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Summary 
 

The subject of this essay is to explore how process management can help 

change management implement changes in a more effective way. It is also 

analyzed how the implementation of SAP software was managed at Eimskip, 

especially towards the employees.  

 

The studies of change- and process management were viewed to answer the 

research questions of this project. Qualitative and quantitative research 

methods were also used. The quantitative research was in the form of 

electronic questionnaire. This questionnaire was e-mailed to 45 employees that 

had been a part of the implementation process of new software for two years or 

more. This research was performed with the web application Outcome, which 

is owned by Outcome software ehf. The qualitative research is based on two 

interviews with employees that were a part of the implementation of SAP 

software. 

 

The main conclusion of the research is that when there are changes in 

organizations, they should use process management. If process management is 

used correctly, it can support change management in the way that when 

changes are implemented, the processes are there to help the employees work 

through the changes that have been made. Well designed processes lead to a 

more positive view from the employees towards the changes. The changes 

need to be well introduced to the employees. 

Implementation of SAP software at Eimskip is a huge project and requires 

extensive preparation. Organizations need to take care of their employees in an 

implementation process like this, and not forget their interest and views. 

 

Four key words: Change management, process management, implementation, 

software. 
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Útdráttur  
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvernig ferlastjórnun getur lagt 

breytingastjórnun lið við að koma breytingum fyrir og betur en ella. Einnig er 

greint hvernig staðið var að innleiðingu á SAP tölvukerfinu hjá Eimskip, 

sérstaklega hvernig staðið var að innleiðingunni gagnvart starfsfólki. 

 

Til þess að svara rannsóknarspurningum verkefnisins voru fræðin á bak við 

breytinga- og ferlastjórnun skoðuð. Þá var bæði beitt megindlegum og 

eigindlegum rannsóknaraðferðum.  Megindlega rannsóknin var í formi 

spurningakönnunar á rafrænu formi.  Hún var send út með tölvupósti til 45 

starfsmanna sem unnið höfðu frá innleiðingu nýs hugbúnaðarkerfis hjá  

fyrirtækinu í tvö ár eða meira.  Þessi könnun var framkvæmd með vefforritinu 

Outcome, sem er í eigu Outcome hugbúnaðar ehf.  Eigindlega rannsóknin 

byggðist upp á tveimur viðtölum við starfsmenn sem unnið höfðu að 

innleiðingu SAP hugbúnaðarkerfisins. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þegar eiga sér stað breytingar í 

fyrirtækjum ættu fyrirtæki  að nýta sér ferlastjórnun. Ef ferlasjtórnun er beitt 

rétt getur það fært breytingastjórnun lið á þann hátt að þegar breytingar  eiga 

sér stað þá er búið að útbúa feril yfir breytinguna þannig að starfsmaður á 

auðveldara með að vinna sig í gegnum þá breytingu sem orðið hefur. Vel 

hannaðir ferlar leiða til jákvæðara viðmóts starfmanna til breytinga. Vinna þarf 

að kröftugum kynningarferlum samfara breytingunum. 

Innleiðing á SAP hugbúnaðarkerfi hjá Eimskip er viðamikið verkefni og krefst 

mikils undirbúnings. Í innleiðingu verður að huga vel að starfsfólki og ekki má 

gleyma hagsmunum, áhuga og viðhorfi starfsmanna.  

 

Fjögur lykilorð: Breytingastjórnun, ferlastjórnun, innleiðing, 

hugbúnaðarkerfi. 
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Inngangur 
 

Undanfarin ár hafa orðið hraðfara breytingar í þjóðfélaginu.  Öll fyrirtæki 

verða að breyta og skapa til að lifa.  Nýjar uppgötvanir og ör framþróun hafa í 

för með sér að sífellt þarf að leita nýrra leiða til að gera hlutina í stað fyrri 

venjubundinna aðferða. 

Innri og ytri þættir geta hrint af stað breytingum.  Af ytri þáttum geta 

breytingar m.a. stafað að lagalegum, samfélagslegum og fjárhagslegum þáttum 

en af innri þáttum geta þær stafað að samruna fyrirtækja, breyttri stefnu og 

skipulagi, nýjum stjórnendum, fjölþættingu rekstrar eða endurhönnun ferla og 

aukinni alþjóðavæðingu fyrirtækja. (Capacent, 2008) 

Sífellt eru gerðar kröfur til fyrirtækja um betri þjónustu og aukin gæði.  

Tækniþróun er ör og mikilvægi mannauðs vaxandi fyrir starfsemi fyrirtækja og 

stofnana.  Þegar margir aðilar koma að tilteknu verkefni er mikilvægt að 

hlutverk hvers og eins sé skýrt.  Í slíku umhverfi er greining og stjórnun ferla  

afar mikilvæg og í raun nauðsynlegur þáttur í allri hugsun og endurmótun á 

starfi og samstarfi skipulagsheilda.  Ferlastjórnun miðar að því að ná utan um 

bæði stór og smá ferli innan fyrirtækja.  Ferlastjórnun er kerfisbundin leið til 

að skilgreina, stjórna og bæta ferli. Mikilvægasti þáttur ferlastjórnunar er að 

skilgreining og endurhanna ferli. Ferli samanstendur í raun af öllu því sem er 

gert til að afhenda móttakanda það sem hann væntir.  Ferli eru eign 

skipulagsheilda og eiga á hverjum tíma að vera vel skilgreind, rannsökuð og í 

stöðugri endurskoðun. (Agnes, 2007, bls 67) 

 

Í rannsóknarverkefni mínu kanna ég hvernig ferlastjórnun getur lagt 

breytingastjórnun lið við að koma breytingum á og betur en ella. Einnig mun 

ég í rannsóknarverkefninu taka til þess hvernig staðið var að innleiðingu á 

upplýsingatæknikerfinu SAP hjá Eimskip, sérstaklega hvernig staðið var að 

innleiðingunni gagnvart starfsfólki. 

Fyrri hluti rannsóknarverkefnisins fjallar um fræðilega hluta 

breytingastjórnunar og ferlastjórnunar. Í seinni hluta verkefnisins geri ég 

rannsókn á innleiðingu SAP upplýsingatæknikerfis hjá Eimskip og hvernig 
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Eimskip nýtti fræðilega hluta ferla- og breytingastýringar við innleiðingu á 

nýju upplýsingatæknikerfi.  

Höfundur er starfsmaður hjá Eimskip. Vaknaði áhugi  á að vita hvernig staðið 

væri að framkvæmd á innleiðingu á svo viðamikilum breytingum. Leitast var 

sérstaklega við að  kanna hvernig starfsfólk hefur upplifað innleiðinguna og 

hver viðhorf þess eru til þeirrar aðferðafræði sem beitt var við innleiðinguna. 

Könnunin er vefkönnun og nær til 45 starfsmanna. 

Einnig vildi höfundur kanna hvernig undirbúningi og framkvæmd var háttað af 

hálfu starfsmanna sem stóðu að innleiðingunni, viðtöl voru tekin við þá 

starfsmenn.   
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1.Breytingastjórnun 
 

Breytingar í fyrirtækjum hafa aukist mjög síðustu tvo áratugi. Samkeppni á 

markaðinum er mun harðari en áður. Líftími vöru og þjónustu er styttri. 

Vandamálið okkar í dag er að stöðugleiki er ekki lengur ríkjandi ástand. Flestir 

sérfræðingar eru sammála um að á næstu áratugum mun samkeppni í 

viðskiptaumhverfinu harðna. (Kotter, 1996, bls 15) 

Sem afleiðing af þessu munu fleiri og fleiri fyrirtæki neyðast til að draga úr 

kostnaði, auka gæði framleiðslu sem og þjónustu, finna ný tækifæri til að efla 

vöxt og auka framleiðni. Þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í dag eru 

aðrar en áður. Alþjóðavæðing fyrirtækja stendur bæði fyrir meiri áhættu og 

fleiri tækifærum fyrir alla og neyðir fyrirtæki þar með til að gera miklar 

endurbætur, ekki einungis til að standast samkeppni og blómstra heldur einnig 

til að lifa af. Alþjóðavæðingunni er fleytt áfram af stórum og valdamiklum 

öflum tengdum tæknibreytingum, sameiningu fyrirtækja á  alþjóðlegum 

markaði, mettun á innanlandsmarkaði innan hinna þróuðu landa og hrun 

kommúnisma á heimsvísu. (Kotter, 1996, bls 18) 

 Fram til dagsins í dag hafa aðgerðir í átt að róttækum breytingum hjálpað 

sumum fyrirtækjum að aðlagast síbreytilegum aðstæðum, hafa aukið 

samkeppnishæfni annara og örfá fyrirtæki hafa endað mun betur sett með tilliti 

til framtíðar. Í allt of mörgum tilfellum hafa betrumbæturnar hinsvegar valdið 

vonbrigðum og skapað ástand sem síst af öllu var verið að sækjast eftir.  

Þannig eru alltof mörg dæmi um að breytingar hafi leitt til hræðslu starfsfólks, 

vonbrigða og annarra neikvæðra þátta í þeim mæli að óviðunandi er. 

(Kotter,1996, bls. 3) 

Einn mikilvægasti þátturinn í því að ná árangri í rekstri til lengri tíma er að 

byggja upp öfluga framtíðarsýn og nýta hana til að virkja áhuga allra 

þátttakenda. Að virkja þátttakendur leiðir til betri afkasta. Framtíðarsýn gegnir 

lykilhlutverki við að setja af stað gagnlegar breytingar og hjálpar til við að 

leiða og hvetja til aðgerða hjá fjölda einstaklinga. Án góðrar framtíðarsýnar 

geta breytingar auðveldlega flosnað upp í óskiljanleg, óhæf og tímafrek 

verkefni sem fara í öfuga átt eða jafnvel standa í stað. 
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Framtíðarsýn þarf ekki að vera mjög flókin.  Hún þarf að vera myndræn, 

áhugaverð, raunhæf, einbeitt, sveigjanleg og auðskýrð. Framtíðarsýn verður 

einungis  sterkt stjórntæki ef hún býður öllum hagsmunaaðilum upp á verulega 

bætta stöðu í framtíðinni og hún má ekki veita þá  tilfinningu að einn hópur 

hagnist á kostnað annars. (Kotter, 1996, bls 7) 

Raunverulegar breytingar taka tíma. Flóknar aðgerðir til breytinga á aðferðum 

eða enduruppbygging viðskipta missir marks ef það eru engin skammtíma-

markmið sem hægt er að ná og halda uppá. Fæstir munu leggja upp í langa 

ferð  nema vera sannfærðir um einhvern sýnilegan árangur innan sex til átján 

mánaða. Án skammtíma ávinnings munu of margir starfsmenn gefast upp eða 

jafnvel fara að mótmæla breytingum. (Kotter, 1996, bls 11) 

1.1 Markmið og ávinningur með breytingastjórnun 
 

Hlutverk breytingastjóra  er að einbeita sér að breytingum, brjóta hefðbundnar 

reglur, hvetja starfsfólk til breytinga og keyra áfram samræmdar breytingar. 

(Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 49) 

Við stjórnun breytinga þarf að huga vel að vinnubrögðum til að laga hegðun 

starfsfólks að þeim breytingum sem verið er að koma í framkvæmd.  Segja má 

að stærsti hluti vinnunnar við breytingarrnar snúist um hinn mannlega þátt, 

þótt tæknileg atriði svo sem vöruþróun, tæki, hús og tölvur skipti einnig máli. 

(Þorkell Sigrulaugsson, 1996, bls. 49) 

Róttækar breytingar reynast oftast óframkvæmanlegar nema meginhluti 

starfsfólks sé tilbúið að aðstoða við innleiðingu þeirra.  Slík hjálp kallar í 

flestum tilfellum á fórnir af hálfu starfsfólksins.  Fólk mun ekki færa fórnir, 

jafnvel þó þau séu óánægð með ríkjandi ástand, nema vera þess fullviss að 

aðstæður komi til með að lagast með breytingunum og að breytingarnar geti 

raunverulega gengið í gegn.  Án sannfærandi samskipta munu hugir og hjörtu 

starfsmanna aldrei vinnast. (Kotter, 1996, bls 9) 

Innleiðing hverskonar róttækra breytinga krefst aðgerða frá stórum hópi fólks. 

Frumkvæði missir gjarnan marks þegar starfsmenn, jafnvel þeir sem hafa trú á 

verkefninu, missa móðinn vegna hindrana sem á vegi þeirra verða. Í einstaka 

tilfellum eru þessar hindranir eingöngu huglægar og takast verður á við það 
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verkefni að sýna þeim fram á það. Hinsvegar, eru þessar hindranir í allt of 

mörgum tilfellum raunverulegar. (Kotter, 1996, bls 10) 

Langstærstu mistökin sem fólki verður á þegar þau hefja breytingar á 

fyrirtækjum, er að rjúka af stað í breytingarnar án þess að gera yfir- og 

undirmönnum nægilega grein fyrir nauðsyn þeirra. Þessi mistök eru jafnan 

dýrkeypt þar sem breytingarnar munu ekki standa undir væntingum þegar 

vaðið er af stað af of miklu sjálfsöryggi. (Kotter, 1996, bls 4)  

Það er mjög algengt að stjórnendur vanmeti hversu erfitt það er að ýta fólki út 

af þægindum vanans. (Kotter, 1996, bls 5) 

 

Átta algeng mistök sem fyrirtæki verða á við innleiðingu á breytingum  og 

afleiðingar breytinganna. 

 

Algeng mistök 

• Leyfa of mikið sjálfsöryggi. 

• Mistakast við að búa til nægjanlega öflugan leiðsöguhóp. 

• Endurmeta mátt framtíðarsýnar. 

• Ekki nægjanleg miðlun framtíðarsýnar. 

• Leyfa hindrunum að byrgja nýja framtíðarsýn. 

• Gera ekki skammtíma ávinninga. 

• Lýsa of snemma yfir sigri. 

• Vanrækja það að festa breytingar í sessi í menningu fyrirtækisins. 

 

Afleiðingar 

• Ný aðferðafræði nær ekki innleiðingu. 

• Samruni nær ekki tilætluðum ávinningi. 

• Endurhönnun vinnuferla tekur of langan tíma og svarar ekki kostnaði. 

• Minnkuð umsvif  ná ekki að draga úr kostnaði. 

• Gæðakerfi ná ekki tilætluðum árangri. 

 

Þessi mistök eru ekki óumflýjanleg. Með hæfni og eftirtekt er hægt að komast 

hjá þeim, eða alla vega lágmarka þau. Lykillinn liggur í því að skilja hvers 
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vegna fyrirtæki vilja oft forðast nauðsynlegar breytingar og hvað er í rauninni 

innifalið í hinu margþætta ferli sem getur staðið gegn þeim eyðingarmætti sem 

skortur á drifkrafti getur verið. Mikilvægast af öllu er að átta sig á því að 

hæfileikar til að drífa breytingaferlið áfram á heilbrigðan hátt er mun 

mikilvægara heldur en góð stjórnun. (Kotter, 1996, bls 16) Þar kemur 

leiðtogastjórnun sér vel. Hlutverk leiðtoga er að vinna jákvætt úr breytingum 

undirbúa skipulagsheildina og þá einstaklinga sem innan hennar starfa undir 

framtíðina og sjá um að breytingarnar í umhverfi komi ekki á óvart né valdi 

skaða. (Kotter, 1996, bls 26) 

1.2 Innleiðingarferli 
 

Breytingar ganga aðeins upp ef fyrir hendi er forysta ( leiðtogi) og ríkur 

skilningur á breytingaferlinu.  Leiðtogastjórnun snýst um að gera framtíðarsýn 

að veruleika og átta sig á því að þekkingin er mikilvægasta auðlind fyrirtækja. 

Leiðtogar geta unnið að þessu með margvíslegum hætti: 

• Að sýna gott fordæmi.   

• Ef leiðtogi vill breytingar verður hann sem stjórnandi að breyta sínum 

eigin vinnubrögðum.  Vera til dæmis sýnilegri og aðgengilegri.   

• Að breyta fundarfyrirkomulagi og tala við fleiri starfsmenn.   

• Þakka oftar fyrir það sem vel er gert.  Þakklæti kostar lítið. 

• Sýna sveigjanleika og þolinmæði. Sveigjanleiki í tíma, vinnubrögðum 

og verkefnum er nauðsynlegur í fyrirtækjarekstri nú á tímum. 

• Útskýra nauðsyn breytinga.  Yfirstjórnendur vilja skilja tilgang 

breytinga, millistjórnendur vilja vita rekstrarleg áhrif þeirra og 

almennir starfsmenn vilja vita hvaða áhrif breytingarnar hafa á þeirra 

störf. 

• Gera áætlun um breytingarferlið.  Starfsfólk segist almennt vera 

jákvætt fyrir breytingum, en er andsnúið þeim þegar kemur að þeim 

sjálfum.  Þá reynir á hæfni yfirmanna við að útskýra, styðja við og 

hlusta á starfsmenn. ( Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 129) 
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Samkvæmt kenningu Kurt Lewis þá talar hann um þriggja skrefa 

breytingaferil.  Þegar talið er æskilegt að gera breytingar er fyrsta skrefið að 

affrysta eða þíða ríkjandi ástand þar sem losað er um vinnulag og 

hugsunarhátt. Mjög erfitt er að þíða hegðun eða venjur og sérstaklega erfitt ef 

hegðunin eða venjurnar hafa lengi verið ráðandi og hafa styrkst vegna 

samþykkis eða fyrri velgengni.  Þíðing er auðveldari til dæmis á tímum 

neyðarástands sem getur skaðað ríkjandi kerfi gilda og hegðunar.  Ef ríkjandi 

kerfi hafa verið rifin niður er næsta skref færsla. Þar verða breytingar að 

vinnubrögðum og hugsunarhætti, skipulagi, stefnu og viðhorf fara á flot. 

Sannfæra þarf einstaklinginn eða hópinn um það að færast frá núvernadi stöðu 

gilda og hegðunar yfir í betri eða áhugaverðari valmöguleika.  Að lokum ef 

færslan hefur gengið vel þarf að frysta nýju stöðuna til að festa hana í sessi. 

(Jashapara, 2004 bls 220) 

 
Mynd 1: Þriggja skrefa breytingaferill Kurt Lewis 

 

Í árangursríkum breytingum vinna forstjóri fyrirtækisins, forstöðumaður 

og/eða deildarstjóri saman með fimm, fimmtán fimmtíu eða fleiri 

einstaklingum með það markmið að auka afköst og vinna saman sem ein 

liðsheild. Vel valin leiðsheild verður öflugri í söfnun nauðsynlegra upplýsinga 

á skömmum tíma og einnig getur hún hraðað innleiðingu nýrrar sýnar því 

öflugir einstaklingar eru vel upplýstir og trúa á lykilákvarðanir. Við 

samsetningu liðsheildar er nauðsynlegt að gæta að stöðuvaldi aðila, 

sérfræðikunnáttu, trúverðugleika og leiðtogahæfileikum.  Þessi hópur telur 

sjaldnast alla hæst settu aðila fyrirtækisins þar sem sumir þeirra munu ekki 

hafa trú á breytingunum, alla vega í byrjun.  Í þeim tilfellum sem vel hefur 

tekist til við breytingar, er þessi hópur ávallt sterkur ef tekið er tillit til 

 
 

Færsla 

 
 

Frysta 

 
 

Affrysta 
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starfsheita, upplýsinga, sérhæfingar, orðspors, sambanda og stjórnunarhæfni. 

(Kotter, 1996, bls 6)  

Útfærsla mikilla breytinga þarfnast aðgerða frá stórum hópi fólks.  Nýjar 

aðgerðir ná oft ekki að festa sig í sessi þrátt fyrir að starfsfólk taki því opnum 

örmum, þeim finnst eins og það sé búið að taka af þeim völdin og setja  

hindrun í götu þeirra. Stundum er vegartálminn einungis í hugum fólks.  

Tækifærið er að sannfæra þau um að það sé  engin utanaðkomandi hindrun í 

veginum.  Hins vegar eru hindranirnar til raunverulegar. (Kotter, 1996, bls 10)   

Að framkvæma skammtíma ávinning er allt annað en að vonast eftir 

skammtíma ávinningi. Hið fyrra er “aktíft”, hið seinna er “passíft”.  Í vel 

heppnuðum breytingum leita framkvæmdarstjórar markvisst leiða til að ná 

greinanlegum ávinningi á starfsárangri. Þeir setja markmið í árlegri 

skipulagningu og ná þeim markmiðum og verðlauna starfsfólk sem tók þátt 

með viðurkenningum, stöðuhækkunum eða peningum. (Kotter, 1996, bls 11-

12) 

Þegar fyrirtæki er í vandræðum snýr fyrsta breytingin innan stærra 

breytingarplans gjarnan að því að reyna  að bjarga skipinu frá því að sökkva, 

eða snúa ferlinu við. Frá sex mánuðum og upp í tvö ár mun fólk taka beinar 

framkvæmdaákvarðanir til að stöðva útstreymi hagnaðar og halda fyrirtækinu 

á  floti. Næsta breytingarferli gæti tengst stefnumörkun eða endurskipulagi. 

Því geta fylgt stórar breytingar á uppbyggingu og menningu fyrirtækisins. 

Allar  aðferðirnar fara í gegnum öll átta þrep breytingaferilsins og hvert þeirra 

spilar hlutverk í heildar breytingunum. (Kotter, 1996, bls 25) 

Eftir nokkur ár í erfiðri vinnu gæti fólk freistast til þess að lýsa yfir sigri yfir 

innleiðingu mikilla breytinga þegar afköst eru einungis farin að taka jákvæðum 

breytingum.  

Það er vissulega jákvætt að fagna ávinningi, hinsvegar ber að gæta þess að 

flest það sem bendir til þess að breytingarnar séu yfirstaðnar reynist vanalega 

misskilningur. Það tekur vanalega þrjú til tíu ár þar til breytingar hafa náð að 

festa sig í menningu fyrirtækisins og í undirmeðvitundinni hjá starfsmönnum. 

(Kotter, 1996, bls 12)  

Lokagreiningin sýnir að  breytingar verða einungis að raunveruleika þegar þær 

verða að vana, renna saman við blóðstreymi vinnuhópsins og yfirmanna. 
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Menning breytist aðeins eftir að aðgerðir ná að breyta hegðun fólks þ.e. eftir 

að ný og breytt  hegðun hefur náð ávinningi innan hópsins í nokkurn tíma og 

þegar fólk hefur séð tengslin milli nýrrar hegðunar og bættrar frammistöðu. 

(Kotter, 1996, bls 14) 

 

Átta  þrepa aðferð við að koma af stað stórum breytingum samkvæmt 

Kotter.  

1. Að skapa þörf fyrir breytingar. 

• Skoða markaðinn og samkeppnishæfni. 

• Skilgreina og ræða hættuástand þ.e. hugsanlegt hættuástand og 

stór tækifæri. 

2. Myndun leiðbeinandi stýrihóps. 

• Koma á fót kraftmiklum hópi til að leiða breytingarnar. 

• Fá hópinn til að starfa saman sem eina heild. 

3. Þróun framtíðarsýnar og aðgerðaáætlunar. 

• Skilgreina framtíðarsýn til að stýra breytingarferlinu. 

• Skilgreina aðferðafræði til að ná þessari sýn. 

4. Miðlun breytingasýnar. 

• Nota öll möguleg tæki til að deila nýrri sýn og aðferðum. Láta 

hópinn sem leiðir breytingarnar sýna af sér þá breyttu hegðun 

sem ætlast er til af starfsmönnum. 

5. Dreifing valds. 

• Fjarlægja hindranir. 

• Breyta kerfum og aðferðum sem grafa undan breytingasýn. 

• Ýta undir að tekin sé áhætta og að óhefðbundnar hugmyndir, 

aferðir og athafnir nái fram að ganga. 

6. Ná skammtímasigrum. 

• Skipuleggja sýnilegar endurbætur í framkvæmd og ávinningi. 

• Skapa eftirsóknarverðan ávinning. 

• Nota sýnilegar viðurkenningar og verðlaun fyrir það fólk sem nær 

eftirsóttum ávinningi. 

7. Safna ávinningi og framkvæma fleiri breytingar. 
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• Nota aukinn trúnað til að breyta öllum kerfum, uppbyggingu og 

reglum sem falla ekki að breytingarsýn. 

• Ráða kraftmikið og hugmyndaríkt fólk sem mun nýta sér 

breytingarsýn. 

• Endurlífga ferlið með nýjum verkefnum, þema og 

breytingarfulltrúum. 

8. Breytingar festar í menningu fyrirtækis.  

� Skapa betri afköst í gegnum viðskiptavina- og framleiðslustýrða 

hegðun, aukna og betri leiðtogastjórn og árangursríka stjórnun. 

� Útskýra vel sambandið á milli breyttrar hegðunnar og velgengni 

fyrirtækis. 

� Þróa leiðir sem tryggja forystuhæfileika og stöðuga framþróun. 

(Kotter, 1996, bls 21) 

 

Fyrstu fjögur skrefin í breytingarferlinu hjálpa til við að afþíða hið staðnaða 

ástand. Þar er unnið að kynningu og miðlun upplýsinga á fyrirhuguðum 

breytingum auk þess sem markvisst er unnið að því að draga úr andsöðu við 

breytingarnar.  Þessi stig eru mjög mikilvæg því nauðsynlegt er að starfsmenn 

skilji þörfina fyrir breytingunum, einnig er mikilvægt að starfsfólk fái að tjá 

sig um breytingarnar, sérstaklega ef þær snúa beint að þeim. Þrep fimm til sjö 

kynna til sögunnar margar nýjar aðferðir. Unnið er að því að virkja sem flesta 

starfsmenn í breytingunum.  Einnig er mikilvægt að mælikvarðar og áfangar í 

verkefninu liggi skýrt fyrir en þannig er unnt að marka stöðu verksins og lýsa 

yfir áfangasigrum. Loka þrepið staðsetur breytingarnar í menningu 

fyrirtækisins og hjálpar til við að festa þær í sessi.  Þrep 7 og 8 eru þannig 

samtvinnuð í að  móta nauðsynlegan breytingafarveg sem verður að vera fyrir 

hendi ef fyrirtæki ætlar að rækta getuna til þess að breytast og standast kröfur 

markaðarins.  

Fólk sem vinnur undir mikilli pressu vill oft hlaupa yfir þrep, gjarnan nokkuð 

mörg þrep þegar stórar breytingar eiga sér stað. (Kotter, 1996, bls 22) 

Segja má að ef borin eru saman kenningar Lewis og Kotters þá er hægt að 

segja  að hin átta þrepa aðferð Kotters sé hægt að skipta niður í þriggja þrepa 
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aðferð Lewis þ.e. affrysta eða losa um staðnað ástand, yfirfærslu eða breytingu 

og frysta þ.e. festa í sessi breytt og nýtt vinnulag. 
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2. Ferlastjórnun 
 

Ferlastjórnun er kerfisbundin leið til að skilgreina, stjórna og bæta ferli. 

Mikilvægasti þáttur ferlastjórnunar er að skilgreina og endurhanna ferli. Ferli 

samanstendur í raun af öllu því sem er gert til að afhenda móttakanda það sem 

hann væntir.  Ferli eru eign skipulagsheilda og eiga á hverjum tíma að vera vel 

skilgreind, rannsökuð og í stöðugri endurskoðun. 

Ferlagreining er stórt viðfangsefni, óháð því hvaða aðferð er notuð við að 

kortleggja og skilja ferli og stýringu á þeim.  Greiningunni er í raun aldrei 

lokið þar sem ferlin eiga alltaf að vera í skoðun og stöðugri þróun.  Mikilvægt 

er að hafa í huga að ferlagreining er þverfagleg og leggur áherslu á virði fyrir 

viðskiptavini.  Viðskiptavinir ættu að taka þátt í skilgreiningunni að einhverju 

leyti til að tryggja að virði til þeirra sé rétt skilgreint og réttir árangursvísar séu 

notaðir . 

Vel skilgreind og skipulögð ferli sem er stjórnað og eru stöðugt endurbætt eiga 

þátt í að tryggja áreiðanleika, en ferlastjórnun var að miklu leyti þróuð vegna 

ókosta hefðbundinnar deildastjórnunar. 

Ferilhugsun nálgast starfsmennina út frá þverfaglegum aðgerðum sem byggjast 

á samvinnu og heildarsýn til að árangur náist og unnið sé að markmiðum 

fyrirtækisins í heild. 

Ferlum þarf að stjórna. Ólíklegt er að einhver einn hafi heimild til að gera 

breytingar á ferlinu í heild.  Því þarf að skilgreina eiganda fyrir hvert ferli.  

Eigandi ferilsins ber ábyrgð á frammistöðu ferilsins út frá sjónarmiði 

hagsmunaaðila.  Hann vinnur ekki aðeins að umbótum ferlisins, heldur rýnir 

einnig í frammistöðu þess og ber saman við þá bestu.  Hlutverk ferliseigandans 

er að tryggja að ferlið haldi áfram að skila frammistöðu í takt við væntingar.  

Hann sér til þess að ferlið sé stöðugt endurbætt eða því breytt þegar þörf er á.  

Frammistaða ferilsins þarf að vera sýnileg starfsfólkinu sem vinnur við það. 

Eigandi ferils þarf ekki að vera háttsettur stjórnandi.  Yfirstjórnendur eru 

stundum skilgreindir sem stuðningsaðilar ferlisins og ferliseigandi er einhver 

sem þekkir ferlið og hefur áhuga á umbótum þess.  (Agnes, 2007, bls 67-77) 
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Segja má að krafa til fyrirtækja sé að aukast í þjónustumálum og á auknum 

gæðum.  Tækniþróun fer ört vaxandi og mikilvægi mannauðs fer vaxandi fyrir 

starfsemi fyrirtækja og stofnana.  Þegar margir aðilar koma að ákveðnu 

verkefni er mikilvægt að hlutverk hvers og eins sé skýrt.  Því er greining og 

stjórnun ferla  afar mikilvæg og í raun nauðsynlegur þáttur í allri nýsköpun og 

endurmótun á starfi og samstarfi skipulagsheilda.  Ferlastjórnun miðar að því 

að ná utan um bæði stór og smá ferli innan fyrirtækja. 

Með ferlastjórnun þá er átt við að ferlar séu teiknaðir með starfsfólki, 

mælingar ákvarðaðar og kynning og fræðsla eigi sér stað á þeim breytingum 

sem verið er að innleiða.  Málið við ferlastjórnun er að það er mun auðveldara 

að nálgast nákvæm atriði sem annars almenn breytingarstjórnun eða sá sem 

stýrir þeim breytingum “sér ekki” og þ.a.l. gerast breytingarnar ekki “niður á 

gólfi” eins og vonast var eftir. Og er þá átt við það flækjustig í fyrirtækjum sé 

það mikið og menn vita oft ekki hverju þeir eru að breyta í raun t.d. með 

innleiðingu á nýju tölvukerfi. Þess vegna er mikilvægt að skrá ríkjandi stöðu 

(AS-IS) og fara síðan í að skrá væntanlega stöðu (TO-BE). Með breytingum 

sem ætlað er að laga ákveðna þætti í ferlinu þá versna aðrir þættir; þetta er m.a. 

vegna þess að menn eru að vinna hlutina í myrkri og sjá ekki nægilega vel 

hvað þeir eru að gera. Þetta veldur miklum fjárhagslegum útgjöldum hjá 

fyrirtækjum í upplýsingatækni með misjöfnum árangri. Menn eru alltof mikið 

að rýna í tölvukerfin sjálf í stað ferlana (sem fólk og deildir vinna) sem 

kerfunum er ætlað að styðja. (Magnús Ívar Guðfinnsson, munnleg heimild, 14 

janúar 2008) 

Endurgerð vinnuferla snýst um að endurhugsa og endurgera ákveðna stóra og 

mikilvæga vinnuferla í rekstri fyrirtækis með það að markmiði að ná fram 

umtalsverðum umbótum og betri árangri í rekstri.  Nýjar og auknar kröfur frá 

viðskiptavinum, vaxandi samkeppni, ný tækni m.a. upplýsingatækni og aukin 

þekking starfsfólks kallar í mörgum tilvikum á allsherjar uppstokkun á því sem 

verið er að gera. ( Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 150) 
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Meginástæða mistaka við endurgerð vinnufrerla er aftur tiltölulega einföld.  

Hér eru nokkur dæmi um algengustu mistökin sem byggja á reynslu Michaels 

Hammares í bókinni “The Reengineering Revolution”: 

 

• Að þekkja ekki um hvað endurgerð vinnuferla snýst.  

Telja sig vera að vinna við endurgerð vinnuferla en eru eingöngu að 

vinna við að breyta ákveðnum þáttum og gæðaumbótum, án þess að 

taka á heildarmyndinni. 

• Að vinna að endurgerð vinnuferils, þar sem slíkt á ekki við. 

Grundvallaratriðið er að skilgreina einhvern stóran vinnuferil og 

hvernig best sé að breyta honum og stjórna. Hugsa lárétt um ferlið og 

brjótast út úr núverandi skipulagshugsunum. 

• Að eyða of miklum tíma í að greina núverandi vinnuferli. 

Of algengt að varið sé of miklum tíma í að skilgreina núverandi ferli.   

Þó það sé einnig nauðsynlegt að vita hvernig það virkar, en það getur 

leitt til þess að það getur eyðilagt hugmyndir að breytingum á 

ferlinum.. 

• Að vanrækja forystuhlutverkið. 

Ef stjórn fyrirtækisins veitir ekki fullan stuðning þá er verkið vísast til 

með að mistakast. Frumkvæði, áhugi og eftirfylgni verður að koma 

ofan frá. 

• Að skorta hugmyndaflug og skapandi hugsun. 

Mjög mikilvægt er að starfsfólk fái að koma með sínar eigin skoðanir 

og hugmyndir, þar sem endurgerð vinnuferla byggir á róttækum 

breytingum og þar má ekkert vera heilagt. 

• Að fara of hratt í framkvæmdina. 

Mikilvægt að framkvæma breytingarnar með skipulögðum hætti. 

Breytingar krefjast mikillar fræðslu og þjálfunar starfsmanna en án 

hennar getur framkvæmdin farið á verri veg. 

• Að sýna ekki skjótan árangur 

Það þarf að vinna hratt til að árangur komi í ljós.  Ef góður árangur 

kemur ekki í ljós innan árs er hætta á að starfsmenn missi þolinmæðina 

og hætta að trúa á breytinguna. 
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• Að vinna að verkefninu í einangrun 

Það verður að horfa á heildarmyndina. Vinna þarf í breytingum á 

starfslýsingum, þekkingu starfsfólks og starfsheitum. Það mun ekki 

uppskera árangur sem erfiði  að halda megi í hluta af gamla kerfinu eða 

gömlu stjórnunarháttunum. 

• Að standa rangt að framkvæmdinni. 

Það þarf sífellt að aðlaga sig að nýjum hlutum, hagkvæmnisathuganir 

verða aldrei nákvæmar. 

• Að gleyma starfsfólkinu. 

Ekki má gleyma hagsmunum, áhuga og viðhorfum starfsmanna. 

( Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 150) 

 

Hlutverk ferlastjóra er að keyra áfram upplýsingar um breytingaferla.  

Ferlastjóri ber ábyrgð á að framkvæma ferlabreytinguna og vinna með 

deildum, starfsfólki, viðskiptavinum og söluaðilum í gegnum ferlið. Hann er 

ábyrgur fyrir að stilla saman virkni sem auðkennir breytingarnar til að þær nái 

virkni, hann þarf  að fylgjast með virkni og framförum, skjalabreytingum og 

tryggja að samræmingu á aðferð og niðurstöðum í gegnum framkvæmdina.  

Innanhússleiðtogi getur hæft þessari skilgreiningu. Þennan einstakling þarf  að 

velja með varfærni. Hæfileiki viðkomanda þurfa að vera sveigjanleiki, eiga 

auðvelt með að leysa vandamál, vera skipulagður og einbeiting er kostur. 

Einstaklingur sem er óviðráðanlegur, ítarlegur og þröngsýnn hentar ekki sem 

ferlastjóri. (Hall, 2008, bls 19) 

 
Ferlastjórnun er tæki sem tryggir stöðugar endurbætur og að þær nái 

framkvæmd í fyrirtækinu.  Eins og öll ferli krefst ferlastjórnun leiðtoga- og 

leiðsagnarhæfni.  Hann þarf að framkvæma róttækar breytingar, hafa yfirsýn 

yfir verkefnið og  merkja að undirstöðuatriði kenningarinnar að ferlinu séu 

endurskoðuð. Á öllum tímapunktum þarf ferillinn að passa við aðra ferla. 

Hann skal vera skilinn, rannsakaður og ögrandi. (Brulotn, 2001, bls 73) 

Ferlar eru verðmætir fyrirtækjum, rétt eins og fólk, tæki og upplýsingar.  Sé 

þeim rétt stjórnað, mun það borga sig í bættri frammistöðu innan 

fyrirtækisins.  Ferlar eru líka sérstakir í þeim skilningi að þeir stjórna 
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verðmætum og viðmóti til breytinga.  Það eru þeir sem mynda rammann utan 

um allar einingarnar.  Ef við þurfum ekki að svara spurningunni “hvað ættum 

við að gera?” þá getum við ekki réttlætt ferlin sem við erum með til að breyta 

einhverju innan fyrirtækisins.  Ferlið tengir breytingarnar sem við gerum við 

ytri viðskipti, og réttlætir tilvist ferilsins vegna þess að ferlar geta aðeins verið 

mældir í tíma og frammistöðu útávið.  Ferlar eru aðeins til þess gerðir. Allt 

annað er til staðar svo að hægt sé að ná markmiðunum sem hluthafar hafa sett 

fyrirtækinu.  Á mynd 2 sést hvernig þetta er byggt upp.  

Ferlastjórnun tyrggir að allir þeir þættir sem sýndir eru á mynd 2 séu rétt stilltir 

til að framkvæma.  Flæðið frá  innlögn (input) í breytingu til úttektar (outputs) 

er í samhengi við þá niðurstöðu sem ætlast var til.  Tæknin, fólkið og aðstaðan 

gerir það kleift að skila sama árangri aftur og aftur.  Með liðsinni reglna, 

hlutverka og skipulaginu er hægt að stýra ferlinu vel.  Þekking og mannauður 

eru samtvinnuð í líkamlegt og tæknilegt atgervi fyrirtækisins, og koma fram í 

getu starfsmanna.  Mynd 2 er alltaf undir álagi.  Ferlastjórnun er ferðin 

óendanlega sem viðheldur jafnvægi í fyrirtækinu og beinir því í rétta átt. 

(Burlton, 2001, bls 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Helstu grundvallaratriði við notkun ferlastjórnunar Burlton 2001 
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2.1 Markmið og árangur með ferlastjórnun 
 

Kostirnir við notkun ferlastjórnunar er hin samfellda stýring sem nálgunin 

veitir á tengslunum milli einstakra ferla, sem og stýring á samsetningu ferlanna 

og samspili þerra.  Meiri möguleiki er á að ánægja viðskiptavina komi til með 

að aukast þar sem hún er byggð inn í heildarkerfið og árangur er rekjanlegur 

og betur sýnanlegur.  Við þetta verða starfsmenn meðvitaðari um hlutverk sitt 

innan keðjunnar og ferlisnálgunin getur slegið á þá tilhneigingu að leita sífellt 

að sökudólgum vegna þess að áherslan er lögð á hvað er að ferlinu en ekki á 

fólkið sem vinnur við framkvæmd þess.  Minni líkur eru á að 

hagsmunaárekstrar milli deilda eða sviða geta orðið. (Agnes, 2007, bls 77) 

2.2 Innleiðingarferli 
 

Tíu megninreglur ferlastjórnunar: 

1. Breytingar verða að vera frammistöðudrifnar. 

2. Breytingar verða að hafa skilgreindan ábyrgðarmann. 

3. Breytingaákvarðanir verða að vera rekjanlegar til ábyrgðarmanns. 

4. Ferlið og breytingarnar verða að vera samstillt. 

5. Ferli verður að vera stjórnað heildrænt. 

6. Frumkvæði við endurhönnun ferils verður að fá skilning. 

7. Frumkvæði að endurhönnun ferils verður að stjórna bæði innan og 

utanfrá. 

8. Frumkvæðið að endurhönnun ferils verður að fá gagnvirka stjórnun 

með skilgreindri nálgun í tíma. 

9. Breytingar snúast um fólk. 

10. Breytingar eru ferðalag ekki endastöð. 

 

Skoða þarf nokkur grundvallaratriði áður en hafist er handa við ferlastjórnun.  

Það þarf að ákveða hvort hlutverk og gildi séu enn við hæfi og hversu langt 

fram í tímann á að horfa. Sjá mynd nr 3 hér fyrir neðan: 
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Stefnumörkun

Ferlahönnun

Sýn

Skilja núverandi 
stöðu

Endurnýjun 
ferlis

Þróun

Innleiða nýja 
lausn

Eftirfylgni og 
stöðugar 
umbætur

1. Staðfesta hlutverk 2. Greina viðskiptahvata.3. Flokka 
hagsmunaaðila. 4 Skrá víslverkun og heilbrigði. 5. Skrá lögmál og 
gildi. 6. Ímynda sér framtíðina og skilgreina sér væntingar 7.Skrá 
lykilárangursvísa og markmið 8. ákveða mikilvæga þætti fyrir árangur.

1.Skilgreina ferli 2. Aðalaga ferli að mælikvörðum og forgangsraða. 3. 
Skilgreina þarfir fyrir upplýsingar og þekkingar. 4. Athuga tæknilegu 
hliðina. 5. Athuga aðstöðu. 6. Skilgreina hlutverk og ábyrgð 7. Ákveða 
getu/þjálfun starfsfólks. 8. Ákveða tækifæri og skorður.

1.Velja endurnýjunarferli og skilgreina huagsmunaaðila. 2. Setja fram 
framtíðarsýn fyrir ferli. 3. Skilgreina markmið fyrir umbætur 4. Skilgreina 
umfang verkefnis 5. Þróa stefnu verkefnis 6. Finna byrjunartilfelli 7. Þróa 
stefnu fyrir samskipti og breytingar. 8. Umbótaverkefnisáætlun.

1.Staðfesta umfang og takmörk 2. Kortleggja núvernadi ferli. 3. Mæla 
árangur 4. Ákveða meginorsakir 5. Forgangsraða 
umbótarverkefnum.   6. Innleiða þau verkefni sem líklegurs eru til 
árangurs.

Skoða hagnýt viðmið fyrir ferli og stefnur. 2. Athuga þekkingu og 
tækni. 3. Leggja lokahönd á útreikninga mælikvarða. 4. Endurhugsa 
ferlið. 5. Kortleggja hið endurnýjaða ferli. 6. Kynna/meta ferli  
7. Kostnaður/ávinningur  8. Innleiðingaráætlun.

1. Efnislegur undirbúiningur 2. Mannauður 3. IT/gagnavinnsla. 4. Þróa 
ferli, aðferðir og reglur. 5. Endurskilgreina störf. 6. Breytingar á 
stjórnskipulagi. 7. Uppfæra mannauðsstefnu 8. Þróa/samhæfa tækni 
og kerfi. 9. Fræðsla.

1. Staðla nýju lausnina. 2. Mæla árangur. 3. Rýna. 4. Aðlaga. 5. Finna 
tækifæri til umbóta. 6. Taka upp lausn.

1. Undirbúa fyrir prófanir 2. Gera prófanir og mæla 3. Greina eftirfylgni. 
4. Menntun stjórnenda. 5. Innleiðingaráætlun. 6. Þjálfun starfsólks            
7. Markaðsagðerðir  8. Innleiðing

S
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Mynd 3: Innleiðingarskref Burlton, 2001 

(Agnes, 2007 , bls. 75) 
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3. Eimskip 

3.1 Um Eimskip 
 

Hf. Eimskipafélag Ísland var stofnað 17. janúar 1914 en aðdragandi stofnunar 

þess hófst nokkrum árum fyrr þegar nokkrir valinkunnir borgarar funduðu um 

að stofna skipafélag í eigu Íslendinga.  Árið 1913 hófst síðan formleg söfnun 

hlutafjár sem endaði með því að um 15,5% þjóðarinnar urðu hluthafar.  

Fyrirtækið hefur þróast mikið frá stofnun þess en Eimskip var fyrsta íslenska 

skipafélagið. (Eimskip,2008) 

3.2 Skipulag 
 

Skipulag Eimskips er alþjóðlegt fléttuskipulag.  Sex afkomueiningar eru í 

skipulaginu skipt upp eftir landfræðilegri legu. Til að tryggja ákveðna 

samþættingu og samvinnu milli afkomusvæðanna hefur verið sett á laggirnar 

eining sem mun vinna þvert á samstæðuna. (Eimskip, 2008) 

Fléttuskipulag nýtir samtímis kosti starfa-og afurðaskipulags. Skipulagið 

hentar vel við flókna ákvarðanatöku þar sem það miðar að því að auðvelda öll 

samkskipti og samræmingu innan fyrirtækisins og gerir því kleift að mæta 

ólíkum kröfum umhverfisins.  Helstu gallar fléttuskipulagsins eru þeir að hætta 

er á að togstreita myndist milli stjórnenda innan fyrirtækisins þar sem togast 

geta á andstæð markmið um ytri aðlögun og innri hagkvæmni. Stjórnendur 

verða því að sýna góða samstarfshæfileika þolinmæði til að skipulagið virki. 

(Runólfur Smári , 1995, bls 33)  

Alþjóðlegt fléttuskipulag er sambærilegt og hið hefðbundna fléttuskipulag ef 

undan eru skilin alþjóðlegar deildir, landfræðileg fjarlægð er meiri og 

skipulagningin er flóknari. (Daft,2004) 
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Mynd 4: Skipurit Eimskips 

3.3 Stefna og markmið 
 

Hlutverk Eimskips er að reka alhliða flutningakerfi og hefur það frá stofnun  

þess verið stærsta flutningafyrirtæki landsins. Framtíðarsýn Eimskips er að 

viðhalda markaðsleiðandi forystu sem alhliða flutningafyrirtæki á Norður 

Atlantshafi, vera leiðandi aðili í styttri siglingum á Eystrarsaltsvæðinu og í 

Rússlandi og verða lykilaðili í hitastýrðum flutningum á heimsvísu.  

Grunnstefna Eimskips lítur að því að reka flutningakerfi, bæði á sjó og landi, á 

sem hagkvæmastan hátt þannig að viðskiptavinir geta ekki fundið hagkvæmari 

eða betri þjónustu. Einnig að hafa sterka markaðshlutdeild í siglingum á 

Norður Atlantshafinu sem er grunnur að aukinni hagkvæmni auk þess sem 

Eimskip stefnir að því að nýta þann sterka grunn til enn frekari vaxtar yfir 

önnur svið flutningaþjónustu. (Eimskip, 2008) 
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3.4 Vöxtur Eimskips 
 

Eimskip hefur vaxið gríðarlega að undanförnu og hefur velta félagsins nær 

tífaldast á undanförnum 3 árum. Á síðustu mánuðum hefur mikil vinna verið  

lögð í stefnumörkun og framtíðarsýn félagsins. 

Eimskip er nú orðið stærsta frysti- og kæligeymslufyrirtæki í heimi með um 

180 kæli- og frystigeymslur í fimm heimsálfum. Eimskip hefur að undanförnu 

byggt upp öflugt net frysti- og kæligeymslna og ræður fyrirtækið einnig yfir 

öflugu flutninganeti sem styður við geymslugetu félagsins.  Eins og sjá má á 

mynd hér fyrir neðan þá hefur starfsmannafjöldi aukist verulega en árið 2005 

var starfsmannafjöldi 4500  manns en árið 2007 var starfsmannafjöldi kominn 

í 14000 manns. (Eimskip, 2008) 

 

 
 

Mynd 5: Vöxtur Eimskips 

3.5 Innleiðingarferli á SAP tölvukerfi 
 

Í lok árs 2003 ákvað Eimskip að móta nýja upplýsingatæknistefnu.  Við 

mótunina var hannað ákvörðunartré þar sem m.a. var skoðað hvort þáverandi 

upplýsingatæknistefna styddi við þarfir fyrirtækisins og stefnu, einnig hvaða 

Vöxtur Eimskips 2004 - 2008 
June

 200
7

Mjög mikill vöxtur og breytingar  
hjá 94 ára gömlu fyrirtæki. 

Velta 2006* 
499 m EUR 

Velta 2007* 
1.471 m EUR 

Starfsm.fj. 2006  
   Eimskip 8.500 
   Eimskip Ísland 1.018 

Velta 2005* 
280 m EUR 

Starfsm.fj. 2005 
   Eimskip 4.500 
   Eimskip Ísland 1.260 

Starfsm.fj. 2007 
   Eimskip 14.000 
   Eimskip Ísland 930 

* Veltutölur eru fyrir Eimskip samstæðu, án 
flughluta 
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upplýsingatæknilausnir voru í boði á markaðnum fyrir flutningafyrirtæki og 

hvaða lausnir ætti að skoða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Ákvörðunartré 

 

Trénu var skipt niður í tvo hluta  A og B.  Í A hluta var skoðað  hvort halda 

ætti áfram að vinna í eigin kerfum og uppfæra þau og í B hluta skoðað hvort 

fara ætti út í tilbúið kerfi sem myndi taka við af flestum tölvukerfum sem 

Eimskip var með í notkun.  Þau tölvukerfi sem buðu uppá að halda utan um 

svo stórt verkefni voru SAP og Oracle. 

Ákveðið var að fjárfesta í  og innleiða SAP upplýsingatæknikerfið og byggja 

það þannig að það myndi henta öllum þáttum í starfsemi 

flutningafyrirtækisins. Ástæðan fyrir því að SAP var valið en ekki Oracle var 

að framtíðarsýn SAP var betri og skýrari en hjá Oracle, verðið var einnig 

hagstæðara. Þeir sem komu að ákvörðunartöku um val á nýju 

upplýsingatæknikerfi voru stjórn Eimskips, forstjóri, framkvæmdastjórn og 

Ákvörðunartré 



Viðskiptadeild 2008     LOK 2106 

Arndís Aradóttir                                                                                                                                   23 

framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs hjá Eimskip.(Árni Rafn Jónsson, 

munnleg heimild, 11. apríl 2008) 

Framtíðarsýn var mótuð og sá upplýsingatæknisvið um að vinna hana en hópur 

stjórnenda og lykilstarfsfólk kom einnig að þeirri vinnu.  Framkvæmdarstjóri 

upplýsingatæknisviðs fullyrðir að um sé að ræða stærstu innleiðingu á á 

upplýsingatæknikerfi hjá fyrirtæki á Íslandi.  

Hópur af lykilstarfsmönnum og stjórnendur hittust nær daglega fyrir og eftir 

innleiðinguna til að ræða stöðu innleiðingarinnar.  

Í byrjun innleiðingar voru það aðilar frá Nýherja sem sáu um 

verkefnastjórnunina. Samstarf við þá hætti árið 2006.  Eftir það var leitað til 

fyrirtækis sem heitir TCS og eru þeir enn að störfum hjá Eimskip Þeir komu að 

innleiðingunni vorið 2006.   Fjöldi starfsmanna sem kom að innleiðingunni 

voru um 60 manns og skiptist það þannig að Eimskip var með 30 starfsmenn 

og verktakar voru um 30. Hlutfall stjórnenda sem komu að innleiðingunni voru 

1:5. (Árni Rafn Jónsson, munnleg heimild, 11. apríl 2008) 

3.6 Ávinningur Eimskips með innleiðingu á SAP 
 

Í viðtali við Árna Rafn, framkvæmdastjóra upplýsingatæknisviðs hjá Eimskip, 

spurði höfundur hvers vegna var farið í að innleiða nýtt tölvukerfi.  Hann sagði 

að gömul úreld kerfi hafi verið komin á tíma. Sum kerfin voru heimagerð eins 

og flutningakerfið og var einungis þekking á því kerfi hjá nokkrum lykilaðilum 

innan tölvudeildarinnar og mjög erfitt að fá nýja aðila til að vinna í svo gömlu 

kerfi. Það var ljóst að Eimskip myndi vaxa mikið á næstu árum og þáverandi 

kerfi gátu engan veginn staðið undir þeim vexti.  Fjölda tölvukerfa var í 

notkun hjá Eimskip um heim allan og var hugur um að sameina þau undir eitt 

kerfi og ná þannig fram miklu hagræði og sparnaði. Mynd 7 sýnir hversu mörg 

tölvukerfi voru í notkun áður en innleiðing SAP hófst. En með því að taka inn 

SAP myndi þeim fækka verulega. 
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Mynd 7: Fjöldi tölvukerfa hjá Eimkip 2003 

3.7 Innleiðing á SAP fyrir áætlanasiglingar Eimskips 
 

Innleiðing á SAP fyrir áætlanasiglingar Eimskips hófst 06.06.06.  

Mikil undirbúiningsvinna var fyrir innleiðinguna þar sem hanna þurfti kerfið 

fyrir áætlanasiglingar frá grunni.  Þarfagreining fyrir nýja kerfislausn fór fram 

frá maí til ágúst 2004. Vinna við hönnun á “Order to cash ferlinu” (OTC) þ.e. 

ferlið frá því að viðskiptamaður óskar eftir flutningaþjónustu og þar til 

reikningsfært er fyrir þjónustuna, fyrir áætlunarsiglingar Eimskips hófst í 

september 2004. Ekki var til tilbúin hugbúnaðarlausn fyrir flutning í SAP eins 

og til er fyrir  fjárhags- og launabókhald og því mikil hönnunarvinna sem 

þurfti að gera í kerfinu til að það styðji við vinnuferla Eimskips. AS400 

tölvukerfið sem hefur verið notað fyrir innleiðingu á SAP var hannað að 

starfsmönnum í upplýsingatæknideild Eimskips og orðið rúmlega tuttugu ára 

gamalt. Auk þess var notað Ciel kerfi á starfsstöðvum erlendis, Access kerfi 

ýmis Word og Excel vinnulistar og skráningarform. Nýtt SAP kerfi var því að 

leysa af flókið samspil eldri kerfa sem hafði verið byggt upp á löngum tíma á 

mismunandi hátt á starfsstöðvum á Íslandi, í Evrópu og Norður-Ameríku.  

Þessi kerfi þurfti nýtt SAP kerfi að leysa af sem eitt miðlægt, staðlað 

vinnuumhverfi þar sem allir starfsmenn vinna í sama vinnuumhverfinu.  

Við undirbúning á innleiðingu SAP voru kallaðir til reyndir starfsmenn sem 

unnið höfðu hjá fyrirtækinu til nokkurra ára og höfðu yfir á ráða þekkingu á 

fyrirtækinu til að vinna við hönnun kerfisferla út frá vinnuferlum og til að taka 

ákvarðanir varðandi hvaða leiðir voru farnar við hönnun OTC lausnarinnar. 
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Hönnun kennsluefnis, sjálfsnám og námskeið hófust um það bil tveimur 

mánuðum áður en fyrsti hluti innleiðingar á kerfinu var framkvæmdur hjá 

innflutningsdeild Eimskips í Reykjavík.  Í  fyrsta hluta var kerfið mjög hrátt 

ásamt því að flóknar tengingar voru gerðar á milli AS400 kerfisins og SAP og 

því einungis að hluta sem bein skráning upplýsinga fór fram í SAP.   

Innleiðing SAP var tekin áfram í þrepum eftir fyrsta stig innleiðingar.  Næstu 

stóru skref innleiðingarinnar voru hlutainnleiðing hjá útflutningsdeild 

Eimskips í Reykjavík í desember 2006.  Innleiðing á skrifstofum í Rotterdam 

og Immingham í júní og júlí 2007 þar sem þá voru á sama tíma rofnar 

tengingar á milli AS400 kerfisins og SAP og bein skráning unnin í Reykjavík, 

Rotterdam og Immingham.  Innleiðing í Hamborg í desember til janúar 2007-

8, í Árósum, Gautaborg og Fredrikstad í febrúar 2008. Lokaskref 

innleiðingarinnar er svo verið að vinna núna í apríl til maí 2008 á starfsstöðum 

Eimskips í USA og Kanada. (Nanna H. Tómasdóttir, munnleg heimild, 11. 

apríl 2008) 
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4. Rannsókn og aðferðarfræði 
 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. 

Höfundur kynnti sér eiginleika aðferða áður en endanleg ákvörðun var tekin 

um gerð og framkvæmd rannsóknarinnar.  Um var að ræða tvær aðferðir, 

annarsvegar megindleg rannsókn sem byggir á tölfræðigögnum og hins vegar 

eigindlega rannsókn sem byggir á sagnagögnum. Stundum er þessum tveimur 

aðferðum beitt í sömu rannsókninni. Byrjað er á eigindlegri aðferðafræði með 

því að taka viðtöl og í framhladi af því er farið í megindlega rannsókn þar sem 

spurningalisti er oft unnin úr niðurstöðum viðtalanna. (Charles CM,1988.bls 

30)  

4.1. Eiginleikar megindlegra rannsókna 
 

Ef um megindlega rannsókn er að ræða þá er frumgagna yfirleitt aflað með því 

að spyrja fólk um þekkingu þess, viðhorf o.f.l.  

Þær hafa þann kost að hægt er að ná til fjölda fólks á tiltölulega skömmum 

tíma, hægt er að spyrja um mörg atriði og er með því hægt að fá góða sýn yfir 

skoðanir fólks.  Helstu gallar megindlegra rannsókna eru hversu 

svarmöguleikarnir eru oft á tíðum takmarkaðir og kemur ekki fram hvers 

vegna var svarað á þennan hátt frekar en einhvern annan.  Margar 

könnunaraðferðir eru mögulegar við vinnslu megindlegra rannsókna og eru 

þær m.a. símaviðtalskannanir, póstsendar kannanir, gsm könnun, 

tölvupóstkannanir og vefkannanir. (McDaniel,Gates, 2005, bls 108). 

Tölvupóstkönnun er notuð í verkefninu og fer nánari útskýring á því hér fyrir 

neðan. 

 

Tölvupóstkannanir og vefkannanir 

Það hefur færst í vöxt að fólk vilji svara könnunum á netinu.  Þar gefst fólki 

kostur á svara könnun og senda rafrænt í stað þess að þurfa að senda könnun í 

pósti sem er tímafrekt og svör skila sér síður. 
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Tölvupóstkannanir sem sendar eru út á vef outcome (www.outcome.is ) eru 

ætlaðar fyrir fyrirtæki og einstaklinga.  Þær eru þannig uppbyggðar að bæði er 

hægt að svara með því að haka við og einnig er hægt að skrifa svör sem yrði þá 

töluvert nákvæmari könnun.  Samkvæmt grein eftir Art Schalk starfsmanni hjá 

Outcome hefur svarhlutfall lækkað í símakönnunum en á móti virðist 

almenningur vera tilbúnari  að taka þátt í rafrænum könnunum.  Ástæða þess 

að svarhlutfall hefur lækkað í símakönnunum er að árið 1995 gátu 

viðskiptavinir Landssímans óskað eftir að vera settir á bannlista sem felur í sér 

að viðkomandi vill ekki fá sölu- og markaðshringingar til sín. Hægt er að ná til 

61% af þjóðinni í símakönnun en samkvæmt skoðanakönnun á notkun 

þjóðarinnar á aldrinum 16-76 ára á interneti og netnotkun kom i ljós að 81% 

hefur aðgang að því.   (Outcome, 2008) 

4.1.1. Hönnun spurninga 
 

Við hönnun spurninganna er mikilvægt að spyrjandi listi upp mismunandi 

atriði sem eiga að vera í könnuninni.  Þá er einnig mikilvægt að geta svarað 

því hvað liggur að baki í spurningunum.  Formið á spurningunum getur  verið 

með lokuðu formi (closed format), opnu formi (open ended format) eða 

samsett af hvorutveggja.  Lokaða formið inniheldur fyrirfram skilgreinda 

möguleika en  í hinu opna er svarandanum leyft að svara í eigin orðum. ( 

Mertens ,1998, bls 115) 

4.2 Eiginleikar eigindlegra rannsókna 
 

Með þessum rannsóknum fæst meiri umfjöllun og útskýringar frekar en 

útreikningar og tölulegar upplýsingar.  Þetta eru oftast kannanir sem fara fram 

með viðtölum en þó einnig með þátttökuathugunum. Markmið með 

eigindlegum rannsóknum er aðallega að ná fram skilningi og þekkingu á 

hugmyndum og sjónarmiðum þátttakenda vegna ýmissa málefna, vöru, 

þjónustu eða hugmynda.  Helsti  kostur þeirra er að hægt er að fá út úr þeim 

ítarlegar upplýsingar um mjög afmarkað efni.  Beitt er ýmsum aðferðum við 

gerð slíkra rannsókna eins og hulduheimsóknir, rýnihópar og viðtöl. 
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(McDaniel,Gates, 2005, bls 109). Viðtöl eru notuð í verkefninu og fer nánari 

útskýring á því hér fyrir neðan 

Viðtöl 

Viðtöl geta farið fram með tvennum hætti annars vegar með heimsóknum eða 

viðtölum í gegnum síma.  Í heimsóknum eru viðtölin oftast ítarlegri en í 

símaviðtölum.  Báðar eru þessar aðferðir ítarlegri en spurningarkannanir sem 

lagðar eru fyrir í megindlegri rannsókn því þá er hægt að spyrja hvers vegna 

viðkomandi svarar svona en ekki hinseginn.   

Helstu  gallarnir eru að þær eru oft á tíðum tímafrekar og næst ekki það stóra 

úrtak sem fæst í megindllegum rannsóknum.  

4.3. Val á aðferð og könnun 
 

Við vinnslu þessa verkefnis var ákveðið að beita bæði megindlegri og 

eigindlegri rannsókn.   

Eigindlega rannsóknin byggðist upp á því að tekin voru viðtöl við tvo 

starfsmenn Eimskips sem komu að innleiðingu SAP tölvukerfis. Lagðar voru 

fyrir spurningar sem sendar voru rafrænt áður en viðtal fór fram til að 

svarendur gátu undirbúið sig betur. Viðtalið var hálfstaðlað byggt á 

spurningum og umræðum sem kom út frá því. Nokkur atriði voru höfð til 

hliðsjónar þegar viðtölin fóru fram og reynt að draga fram þá þætti sem 

höfundur vildi hafa til samanburðar við  spurningakönnunina. 

Megindlega rannsóknin er notuð til þess að fá yfirsýn yfir það hvernig 

upplifun starfsfólks var við innleiðingu SAP upplýsingatæknikerfis og var hún 

framkvæmd í formi spurningakönnunar. Úrtakið í rannsókninni er starfsfólk 

sem unnið hefur í tvö ár eða meira hjá fyrirtækinu og starfar við inn- og 

útflutningsferla í áætlunasiglingakerfi fyrirtækisins á Íslandi. Megindlega 

rannsóknin byggðist upp á spurningakönnun sem send var til  45 starfsmanna.  

Könnunin var send út á vefnum og  Outcome hugbúnaður notaður við gerð 

hennar.  Hugbúnaðurinn er í eigu Outcome hugbúnaðar ehf sem sérhæfir sig í 

veflausnum fyrir fyrirtæki og stofnanir.(Outcome,2008)  Ástæða þess að þessi 

tegund af könnun var valin var einna helst sú að það er hægt að hafa 

spurningar opnar, lokaðar og einnig blöndur af hvorutveggja.  Þá taldi 
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höfundur það einnig vera þægindi fyrir svarendur að geta svarað á þennan hátt, 

því vefkannanir eru ekki jafn truflandi eins og t.d. símakannanir.  Svarendur 

geta svarað þegar þeim hentar innan þess tíma sem könnunin fer fram einnig 

þarf svarandi ekki að hafa áhyggjur að spyrjandi viti hver hann er og hverju 

hann svarar. 

4.4. Þýði og úrtak 
 

Þýðið í rannsókninni var fyrirtækið Eimskip sem innleitt hafði nýtt tölvukerfi 

sem heitir SAP. 

Stök í rannsókninni voru starfsmenn í  innflutnings-, útflutnings- og 

akstursdeild. 

Úrtakið í rannsókninni eru starfsmenn sem hafa unnið tvö ár eða fleiri hjá 

Eimskip.  Ástæða fyrir því að þessir starfsmenn  voru valdir í úrtakið var til að 

fá samanburð í svörum starfsmanna á því tölvukerfi ( AS400) sem áður var 

notað og nýju tölvukerfi og vegna starfsreynslu þeirra.  

4.5. Framkvæmd 
 
 

Við upphaf vinnslu á verkefninu var  fengið munnlegt leyfi hjá forstjóra 

Eimskips til að gera könnunina sem starfsmaður fyrirtækisins og nemi við 

Háskólann á Akureyri. 

Fyrst voru tekin viðtöl við þá starfsmenn sem komu að undirbúningi og 

framkvæmd á innleiðingunni. Eftir það var farið í að hanna spurningalista fyrir 

þá starfsmenn sem lentu í úrtakinu og leggja þá fyrir. 

4.6. Rannsóknin 
 
Við gerð spurningalistans var haft að leiðarljósi að fá svör frá starfsfólki, 

hvernig þeirra upplifun hefði verið á innleiðingu á SAP 

upplýsingartæknikerfinu. Spurningarnar voru hannaðar eftir að viðtöl voru 

tekin við tvo starfsmenn sem komu að innleiðingunni og einnig voru þær 

útfærðar eftir fræðunum um breytinga- og ferlastjórnun.  Formið á 
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spurningunum var í flestum tilfellum alveg lokað.  Í þremur tilfellum var 

formið bæði opið og lokað og í tveimur alveg opið.. Spurningin í lokin var 

með vilja höfð opin til að þátttakendur hefðu möguleika á að koma á 

framfæri viðbótarupplýsingum ef það vildi.   

 

Til þess að geta borið saman spurningarnar þurfti nokkrar bakgrunnsbreytur 

sem fengnar voru með nokkrum inngangsspurningum. Við hönnun 

spurningalistans var notuð til hliðsjónar bókin “Marketing research”.  Þá var 

spurningalistinn borinn undir leiðbeinanda verkefnisins, tengilið frá Eimskip 

og nokkra einstaklinga sem gáfu góð ráð.  Eftir að hafa fullunnið 

spurningalistann var hann prufukeyrður á nokkrum einstaklingum sem unnið 

hafa hjá Eimskip og gengið úr skugga um að spurningarnar væru skýrar og 

ekkert kæmi á óvart. 

 

Þegar búið var að velja 45 starfsmenn í úrtak fyrir könnunina voru fengin 

tölvupósföng þeirra og þau skráð inn á vefforritið hjá Outcome sem notað 

var við könnunina.   

 

Tekin voru viðtöl við tvo aðila sem komu að innleiðingu SAP tölvukerfisins 

en þau eru Árni Rafn Jónsson, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs, og 

Nanna H. Tómasdóttir, forstöðumaður viðskiptaþróunar. Viðtölin voru frekar 

óformleg en leitast var við að fá svör við þeim spurningum sem sett voru 

fram í rafrænu spurningakönnuninni ásamt því að draga fram svör varðandi 

hvernig staðið var að innleiðingunni og hvernig hún fór fram.  

 

Sendur var spurningarlisti á svarendur til að þeir gætu undirbúið sig fyrir 

viðtalið.  Þeir settu inn punkta á móti og sendu á höfund áður en viðtal fór 

fram.  Þegar viðtalið fór fram var farið í punktana og þeir ræddir ítarlegra.  

Aðalatriðin úr viðtölunum sem höfundi fannst skipta máli voru síðan dregin 

saman.  Að lokum var aftur haft samband við viðmælendur og textinn borinn 

undir þá til að tryggja að rétt væri eftir þeim haft. 
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5. Niðurstaða og túlkun 
 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður úr könnun og viðtölum.  Fyrst er farið 

yfir hvernig svörunin var og hvenær könnun og viðtöl voru framkvæmd en 

síðar farið yfir niðurstöður könnunar og viðtala. 

5.1. Svörunin 
 

Eins og áður sagði var spurningakönnunin send út á 45 starfsmenn, 29 konur 

og 16 karlmenn.  Könnunin var send til þátttakenda að kvöldi  13. apríl 2008.  

Áætlað var að loka könnuninni á  hádegi miðvikudagsins 16. apríl.  Þá var 

einnig búið að áætla að senda út ítrekun á þriðjudagskvöldi ef ljóst væri að 

fólk hefði gleymt að svara.  Markmiðið var að ná 50% svörun þannig að 23 

myndu svara könnuninni. Könnuninni var svo lokað seinnipart 16.apríl 2008. 

Markmiðið varðandi fjölda svaranda náðist en 36 þátttakendur svöruðu 

könnuninni.  Svarhlutfallið var því 80% . 

Viðtölin sem tekin voru við tvo starfsmenn tóku hver um sig um tvær 

klukkustundir og voru þau tekin á skrifstofum Eimskips. 

5.2. Rannsóknarniðurstöður 
 
Hér á eftir fara niðurstöður rannsóknarinnar, fyrst verður greint frá 

niðurstöðum úr spurningakönnuninni og síðan úr viðtölunum. 

 

5.2.1. Spurningakönnun 
 

Hér á eftir eru spurningarnar teknar fyrir og túlkaðar niðurstöður og einnig 

fjallað um hvers vegna spurt var þessara spurninga.  Við úrvinnslu 

spurningakönnunarinnar voru sum svörin borin saman við svör úr öðrum 

spurningum.  Þá voru svörin bæði metin sem heild sem og í öðrum tilfellum 

voru svörin skoðuð hjá hverju kyni fyrir sig og starfsaldri.   
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Mynd 8: kyn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Starfsaldursskipting 

Fyrstu tvær spurningarnar voru notaðar til samanburðar við aðrar spurningar í 

könnuninni. Höfundur vildi horfa á kynjaskiptinguna í könnuninni og hvort 

munur voru á kynum í einhverjum spurningunum. Einnig vildi  höfundur  sjá 

hvort munur væri á svörum starfsmanna eftir starfsaldri. Í upphafi var 

könnunin send á 29 konur og 16 karlmenn.  Svörunin kom frá 26 konum og 10 

karlmönnun. 

Sex starfsmenn voru fjarverandi meðan könnun fór fram og þrír starfsmenn 

svöruðu ekki. 

Starfsaldursgreining skiptist þannig niður að 20 manns höfðu unnið meira en 

10 ár, 9 manns unnið í 5-10 ár og 7 manns unnið í 2-5 ár hjá Eimskip. 

 

 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Kona 26 72,22% 

Karl 10 27,78% 

Alls 36 100% 

Svar Fjöldi Hlutfall 

2-5 ár 7 19,44% 

5-10 ár 9 25,00% 

10 ár eða 
meira 

20 55,56% 

Alls 36 100% 

1. Kyn 

2. Hversu lengi hefur þú unnið hjá Eimskip? 
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Mynd 10:Þörf fyrir að innleiða nýtt kerfi 

 

Í þessari spurningu var kannað hvort starfsmenn gerðu sér grein fyrir þörfinni 

á að innleiða nýtt kerfi og gerðu 58% starfsmenn sér  grein fyrir því en 42% 

ekki. Þessari spurningu var svo skipt í tvo liði. Í fyrri liðnum gafst starfsfólki 

tækifæri að svara með opinni spurningu um hver þörfin hafi helst verið. 

Neðangreindir punktar komu meðal annars fram í þeirri svörun: 

• Sameining vinnuferla á Íslandi og á erlendu skrifstofunum. 

• Vinna í sama kerfinu; minna flækjustig. 

• Einfalda störf starfsmanna; koma í veg fyrir tvíverknað. 

• Hægt að sjá bókanir erlendis. (Áður þurfti að hringja eða senda tölvupóst 

sem gat leitt til seinkunar á þjónustu á Íslandi). 

• Einföldun í verðlagningu og reikningagerð. 

• Betra aðgengi að upplýsingum bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini. 

• Betri yfirsýn yfir framleiðslukostnað og tekjuskráningu. 

Þá var “þörf á nýjungum” eins og einn starfsmaður orðaði það og að gamla 

kerfið væri “out of date”. 

 

Það voru alls 15 manns sem gerðu sér ekki grein fyrir þörfinni á að innleiða 

nýtt kerfi.  Þeir voru því spurðir að því hvort að þeir gerðu sér nú grein fyrir 

þörfinni. Það var einnig opin spurning. 

Það var rúmlega helmingur eða 8 starfsmenn sem að gerðu sér nú grein fyrir 

þörfinni. Neðangreindir punktar komu frá þremur þeirra: 

• “Já sérstaklega varðandi farmskráningu.” 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 21 58,33% 

Nei 15 41,67% 

Alls 36 100% 

3. Gerðir þú þér grein fyrir þörfinni á að innleiða nýtt kerfi? 
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• “Já, skil það betur núna en það tekur alltaf tíma að fínpússa allt svo 

manni líki við þetta.” 

• “Já, þegar maður hefur viðmiðunina á gamla kerfinu og SAP þá er SAP 

mun betra á flestum sviðum (allavega þeim sviðum sem að ég hef 

notað).” 

 

Þrír starfsmenn sjá enn ekki þörfina fyrir innleiðingu á nýju kerfi og einn sagði 

nýja kerfið vera allt of seinvirkt og að það tæki mörg ár að þróa. 

 

Þá voru tveir sem svöruðu hvorki játandi né neitandi.  Annar þeirra sagði að 

gamla kerfið hefði getað lifað áfram í einhvern tíma en að SAP myndi bjóða 

upp á fleiri möguleika í framtíðinni.  Hinn sagði nýja kerfið ekki standast 

grunn- og lágmarksvæntingar sem gera þarf til viðskiptakerfis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mynd 11: Tímasetning á innleiðingu 

Þessi spurning var tvískipt í  já eða nei svar.  Þeir sem svöruðu já voru 7 

manns  en nei 29 manns.  Ef henni var svarað neitandi var spurt hvers vegna í 

opinni spurningu. En fjöldi sem svaraði þar var 26 manns. 

Þau svör sem komu þegar spurt var hvers vegna það taldi ekki tímabært að 

innleiða 06.06.06 var: 

• Kerfið ekki tilbúið. 

• Starfsfólkið ekki tilbúið. 

• Ónóg þekking starfsfólks. 

• Of margir fastir starfsmenn í sumarfríum. 

Þessir þættir leiddu m.a. til þess að viðskiptavinir fundu fyrir kunnáttuleysinu 

og álag á starfsfólki jókst verulega.  

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 7 19,44% 

Nei 29 80,56% 

Alls 36 100% 

4. Fannst þér tímasetning á fyrstu innleiðingu 06.06.06 vera 
tímabær? 
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Þá kom einnig fram að það var einhliða ákvörðunartaka frá stjórnendum sem 

virtust ekki gera sér grein fyrir því hvað kerfið átti langt í land með daglega 

hluti.  Þótt stjórnendur spyrðu starfsmenn sem voru notaðir til að prófa kerfið 

(“superuser”) álits þá voru svör þeirra ekki tekin til greina. Talið að þetta séu 

stærstu msitökin og rótin að mikilli neikvæðni starfsmanna lengi vel. 

Lokaorð frá einum starfsmanni var   “Eitt versta sumar sem ég hef upplifað 

hjá EIMSKIP” þessi starfsmaður var búinn að vinna í meira en 10 ár hjá 

fyrirtækinu. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12: Hópavinna 

 

Það voru 12 manns sem höfðu unnið í hóp vegna undirbúnings fyrir 

innleiðinguna. Það kom einmitt  fram í viðtölunum sem tekin voru að það 

hefðu verið lykilstarfsmenn og stjórnendur sem mynduðu þennan hóp ekki 

almennur starfsmaður 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 13: Kennsla áður en innleiðing hófst 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 12 33,33% 

Nei 24 66,67% 

Alls 36 100% 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 1 2,78% 

Vel 18 50,00% 

Illa 15 41,67% 

Mjög illa 2 5,56% 

Alls 36 100% 

5. Varst þú að vinna í hóp í undirbúningi fyrir innleiðinguna, sem 
sá um að koma upplýsingum á framfæri bæði til þeirra sem 
stjórnuðu innleiðingunni og til þeirra sem innleiðingin snerti? 
 

6. Hvernig fannst þér staðið að kennslu áður en innleiðing hófst? 
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Mynd 14:Kennsla eftir að innleiðing hófst 

Spurningar vegna kennslu voru tvær. Fyrri spurningin var um hvernig 

starfsfólki fannst staðið að kennslu áður en innleiðing hófst og seinni 

spurningin var hvernig starfsfólki fannst  staðið að kennslu eftir að innleiðing 

hófst. Þarna vildi höfundur kanna hvort munur væri hjá starfsfólki fyrir og eftir 

innleiðingu, því oft þegar starfsmenn er farnir að venjast  tölvukerfi þá finnst 

þeim ekki eins erfitt að skilja hlutina. Í fyrri spurningunni var einungis 1 

starfsmaður sem svaraði mjög vel, 18 vel, 15 illa og 2 mjög illa.  Þegar kom að 

seinni spurningunni var sama hlutfall með mjög vel og mjög illa en með vel 

voru 16 manns og illa 17 manns.  Kom það höfundi á óvart að það hafi 

minnkað í vel og aukist í illa, eins og áður sagði þá ætti kennsla eftir 

innleiðingu að vera meiri upprifjun og bæta við þekkingu. 

 

 
 
 

 
Mynd 15: Handbók 

Þessi spurning bauð upp á já og nei svar.  Þeir sem svöruðu henni játandi gátu 

svarað í opinni spurningu á eftir um það hvernig handbókin nýttist þeim. 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 1 2,78% 

Vel 16 44,44% 

Illa 17 47,22% 

Mjög illa 2 5,56% 

Alls 36 100% 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 9 25% 

Nei 27 75% 

Alls 36 100% 

7. 7.Hvernig fannst þér staðið að kennslu eftir að innleiðing hófst? 
 

8. Fékkstu handbók? 
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Níu starfsmenn sögðu að þau hefðu fengið handbók. Misjöfn svör komu 

hvernig hún hafði nýst þeim, einnig voru misjöfn svör um hvernig þessi 

handbók var. Talað var um að það væri kannski ekki hægt að kalla það 

handbók en það voru grunnleiðbeiningar í SAP tölvukerfinu sem nýttist illa 

þar sem það voru mjög takmarkaðar upplýsingar og formið óhentugt á þann 

hátt að þegar fletta þurfti upp upplýsingum voru þær mjög seinlegar og ekki 

notendavænar. Um handbók var sagt að hún hafi verið í lagi fyrstu vikuna en 

nýttist svo ekki í framhaldinu, hún var illa skipulögð og ekki nógu sundurliðuð 

um hvaða deild átti að gera hvað sem voru að vinna með SAP.  Ferlum hefur 

verið breytt án þess að starfsmenn hafi verið upplýstir sem hefur ekki gert 

handbókina trúverðuga og hún orðin úrelt. Sumum nýttist hún ekki vel en 

sumir höfðu fengið mikið af leiðbeiningum á tölvupósti sem að hægt var að 

prenta út og notast við. Einn sagði að hún hafi nýst sér ágætlega. 

 
Hvert áttu að leita til að fá hjálp í kerfinu? 

Ástæða þess að þessi spurning var spurð, var til að kanna hvort þörf væri að 

kynna betur fyrir fólki hvert ætti að leyta ef upp kæmi vandamál í kerfinu. 

Ýmis svör komu en rétta svarið er “Helpdesk request”. Á innra neti 

starfsmanna er hnappur sem stendur á “heldpdesk request” og þarf að fylla út 

form á ensku um þá hjálp sem því vantar.    

Niðurstaðan var sú að aðeins rúmlega helmingurinn eða 52% svarenda vissi 

rétta svarið.  Starfsmenn töluðu um að það leitaði til samstarfsmanna, einnig 

sérfræðinga sem vinna í tölvudeild hjá Eimskip.  

Þá kom fram hjá einum starfsmanni að úrlausnartími væri of langur ef haft 

væri samband við Helpdesk vegna kerfisvandamála. 

 
 
 
 

 
Mynd 16: Umbun 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 11 30,56% 

Nei 25 69,44% 

Alls 36 100% 

10. Hefur þú fengið viðurkenningu eða einhverja umbun á 
innleiðingartímabilinu? 
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11. Hvernig líkar þér að vinna í SAP? 
 

12. Hefur aukist hjá þér yfirvinna eftir innleiðinguna? 
 

Þessi spurning bauð upp á já og nei svar.  Þeir sem svöruðu henni játandi voru 

spurðir hvers konar umbun það hefði fengið og var sú spurning opin. 

Ástæða þess að að þessi spurning var spurð er m.a. vegna þess að það er einn 

af þeim þáttum í breytingastjórnun að verðlauna, umbuna og halda upp á sigra 

með starfsfólki. Einungis 11 manns eða rúmlega 31% hafa fengið umbun.  

Umbunin fólst meðal annars í hrósi og hvatningu frá yfirmanni, MP3 spilara,  

leikhúsmiða, körfu með ostum og víni, út að borða og kaffiboð.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Mynd 17: Hverni líkar þér að vinna í SAP 

Í þessari spurningu svarðaði enginn mjög illa. 2 starfsmenn svöruðu mjög vel, 

20 starfsmenn svöruðu vel og 14 starfsmenn illa. Í þessari spurningu vildi 

höfundur einnig kanna hvort munur væri  á svörun á milli kynja og einnig 

svörun með tilliti til starfsaldurs.  

Hvorki starfsaldur né kyn virtist skipta máli í svöruninni í þessu tilfelli. 

 

 

 

 
Mynd 18: Yfirvinna eftir innleiðingu 

Þessi spurning bauð upp á já og nei svar. Þeir sem svöruðu já voru 58% og nei 

42%. Ef svarið var já kom í framhaldinu var val um fjögur svör. um hversu 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 2 5,56% 

Vel 20 55,56% 

Illa 14 38,89% 

Mjög illa 0 0% 

Alls 36 100% 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 21 58,33% 

Nei 15 41,67% 

Alls 36 100% 
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12. a) Ef já, hversu margar klukkustundir að meðaltali á VIKU, 
telur þú að yfirvinna hafi aukist hjá þér? 
 

13. Hvernig fannst þér í heildina til takast með innleiðinguna? 
 

margir tímar hafa aukist á viku. Þarna vildi höfundur kanna hversu mikið 

yfirvinna hefði aukist við innleiðinguna. Hjá 58% sem sögðu að það hefi 

aukist hjá þeim yfirvinna eftir innleiðingu þá sögðu 48% af þeim vinna sjö 

tíma eða meira á viku, sem er í raun nokkuð mikið. Þeir sem að höfðu unnið 

fleiri en 5 klst á viku vour ellefu manns og af þeim voru sjö karlmenn sem er 

mjög hátt hlutfall þar sem einungis tíu karlmenn tóku þátt í könnuninni.  

.  

 

 

 
Mynd 19: Yfirvinna á meðaltali á viku 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mynd 20: Hvernig innleiðing tókst 

Þessi spurning var með val um fjögur svör. Engum fannst takast mjög vel með 

innleiðinguna, 11 manns fannst ganga vel með hana, 17 manns illa og 8 mjög 

illa. 

Önnur atriði? 

Í lok könnunar var fólki boðið að koma á framfæri einhverjum atriðum sem að 

þeim þótti ástæða til að koma fram með og er samantekt á þeim atriðum 

eftirfarandi: 

Svar Fjöldi Hlutfall 

1-3 klst. 4 19,05% 

3-5 klst. 6 28,57% 

5-7 klst. 1 4,76% 

Meira en 7 klst. 10 47,62% 

Alls 21 100% 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Mjög vel 0 0% 

Vel 11 30,56% 

Illa 17 47,22% 

Mjög illa 8 22,22% 

Alls 36 100% 
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• Kerfið býður upp á mikla möguleika ef rétt er staðið að innleiðingu. 

• Kerfið er skemmtilegt og einfaldara. 

• Tiltrú á kerfið. 

• Fyrst gekk herfilega en gengur betur eftir að skrifstofur erlendis voru 

innleiddar. 

• Vantaði að starfsfólk gæfi sér tíma í innleiðinguna. 

• Fá fleira starfsfólk í undirbúningsvinnu og þegar breytingar eru gerðar 

á kerfinu.  Leita til þeirra sem vinna í kerfinu og þörfina þekkja best. 

• Nokkrum þótti kerfið vera seint og þungt í vinnslu og mikið þurfi að 

flakka á milli mynda. 

• Vantar gott, jákvætt starfsfólk til að: 

o Skipuleggja verkefni. 

o Forgangsraða. 

o Hlusta á starfsfólk. 

o Taka við gagnrýni án þess að fara í vörn ef eitthvað slæmt er 

sagt um kerfið. 

 

Þá kom einnig fram að starfsmenn gerðu sér ekki grein fyrir hversu tímafrek 

innleiðingin yrði og vantað hafi uppá eftirfylgni og símenntun ásamt 

upplýsingaflæði um breytingar. Þá kom einnig fram að í upphafi voru 

svokallaðir "superusers" sendir í þjálfun og áttu að koma til baka sem 

sérfræðingar inn í deildirnar og vera þannig stuðningur við notendur í upphafi. 

Þessir aðilar festust í þróuninni og komu aldrei til baka. Starfsmenn þurftu því 

að finna út úr því sjálfir hvernig kerfið virkaði og hefur það tekist upp og ofan. 

Sumir hafa náð góðum árangri, aðrir afleitum. Einn taldi ómögulegt væri að 

segja í raun hvað Eimskip hefði orðið af miklum tekjum vegna ónógrar 

þekkingar starfsmanna. Það taldi að innleiðingin hafi kostað viðskiptavini og 

fyrirtæki miklar upphæðir í formi yfirferðar á reikningum sem hafa verið illa 

ígrundaðir og hreinlega forvinna ekki kláruð áður en þeir voru sendir út, 

starfsmönnum og viðskiptavinum til mikilla skaprauna. 

Einum fannst stjórnendur illa upplýstir hvort sem þeir eru nýjir eða gamlir. Það 

fannst honum undarlegt þegar búið er að missa af talsverðum tekjum vegna 

slæms undirbúnings og jafnvel slæms eftirlits eftir innleiðinguna. Alltaf má 
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búast við einhverri óánægju með ný kerfi þegar verið er að innleiða þau. Það er 

eðlilegt að það gangi ekki alltaf upp, sérstaklega þegar innleiðingin er svo stór 

í sniðum.  

Nokkrum þótti eðlilegt að meðan á innleiðingu standi sé nokkuð um villur 

enda fólk að vinna í mörgum tilfellum í gömlum kerfum líka.  

Að lokum sagði einn að eftir 1-2 ár þá sjá allir hversu gott það var að taka upp 

SAP. “Bíðum og vonum og lítum á björtu hliðarnar”. 

5.2.2. Viðtalskönnun 
Tekin voru viðtöl við Árna Rafn Jónsson, framkvæmdastjóra 

upplýsingartæknisviðs og Nönnu H. Tómasdóttur, forstöðumann viðskipta-

sviðs hjá Eimskip sem komu að innleiðingunni á Sap hugbúnaði.  Viðtölin 

voru tekin á skrifstofum Eimskips. Samantekt á viðtölunum eru sett í viðauka. 

Í kaflanum greining og tillögur eru svör við spurningunum úr viðtölunum 

borin saman við niðurstöður úr spurningakönnuninni frá starfsmönnum.  
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6.Greining og tillögur 
 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður greindar um hvernig staðið var að 

innleiðingu nýs tölvukerfis hjá Eimskip og hvernig upplifun starfsfólks var á 

innleiðingunni.  Einnig verðar gerðar tillögur að því sem betur hefði mátt fara 

út frá niðurstöðum spurningakönnunar, viðtölum við stjórnendur og 

samanburði við fræðilega umfjöllun um viðfangsefnið. 

 

Ef ferlastjórnun er beitt rétt getur hún fært breytingastjórnun lið á þann hátt að 

þegar breytingar  eiga sér stað þá er búið að útbúa feril yfir breytinguna þannig 

að starfsmaður á auðveldara með að vinna sig í gegnum þá breytingu sem 

orðið hefur þar sem ferillinn leiðir hann á rétta braut. Vel hannaðir ferlar leiða 

til jákvæðara viðmóts starfmanna til breytinga. Vinna þarf að kröftugum 

kynningarferlum samfara breytingunum.  

Við undirbúning á innleiðingu fyrir SAP áætlunarsiglingarkerfi var  eiginlegur 

breytingastjóri ekki skilgreindur þ.e enginn einn starfsmaður bar titilinn. 

Breytingastjórnunin varð hluti af starfi ferlastjóra, en sá starfsmaður hafði 

góða þekkingu á fyrirtækinu, þjónustu þess, vinnuferlum og  vinnureglum. 

Einnig var breytingastjórahlutverkið töluvert á borði verkefnastjóra sem 

störfuðu hjá Eimskip. Árið 2005 var ráðinn breytingastjóri inn í fyrirtækið sem 

starfaði í eittt ár, hann kom töluvert að vinnu með teyminu sem vann að 

innleiðingu fyrir áætlunarsiglingarnar.  

Að sögn forstöðumanns viðskiptaþróunar hjá Eimskip var samvinna ferlastjóra 

og breytingastjóra góð. Samvinnan fólst í framþróun innleiðingarinnar og 

breytinganna. Samkvæmt framkvæmdastjóra hugbúnaðarsviðs fannst honum 

vanta breytingastjóra á meðan innleiðingin fór fram. 

Ferlamótunin var unnin með stjórnendum og starfsmönnum vegna 

upplýsingjafar um vinnuferla og vinnureglur, ferlar voru teiknaðir með 

lykilstarfsmönnum og/eða stjórnendum. Forstöðumaður viðskiptaþróunar taldi 

að ferlar hafi ekki verið nógu sýnilegir starfsmönnum og við það var 

upplýsingaflæði til starfsmanna ábótavant.  
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Samkvæmt kenningu Kotters (1996, bls 7) kemur fram að einn mikilvægasti 

þáttur í að ná árangri í rekstri er að byggja upp öfluga framtíðarsýn. 

Framtíðarsýnin gegnir lykilhlutverki þegar innleiða á nýtt tölvukerfi, því fyrir 

starfsfólk sem búið er að vinna lengi í sama tölvukerfinu getur orðið mótfallið 

því að skipta um kerfi.  Því skiptir mikilu máli að framtíðarsýnin sé sett fram á 

spennandi hátt þar sem það mun virka hvetjandi og  færa fram jákvæða hugsun 

á breytingarnar.   

Við undirbúningasvinnu fyrir innleiðingu á nýju tölvukerfi hjá Eimskip var 

mótuð framtíðarsýn og hún kynnt fyrir stjórnarmönnum, lykilstarfsmönnum og 

starfmönnum tölvudeildar.  Framtíðarsýnin var ekki kynnt fyrir starfsfólki sem 

vinna átti í hinu nýja tölvukerfi.  Með því að setja framtíðarsýnina  fram á 

spennandi hátt hefði innleiðingin eflaust  getað leitt til þess að starfsfólk hefði 

verið jákvæðara í byrjun. 

 

Spurningakönnun sem lögð var fyrir starfsmenn leiddi í ljós m.a. að starfsaldur 

þessara 36 starfsmanna sem svöruðu könnuninni var frekar hár, en 56% 

starfsmanna voru búnir að starfa hjá fyrirtækinu í meira en 10 ár. Það kannski 

segir til um að viðbrögð starfsfólks  við kerfinu voru ekki góð í byrjun þar sem 

það hafði unnið við eldra kerfi til margra ára og kunnátta á því því mjög góð. 

En eins og Kotter (1996, bls 5) segir til um er oft erfitt að breyta út frá 

þægindum vanans. 

Þörfin fyrir nýju tölvukerfi var greinileg, þar voru meirihluti starfsmanna og 

viðmælendur mínir sammála.  Í ljósi þess að fyrirtækið hefur vaxið síðastliðin 

ár var ekki hægt að bíða mikið lengur með að innleiða nýtt tölvukerfi sem 

myndi sinna þörfum allra starfsstöðva Eimskips.  

Tímasetning á innleiðingunni fannst starfsmönnum ekki tímabær eða um 81% 

fannst hún ekki tímabær.  Samkvæmt framkvæmdastjóra upplýsingatæknisviðs 

var  innleiðingin  komin vel á eftir áætlun og var ekki talið hægt að bíða með 

það lengur.  Kerfið var nokkuð hrátt í byrjun og við það myndaðist mikil 

gagnrýni og  óánægja meðal starfsmanna.  

 

Ein af átta þrepa aðferð Kotters (1996, bls 21) við breytingar er að mynda 

leiðbeinandi stýrihóp eða teymishóp.  Þar þarf að koma á fót kraftmiklum hópi 
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til að leiða breytingarnar og fá hópinn til að starfa sem eina heild. Í könnun til 

starfsmanna kom í ljós að 33% af starfsmönnum var að vinna í hóp vegna 

undirbúnings fyrir innleiðinguna, sem átti að koma upplýsingum á framfæri 

bæði til þerra sem stjórnuðu innleiðingunni og til þeirra sem innleiðinguna 

snerti.  

Í innleiðingarferlinu voru þrír starfsmenn frá innflutningsdeild og 

útflutningsdeild fengnir  til að vinna í undirbúiningi fyrir innleiðingu og var 

þekking þeirra nýtt í þróun kerfisins. Þessir starfsmenn áttu að koma aftur til 

starfa í sínar deildir þegar innleiðing hófst til að vera starfsmönnum deildanna 

innanhandar.  Í byrjun innleiðingar sáu þessir starfsmenn um kennsluna og 

hafa þeir verið starfsmönnum deildanna innanhandar. Þessir þrír starfsmenn 

eru enn að störfum hjá tölvudeildinni.  

 

Ef borin er saman kennsla til starfsmanna  fyrir og eftir innleiðingu er lítill 

munur á niðurstöðum samkvæmt spurningakönnuninni.  Ætla mætti að kennsla 

eftir innleiðingu hefði átt að koma betur út þar sem starfsfólk ætti að vera búið 

að venjast nýja tölvukerfinu. Samkvæmt viðtali við forstöðumans 

viðskiptaþróunar voru breyttar kennsluaðferðr frá því sem verið hefur í 

gegnum tíðina hjá Eimskip. Kennslan var áður með útgefnu efni á pappír en í 

þessari innleiðingu var notast við rafræna handbók. Það kom fram í 

niðurstöðum spurningakönnunarinnar megn óánægja þeirra starfsmanna með 

handbókina, þ.e. hjá þeim svarendum sem sögðust hafa fengið hana, eða 

aðeins 9 af 36.  Þó má nefna að handbókin er á rafrænu formi í kerfinu, þannig 

að í rauninni eru allir með hana.  Þá kemur einnig fram í öðru viðtalinu að það 

hafi verið töluverð gagnrýni á þá ákvörðunartöku með að vera einungis með 

rafræna handbók. 

Samkvæmt könnuninni fannst starfsmönnum erfitt að vinna eftir þessari 

handbók og formið óhentugt þegar flétta þurfti upp upplýsingum og var það 

seinlegt í notkun.  Samkvæmt viðtali við forstöðumann viðskiptaþróunar er 

verið að útbúa hentugara leitarforrit sem betra er að vinna í.  Þegar kennsla 

eftir innleiðingu  hófst var óskað eftir að starfsmenn tækju próf í lok 

námskeiðs til að kanna hvað starfsmanni vantaði uppá og einnig hvort 

kennslan hafi verið að skila sér. Þetta olli töluverðri mótstöðu hjá starfsfólki. 
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Höfundur telur að ef þessi aðferðafræði hafi verið beitt í byrjun og kynnt á 

þann hátt að um könnun væri að ræða með því markmiði að bæta mætti 

kennslu, þá hefðu viðbrögð eflaust verið önnur.  Höfundur telur að þessi 

aðferðafræði við að kanna hvað vanti uppá kunnáttu starfsmanna og kennslu sé 

mjög góð og henni þarf að beita í náinni framtíð við kennslu hjá Eimskip. 

 

Umbun til starfsmanna gegnir  miklu hlutverki þegar sigrar hafa verið unnir en 

það er ein af átta þrepa aðferð Kotters.(1996, bls 11)  Það þarf að skapa 

eftirsóknarverðan ávinning og hafa sýnilegar viðurkenningar og verðlaun fyrir 

það fólk sem nær eftirsóttum ávinningi. Þegar starfsfólki er sýnd umbun fyrir 

góð störf gefur það meiri starfsánægju sem leiðir til jákvæðara viðhorfs til 

breytinganna.  Starfsmönnum  Eimskips sem að innleiðinguna snerti var veitt  

viðurkenning  í fyrra hluta innleiðingar en í framvindu innleiðingar hefur það 

ekki verið gert samkvæmt viðtali við forstöðumann viskiptaþróunar.  

Samkvæmt könnuninni voru einungis 31% sem höfðu fengið einshverkonar 

umbun vegna innleiðingar.  Þarna gætir á misræmis. Höfundur hefði mátt 

spyrja forstöðumenn deildanna hvort umbun til starfsmanna þeirra hafi verið 

framkvæmd.  

 

Samkvæmt spurningarkönnuninni hefur álag aukist og yfirvinna fylgt í 

kjölfarið. 58% af starfsfólkinu sem kom að könnunini sagði að aukist hafi hjá 

þeim yfirvinnna og voru um 48% af þeim að vinna meira en sjö klst á viku 

sem er í raun nokkuð mikið. Þeir sem að höfðu unnið fleiri en 5 klst. á viku 

voru ellefu manns og af þeim voru sjö karlmenn sem er mjög hátt hlutfall þar 

sem einungis tíu karlmenn tóku þátt í könnuninni. Við innleiðingu á nýju kerfi 

má alltaf búast við auknu álagi í byrjun innleiðingar.  Nú eru liðin tvö ár frá 

innleiðingu og ber enn á mikilli yfirvinnu hjá starfsfólki.  

 

Þegar spurt var í könnuninn hvernig þeim líkaði að vinna í SAP þá voru 61% 

sem líkaði vel og mjög vel en 39% illa.  Ef skoðað er hvernig starfsfólki fannst 

innleiðingin í heild takast snérist þetta við eða 31% sagði vel og 69% illa og 

mjög illa. Samkvæmt framkvæmdarstjóra upplýsingatæknisviðs þá finnst 
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honum innleiðingin í heild hafa gengið vel en ef einungis er horft á SAP í 

áætlunarsiglingakerfinu þá hefur hún ekki  tekist mjög vel í heildina.    

 

Í greiningu á könnuninni hjá starfsmönnum  kemur fram að þeir telja að SAP 

hugbúnaður eigi eftir að þróast og breytast til batnaðar það taki tíma að 

innleiða ný kerfi  og þá sérstaklega þegar kerfi sem er svo stórt í sniðum og 

spannar til svo margra þátta.  Allmargir starfsmenn hafa trú á því að hið nýja 

tölvukerfi verði gott þegar líða tekur á innleiðinguna og þegar flest allir í 

fyrirtækinu eru farnir að notast við SAP hugbúnað.  

 

Tillaga að því  hvernig vinna ætti í framhaldinu er sú helsta að velja sterkan 

leiðtoga í hverri deild fyrir sig sem myndi vinna náið með starfsmönnum, 

ferlastjóra og tölvudeild. Leiðtogar í hverri deild fyrir sig myndu vinna náið 

saman og læra af hvor öðrum. Hann bæri ábyrgð á að koma á framfæri 

breytingum ef þær eiga sér stað í kerfinu.  Þá kæmi til greina að kynna það á 

deildarfundi sem er haldinn einu sinni í viku.   Meiri líkur eru á að fólk 

meðtaki breytingarnar betur ef þær eru kynntar fyrir þeim munnlega heldur en 

að senda með tölvupósti.  Einnig kæmi til greina að leiðtoginn færi á milli 

starfsmanna og kenndi þeim þær nýjungar sem verið er að innleiða. Leiðtoginn 

þarf að vera jákvæður og hafa mikinn áhuga á því sem honum er ætlað að gera. 

(Þorkell Sigurlaugsson, 1996, bls. 129) 

Það ætti að bjóða uppá kennslu með upprifjun í kerfinu og  starfsfólk látið taka 

raundæmi í lokin til að kanna hvernig kunnátta þeirra er.  Þar sem kerfið býður 

uppá marga möguleika er ekki víst að allir starfsmenn séu með sömu 

kunnáttuna og viti ekki af öllum þeim möguleikum sem í boði er. 

Skoða ætti álag og yfirvinnu betur og gera hana mælanlega.  Þar væri hægt að 

kanna afhverju ákveðnir starfsmenn væru að vinna meira en aðrir.  Er það 

eitthvað sem hægt væri að laga, getur verið að kunnáttuleysi væri á ferðinni 

eða er álaginu dreift misjafnlega á milli starfsmanna?  Til lengri tíma litið 

getur álag valdið því að starfsmaður gefst upp og hættir í starfi.  

Nauðsynlegt er að halda uppá þegar sigrum hefur verið náð og mætti þá 

umbuna starfsmönnum fyrir vel unnin störf með því að hafa náð árangri með 
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verkefni sem unnið er að.  Það þarf  ekki að kosta svo mikið þar sem öll 

viðurkenning veitir starfsmanni ánægju. 

 

 



Viðskiptadeild 2008     LOK 2106 

Arndís Aradóttir                                                                                                                                   48 

7.Niðurstöður 
 

Í þessari rannsóknarritgerð hefur verið fjallað fræðilega um breytinga- og 

ferlastjórnun og hverju huga þarf að þegar farið er af stað í breytingar. 

Innleiðingarferli á SAP tölvukerfi hjá Eimskip var rakið og það borið saman 

við fræðin í breytinga- og ferlastjórnun.  Rannsóknin leiddi í ljós að með hjálp 

breytinga- og ferlastjórnunar þá ætti innleiðing á svo viðamikilli innleiðingu 

sem Eimskip er að ganga í gegn um að nýtast vel og hafa hana til hliðsjónar..   

Aðferðarfræði rannsókna voru gerð skil og einnig val á aðferð við gerð 

þessarra rannsókna. Þá var ítarleg umfjöllun um niðurstöður rannsóknanna, 

hver spurning tekin fyrir úr spurningakönnuninni og samantekt á viðtölum.  Í 

lokin var í niðurstöðukafla samantekt og svar við rannsóknarspurningunni.  

 

Þegar ofangreindar niðurstöður rannsóknanna eru dregnar saman má segja að  

innleiðingin í heild hefði betur mátt fara.  Hér á eftir koma atriði sem betur 

mættu fara: 

Breytingastjóri og ferlastjóri 

Tilfinnanlega hefði vantað breytingastjóra fyrir og eftir innleiðingu þrátt fyrir 

að ferlastjóri hafi haft mikla innsýn hvernig fyrirtækið starfaði. Þegar 

innleiðing er eins umfangsmikil og verið hefur hjá Eimskip þarf að nýta sér 

fræði breytingarstjórnunar og þeim sé fylgt eftir. Varðandi ferlastjórnunina 

hefðu ferlar mátt vera sýnilegri starfsmönnum og hefði mátt halda kynningu á 

þeim eftir að ferlastjóri og lykilstarfsmaður var búinn að setja hann saman.  

Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn hefði mátt vera kynnt fyrir innleiðinguna til að starfsmenn væru 

meira meðvitaðir hvað Sap tölvukerfið hefði uppá að bjóða og hver 

hagræðingin yrði fyrir fyrirtækið og starfsmennina.   

Teymishópur 

Það hefði mátt mynda öflugan teymishóp sem kæmi upplýsingum á framfæri, 

bæði til þeirra sem stjórnuðu innleiðingunni og til þeirra sem innleiðinguna 

snerti.  
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Kennsla 

Varðandi kennsluna þá ætti að gera könnun í lok hvers námskeiðs til að 

nemendur og kennari vissu hvar þau stæðu og hvað þyrfti að bæta.   

Umbun 

Misræmi gætti á milli viðmælanda og starfsmanna í könnun þegar talið barst 

að umbun til starfsmanna og erfitt að meta hvernig staðið var að því.  

Álag 

Vegna álags og aukinnar yfirvinnu má alltaf búast við í byrjun innleiðingar en 

þegar líða fer frá eftir að  innleiðing hófst og álag er enn mikið þarf að skoða 

nánar hvað betur má fara. 

 

Þó virðist kerfið vera það gott að fólki líkar vel að vinna í því. Það virðist 

samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar að gengi innleiðingarinnar hafi ekki 

haft áhrif á það hversu vel fólki líkar að vinna í kerfinu.  

 

Áhugavert er að skoða nánar nokkra þætti í rannsókninni og einnig að 

framkvæma einstaka þætti á annan hátt en gert var. Í spurningakönnuninni 

hefði mátt kanna hvernig starfsfólki líkaði að vinna með tölvukerfi sem 

einungis er á ensku. Þar sem SAP er ekki á íslensku getur það valdið óánægju 

ef starfsmaður hefur ekki næga enskukunnáttu. Einnig hefði verið fróðlegt að 

taka viðtöl við  forstöðumenn deildanna sem í könnuninni lenti og fá þeirra álit 

á innleiðingunni.  

 

Það er mat höfundar að ef fyrirtæki ætla að ná árangusríkri innleiðingu á 

breytingu þá skiptir miklu máli að miðla upplýsingum til starfsmanna og 

kynna fyrir þeim framtíðarsýn á fyrirhuguðum breytingum.  Starfsfólk verður 

að skynja þörfina, finna hvað hún hefur í för með sér og hvað hún þýðir fyrir 

starfið sem þeir inna af hendi. 
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Viðauki 1- viðtöl 
 
Spurningar til Árna Rafns Jónssonar, framkvæmdastjóra upplýsingatæknisviðs 

 
Val: 

• Hvers vegna var ákveðið að fara í innleiðingu á nýju tölvukerfi? 
• Hvers vegna var tekin ákvörðun um að kaupa  SAP? 
• Hverjir komu að ákvörðunartöku um val á þessu kerfi ? 

 
Undirbúningur: 
- Stjórnendur  
 

• Var mótuð framtíðarsýn? 
o Ef já  
� Hver var hún ? 
� Var sú framtíðarsýn sýnileg starfsfólki og þá hvernig? 

 
• Gerðu stjórnendur sér grein fyrir því hversu verkefnið var stórt í byrjun? 

 
• Finnst þér tímasetning fyrstu innleiðingar (þann 06.06.06) hafa verið á réttum 

tímapunkti? 
 

• Voru mynduð teymi í undirbúningi fyrir innleiðingu sem sáu um að koma 
upplýsingum á framfæri bæði til þeirra sem stjórnuðu innleiðingunni og til 
þeirra sem innleiðingin snerti? 
 
- Starfsmenn 

• Gerði starfsfólkið sér grein fyrir þörfinni á að innleiða nýtt kerfi ? 
 

• Hvernig var staðið að kennslu áður en innleiðing hófst? 
 

• Hvernig var staðið að kennslu eftir að innleiðing var hafin? 
 

• Hvaða tækni var notuð við kennsluna ? 
 

• Hvernig nýttust kennsluaðferðir? 
 

• Var útbúin handbók ?  
 

o ef já hvernig er henni haldið við ? 
 
Innleiðing 

• Hvaða utankomandi aðilar komu að verkefninu ? 
 

• Eru enn verktakar að störfum og hversu lengi hafa þeir verið? 
 



Viðskiptadeild 2008     LOK 2106 

Arndís Aradóttir                                                                                                                                   53 

• Hver / hvaða deild er ábyrg fyrir að viðhalda kennslugögnum? 
 

• Hver / hvaða deild er ábyrg fyrir nýjungum í kerfinu þ.e. að koma þeim á 
framfæri? 
 

• Hvernig var samvinna á milli verktaka og starfsmanna Eimskips ? 
 

• Hversu margir komu að innleiðingu verkefnisins? 
 

• Hlutfall stjórnenda (þá meðtaldir verkefnastjórar) og allmennra starfsmanna? 
 

• Telur þú að stjórnendur Eimskips sem innleiðingin hafði áhrif á hafi gert sér 
grein fyrir sínu hlutverki í innleiðingunni?  
 

• Voru sýnilegar viðurkenningar og/eða verðlaun til starfsmanna þegar 
skammtímasigrar áttu sér stað? 
 

• Var verkefnastjórnuninni breytt út frá þeirri sýn sem var lagt upp með í 
byrjun? 
 
Mat 
 

• Hvernig gengur að tengja SAP við önnur kerfi sem eru í gangi hjá félaginu. 
 

• Hvernig fannst þér viðbrögð starfsmanna vera í innleiðingunni? 
 

• Hafið þið haldið ykkur innan tímamarka? 
 

• Hefur kostnaðaráætlun staðist? 
 

• Hvernig fannst þér í heildinnleiðing á SAP hjá Eimskip hafa tekist? 
 
 

 
Árni Rafn Jónsson, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs. 
 
Árni Rafn var tekin fyrstur í viðtal en höfundur hafði sett upp 26 spurningar og 

sent á hann áður en viðtal fór fram. Spurningalisti er í viðauka og viðtal í heild 

er í viðauka.   

Val á kerfi 

Farið var yfir innleiðinguna á SAP og spurt afhverju farið hefði verið í þessar 

breytingar.  Hann sagði að þörf hefði verið á breytingum þar sem gömul úreld 

kerfi voru komin á tíma og einnig lá fyrir að fjárhagskerfið myndi detta út.  

Flutningakerfið var heimagert þar sem þekkingin var einungis hjá nokkrum 
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innan tölvudeildarinnar og mjög erfitt að fá nýja aðila til að vinna í slíku 

gömlu kerfi. Skýrslugerðakerfið þjónaði einungis Íslandi og engin sameiginleg 

sýn þvert á fyrirtækið.  Einnig var ljóst að Eimskip myndi stækka verulega á 

næstu árum og þáverandi kerfi gátu engan veginn staðið undir þeim vexti. Sett 

var upp ákvörðunartré um hvaða kerfi átti að fjárfesta í.  Ákveðið var að kaupa 

SAP kerfið þar sem það þótti sýna bestu framtíðarsýnina og hagkvæmara verð.  

Þeir sem komu að ákvörðunartöku voru stjórn, framkvæmdastjórar, forstjóri og 

framkvæmdastjóri upplýsinga-tæknisviðs.   

Stjórnendur 

Höfundur spurði um hvort  framtíðarsýn hafi verið mótuð vegna innleiðingar. 

Framtíðarsýn var mótuð  og var hún unnin af starfsmönnum á upplýsinga-

tæknisviði en hópur af stjórnendum og lykil starfsfólki komu einnig að þessari 

vinnu.  Hún var ekki kynnt fyrir almennu starfsfólki.  

Höfundur spurði hvort sjórnendur hefðu gert sér grein fyrir hversu verkefnið 

var stórt í byrjun. Vildi hann meina að breytingastjórnunin hafi verið 

vanmetin. Áður en innleiðingin hófst þá var myndaður hópur af 

lykilstarfsmönnum og stjórnendum sem hittust nær daglega fyrir og eftir 

innleiðinguna.  Í hópnum voru ekki almennir starfsmenn og fyrir vikið var 

upplýsingagjöf til starfsmanna ekki nægjanleg. 

Innleiðingin 

Þeir utanaðkomandi aðilar sem komu að innleiðingunni í byrjun voru Nýherji 

og erlendir ráðgjafar. Það samstarf gekk ekki upp og var þá leitað til nýrra 

aðila.  Vorið 2006 kom fyrirtækið TCS inn í innleiðinguna og eru þeir enn að 

störfum. Samvinna milli verktaka og starfsmanna Eimskips hefur verið bæði 

góð og slæm, verkefnastjórnunin var í hendi Nýherja í byrjun og brást hún 

algjörlega en það var almennt ágætt persónulegt samband á milli aðila. Þannig 

að verkefnastjórnunin var breytt út frá þeirri sýn sem var lagt upp með í 

byrjun.  Í upphafi var lagt upp með að innan Eimskips yrði verkefnastýring á 

þátttöku starfsmanna Eimskips en verkefnastýringin yrði á hendi Nýherja.  

Þessu var breytt þannig að allt var á hendi Eimskips. Árni sagði að það hefði 

verið gott ef verkenastýringin hefði komið bæði frá upplýsingatæknideildinni 

og áætlanasiglingahópnum þar sem oft urðu árekstrar á milli þeirra deilda um 

hver ætti að gera hvað. Fjöldi sem kom að innleiðingu verkefnisins skiptist 
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jafnt á milli Eimskips og verktaka, eða 30 manns frá Eimskip og 30 manns 

sem voru verktakar og hefur það staðist áætlun. Af þeim voru 1/5 stjórnendur 

og 4/5 almennir starfsmenn. Hlutverk stjórnenda sem innleiðingin hafði áhrif á 

hefðu átt að gera sér grein fyrir sínu hlutverki. Forstjóri auk 

framkvæmdastjórnar var ljóst að þeir báru ábyrgð á að ná fram hagræðingu af 

innleiðingunni.  Hvort það hafi svo verið raunin er allt annað.  Mikið var lagt 

uppúr því að forstöðumenn og deildarstjórar myndu koma sér vel inn í  

tölvukerfið til að geta sinnt starfsmönnum sínum þegar innleiðing hófst. 

Starfsmenn 

Í þessum hluta viðtalsins var farið að ræða um innleiðinguna á SAP í 

áætlunarsiglingunum. 

Árni taldi að starfsmenn hafi í langflestum tilfellum gert sér grein fyrir 

þörfinni á að innleiða nýtt kerfi. Varðandi tímasetninguna á innleiðingunni 

06.06.06. taldi hann að ekki væri hægt að bíða mikið lengur þar sem hún var 

komin vel á eftir áætlun. Hann taldi að ekki væri slæmt að innleiða að sumri til 

upp á álag í útflutningi að gera. Einnig voru margir sumarstarfsmenn ráðnir inn 

en það var ekki vant eldri kerfunum svo að það ætti ekki að koma að sök.  En 

tímapunkturinn var slæmur uppá að það að það voru of margir af 

lykilstarfsmönnunum í fríi í júlí og ágúst.  

Höfundur fór næst í að spyrja hvernig staðið hafi verið að kennslu.  Með 

kennsluna hafði hann að segja að kennsluefni, sjálfsnám og námskeið hófst um 

tveimur mánuðum áður en innleiðingin hófst. Á námskeiðunum var kerfið 

prófað og raundæmi sett upp.  Í SAP hugbúnaðarkerfinu er hjálpartakki með 

sjálfsnámi. Hann er ekki mikið notaður þar sem það tekur of langan tíma að 

fara í gegn. Hann sagði að mistök hefðu verið gerð í byrjun í kennslunni á þá 

leið að starfsmenn voru ekki látnir taka próf eftir námskeiðið. En ári seinni var 

gerð tilraun á því og var starfsfólk ekki ánægt með það.  Ef notast hefði verið 

við próf hefði verið betra að fylgjast með hvað starfsmanni vantaði uppá og 

einnig hvort kennslan hafi verið að skila sér. Upplýsingatæknideildin sér um 

að viðhalda kennslugögnum til starfsmanna. Höfundur kom næst að því hvort 

sýnilegar viðurkenningar eða verðlaun til starfsmanna þegar skammtímasigrar 

áttu sér stað höfðu verið veitt og taldi hann svo ekki vera, en 

upplýsingatæknideild hélt uppá ákveðna áfanga með ýmsum hætti. 
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Mat 

Mat á því hvernig  hefur gengið með innleiðinguna þá má segja að ef horft er á 

hvernig gengið hefur að tengja SAP við önnur kerfi sem eru í gangi hjá félginu 

þá  hefur það gengið misjafnlega.  Í dag eru um 70 tengingar og flestar vegna 

þess að ennþá eru gömlu kerfin í notkun.  Hann telur samt að það hafi gengið 

vel miðað við flækjustigið en það hefði mátt einfalda og gera ýmsar tengingar 

betur. Verkið hefur ekki verið innan tímamarka en það var áætlað eftir að það 

var farið í gang að vera búnir með innleiðinguna erlendis fyrir sumarið 2007 

en síðasta skrifstofan er að klárast núna.  Haustið 2007 var sett upp ný áætlun 

sem hefur haldist.  Það sem olli helst töfunum var að kerfið var ekki tilbúið og 

var lagt kapp á að ná fyrstu innleiðingunni í lag sem var hér innanlands áður en 

haldið var erlendis með innleiðinguna. Einnig var breytingasjórnuninni 

ábatavant. Varðandi kostanaðaráætlun þá fór fyrsti áfanginn rúmum 20% fram 

yfir áætlun.  Með viðbrögð starfmanna við innleiðingunni þá fannst honum 

hún vera misjöfn. Hann sagði að gamla kerfið sem var fyrir hafi verið versta 

kerfi sem hægt var að hugsa sér fyrir innleiðinguna en breyttist í heilagt kerfi 

stuttu síðar.  Öll vandamál gleymdust og við það myndaðist ákveðin tregða á 

móti breytingum.  Kerfið var líka mjög hrátt í byrjun og því var mjög auðvelt 

að skjóta það niður.  Ef horft er á hvernig heildarinnleiðingin á SAP tókst þá 

fer það eftir því hvaða kerfi er um að ræða. Ef á heildina er litið þá telur hann 

að það hafi gengið mjög vel en ef einungis er horft á áætlunarsiglingakerfið þá 

hefur hún ekki tekist mjög vel í heildina.  Ekki hefur náðst að virkja 

stjórnendur til að nýta sér kerfið til hagræðingar auk þess hefur gengið allt of 

hægt að klára innleiðinguna sem aftur á móti hefur valdið því að nýjungar hafa 

ekki verið innleiddar.  Auk þess eru enn barnasjúkdómar í kerfinu sem veldur 

því að traust á kerfinu er takmarkað.  Ein stór mistök voru síðan gerð við að 

virkja ekki fyrr skýrslur í kerfinu og var sú vinna mjög ómarkviss þannig að 

kannski fyrst núna er farið að sjá stórnendaupplýsingar sem hefðu átt að gerast 

mun fyrr. 

Árni fullyrðir að þessi innleiðing sé sú stærsta sem gerð hefur verið hjá 

íslensku fyrirtæki. 
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Spurningar til Nönnu H. Tómasdóttur, forstöðumaður viðskiptaþróunar 

• Var útbúin handbók? 

• Er henni haldið við? 

• Hver á að halda henni við? 

• Hver var breytingastjóri? 

• Hvernig var samvinna á milli ferlastjóra og breytingastjóra? 

• Hvenær komst þú að innleiðingunni sem ferlastjóri? 

• Tóku almennir starfsmenn þátt í ferlamótuninni í byrjun? 

• En þaegar líða fór á verkefnið? 

• Var frammistaða ferilsins sýnileg starfsfólkinu? 

• Voru ferlarnir teiknaðir með starfsfólki? 

• Var kynning og fræðsla á þeim breytingum sem verið var að innleiða? 

• Þegar unnið er að ferlinum er þá eldri ferill hafður til hliðsjónar? 

• Veitti stjórn fyrirtækisins fulla stuðning við verkið? 

 

Úr spurningablaðinu sem Árni Rafn fékk líka  

• Fannst þér stjórnendur gera sér grein fyrir hversu verkefnið var stórt í byrjun? 

• Hvernig nýttust kennsluaðferðir? 

• Hvaða deild ber ábyrgð fyrir að viðhalda kennslugögnum? 

• Hvaða deild er ábyrg fyrir nýjungum í kerfinu þ.e. að koma þeim á framfæri? 

• Hvernig hefur samvinna verið á milli verktaka og starfsmanna Eimskips? 

• Telur þú að stjórnendur Eimskips sem innleiðingin hafði áhrif á hafi gert sér 

grein fyrir sínu hlutverki í innleiðingunni? 

• Voru sýnilegar viðurkenningar eða verðlaun til starfsmanna þegar 

skammtímasigrar áttu sér stað? 

 
 

Nanna Herborg Tómasdóttir  forstöðumaður viðskiptaþróunar 

Nanna Herborg var ferlastjóri Eimskips við innleiðingu og vildi höfundur fá 

svör hennar vegna spurninga er varða ferlastjórnun sem notuð var við 

innleiðinguna. .  
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Var útbúin handbók? 
Farið var yfir og stillt upp greiningu á allri þjónustu Eimskips og  kerfisferlum 

til að styðja við þjónustuna og út frá því stillt upp þjálfunarplani fyrir 

starfsmenn sem voru þátttakendur í innleiðingu hverju sinni.  Það var tekin 

ákvörðun um það í upphafi að einungis yrði um eina sameiginlega rafræna 

handbók að ræða, handbókin er á ensku og starfsmenn hafa aðgang að henni í 

gegnum hlekk inni í SAP vinnuumhverfinu.  Það er flókið að halda við efni 

sem er stöðugt verið að vinna með og þróa áfram og því var ákveðið að prenta 

ekki út handbók handa starfsmönnum heldur hafa aðgengi að rafrænni 

handbók þar sem hver og einn væri ábyrgur fyrir að prenta út leiðbeiningar ef 

það hentaði starfsmönnum betur.  Það er hefð fyrir útprentuðum leiðbeiningum 

og handbókum auk kennslu “maður á mann” hjá Eimskip þannig að töluverð 

gagnrýni hefur komið á þá ákvörðun að vera einungis með rafræna handbók 

fyrir þjálfunarefni. 

 

Er henni haldið við? 

Kennsluefnið er í dag allt uppfært, og mikið af viðbótum hefur verið unnið við 

upphaflega handbók.  Nú er unnið að því að búa til leit á allt kennsluefni sem 

til er sem mun einfalda aðgengi og leit í rafrænni handbók mikið. 

 

Hver á að halda henni við? 

Þar til í janúar 2008 hefur það hlutverk að uppfæra handbók kennsluefnis 

vegna innleiðingar á SAP að mestu legið hjá upplýsingatæknideild enda hefur 

mesta þekking á kerfisferlum legið þar.  Í dag er þetta hlutverk þó farið að 

skiptast á milli upplýsingatæknideildar og starfsfólks í inn- og 

útflutningsdeildum á Íslandi og er það vel. 

 

Hver var breytingastjóri 

Í upphafi var eiginlegur breytingastjóri fyrir þetta stóra verkefni í raun ekki 

skilgreindur þ.e. enginn einn starfsmaður sem bar titilinn  breytingastjóri né 

hafði nokkur einn starfsmaður skilgreint hlutverk breytingastjóra.  

“Breytingastjórnun  varð stór hluti af starfi mínu sem ferlastjóri þar sem ég 

hafði góða þekkingu á fyrirtækinu. Þjónustu þess, vinnuferlum og 
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vinnureglum.  Ég tók mikinn þátt í þarfagreiningunni, vann mikið við að draga 

fram ferla fyrirtækisins og ákvarðanir með stjórnendum og starfsmönnum 

öllum. Breytingarstjórahlutverkið var einnig töluvert á borði verkefnastjóranna 

Davíðs Arnar Halldórssonar, Sigurjóns Leifssonar og Ágústar Sæmundssonar.    

Árið 2005 var ráðinn breytingastjóri inn í fyrirtækið og starfaði hjá Eimskip í 

tæpt ár.  Breytingastjóri vann mest með breytingastjórnun vegna innleiðingar á 

launakerfi og fjármálakerfi en kom einnig töluvert að vinnu með teyminu sem 

vann að innleiðingu á OTC lausninni” 

 

Hvernig var samvinna á milli ferlastjóra og breytingastjóra 

Samvinna ferlastjóra og breytingastjóra var góð og vinna þeirra samræmd 

þetta tæpa ár sem breytingastjórinn var við störf. Samvinna og sýn á 

framþróun innleiðingarinnar og breytinganna var sameiginleg.  

 

Hvenær komst þú að innleiðingunni sem ferlastjóri 

Ég hafði skilgreint hlutverk ferlastjóra frá upphafi vinnu við innleiðingu á 

OTC lausninni þ.e. frá því í júlí 2004.   

 

Tóku almennir starfsmenn þátt í ferlamótuninni í byrjun? 

Starfsmenn og stjórnendur komu að upplýsingagjöf um vinnuferla og 

vinnureglur fyrirtækisins auk ákvarðanatöku og tóku upp að vissu marki þátt í 

mótun kerfisferla.  Það vantaði hinsvegar töluvert upp á aðkomu, skilning og 

áhuga viðskiptahliðarinnar að verkefninu og erfiðlega gekk til langs tíma að 

brúa bilið á milli upplýsingatæknihliðar og viðskiptahliðar fyrirtækisins sem er 

þekktur vandi við innleiðingar á upplýsingatæknikerfum. 

 

En þegar líða fór á verkefnið? 

Þátttaka viðskiptahliðarinnar þ.e. bæði stjórnenda og starfmanna hefur 

einungis aukist og í dag er mikið mun einfaldara að brúa bilið á milli 

upplýsingatæknihliðar og viðskiptahliðar fyrirtækisins og tilfinningin fyrir 

einni sterkri liðsheild er sterk þar sem allir stefna markvisst að sama takmarki 

þ.e. árangursríkri innleiðingu og góðri upplýsingatæknilausn Eimskips. 
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Var frammistaða ferilsins sýnileg starfsfólkinu 

Telur að það hafi staðið innleiðingunni fyrir þrifum hve lakt upplýsingaflæðið 

var vegna framþróunar og innleiðingar nýrrar kerfislausnar og þeirra breytinga 

sem fylgir því með nýjum og breyttum vinnuferlum, vinnureglum og nýju 

vinnuumhverfi.  Það var enginn einn starfsmaður né teymi sem hafði þetta 

hlutverk skilgreint heldur var upplýsingaflæði til stjórnenda frá stafsmönnum 

upplýsingatæknideildar til stjórnenda á viðskiptahlið, þetta uppslýsingaflæði 

var þá heldur ekki nægilega mikið að mínu mati m.v. stærðargráðu 

innleiðingarinnar og breytinganna sem hún hefur í för með sér fyrir fyrirtækið.  

“Frammistaða og framþróun ferilisins var því ekki nægilega sýnileg starfsfólki 

því miður”.  

 

Voru ferlarnir teiknaðir með starfsfólki  

Stuttu eftir að við hófum undirbúning innleiðingarinnar var ákveðið að Nýherji 

mundi annast ferlateikningu sem var eftir á að hyggja afar röng ákvörðun og 

hefið einungis átt að vera mitt hlutverk.  Það var farið yfir alla ferla og flesta 

þeirra með lykilstafsmönnum og/eða stjórnendum  

 

Var kynning og fræðsla á þeim breytingum sem verið var að innleiða? 

Kynningin og fræðsla á þeim breytingum sem var verið að innleiða var ekki 

nægilega mikil og skilningur starfsfólks ekki nægilegur. 

 

Þegar unnið er að ferlinum er þá eldri ferill hafður til hliðsjónar? 

“Já, þáverandi ferlar þ.e. upplýsingar um þá voru dregnar fram og nýir 

kerfisferlar hannaðir með hliðsjón af þörfunum í þeim ferlum”. 

 

Veitti stjórn fyrirtækisins fullan stuðning við verkið? 

“Já ég tel að stjórn fyrirtækisins hafi verið algjör frá upphafi, tel þó að þar hafi 

upplýsingaflæði ekki verið eins gott og það hefði getað verið þ.e. skilaboðin 

frá stjórn fyrirtækisins skiluðu sér á tímum ekki nægilega vel frá þeim í 

gegnum stjórnendur og áfram til starfsmanna”. 
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Fannst þér stjórnendur gera sér grein fyrir hversu verkefnið var stórt í 

byrjun 

“Nei mér fannst ekki nægilegur skilningur á því hve gríðarlega umfangsmikil 

innleiðingin var fyrir fyrirtækið og hversu mikil vinnu lægi í því fyrir alla 

starfsmenn að innleiða nýtt vinnuumhverfi fyrir OTC ferli okkar”. 

 

Hvernig nýttust kennsluaðferðir 

Það er hefð fyrir því hjá Eimskip að vera með útgefið efni á pappír og 

starfsfólk hefur gjarnan getað haft mikinn aðgang að “maður á mann kennslu”.  

Það var ekki lagt upp með þessar forsendur við innleiðinguna heldur var 

kennsluefni rafræn handbók þar sem fólk þurfti sjálft að leita að upplýsingum 

um hvernig aðgerðir eru framkvæmdar að loknum námsskeiðum, loks var farið 

fram á sjálfsþjálfun fólks.  Það var töluverð mótstaða við alla þessa þætti þ.e. 

þessar nýju og breyttu aðferðafræði við þjálfun hjá Eimskip.  “Ég tel þetta þó 

bestu leiðina við að kenna á nýtt upplýsingatæknikerfi þ.e. að leiðin til að læra 

sé að rannsaka og nema hlutina sjálfur og prófa sig áfram en get þó ekki að 

sama skapi sagt að þessi nýja aðferðafræði hafði nýst nægilega vel til að þjálfa 

starfsfólk okkar því miður”.   

 

Hvaða deild er ábyrg fyrir nýjungum í kerfinu þ.e. að koma þeim á 

framfæri? 

Fram til þessa hefur meginþungi þessarar vinnu verið hjá upplýsingatæknideild 

en í dag er orðin meiri samvinna upplýsingatæknideildar og viðskiptahliðar 

sem teymis að koma nýjungum á framfæri. Þetta er mikilvægur þáttur í 

framþróun vinnuumhvefis fyrirtækisins og þarf að fá markvissari og þyngri 

árherslu en er til staðar í dag. 

 

Hvernig hefur samvinna verið á milli verktaka og starfsmanna Eimskips? 

Samvinnan einkennist af miklum vilja og áhuga á að ná framþróun á lausninni 

og leysa vandamál sem upp hafa komið fyrir og eftir innleiðingu.  Það er afar 

krefjandi að vinna að margslunginni kerfislausn eins og  innleiðingunni sem 

verið er að ljúka við núna. Engin endastöð er í þeirri vinnu heldur stöðug leit i  

enduskoðun og hönnun.  “Menn eru að sjálfsögðu ekki alltaf á eitt sáttir í slíku 
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vinnuferli en við erum góð í að leysa mál enda hugsum við í lausnum og erum 

alþjóðlegt fyrirtæki sem getur séð hlutina frá öllum hliðum þarfa og menningar 

og það hefur fleytt okkur í gegnum þessa stóru innleiðingu”. 

 

Telur þú að stjórnendur Eimskips sem innleiðingin hafði áhrif á hafi gert 

sér grein fyrir sínu hlutverki í innleiðingunni? 

“Upp að ákveðnu marki tel ég já að sjálfsögðu að þeir hafi áttað sig á því en 

eins og ég hef áður sagt þá tel ég að þeir hafi ekki áttað sig nægilega vel á 

þeirri stærðargráðu sem innleiðingin er og því flækjustigi og álagi sem henni 

fylgir og þ.a.l. ekki nægilega vel skilið ferlið né þá um leið sértaklega stærð og 

mikilvægi hlutverks síns”. 

 

Voru sýnilegar viðurkenningar eða verðlaun til starfsmanna þegar 

skammtímasigrar áttu sér stað? 

Fyrri hluta innleiðingarinnar voru viðurkenningar annaðhvort til einstaklinga 

eða smærri hópa sem komu að vinnu hverju sinni.  Í framvindu 

innleiðingarinnar var viðurkenningum ekki sinnt því miður sem er þó 

aðferðafræði og gegnir mikilvægu hlutverki til að styrkja rétta og endurtekna 

góða og rétta hegðun. 
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Viðauki 2. Spurningkönnun 
 

Könnun vegna lokaverkefnis sem unnið er í fjarnámi við Háskólann á Akureyri  
 
 
Ábyrgðarmaður þessarar könnunar er aa@eimskip.is 

Innleiðing á SAP í áætlanasiglingakerfi 

Þessi könnun er eingöngu ætluð þeim sem unnið hafa í SAP-kerfinu frá byrjun innleiðingar.  

Ágæti notandi, fylla þarf út könnunina í einni lotu og best er að ljúka við hana sem fyrst.   
Ekki ætti að þurfa lengri tíma en 3-5 mínútur til að svara spurningunum.  Vinsamlega hakið í viðeigandi reiti og 
ef það er eitthvað nánar sem þarf að komast á framfæri, þá er það í lokin.  

Með fyrirfram þökk og gangi þér vel.  

 Arndís Aradóttir  

 

  Athugið:  Aðeins er hægt að svara þessari könnun einu sinni  

 

 
 Sýnileg spurning Falin spurning Sýnileg textablokk Falin textablokk  

            

   
  

1. Kyn 

Kona  

Karl  

 

            

   
  

2. Hversu lengi hefur þú unnið hjá Eimskip? 

2-5 ár  

5-10 ár  

10 ár eða meira  
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3. Gerðir þú þér grein fyrir þörfinni á að innleiða nýtt kerfi? 

Já  

Nei  

 

            

   
  

3. a) Ef já, hver fannst þér vera helsta þörfin?  

 
 

            

   
  

3. b) Ef nei, gerir þú þér núna grein fyrir þörfinni sem var fyrir nýju tölvukerfi ?  

 
 

            

   
  

4. Fannst þér tímasetning á fyrstu innleiðingu 06.06.06 vera tímabær? 

Já  

Nei  

 

            

   
  

4. a) Ef nei, hvers vegna  
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5. Varst þú að vinna í hóp í undirbúningi fyrir innleiðinguna, sem sá um að koma upplýsingum á framfæri bæði til 
þeirra sem stjórnuðu innleiðingunni og til þeirra sem innleiðingin snerti? 

Já  

Nei  

 

            

   
  

6. Hvernig fannst þér staðið að kennslu áður en innleiðing hófst? 

Mjög vel  

Vel  

Illa  

Mjög illa  

 

            

   
  

7. Hvernig fannst þér staðið að kennslu eftir að innleiðing hófst? 

Mjög vel  

Vel  

Illa  

Mjög illa  

 

            

   
  

8. Fékkstu handbók? 

Já  

Nei  

 

            

   
  

8. a) Ef já hvernig hefur hún nýst þér?  
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9. Hvert áttu að leita til að fá hjálp í kerfinu?  

 
 

            

   
  

10. Hefur þú fengið viðurkenningu eða einhverja umbun á innleiðingartímabilinu? 

Já  

Nei  

 

            

   
  

10. a) Ef já, hvað þá?  

 
 

            

   
  

11. Hvernig líkar þér að vinna í SAP? 

Mjög vel  

Vel  
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Illa  

Mjög illa  

 

            

   
  

12. Hefur aukist hjá þér yfirvinna eftir innleiðinguna? 

Já  

Nei  

 

            

   
  

12. a) Ef já, hversu margar klukkustundir að meðaltali á VIKU, telur þú að yfirvinna hafi aukist hjá þér? 

1-3 klst.  

3-5 klst.  

5-7 klst.  

Meira en 7 klst.  

 

            

   
  

13. Hvernig fannst þér í heildina til takast með innleiðinguna? 

Mjög vel  

Vel  

Illa  

Mjög illa  

 

            

   
  

14. Er annað sem þú vilt koma á framfæri?  
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