunni frá VR. Könnunin metur nokkra lykilþætti í 

vinnuumhverfi starfsmanna sem snerta starfsánægju, álag í starfi, boðleiðir, launakjör 

og trúverðugleika stjórnenda (VR, 2005). Út frá þeim niðurstöðum úr fyrri 

vinnustaðagreiningu var ákveðið að ráðast í miklar umbætur til að auka ánægju 

starfsmanna og efla boðleiðir. Til þess var ráðinn verkefnisstjóri til að bæta upplýsinga- 

og samskiptatækni og verkferla. Höfundur þessa verkefnis vann það verkefni fyrir 

Straumhvarf í átta mánuði út frá þarfagreiningu sem stóð yfir í einn mánuð. 

Framkvæmdar voru tvær vinnustaðagreiningar; ein fyrir innleiðingu á lausnum og ferlum 

og önnur eftir innleiðingu þeirra. Niðurstöður munu meta áhrifin þeirra breytinga með 

því að bera saman þessar tvær vinnustaðagreiningar. Umræður munu ræða mögulega 

úrbætur og næstu skref eftir að verkefninu lýkur. Í þessu verkefni verða áhrif þeirra 

betrumbóta metin út frá vinnustaðagreiningunni. 

Við umbæturnar var reynt að finna lausnir sem auka afköst starfsmanna og gera 

samskipti opnari og skipulagðari. Horft var til nýrra upplýsinga- og samskiptalausna og 

leitað djúpt að nákvæmum lausnum. Fundin var ný lausn fyrir tölvupóst, spjall, innri vef 

og viðskiptatengslakerfi. Lausnin fyrir tölvupóst og spjall er veflausn frá Google sem 

heitir Google Apps. Innri vefurinn er opinn hugbúnaður sem heitir TeamLab og er mjög 

víðtækt kerfi. Viðskiptatengslakerfið er veflausn frá 37 Signals og heitir Highrise. 

Ritgerðin mun skoða áhrifin af nýjum kerfum og ferlum með því að bera saman 

starfsmannakannanir fyrir og eftir innleiðingu. 

1.1 Markmið og tilgangur 

Tilgangur ritgerðar er að meta árangur við innleiðingu á nýjum upplýsinga- og 

samskiptalausnum og viðskiptaferlum út frá vinnustaðagreiningum. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:  
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 Hafa breytingarnar haft jákvæð eða neikvæð áhrif á ánægju starfsmanna?  

 Eru starfsmenn ánægðir með ný vinnukerfi? 

 Þurfa starfsmenn aukna fræðslu vegna nýrra vinnukerfa? 

Gerð verður grein fyrir niðurstöðum úr starfsmannakönnun og dregnar ályktanir út 

frá þeim. Tillögur til úrbóta verða svo settar fram, fyrirtækinu til stuðnings. 

1.2 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið byrjar á inngangi þar sem rannsóknarspurningin og markmið verkefnis er 

útlistað. Í öðrum kafla er fyrirtækið Straumhvarf hf. kynnt. Farið er yfir skipulag, fjölda 

starfsmanna og innri kerfi þess. Þriðji kafli útskýrir hugtök sem eru notuð í verkefninu. 

Fjórði kafli útskýrir aðferðir sem beittar eru við lausn verkefnis. Fimmti kafli lýsir 

innleiðingu nýrra vinnukerfa og verkferla. Í sjötta kafla eru birtar niðurstöður úr 

megindlegri könnun sem var framkvæmd til að mæla viðhorf starfsmanna fyrir og eftir 

innleiðingu nýrra vinnukerfa og vinnuferla. Í sjöunda kafla er farið yfir umræður út frá 

niðurstöðum og bent á mögulegar úrbætur. 



 

11 

2 Straumhvarf hf. 

Straumhvarf hf. er íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í rekstri og sölu á 

ævintýraferðum á Íslandi og var stofnað árið 2005 út frá flúðasiglingarfyrirtækinu Arctic 

Rafting, sem var stofnað 1997. Höfuðstöðvar Straumhvarfs eru í Reykjavík og hefur 

félagið bækistöðvar víðs vegar um landið þar sem starfssemi félagsins fer fram. 

Fyrirtækið er með ævintýraferðarekstur sem og ferðaskrifstofu. Það markaðssetur 

fjöldan allan af vörum undir ýmsum vörumerkjum. Þekktasta vörumerki þess er Arctic 

Adventures, en undir því eru flestar vörurþess seldar. Einnig er ferðaskrifstofa rekin á 

því nafni sem sér um sölu, umboðssölu og endursölu á ferðum innan Íslands.  

 

Mynd 1: Nafnmerki Arctic Adventures 

Hjá fyrirtækinu starfa á bilinu 40 til 50 manns utan tímabilsins 15. maí til 15. 

september, en þá byrjar háannatími þar sem ferðamannastraumur til Íslands eykst 

töluvert. Fyrir þann tíma eru fleiri starfsmenn ráðnir, aðallega leiðsögumenn fyrir ferðir 

Arctic Adventures og annara vörumerkja félagsins. Þegar mest lætur eru yfir 100 

launþegar við störf hjá félaginu. Innan Straumhvarfs eru fjórar deildir: sala, rekstur, 

fjármál og umsýsla. Stærstu deildirnar eru sala og rekstur. Rekstrardeildin sér um að 

starfrækja ævintýraferðirnar. Söludeildin stundar mikil samskipti við erlendar 

ferðaskrifstofur og íslenska birgja. Rekstrardeildin er í miklum samskiptum við 

söludeildina til að geta starfrækt ferðirnar. Umsýsludeild ber ábyrgð á rekstri veflausna 
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og innri kerfa. Það eru um 40 vinnustöðvar í rekstri, 40 netsímar, yfir 60 vefsíður ásamt 

ýmsum öðrum kerfum (Yngvason, 2013). 

 

Mynd 2: Skipurit Straumhvarfs 

2.1 Kerfi Straumhvarfs 

Í samskiptum sínum notar Straumhvarf helst tölvupóst og síma (borð-, tölvu- og 

farsíma). Tölvupóstkerfið var rekið af fyrirtækinu Basis áður en ákveðið var að breyta um 

kerfi en notaður var opin hugbúnaður sem heitir Zimbra fyrir tölvupóstinn. Skjöl sem 

þurfa að vera aðgengileg fleiri en einum notanda eru geymd á innra drifi sem er 

aðgengilegt af staðarneti fyrirtækis. Megnið af sölu fyrirtækisins fer í gegnum sérhæft 

upplýsingakerfi (e. content management system) sem er veflausn sem tengist öllum 60 

vefsíðum Straumhvarfs. Það sem eftir er af sölunni fer í gegnum tölvupóst og endar svo í 

útgefnum reikningum í gegnum fjármálakerfi Straumhvarfs (DK). 

2.2 Verkferli Straumhvarfs 

Sérstækir söluhópar starfa innan söludeildar Straumhvarfs og einbeita þeir sér að sölu til 

endursöluaðila, skólahópa og sérhópa. Söluhóparnir eru í miklum samskiptum í gegnum 

tölvupóst og síma. Þessi samskipti voru skráð á óreglulegan hátt fyrir breytingar og var 

erfitt að finna samskipti milli fyrri starfsmanna og viðskiptavina. Samskiptin fela oftast í 

sér sölu og með henni fylgir sölulýsing eða dagskrá ferðanna. Þessum upplýsingum þarf 

síðan að miðla til leiðsögumanna og fjármála vegna reikningagerðar.  
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2.3 Vinnustaðagreining Straumhvarfs 

Vinnustaðagreiningar Straumhvarfs eru framkvæmdar af þriðja aðila sem sérhæfir sig í 

starfsmannamálum. Fyrirtækið heitir Hugtak og hefur framkvæmt þrjár 

vinnustaðagreiningar eða starfsmannakannanir fyrir Straumhvarf. Könnunin er byggð á 

spurningalista sem er sambærilegur við þann sem notaður er af stéttarfélaginu VR fyrir 

könnuna „Fyrirtæki ársins“ (VR, 2005). 
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3 Hugtök 

Í þessum kafla verða helstu hugtak ritgerðarinnar skilgreind. Vinnustaðagreiningar verða 

útskýrðar og grein gerð fyrir mögulegum áhrifum þeirra. Hugtökin starfsánægja og 

boðleiðir verða útskýrð því þau eru tengd þeim þáttum sem verða notaðir til 

samanburðar. Farið verður í að skilgreina þau hugtök sem verða notuð varðandi 

upplýsinga- og samskiptatækni. 

3.1 Starfsánægja skilgreind 

Það er erfitt að skilgreina hugtakið starfsánægju (e. job satisfaction) og margar 

skilgreiningar í boði. Þegar unnið er með vinnustaðagreiningar er starfsánægju lýst sem 

viðhorf starfsmanns gagnvart vinnu sinni og vinnuumhverfi (Dunham & Smith, 1973). 

Það er viðhorf einstaklings sem byggist á skynjun hans á vinnu sinni. Viðhorfið getur 

verið neikvætt eða jákvætt. Starfánægja byggist líka á þörfum og því betur sem 

vinnuumhverfi eða starf uppfyllir þær því ánægðari verður starfsmaður (Kumara & 

Koichi, 1989). 

Ánægja starfsmanna skiptir fyrirtæki miklu máli og hefur áhrif á rekstur þess. 

Starfsánægja hefur áhrif á frammistöðu starfsmanns sem á endanum hefur áhrif á 

frammistöðu fyrirtækisins í heild (Riggio, 2012).  

Það er aðallega óánægja í starfi hefur áhrif á starfsmenn. Þeir sem eru óánægðir í 

starfi eru mun líklegri til að segja upp, mæta verr og vera stressaðri en aðrir starfsmenn. 

Það sést hjá þeim deildum sem mælast með óánægða starfsmenn og þar er 

starfsmannaveltan mest samkvæmt rannsóknum (Porter & Steers, 1973). Léleg mæting 

og mikil starfsmannavelta kosta fyrirtæki talsverða fjármuni og hafa því áhrif a 

rekstrarárangur fyrirtækis (Wright & Davis, 2003). 

3.2 Boðleiðir skilgreindar 

Boðleiðir (e. communication channels) eru þær leiðir sem fólk notar í daglegu starfi til að 

koma boðum áleiðis innan fyrirtækis og utan þess. Boðleiðirnar skiptast í tvo flokka: 

innan fyrirtækis (e. internal communications) og utan fyrirtækis (e. external 

communications). Innan þeirra flokka eru skipulagðar boðleiðir og svo óformlegar 
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boðleiðir (Collins, 2007). Einföld skilgreining á stökum boðum væri eftirfarandi: 

sendandi sendir skilaboð í gegnum boðleiðir og þær rata til viðtakanda, sem gefur svo 

svar (Gomez-Meija, 2011). Í þessu verkefni verður horft til skipulagðara boðleiða. 

Skipulagðar boðleiðir þurfa að vera vel skilgreindar, eins og verkferli. Vinnukerfi þurfa að 

styðja við samskiptin þannig að þau geti átt sér stað. 

3.3 Verkferli skilgreind 

Verkferli (e. business process) er það verklag sem starfsfólk vinnur eftir til að sinna starfi 

sínu. Þetta geta verið einföld verkefni eins og að stimpla sig inn eða selja þjónustu 

fyrirtækisins. Einnig geta það verið stór og löng verkefni með mörgum hagsmunaaðilum, 

eins og að koma upp nýjum bækistöðvum eða endurnýja innréttingar söluborðs. 

Verkferli geta því verið stór eða smá, með einn eða fleiri aðila sem koma að þeim og 

haft upphaf og endi. Verkferli geta hafist út frá símtali, tölvupósti eða tilkynningu. Ferlið 

nær yfir öll þau skref sem það tekur að klára ákveðið verkefni.  

 Þau ferli sem voru skoðuð hjá Straumhvarfi eru eftirfarandi: 

 Sértæk sala, eða sala á sérferðum, skólaferðum og sala til endursöluaðila 

 Tölvupóstsamskipti 

 Þekkingarstjórnun og upplýsingamiðlun 

3.3.1 Sértæk sala skilgreind 

Sértæk sala innan Straumhvarfs er skilgreind sem sala á sérferðum, skólaferðum og sala 

til endursöluaðila. Verkferlið var fyrir breytingar þannig að möguleg sala berst í gegnum 

tölvupóst eða símtal. Sett er saman tilboð með ákveðnum þjónstum sem standa til boða 

og svo er samið um verð út frá verðlista og kjörum. Næst er beðið um staðfestingu með 

tölvupósti. Bókun er þá staðfest af hálfu kaupanda og sölufulltrúi sér um að bóka allar 

þær þjónustur sem voru seldar.  
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Mynd 3: Verkferlið sértæk sala 

3.3.2 Tölvupóstsamskipti skilgreind 

Tölvupóstur vísar til rafrænna bréfasamskipta (e. electronic mail eða e-mail) og nýtir sér 

internetið til að fara á milli tveggja netfanga (e. e-mail address) (Wikipedia, 2013). Mikið 

af samskiptum Straumhvarfs fer í gegnum tölvupóst, innan fyrirtækis sem og utan þess.   

Sölufulltrúar í sértækri sölu nota tölvupóst mest allra samskiptalausna við sína vinnu. 

3.3.3 Þekkingarstjórnun skilgreind 

Þekkingarstjórnun (e. knowledge management) er viðtæk nálgun sem snýr að því að 

halda utan um þekkingu til að ná markmiðum skipulagsheildar (fyrirtækis eða 

stofnunar). Þekkingarstjórnun horfir til verkferla sem snúa að því að búa til nýja 

þekkingu, safna henni og deila henni innan skipulagsheildarinnar (University of North 

Carolina at Chapel Hill). Sá hluti þekkingarstjórnunar sem verður horft á snýr að því 

hvernig upplýsingar eru geymdar og gerðar aðgengilegar með hjálp tækni.  

3.4 Upplýsinga- og samskiptalausnir skilgreindar 

Upplýsinga- og samskiptatækni er allar lausnir og tækni í kringum upplýsingar og 

samskipti. Þetta geta verið tæki eins og farsímar, snjallsímar, borðtölvur, fartölvur, 

spjaldtölvur og margt fleira. Einnig þjónusta sem nýtist með tækjabúnaði, eins og 

talsímaþjónusta og netþjónusta. Þetta geta einnig verið hugbúnaður eins og Word, 

Excel, Powerpoint, Outlook eða OpenOffice. Þetta geta svo að lokað einnig verið 
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veflausnir eins og Google Apps, Google Drive, TeamLab, Office Live eða Facebook. 

Listinn er langur og er þessi tækni í stöðugri þróun. 

Veflausnir eru þjónustur sem eru aðgengilegar af internetinu (e. web application) 

(About.com, e.d.) með vafra (e. web browser). Vinsældir þeirra hafa aukist talsvert 

síðastliðin ár. Árið 2011 náði salan 12 milljörðum Bandarískra dollara, sem var þá 20,7% 

hækkun milli ára samkvæmt könnun Gartner. Höfundar skýrslunnar spá einnig að salan 

muni vaxa næstu ár og ná 21 milljarði árið 2015 (Mertz, Eschiner, Eid, Pang, & Wurster, 

2011). 

Helstu ástæður vinsælda veflausna eru þær að lausnirnar eru orðnar það algengar að 

notendur kannast nú við þær og eru því fljótir að tileinka sér þær. Það styttir 

þjálfunarferli og sparar starfsmannakostnað. Kostnaður við rekstur er einnig minni þar 

sem fyrirtæki sem selja veflausnir ná stærðarhagkvæmni í vefhýsingu með því að 

enduleigja hýsingu til margra fyrirtækja á sama búnaði (Mertz, Eschiner, Eid, Pang, & 

Wurster, 2011). 

3.4.1 Google Apps skilgreint 

Google Apps er samansafn nokkurra veflausnir eða vefþjónustur (e. web applications) 

frá Bandaríska fyrirtækinu Google. Þetta eru margar mismunandi þjónustur sem snúa að 

samskiptum settar saman í einn pakka. Þjónusturnar eru aðgengilegar af netinu. 

Lausnirnar bjóða upp á tölvupóst, dagatal, spjallkerfi, myndsamtöl og símtöl. Til viðbótar 

er skrifstofuhugbúnaður sem býður upp á ritvinnslu, glærukynningar, gluggareikni, 

skjalakerfi með afritunarlausn og svo eru ýmsar viðbætur aðgengilegar í gegnum 

netverslun (Google, e.d.).  

Google Apps fór fyrst af stað í ágúst 2006 og er í stöðugri þróun. Þeirra helsti 

markhópur eru smærri og miðlungs stór fyrirtæki. Í dag nýtayfir 5 milljón fyrirtæki sér 

Google Apps, eins og kom fram á ráðstefnunni I/O sem Google stendur fyrir árlega 

(TechCrunch, 2012) .  

Lausnin er þekkt fyrir einfalt viðmót sem er aðgengilegt af internetinu í hvaða tölvu 

sem er. Öll skjöl sem eru unnin eru afrituð skjótt og geymd á netinu. Auðvelt er að miðla 

aðgengi að skjölum og vinna þau á sama tíma (Google, e.d.).  
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Hagræn áhrif Google Apps hafa verið skoðuð af fyrirtækinu Forrester sem gaf út 

skýrslu um efnið. Þar kemur fram að sparnaður við upplýsingatækni náðist. Samkvæmt 

skýrslunni náðist að greiða upp kerfið innan við einum og hálfum mánaði náðist 329% 

ávöxtun af fjárfestingu (e. return on investment). Einnig kemur þar fram að fyrirtæki 

náðu aukinni framleiðni í einstaklings- og samvinnuverkefnum með Google Apps 

(Erikson & Van Metre, 2010).  

Kerfinu er ætlað að einfalda notkun og utanumhald tölvupósts til að auka framleiðni 

starfsmanna við notkun hans. Kerfið á einnig að einfalda samvinnu í sameiginlegum 

pósthólfum, sem eru aðallega pósthólf fyrir innkomandi sölur. 

3.4.2 TeamLab skilgreint 

TeamLab er vefþjónusta sem leggur áherslu á samvinnu og samskipti. Innan 

þjónustunnar eru fjórar einingar: verkefnavefur (e. projects), viðskiptatenglakerfi (e. 

CRM), skjalakerfi (e. documents) og síðast en ekki síst samfélagsmiðlun (e. community). 

Þessu kerfi má lýsa sem mjög víðtækum innri vef. Innri vefir eða innranet (e. intranet) 

eru vefsíður sem miðla upplýsingum og samskiptum innan fyrirtækis (Merriam Webster, 

2011). Hefðbundin lausn er venjulega ekki aðgengileg af öðrum stöðum en staðarneti (e. 

Local Area Network) fyrirtækis, sem er staðbundið netkerfi þar sem margar tölvur 

tengjast saman og geta miðlað upplýsingum sín á milli (Merriam Webster, 2011). Tölvur 

á öðru staðarneti eða þær sem koma af internetinu geta því ekki tengst innri vef 

fyrirtækja í þessari hefðbundnu uppsetningu. Þær lausnir sem eru aðgengilegar utan 

staðarnets fyrirtækis eru kallaðar extranet (e. extranet) og mætti því segja að TeamLab 

sé extranet (Merriam Webster, 2011). TeamLab er aðgengilegt í gegnum internetið. 

Extranet eru staðsett á staðarneti fyrirtækja, en eru með opna vefgátt þannig að hægt 

er að nálgast innri vef fyrirtækis en ekki önnur kerfi eða upplýsingar. Samfélagslausnin 

hefur að geyma litla útgáfu af alfræðiorðabók internetsins, Wikipedia. Þar er hægt að 

setja inn sínar eigin greinar með Wikipedia sniði til að deila þekkingu innan fyrirtækis 

(Wikipedia, 2011). Kerfinu er ætlað að bæta boðleiðir, upplýsingaflæði og samskipti 

innan fyrirtækis á heildina.  
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3.4.3 Highrise skilgreint 

Highrise er vefþjónusta sem heldur utan um tengiliði og samskipti við þá (e. Customer 

Relationship Management system). Hægt er að vista fyrirtæki og einstaka tengiliði undir 

þau eða hafa þá til hliðar. Kerfið býður upp á pósthólf (e. dropbox) sem getur tekið á 

móti tölvupóstum og tengt þá við tengilið út frá netfangi hans. Kerfið er hannað til þess 

að halda utan um samskipti þannig að þau sé aðgengileg vinnuhópum hvar sem er með 

öruggum aðgangi. Hægt er að bóka sölur (e. deals) og tengja við tengilið eða fyrirtæki. 

Þar inni er hægt að skrá upphæð og grófa lýsingu á tilboðinu. Ofan á sölur er svo hægt 

að tengja öll samskipti sem tengjast þeim. Þegar sölunni er náð er hægt að bóka 

verkefni (e. case) og innan þeirra minni verk (e. tasks). Á vefsíðu 37 Signals er hægt að 

finna nánari lýsingu (37 Signals, 2012). Kerfinu er ætlað að bæta verkferli sértækrar sölu, 

skrá samskiptasögu, halda utan um tengiliði og halda utan um skráningu á sértækum 

sölum fyrir frammistöðumat starfsmanna. 

3.5 Útvistun 

Útvistun (e. outsourcing) er þegar fyrirtæki ráða verktaka eða annað fyrirtæki til að 

sinna ákveðnum verkefnum eða störfum. Skilgreining á útvistun (utankaup) samkvæmt 

Íslenskri málstöð er "kaup á framleiðsluhlutum, tiltekinni þjónustu eða sérfræðiþekking 

frá aðilum utan eigin fyrirtækis" (Íslensk málstöð, e.d.). Straumhvarf hefur nýtt sér 

útvistun í nokkrum verkefnum en það er svo fyrirtækið geti einbeitt sér að því sem það 

gerir best, sala á ævintýraferðum. Helstu ástæður fyrir útvistun í íslenskum fyrirtækjum 

eru til að bæta skilvirkni og gæði vinnuafls, auka aðgengi að vinnuafli og bæta öryggi og 

eftirlit utankomandi aðila (Ársæll Valfells & Tastle, 2007).  

3.6 Fylgnismælingar 

Fylgnismælingar mæla tengsl milli tveggja breytna, eða spurninga í 

vinnustaðagreiningunni. Mælingin skilar gildi a milli -1 og 1. Mikil tengsl milli spurninga 

eru á bilinu 0,5-1. Einhver tengsl milli spurninga eru á bilinu 0,3-0,5. Lítil tengsl milli 

spurninga eru 0,1-0,3 (Jackson, 2011). Neikvæð tengsl nota sama skala en eru með 

neikvæð gildi. Þegar neikvæð tengsl er um að ræða þá hækkar eitt gildi þegar hitt 

lækkar og öfugt. Í vinnustaðagreiningu Straumhvarfs var notuð Pearson‘s fylgnismæling 

og hún sýnir samband tveggja breytna.  



 

20 

4 Innleiðing nýrra lausna 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig nýir verkferlar og vinnukerfi voru innleidd hjá 

Straumhvarfi. Farið verður yfir innleiðingu á kerfunum Google Apps, Teamlab og 

Highrise ásamt ferlinum við sértæka sölu. 

4.1 Google Apps 

Innleiðing á Google Apps þurfti að skipuleggja ítarlega og þurfti afrita öll núverandi 

pósthólf og senda út á netþjóna Google. Stofna þurfti öll núverandi netföng og 

hópnetföng innan tölvupóstskerfis Google Apps. Sérstök kynning var haldin fyrir alla 

starfsmenn á kerfinu þegar það var sett af stað og boðið var upp á Google Apps köku til 

að fagna tímamótunum við innleiðinguna 

 

Mynd 4: Google Apps kakan, 4. febrúar 2013 

Margir starfsmenn þekktu nú þegar Gmail, tölvupóstslausn Google, sem notar sama 

viðmót og Google Apps tölvupósturinn og gekk því vel að fá þá starfsmenn til að tileinka 

sér þessa lausn. Boðið var upp á almennt námskeið til að fylgja kerfinu eftir og kynna 

sérstaka eiginleika tölvupóstkerfisins. Einnig var boðið upp á námskeið fyrir þá sem 

svara sölunetföngum til að kynna þau fyrir samvinnu í pósthólfum. Allir nýir starfsmenn 

fá Google Apps aðgang þegar þeir hefja störf ásamt kynningu á kerfinu og hvernig 
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Straumhvarf nýtir það. Google Apps aðgangurinn er svo tengdur við hin vinnukerfin, 

TeamLab og Highrise – kerfin, það gerir því aðgengi að kerfunum einfalt og fljótvirkt. 

4.2 TeamLab 

TeamLab var auðveldara í innleiðingu en Google Apps og þurfti ekki að afrita fyrra kerfi, 

sem var talsvert tímafrekt. Engin svipuð lausn var í notkun, þ.e. innri vefur eða 

Wikipedia-grunnur. Það þurfti þó að stofna alla núverandi starfsmenn og færa 

upplýsingar inn í Wikipedia-grunninn. Allir starfsmenn fengu tölvupóst um að skrá sig 

inn þegar kerfið fór í gang og voru deildarstjórar ábyrgir fyrir því að starfsmenn skráðu 

sig. 

 

Mynd 5: Nafnmerki TeamLab vefþjónustunnar 

Áður en kerfið var innleitt var stofnaður sérstakur starfshópur til að meta kosti 

kerfisins og bera það saman við aðrar lausnir. Hópurinn var samsettur af fjórum 

starfsmönnum Straumhvarfs og verkefnisstjóra (höfundi þessa verkefnis). TeamLab var 

valið þar sem það hafði einnig Wikipedia-grunn ólíkt öðrum svipuðum lausnum. Einnig 

er stefnt að því að nýta verkefnastýringarkerfið í framtíðinni fyrir stærri verkefni innan 

fyrirtækisins með mörgum hagsmunaaðilum. TeamLab þótti einnig bera af útlitslega.  

 

Mynd 6: Einkennismynd innri vefs Straumhvarfs 

Starfshópurinn setti einnig ritstjórnarstefnu fyrir fréttahluta TeamLab og hannaði 

skipulag Wikipedia-grunnsins. Starfsmannhandbók söludeildar var flutt inn í Wiki-

grunninn áður en kerfið var kynnt. Nokkrir starfsmenn voru síðan gerðir ábyrgir fyrir því 
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að uppfæra Wiki-grunninn. Kerfið var endurnefnt „The Hub“ af starfshópnum „“og 

teiknað var nafnmerki fyrir það.  

4.3 Highrise 

Highrise hafði áður verið í notkun hjá fáum starfsmönnum innan Straumhvarfs sem vildu 

halda sérstaklega utan um samskipti sín við söluaðila. Stofnaður var sérstakur 

starfshópur til að meta kosti kerfisins og bera það saman við aðrar lausnir. Hópurinn var 

samsettur af fjórum starfsmönnum og verkefnisstjóra. Kerfið þótti bera af í samanburði 

við önnur og þá aðallega vegna möguleikans að senda tölvupóst á ákveðið Highrise 

netfang sem tengdi póstinn við tengilið út frá netfangi hans. Hópurinn skráði verklag og 

verkferli til að nota við sértæka sölu. Ferlið snertir á þremur deildum: söludeild, 

fjármáladeild og rekstrardeild (verkstjóra leiðsögumann sem vinna á skrifstofu). 

4.4 Sértæk sala 

Þetta verkferli var endurhugsað með tillit til kerfisins Highrise. Ferlið var hannað þannig 

að samskiptin væru skráð á sameiginlegt svæði og tengd við kaupanda. Með því var 

hægt að halda betur utan um samskipti við utanaðkomandi aðila og gera ferlið 

gagnsærra. Fjármáladeildin getur flett upp sölunni, staðfest upphæðir, einingar og séð 

hvað var innifalið í verðinu áður en reikningur er gefinn út. Þetta minnkar villuhættu 

talsvert ásamt því að upplýsinga flæði er skilvirkara. Þeir starfsmenn sem sinna 

sérstökum ferðum geta einnig kynnt sér dagskrá ferðar með fyrirvara og skipulagt 

ferðirnar ítarlegar og í tíma. 

 

Mynd 7: Nýtt verkferli sértækrar sölu 
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5 Aðferð 

Í þessum kafla verður aðferðafræðin sem notuð var við vinnustaðagreiningu 

Straumhvarfs hf. útskýrð. Farið verður yfir framkvæmd hennar, hverjir tóku þátt og 

úrvinnslu gagna.  

5.1 Vinnustaðagreining 

Vinnustaðagreiningar eru framkvæmdar til að greina möguleg vandamál og bæta 

samskipti milli starfsmanna og stjórnenda. Þær veita starfsmönnum vettvang til að tjá 

sig án þess að koma fram undir nafni. Það er gert til þess að starfsmenn geti komið 

skoðunum sínum á framfæri og þannig haft áhrif á stefnu og ákvörðunartöku fyrirtækis, 

sem og taka á vandamálum eða kvörtunum sem gætu komið upp við slíka könnun 

(Gomez-Meija, 2011). Þær eru líka framkvæmdar til að skilja betur viðbrögð og viðhorf 

starfsmanna. Með þeim upplýsingum er hægt að bæta frammistöðu og auka 

starfsánægju starfsmanna en það er gert með því að skapa úrræði og breytingar sem 

geta haft jákvæð áhrif á frammistöðu. (Dunham & Smith, 1973). Í bókinni Organizational 

Surveys frá Dunham og Smith koma fram mögulegar jákvæðar afleiðingar þess að vinna 

úr slíkum könnunum (þýtt af höfundi): 

Niðurstöður vinnustaðagreininga er hægt að nota til að ná niður 

starfsmannaveltu, bæta mætingu starfsmanna, bæta afköst starfsmanna, greina 

þekkt vandamál, finna óþekkt vandamál og meta núverandi stefnur og 

vinnureglur (Dunham & Smith, 1973). 

Viðhorf er mælt út frá fimm punkta Likert kvarða þar sem þátttakandi tekur afstöðu til 

staðhæfingar. Þátttakandi merkir hvort hann sé mjög ósammála, frekar ósammála, 

hvorki né, frekar sammála eða mjög sammála. Sumar spurningar fjalla um ánægju 

gagnvart einhverju og eru þá aftur fimm valmöguleikar: mjög óánægður, frekar 

óánægður, hvorki né, frekar ánægður og mjög ánægður. Hverju svari er gefið einkunn 

frá einum upp í fimm. Sett er saman meðaltal allra svara fyrir hverja spurningu úr því 

búin til heildareinkunn fyrir vinnustað eða tiltekið svið eða deild.  

Vinnustaðagreiningin er því megindleg rannsókn (e. quantitive research) og eru svör við 

spurningum færð í töluleg gildi til að lýsa viðhorfi ákveðins hóps eða vinnustaðar. Þannig 

er hægt að alhæfa um allan vinnustaðinn út frá góðu úrtaki sem endurspeglar hópinn 
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eða vinnustaðinn (Cooper & Schindler, 2006). Könnunin er framkvæmd án aðkomu 

spyrils og send í rafrænu formi til starfsmanna. Allir starfsmenn fá aðgang að könnuninni 

og er hún opin í ákveðinn tíma. Könnunin er því hlutlaus gagnvart rannsakanda og 

auðvelt er að framkvæma hana aftur. 

5.1.1 Likert kvarðinn 

Likert kvarðinn er mjög algengur kvarði í rannsóknum og er notaður í 

vinnustaðagreiningu Straumhvarfs.. Kvarðinn heitir í höfuðið á höfundi hans sem er 

sálfræðingurinn Rensis Likert. Kvarðinn er raðaður fimm punkta kvarði, sem er talið mun 

þægilegra en kvarði með fleiri punktum (MacDaniel, 1998). Helstu kostir Likert kvarðans 

eru eftirfarandi (Kumar, 2008):  

 Einföld uppsetning 

 Viðtæk notkun  

 Áræðanlegri en margir aðrir kvarðar 

 Fólk virðist eiga auðvelt með að mæta viðhorf sitt með fimmpunktum. 

Helsta gagnrýni hans er sú að þátttakendur munu líklega láta fyrri spurningu hafa áhrif á 

svör næstu spurninga, það sé erfitt að meta raunverulega fjarlægð á milli punkta innan 

kvarðans og að margir forðist að velja sterkasta eða veikustu punktana (Kothari, 2008).  

5.1.2 Spurningalisti 

Starfsmenn Hugtaks - mannauðsráðgjafar sömdu spurningarlista sem byggir á könnun 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og er sambærileg könnun sem VR leggur fyrir ár 

hvert (Fyrirtæki ársins). en starfsmenn Hugtaks bættu við mörgum spurningum sem eiga 

sérstaklega við Straumhvarf. Seinni könnunin bætir við enn fleiri spurningum sem eru 

um ánægju með nýja verkferla og vinnukerfi, sem og fræðsluþörf vegna kerfanna.  

Tveimur spurningum var bætti við, sú fyrri var til að mæla ánægju með ný vinnukerfi 

Straumhvarfs (Google Apps, TeamLab og Highrise). Spurt var í heild um ánægju en ekki 

einstaka kerfi. Seinni spurningin var bætt við til að athuga hvort starfsmönnum vanti 

fræðslu í einhverju tilteknu kerfi. Valmöguleikarnir voru Google Apps, TeamLab og 

Highrise og hægt var að velja alla, einhverja eða enga kosti. 

 ftirfarandi viðmið eru greiningarviðmið Hugtaks og er  eim skipt   niður    r   bil 

sem hafa  hrif   afkomu fyrirtækis.  eðalskor   ttar eða atriðis sem lendir   bilinu 
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    -     telst vera styrkleiki h   fyrirtæki.  f meðalskor mælist   bilinu     -     telst 

 að vera starfshæft  stand en  ó  urfi að fylg ast með  v  atriði. Hins vegar  ef 

meðalskor lendir   bilinu     -       telst  að vera veikleiki fyrirtækis og  v   skorun til 

 rbóta. 

 egar   ttur fær skor sem telst áskorun er l klegt að s    ttur hafi let andi  hrif   

starfs næg u og framleiðni starfsfólks.  egar   ttur lendir   starfshæft  stand    hefur 

hann líklega hvorki let andi n  hvet andi  hrif   starfs næg u og framleiðni starfsfólks.  f 

  ttur lendir hins vegar   styrkleika-bilinu er l klegt að hann hafi hvet andi  hrif   

starfs næg u og framleiðni starfsfólks.  kki eru allar spurningar   vinnustaðagreiningunni 

    punkta kvarða. Sumar eru     punkta kvarða eða eru „  /nei“-spurningar. Í sl kum 

tilfellum er greint s rstaklega fr   v  og ekki v sað til greiningarviðmiða Hugtaks   sl kum 

atriðum. 

5.2 Framkvæmd 

Kannanir voru sendar út í tölvupósti og safnað saman á netinu með veflausninni Survey 

Gizmo. Hún var einnig sett inn á fréttavef TeamLab. Fyrri könnunin var opin á tímabilinu 

26. júlí til 16. ágúst árið 2012. Seinni könnun var opin á tímabilinu 27. mars til 12. apríl 

árið 2013.  

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í könnununni voru allir starfsmenn Straumhvarfs og var könnunin 

aðgengileg rafrænt út frá innri vef fyrirtækisins. Alls voru 50 þátttakendur, 29 aðilar sem 

starfa á skrifstofu, 14 sem starfa utan skrifstofu (leiðsögumenn), þrír sem starfa bæði 

utan og innan skrifstofu og einn sem gaf ekki upp svar. Erfitt er að finna ákveðið 

svarhlutfall. Talsvert mikið er um lausráðna leiðsögumenn og erfitt er að meta hversu 

margir hlutastarfsmenn voru komnir til vinnu eða voru að taka aukavaktir án þess að 

hafa formlega hafið störf sín fyrir háannatímann. 

5.4 Úrvinnsla 

Eftir að könnun var lokið voru gögnin færð inn í SPSS forritið til úrvinnslu. Tekin voru 

meðaltalsgildi og svör borin saman milli kannanna.  
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5.5 Þættir til skoðunnar 

Margir þættir eru mældir í starfsmannakönnun Straumhvarfs, en í þessu verkefni verður 

lögð áhersla á eftirfarandi þætti: 

 Starfsánægju starfsmanna 

 Viðhorf til boðleiða 

 Viðhorf gagnvart nýjum vinnukerfum  

 Vöntun á fræðslu á nýjum kerfum 

Þetta eru það helsta sem tengjast þeim verkferlum og vinnukerfum sem voru innleidd 

(Google Apps, TeamLab og Highrise). 

5.5.1 Starfsánægja 

Spurt var um viðhorf starfsmanna til starfsánægju í vinnustaðagreiningunni. Spurningin 

kannaði viðhorf þátttakanda gagnvart staðhæfingu. Staðhæfingin var eftirfarandi: "Á 

heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu." Hér var verið að kanna viðhorf starfsmanna 

til þessarar staðhæfingar og hægt er að gefa upp eitt af fimm mismunandi svörum 

(Likert kvarði). Svarmöguleikar voru eftirfarandi: frekar ósammála, ósammála, hvorki né, 

sammála og frekar sammála. 

5.5.2 Boðleiðir 

Spurt var um viðhorf starfsmanna til boðleiða í vinnustaðagreiningunni. Spurningin var: 

„Boðleiðir eru skýrar innan fyrirtækisins.“ Hér var verið að kanna viðhorf starfsmanna til 

þessarar staðhæfingar og hægt að gefa upp eitt af fimm mismunandi svörum (Likert 

kvarði). Svarmöguleikar voru eftirfarandi: frekar ósammála, ósammála, hvorki né, frekar 

sammála og mjög sammála. 

5.5.3 Verkferlar 

Í báðum könnunum var spurt hvort þátttakanda finnist verkferlar fyrirtækis vera skýrir. 

Spurningin kannar viðhorf þátttakanda gagnvart staðhæfingu. Staðhæfingin var 

eftirfarandi: „Verkferlar eru skýrir innan fyrirtækisins.“ Hér var verið að kanna viðhorf 

starfsmanna til þessarar staðhæfingar og hægt er að gefa upp eitt af fimm mismunandi 

svörum (Likert kvarði). Svarmöguleikar voru eftirfarandi: frekar ósammála, ósammála, 

hvorki né, frekar sammála og mjög sammála. 
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Í seinni könnun var spurt sérstaklega hvort starfsmenn hafi fengið næga þjálfun 

vegna verkferla. Spurningin spyr eftirfarandi: „finnst þér þú hafa fengið næga þjálfun 

eða upplýsingar um nýja verkferla hjá arctic adventures?“ og svarmöguleikar eru    eða 

nei. 

5.5.4 Ný vinnukerfi 

Í seinni könnuninni var spurt hversu ánægður þátttakandi væri með ný vinnukerfi. 

Spurningin var eftirfarandi: „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með nýju forritin 

sem Straumhvarf er byr að að nota?“ Hér var verið að kanna viðhorf starfsmanna til 

þessarar staðhæfingar og hægt er að gefa upp eitt af fimm mismunandi svörum (Likert 

kvarði). Svarmöguleikar voru eftirfarandi: frekar óánægður, frekar óánægður, hvorki né, 

frekar ánægður og mjög ánægður. 

5.5.5 Fræðsla 

Í seinni könnuninni var spurt hvort þátttakanda fannst hann telja sig þurfa frekari 

fræðslu   ný u vinnukerfunum. Spurningin var eftirfarandi: „Myndir þú vilja frekari 

þjálfun eða upplýsingar varðandi eitthvað af eftirfarandi atriðum?“ Hægt var að merk a 

við enga, alla eða einhverja valmöguleika sem voru eftirfarandi: Google Apps, TeamLab, 

Highrise. 
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6 Niðurstöður úr könnun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr vinnustaðagreiningum, bæði fyrir 

og eftir innleiðingu á nýjum vinnukerfum og verkferlum.  

6.1 Starfsánægja 

Um er að ræða niðurstöður við staðhæfingunni: „Á heildina litið þá er ég ánægð(ur) í 

starfi mínu.“ Borin verða saman meðaltalsgildi milli kannanna og ályktanir dregnar þar 

sem það á við. 

Starfsánægja mældist í júlí-ágúst 2012 að meðaltali 4,39 af 5 stigum mögulegum, sem 

sterkt gildi. Starfsánægja mars-apríl 2013 mældist hins vegar að meðaltali 3,91 af 5 

stigum mögulegum. Fjöldi svara árið 2012 voru 31 og 45 árið 2013. 

 

Mynd 8: Starfsánægja - Samanburður milli ára 

Þetta er talsvert fall milli kannana, en ekki mældist marktækur munur þar sem fjöldi 

svara var of lítill. Engu að síður er hægt að nota þetta til samanburðar og segja að 

starfsánægja hafi minnkað milli kannana. 

6.2 Boðleiðir 

Um er að ræða niðurstöður við staðhæfingunni: „Boðleiðir eru skýrar innan 

fyrirtækisins: hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?“ Borin 

verða saman meðtalsgildi milli kannanna. 
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Viðhorf gagnvart boðleiðum mældist í júlí-ágúst 2012 að meðaltali 3,43 af 5 stigum 

mögulegum, sem er starfshæft gildi. Viðhorfið í mars-apríl 2013 mældist að meðaltali 

2,93 af 5 mögulegum, sem er áskorunargildi. Fjöldi svara árið 2012 voru 31 og 46 árið 

2013. 

 

Mynd 9: Boðleiðir - Samanburður milli ára 

Þetta er talsvert fall milli kannana en ekki mældist marktækur munur þar sem fjöldi 

svara var of lítill. Engu að síður er hægt að nota þetta til samanburðar og segja að 

viðhorf gagnvart skýrleika boðleiða hafi versnað milli kannanna. 

6.3 Verkferlar 

Um er að ræða niðurstöður við staðhæfingunni: „Verkferlar eru skýrir innan 

fyrirtækisins: hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?“ Borin 

verða saman meðtalsgildi milli kannanna. 

Viðhorf gagnvart verkferlum mældist í júlí-ágúst 2012 að meðaltali 3,45 af 5 stigum 

mögulegum, sem er áskorunargildi. Viðhorfið í mars-apríl 2013 mældist að meðaltali 

3,13 af 5 mögulegum, sem er áskorunargildi. Fjöldi svara árið 2012 voru 31 og 46 árið 

2013. 
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Mynd 10: Verkferlar - Samanburður milli ára 

Þetta er smá fall milli kannana en ekki mældist marktækur munur þar sem fjöldi svara 

var of lítill. Engu að síður er hægt að nota þetta til samanburðar og segja að viðhorf 

gagnvart skýrleika verkferla sé að versna milli kannanna. 

H r eru einnig niðurstöður fyrir spurninguna: „finnst þér þú hafa fengið næga þjálfun 

eða upplýsingar um nýja verkferla hj  arctic adventures?“.  að svöruðu    aðilar og af 

þeim svöruðu 24 játandi og 19 neitandi. Einungis tveir starfsmenn utan skrifstofu, af 

þeim 14 sem svöruðu, töldu sig hafa fengið næga þjálfun  eða upplýsingar. Það voru 22 

starfsmenn á skrifstofu, af þeim 29 sem svöruðu, sem töldu sig hafa fengið næga þjálfun 

eða upplýsingar. 

 

Mynd 11: Fullnægjandi fræðsla vegna verkferla 
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6.4 Ný vinnukerfi 

Um er að ræða niðurstöður við staðhæfingunni: „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

ertu með nýju forritin sem Straumhvarf er byrjað að nota?“. Það er ekki hægt að bera 

saman gildi milli kannanna, þar sem þessi spurning var ekki í fyrri könnun. 

Viðhorf gagnvart nýjum vinnukerfum í mars-apríl 2013 mældist að meðaltali 3,97 af 5 

mögulegum, sem er starfshæft gildi. Fjöldi svara voru 46 en einn aðili svaraði ekki 

spurningunni. 

Ef við skoðum dreifinguna þá sögðust 8 vera mjög ánægð og 16 sögðust vera frekar 

ánægð, sem er samanlagt 52% af þeim sem svöruðu. Þeir sem voru hvorki né eða frekar 

óánægðir voru 8 samanlagt og var einn frekar óánægður. Það eru 17% af þeim sem 

svara. Það voru 14 þátttakendur sem sögðust ekki hafa fengið nægilega fræðslu á kerfin 

eða 31%. 

 

Mynd 12: Ánægja með fræðslu 

Viðhorfið er á starfhæfu bili og er því svigrúm til að bæta fræðslu. Margir starfsmenn 

koma þó ekki til með að nota nýju vinnukerfin og því þarf að skoða viðhorf 

leiðsögumanna og svo viðhorf þeirra sem vinna á skrifstofunni. Leiðsögumenn eru 

óánægðari með ný vinnukerfi en þeir sem starfa á skrifstofunni. Meðaltalsgildi þeirra er 

3,78 en hjá þeim sem vinna á skrifstofunni er 4,11. Munurinn er marktækur miðað við 

95% öryggisbil og p-gildi upp á 0,05. 
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Mynd 13: Ánægja með vinnukerfi milli starfshópa 

Það er einungis einn aðili sem er frekar óánægður með kerfin og sá aðili starfar á 

skrifstofunni. Tveir aðilar utan skrifstofu segjast vera frekar ánægðir en 12 svara hvorki 

né eða segjast ekki hafa fengið nægilega reynslu til að meta kerfin. 

6.5 Fræðsla vegna kerfa 

Tvær spurningar könnuðu þörf á fræðslu vegna nýrra kerfa. Fyrri spurningin spurði 

almennt hvort þátttakandi teldi sig þurfa frekari fræðslu vegna nýrra verkferla og sú 

seinni spurði fyrir hvert kerfi og bauð upp á að haka við hvert kerfi fyrir sig.  

Fyrri spurningin hljóðar svo: „Finnst þér þú hafa fengið næga þjálfun eða upplýsingar 

um nýja verkferla hjá Straumhvarf?“ og svarmöguleikar voru já eða nei. Það svöruðu 26 

aðilar játandi og 20 aðilar neitandi, skiptingin er 55,4% játandi og 42,6% neitandi. Fjöldi 

svara voru 46 og gaf einn aðili ekki upp svar sitt. 

 

Mynd 14: Fullnægjandi fræðsla 
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Seinni spurningin hjóðar svo: „Myndir þú vilja frekari þjálfun eða upplýsingar 

varðandi eitthvað af eftirfarandi atriðum?“ og valmöguleikar voru eftirfarandi: Google 

Apps, TeamLab og Highrise. 

 

Mynd 15: Fræðsluþörf milli kerfa 

Fimm þátttakendur vildu fá frekari þjálfun í Google Apps. Fjöldi svara var 47 og gaf 

einn aðili ekki upp svar sitt. Það voru því 10,9% þátttakenda sem vildu fá frekari þjálfun í 

Google Apps. 

Sextán þáttakendur vildu fá frekari þjálfun í TeamLab. Fjöldi svara var 47 og gaf einn 

aðili ekki upp svar sitt. Það voru því 34,8% sem vildu fá frekari þjálfun í TeamLab. 

Sextán þáttakendur vildu fá frekari þjálfun í Highrise. Fjöldi svara var 47 og gaf einn 

aðili ekki upp svar sitt. Það voru því 34,8% þátttakenda sem vildu fá frekari þjálfun í 

Highrise. 

6.6 Fylgni 

Það er nær engin fylgni á milli þess að vera ánægður í starfi og vera ánægður með nýju 

vinnukerfin. Pearson’s fylgnimæling skilar     6 gildi á milli þeirra spurninga.  
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7 Svör, umræður, og úrbætur 

Í þessum kafla verður þeim þremur rannsóknarspurningum svarað sem voru lagðar 

fram, umræða leidd út um niðurstöður og ályktarnir dregnar út frá þeim. Í lokin verða 

settar fram mögulegar úrbætur fyrir Straumhvarf.  

7.1 Svör við rannsóknarspurningum 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár:  

 Hafa breytingarnar haft jákvæð eða neikvæð áhrif á ánægju starfsmanna?  

 Eru starfsmenn ánægðir með ný vinnukerfi? 

 Þurfa starfsmenn aukna fræðslu vegna þeirra? 

Höfðu breytingarnar jákvæð eða neikvæð áhrif á ánægju starfsmanna? Starfsánægja 

fellur sannarlega milli kannanna en það er mjög erfitt að segja að nýju vinnukerfin og 

verkferlarnir sé það eina sem hfur áhrif starfsánægju. Mun meira hefur áhrif á 

starfsánægju en margar aðrar breytingar áttu sér stað á sama tíma og innleiðingar 

þessara kerfa áttu sér stað. Það er því ómögulegt að rekja fall í starfsánægju beint til 

breytinga en það er sannarlega þörf á því að bregðast við niðurstöðum þessum. 

Eru starfsmenn ánægðir með ný vinnukerfi? Það er ánægja með nýju vinnukerfin hjá 

þeim sem starfa á skrifstofu, sem eru þeir notendur sem nota kerfin mest. Starfsmenn 

utan skrifstofu eru ekki jafn ánægðir með nýju kerfin og er ástæðan fyrir því mögulega 

fræðsluleysið.Því til stuðnings þá vilja allir starfsmenn utan skrifstofu frekari fræðslu á 

nýju kerfin.  

Þurfa starfsmenn aukna fræðslu vegna nýrra vinnukerfa? Já, það eru mjög margir 

sem telja sig þurfa fræðslu eða um 43% starfsmanna. Ef við skoðum fræðslu vegna 

ákveðinna kerfa þá kemur Google Apps best út, enda það mjög líkt Gmail sem margir 

starfsmenn hafa notað áður. TeamLab innri vefur Straumhvarfs og Highrise verður að 

kynna betur og efla þarf fræðslu á þeim enda mjög margir sem telja sig þurfa aukna 

fræðslu þar. 
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7.2 Umræður 

Starfsánægja féll milli kannanna og er ástæða til að bregðast við því falli. Stjórnendur 

höfðu búið sig undir fallið vegna aðstæðna í fyrirtækinu á þeim tíma sem seinni 

könnuninn fór fram á. Búið var að fara í mikið af breytingum á skömmum tíma og einnig 

var mikil hreyfing á starfsfólki. Á sama tíma og breytingar voru innleiddar var nýtt 

skipurit búið til og kynnt en þá voru líka tveir nýir deildarstjórar ráðnir. 

Starfsmannastýringu og launavinnslu var útvistað og fyrirtækið flutti í nýtt húsnæði. 

Rannsóknin var framkvæmd á sama tíma og flutningar áttu sér stað. Má því draga þá 

ályktun að tímasetningin og/eða hraði breytinga hafi því haft áhrif á ánægju 

starfsmanna félagsins. 

Annar hver maður var ánægður með nýju vinnukerfin, sem er ekki ásættanleg 

niðurstaða. Ánægjan var þó meiri hjá þeim sem vinna á skrifstofunni, þar sem mesta 

áherslan hefur verið á innleiðingu og fræðslu á nýju kerfin. Leiðsögumennirnir hafa 

fengið litla athygli við innleiðingu á nýjum vinnukerfum og er óánægjan eftir því í þeirra 

hópi.  

Annar hver maður telur sig þurfa aukna fræðslu vegna nýrra kerfa og er það 

áhyggjuefni. Leiðsögumenn koma þó ekki til með að nota Highrise-kerfið og er það 

einungis fyrir sölu og markaðssetningu. TeamLab kemur engu að síður illa út og allir 

starfsmenn verða að kunna á það kerfi. Google Apps kemur best út og er almenn ánægja 

með tölvupóstinn og breytingar á honum. Þó alltaf hægt að bæta, enda margt annað í 

boði innan Google Apps-lausnarinnar sem gæti nýst við starfsemi Straumhvarfs. 

Breytingarnar hafa vakið ánægju margra starfsmanna og þarf að halda áfram að 

vinna að því að efla kerfin, bæta ferlana og kenna starfsmönnum á þau. 

7.3 Úrbætur 

Efla þarf fræðslu á kerfunum og þá þarf sérstaklega við TeamLab eða Hub eins og kerfið 

er kallað innan Straumhvarfs. Það þarf að gera deildarstjóra ábyrga fyrir því að efla 

notkun kerfisins við vinnu starfsmanna. Allir nýir starfsmenn verða að fá aðgang og 

fræðslu um leið og þeir hefja störf. Allar nýjar fréttir sem varða fyrirtækið í verða að 

byrja á Hub og fara svo í tölvupóst. Nýja verkferla, leiðbeiningar og upplýsingar þarf að 

skrá inn í Wikipedia-grunn Hub. Sérstök áhersla þarf að vera á að leiðsögumenn verði 
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ekki skildir eftir í þessu fræðsluferli og nauðsynlegt að funda með þeim og kynna og 

kenna á Hub.  

Halda þyrfti örnámskeið opin öllum starfsmönnum til að kynna nýjar lausnir og fylgja 

á eftir nýjum verkferlum. Hægt er að koma inn á deildarfundi með stutta kynningu á 

vinnukerfum og ferlum.  

Gera þarf ákveðna aðila ábyrga fyrir vinnukerfum og verkferlum nú þegar 

innleiðingum er lokið. Velja þarf aðila sem þurfa að fóstra kerfin og sjá til þess að þau 

þróist innan fyrirtæksins og kunnáttu sé viðhaldið bæði hjá nýjum og núverandi 

starfsmönnum. Passa þarf að vinnukerfin séu uppfærð og að verkferlin séu endurskoðuð 

þegar það á við. 

Highrise þarf að fóstra sérstaklega innan söludeildar. Hægt er að koma upp 

tölfræðigrunni ofan á Highrise, þannig að sölur séu skoðaðar eftir starfsmönnum og 

upphæðum. Þá væri hægt að mæla frammistöðu einstakra sölufulltrúa og jafnvel veita 

umbun eftir skráðri sölu. 

Halda þarf áfram að framkvæma vinnustaðagreiningu og fylgjast með viðhorfi 

gagnvart nýjum vinnukerfum og verkferlum. Það gæti einfaldlega verið að seinni 

könnunin hafi verið framkvæmd of snemma og það taki einfaldlega tíma fyrir fólk að 

taka breytingarnar í sátt. 

Ritgerðin verður notuð til að auka fræðslu vegna breytinganna og koma úrbótum til 

framkvæmda. 
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