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Þekkingarstjórnun hjá íslenskum 
hugbúnaðarhúsum 

Sævar Helgason 
Eðvald Möller 

Þekkingarverðmæti eru óáþreifanlegar eignir og óefnisleg verðmæti fyrirtækja og er þá 
átt við önnur verðmæti en tæki, vélar og byggingar sem gerð eru skil í fjárhagsbókhaldi 
þeirra. Þekkingarverðmætum er skipt í þrjá flokka: Mannauð sem eru starfsmenn fyrir-
tækisins, skipulagsauð, þ.e. á hvern hátt þeir framkvæma störf sín, og viðskiptaauð, þ.e. 
á hvern hátt samskiptum þeirra er háttað hvern við annan og hagsmunaaðila, birgja og 
viðskiptavini. Þekkingarstjórnun er það ferli sem miðar að því að þoka þekkingu upp á 
yfirborðið og gera hana aðgengilega fyrir fyrirtækið og starfsmenn þess.  

Meginmarkmið þessarar greinar er að kynna niðurstöður rannsóknar þar sem 
kannað var að hvort íslensk hugbúnaðarhús eru að nýta sér þekkingarstjórnun til að 
fanga og dreifa þekkingu. Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Eru 
hugbúnaðarhús með skipulögðum hætti að nýta sér þekkingarstjórnun við hug-
búnaðargerð?  

 
Rannsóknaraðferðir og upplýsingaöflun 

Til að svara rannsóknarspurningunni var valin eigindleg rannsóknaraðferð en þær 
þykja hæfa vel þegar rannsakandi leitast við að skilja hvernig þátttakendur upplifa og 
skynja aðstæður sínar í stað þess að leita eftir beinum tölfræðilegum gögnum. Eigind-
legar rannsóknaraðferðir skilar lýsandi gögnum, eigin orðum og hegðun þess sem við 
var rætt. Rannsóknaraðferðin byggist á því að reyna að setja sig inn í umhverfi, hugar-
heim og þær tilfinningar einstaklingsins sem rætt er við og reyna að skilja hvernig hann 
upplifir þann veruleika sem hann lýsir sem réttast. Reynt er að fá innsýn í vinnulag 
þátttakenda sem svo er hægt að yfirfæra á stærri hóp. Forspárgildi eða alhæfing er því 
ekki áhersluatriði í eigindlegum rannsóknum, aftur á móti er rík áhersla lögð á réttmæti, 
áreiðanleika og hlutlægni rannsakandans (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjáns-
son, 2003). Gephart (2004) bendir á að bæði þurfi gagnaöflun og gagnagreiningu við 
eigindlega rannsókn en Strauss og Corbin (1998) segja að það þurfi að skiptast á í 
ferlinu, á milli gagnaöflunar og gagnagreiningar.  
Þátttakendur voru valdir með svokölluðu markvissu úrtaki en þá eru viðmælendur 

sérstaklega valdir í samræmi við það hvert rannsóknarefnið er (Esterberg, 2002). 
Leitað var til stjórnenda hjá stærri hugbúnaðarhúsum á Reykjavíkursvæðinu vorið 
2013. Tekin voru sex klukkustundar löng viðtöl við sex aðila sem hafa mikla þekkingu 
á þekkingarstjórnun, ýmist stjórnendur eða verkefnastjóra sem stýra eða halda utan 
um það hvernig og að hve miklu leyti þekkingarstjórnun er háttað hjá fyrirtækinu. Með 
þessari aðferð töldu höfundar mestar líkur á að velja þá aðila sem helst hefðu hags-
muna að gæta og mesta þekkingu á viðfangsefninu.  

Þekkingarstjórnun 

Þekkingarstjórnun (knowledge management) er það ferli sem hjálpar fyrirtækjum að þoka 
þekkingu upp á yfirborðið og gera hana aðgengilega fyrir fyrirtækið og starfsmenn 
þess (Jashapara, 2004). Samkvæmt Davenport og Pursak (1998) miðast það við að ná í 
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þær upplýsingar sem skipulagsheildin býr þegar yfir, með góðu upplýsingakerfi, 
breytingastjórnun innan skipulagsheildarinnar og mannauðsstjórnun. 

Samkvæmt skilgreiningu Jashapara (2004) er þekkingarstjórnun brotin niður í fimm 
þætti, þ.e. að uppgötva, skapa, meta, miðla og nýta þekkingu (sjá mynd 1). 

 Mikilvægt er að starfsmenn fyrirtækisins geri sér 
grein fyrir því yfir hvaða þekkingu skipulagsheildin 
býr, hvort um er að ræða gögn, upplýsingar, þekk-
ingu, visku eða sannleika. Gögn eru þekktar stað-
reyndir af öllu tagi eða einhverjir hlutir sem eru 
notaðir sem grunnur til þess að mynda eða draga 
ályktanir. Upplýsingar eru unnin gögn, einhvers 
konar gögn sem búið er að vinna í og raða upp á 
kerfisbundinn hátt. Þekking er í huga þess sem skilur, 
skilningurinn byggist á upplýsingum en með þeim er 
hægt að bregðast við og taka ákvarðanir. Hæfileikinn 
til að bregðast við á hagnýtan hátt þegar mikið liggur 
við kallast viska. Um sannleika er alltaf erfitt að al-
hæfa og hann gefur í skyn að aðeins sé hægt að skilja 
eitthvað á einn veg. 

Svæðið þar sem þekkingu er miðlað, hún samþætt, mynduð og hagnýtt er kallað ba 
á japönsku (Nonaka, 1994; Nonaka og Konno, 1998; Nonaka, Toyama og Konno, 
2000; Senoo, Magnier-Watanabe og Salmador, 2007). Svæðið eða rýmið ba (Mynd 2; 
Nonaka og Konno, 1998) getur því ýmist verið raunverulegur staður, rafrænt svæði 
eða huglægt rými (Nonaka og Konno, 1998). Svæðið ba er skilgreint samkvæmt 
Nonaka (1994) sem sameiginlegt andlegt rými þar sem kvikur skilningur myndast fyrir 
tilfinningu, merkingu og hæfni. Samkvæmt Nonaka og Konno (1998) þarf að miðla 
þekkingu einstaklinganna, endurskapa hana og styrkja með samvirkni við aðra til að 
þekking skapist innan skipulagsheildar, og til að skipulagsheildin geti stýrt ferli 
þekkingarmyndunar þarf hún að skapa og stýra rýminu ba.  

Í þekkingarstjórnun er gjarnan talað um að þekking sé annars vegar leynd og hins 
vegar ljós. Ba er sá staður þar sem þekking verður til, henni miðlað, hún samþætt og 
hagnýtt.  

Leynd þekking er þekking sem er óskráð og er 
dulin eða leynd innra með einstaklingum, þekking 
sem erfitt er að útskýra og miðla til annarra með 
beinni skráningu eða almennri miðlun á upplýs-
ingum (Jashapara, 2004). Nonaka (1994) bendir á að 
leynd þekking sé ekki auðskýrð og að hún leynist í 
reynslu, verkþekkingu og miðlun milli einstaklinga 
sem erfitt er að skrá. Leynd þekking er hæfni eða 
skilningur sem er óljós og erfitt að festa hendur á 
eða þróa með upplýsingamiðlun og reynslu. Henni 
sé þó hægt að miðla með samræðum og samveru. 
Blumentitt og Johnston (1999) lýstu leyndri þekk-
ingu á þann veg að hún væri þekking sem aðeins 
væri hægt að geyma í huga einstaklingsins en upplýsingar væri hægt að finna og geyma 
í bókum og á rafrænu formi.  

Jashapara (2004) bendir á að fræðimenn séu ekki á eitt sáttir um það hvort leynd og 
ljós þekking séu í raun aðskilin hugtök eða samfelld. Polanyi (1967) telur að hugtökin 
séu samfelld en Nonaka og Takeuchi (1995) líta hins vegar á leynda og ljósa þekkingu 
sem tvö aðskilin hugtök. Hér á eftir er hugmyndafræði Nonaka um þekkingarstjórnun 
skýrð nánar.  

Mynd 1. Hringrás 
þekkingarstjórnunar 

Mynd 2. Ba og leynd og ljós 
þekking. (Nonaka og Konno, 
1998) 
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Ljós þekking er hins vegar mun aðgengilegri því að hana er hægt á kerfisbundinn 
hátt að skrásetja og miðla, t.d. með bókum, leiðbeiningum, gagnagrunnum og skjölum. 
Hægt er að halda utan um ljósa þekkingu með skráningu og skýra út fyrir öðrum sem 
síðan geta nýtt sér þá þekkingu. Ljós þekking hefur lengi verið nýtt við kennslu og 
miðlun ýmissa fræða og stjórnendur fyrirtækja hafa notað hana sem stjórntæki fyrir 
þekkingarstjórnun. Í því sambandi bendir Jashapara (2004) á þekkingarskrár, 
þekkingarnet og innra net tengt gagnagrunnum til að miðla þekkingu fyrirtækisins í og 
með upplýsinga- og hópvinnutækni. Pan og Scarborough (1999) segja að ljósri 
þekkingu sé hægt að miðla formlega og á auðveldan hátt milli einstaklinga og að hluti 
þeirrar ljósu þekkingar sem sé innan fyrirtækja sé kerfislægur og því auðvelt að miðla 
með skilgreindum verklagsreglum eða með gögnum.  

Eigindleg könnun á þekkingarstjórnun sem gerð var á Nýja-Sjálandi (Bhardwaj og 
Monin, 2006) sýndi að helsta áhyggjuefni stjórnenda í hraðvaxta fyrirtækjum var 
einmitt hin leynda þekking starfsfólks, en könnunin sýndi að minni fyrirtæki eru mun 
oftar háð nokkrum einstaklingum sem einangra og halda stórum hluta af þekkingu 
þess hjá sér. Könnunin sýndi einnig að fyrirtækin eru berskjölduð fyrir þessari hættu 
og ekki auðvelt fyrir þau að koma í veg fyrir hana en Bhardwaj og Monin bentu á að 
mikilvægt væri fyrir fyrirtæki að hafa skýr ferli fyrir þekkingarsköpun og að stjórn-
endur styðji þekkingarsköpun ásamt því að fanga og nýta hana.  

Skilgreining Sveiby (1997) á þekkingarstjórnun í nýsköpunarfyrirtækjum er sú að 
hún sé það að virkja óefnislegar eignir til verðmætasköpunar. Slíkt sjónarmið er gott 
innlegg í þessa rannsókn um beitingu á þekkingarstjórnun í hugbúnaðarhúsum. 
Þekkingarstjórnun er hin daglega stjórnun á þekkingarverðmætum og þau eru mynduð 
af mannauði, skipulagsauði og tengslaauði. Við nýtingu og stjórnun á þessum þremur 
auðlindum ber að hugsa um gæðin og hve skjótt er hægt að bregðast við breyttum 
aðstæðum svo og aðlögunarhæfni við breyttu umhverfi (Ásta Þorleifsdóttir og Eggert 
Claessen, 2006). Þekkingarstjórnun þarf að skoða með tilliti til annarra sviða, og í því 
sambandi benda Sveiby (1997) og Nonaka og Takeuchi (1995) á samhengi milli 
þekkingarstjórnunar og stefnumótunar. Beijerse (2000), O’Dell og Grayson (1998), 
Nonaka og Takeuchi (1995) og Sveiby (1997) benda á samhengi milli þekkingar-
stjórnunar og nýsköpunar og þá benda O’Dell og Grayson (1998) og Beijerse (2000) á 
samhengi milli þekkingarstjórnunar og skipulags, menningar og kerfisstjórnunar.  

Fræðimenn sem fjalla um þekkingarstjórnun gera greinilegan mun á upplýsingum, 
gögnum og þekkingu, hvort sem um er að ræða leynda eða ljósa þekkingu (Awad og 
Ghaziri, 2001; Nonaka og Takeuchi, 1995; Wiig, 2004). Flestir frumkvöðlanna á sviði 
þekkingarstjórnunar eru með sína eigin skilgreiningu á ljósri eða leyndri þekkingu; það 
á við um Jasphara (2004), Davenport og Prusak (1998), Nonaka (1994), Drucker (1999) 
og Wiig (1997), en Faucher, Everett og Lawson (2008) setja saman sínar skilgreiningar 
um gögn, upplýsingar og þekkingu:  

Gögn: Skilgreint sem hrágögn eða gögn sem eru óunnin að öllu leyti og birta raun-
verulegar niðurstöður á gögnum. Dæmi um gögn er t.d. einstök hitamæling hjá veður-
stöð.  

Upplýsingar: Gögn sem hafa verið unnin á þann hátt að þau fái merkingu, t.d. 
meðalhiti sem er unninn út frá samantekt á hitamælingum.  
Þekking: Skilgreint sem upplýsingar sem unnar eru á merkingarbæran hátt, t.d. 

þekking til að meta gildi meðalhita út frá hitamælingunum og að sjá frávik og fleira út 
frá þeim upplýsingum sem fyrir liggja.  

Faucher o.fl. (2008) og Jasphara (2004) benda á að gögn, upplýsingar og þekking 
séu ólík hugtök sem ekki megi blanda saman. Þetta þrennt, ásamt hugtakinu visku, er 
grunnurinn að þekkingarpýramídanum (sjá mynd 3). Eitt af aðalmarkmiðun 
þekkingarstjórnunar er að bæta frammistöðu fyrirtækja. Fundist hefur jákvæð fylgni á 
milli þess að stjórna þekkingarverðmætum fyrirtækja sérstaklega og aukins sam-
keppnis-forskots.  
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Með orðinu þekkingarverðmæti (intellectual capi-
tal) er verið að vísa til óáþreifanlegra eigna og 
óefnislegra verðmæta; helst er þá átt við önnur 
verðmæti en tæki, vélar og byggingar sem gerð eru 
skil í fjárhagsbókhaldi fyrirtækja. Þegar mæla á þá 
þætti sem eru mikilvægir árangri fyrirtækisins eru 
þeir fjárhagslegu ekki nægilegir. En það er erfitt 
að mæla. Til að koma höndum yfir og greina þessi 
verðmæti og virði þeirra er ýmsum aðferðum beitt. 
Með því að reyna að skrásetja og mæla þekkingu 
og árangur henni tengdri er auðveldara að fá yfirlit 
yfir þessi óáþreifanlegu verðmæti og með því er 
reynt að auðvelda hvers kyns þekkingarstjórnun.  

Sem dæmi um kerfi til mælingar og skrásetningar á þekkingarverðmætum má nefna 
stefnumiðað árangursmat Kaplans og Norton (Jashapara 2004). Einnig árangurslíkan 
Evrópsku gæðaverðlaunanna (European Foundation of Quality Measurement, EFQM) 
en Íslensku gæðaverðlaunin eru byggð á þessu sama kerfi (Stjórnvísi, e.d.). Fjárhags-
legir þættir eru í minnihluta í árangursflokkum EFQM. Í vinnu með líkanið er lögð 
mikil áhersla á þátttöku starfsmanna og hvaða lærdóm þeir draga af því að vinna með 
styrkleika og veikleika eigin ferla og starfsemi. Grund-
völlur árangurs er talinn stöðugt sjálfsmat, endurbætur 
og þekking á þeim ferlum.  

Eins og sjá má á Mynd 4 skiptir Petrash (1996) 
þekkingarverðmætum í þrennt: mannauð, skipulagsauð 
og viðskiptaauð (Jashapara, 2004).  

Í mannauðinum (human capital) liggur frumkvæðið, í 
viðskiptaauðinum (customer capital) er verðmæta-
sköpunin, og sá hluti þekkingarverðmæta sem felst í 
skipulagi og kerfum fyrirtækisins er skipulagsauðurinn 
(organisational capital). Virði skapast á mótum þessara 
vídda, þ.e.a.s. hvernig tengslin eru nýtt og þróuð milli 
þeirra og stefnu fyrirtækis sem hægt er að nota til að 
bæta framleiðni og samkeppnisstöðu fyrirtækisins.  

Skipulagsauðurinn tekur til áþreifanlegri þátta og má í því samhengi nefna þætti 
eins og virðiskeðjuna og þá hluti sem verða eftir í fyrirtækinu þegar starfsfólkið fer 
heim. Þegar kemur að mannauðinum er verið að vísa til þess sem fer heim með starfs-
mönnum þegar vinnudegi lýkur. Þá er átt við þætti eins og persónulega þekkingu 
þeirra, samskipti við aðila utan vinnustaðar, kunnáttu þeirra og hæfni (Jashapara, 2004). 
Viðskiptaauðurinn er svo aftur á móti öll önnur ytri tengsl fyrirtækisins, svo sem tengsl 
við samstarfsaðila, viðskiptavini og birgja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  

Mynd 5 sýnir líkan Sullivans um þekkingarverð-
mæti en hann byggir það aðallega á mannauðnum. 
Mannauður er skilgreindur sem færni starfsfólksins, 
undirverktaka og birgja við að leysa vandamál við-
skiptavinanna. Sullivan gerir ráð fyrir að skipulags-
auður eins og tölvur, upplýsingakerfi og byggingar 
styðji við mannauðinn (Jashapara, 2004).  

Verklagsreglur, skráð ferli og kerfi eru þekkingar-
legar eignir (intellectual assets) skapaðar af reynslu, færni 
og þekkingu starfsmanna, mannauðsins. Líkur eru á að 
góð stjórnun mannauðsins leiði til aukinna þekkingar-
eigna og réttinda á hugverkum (intellectual property) sem 

Mynd 3. Hefðbundinn 
þekkingar-pýramídi (Awad og 
Ghaziri, 2001) 

Mynd 4. Tengsl vídda 
óáþreifanlegra verðmæta 
fyrirtækja. (Petrash, 1996) 

Mynd 5. Þekkingarverðmæti 
byggjast  aðallega á mannauði 
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eru ein fárra birtingarmynda þekkingarverðmæta sem eiga möguleika á að rata í 
bókhald fyrirtækja.  

Til eru mörg og margvísleg líkön sem greina þekkingar-
verðmæti en grundvöllur þeirra allra eru starfsmenn fyrir-
tækisins (fólk), hvernig þeir framkvæma störf sín (ferli) og 
hvernig þeir eiga samskipti hver við annan og hagsmuna-
aðila, birgja og viðskiptavini (tengsl) (Mynd 6).  

Aftur á móti er enginn maður eyland, maðurinn er 
félagsvera og fyrirtækið hefur einnig verið skoðað í ljósi 
þess að vera samfélag. Jashapara (2004) telur þrjár víddir 
félagsauðs (social capital) vera skipulagsvídd (structural 
dimension), tengslavídd (relational dimension) og vitsmunavídd 
(cognitive dimension). Víddirnar taka til tengsla og samskipta 
einstaklinga og tengslaneta, trausts, venja og væntinga svo 
og túlkunar og samhæfingar skoðana.  

Úrvinnsla og greining viðtala 

Farið var yfir viðtölin og þau greind eftir þemum sem eru til skoðunar í rannsókninni. 
Þessi þemu eru síðan dregin saman og túlkuð í lokakafla greinarinnar, Niðurstaða og 
umræða. 
Þau þrjú þemu sem að lokum voru dregin saman og greind eru: a) vistun þekkingar 

þar sem farið er yfir með hvaða hætti hugbúnaðarhúsin eru að fanga og vista þekkingu 
hjá sér í skrár og verkferli, b) dreifing og yfirfærsla þekkingar þar sem reynt er að draga 
fram hvernig hugbúnaðarhúsin þoka þekkingu frá einum starfsmanni til annars og c) 
þekkingarsamvera þar sem skoðað er hvernig hugbúnaðarhúsin nýta samverustundir 
starfsfólks síns til að yfirfæra þekkingu milli þess og auka traust þess hvert til annars. 

Eins kom fram hér að framan eru þessi þemu hluti af skilgreiningu Petersen og 
Poulfelt (2002) á flokkunarkerfi fyrir þekkingarstjórnun og því gagnlegt að hafa það til 
hliðsjónar þegar fræðin eru borin saman við gagnagreininguna. Farið er skipulega í 
gegnum hvert þema fyrir sig, dregin verða fram atriði þekkingarstjórnunar og borin 
saman við fræðin. Viðtölin leiddu í ljós að: 

 
• hjá öllum hugbúnaðarhúsunum bendir allt til þess að verið sé að vista 

þekkingu með skiplögðum hætti, t.d. eru þau öll að fanga þekkingu inn í 
starfslýsingar eða starfsmannahandbækur þar sem starfslýsingar voru skráðar 
og hlutverk hvers og eins lýst. Hjá nokkrum hugbúnaðarhúsum er sett inn í 
starfslýsingar menntunarkröfur fyrir viðkomandi störf. 

• mörg hugbúnaðarhúsanna eru einnig að vista hjá sér persónulega þekkingu 
starfsfólks síns, hvort sem sú þekking tengdist beinlínis starfi viðkomandi 
einstaklings eða ekki. Þetta gat verið Microsoft-menntun, prófgráður í net- og 
upplýsingatækni eða önnur menntun sem er verðmæt fyrir hugbúnaðarhúsin 
og gat gagnast þeim þótt síðar væri. Jafnframt er skráð kunnátta eða færni 
sem er algerlega óskyld kjarnastarfsemi hugbúnaðarhúsanna, eins og t.d. tón-
listar- eða tungumálakunnátta. 

• allt bendir til þess að hugbúnaðarhúsin séu að standa sig vel þegar kemur að 
skipulagsauði; þar eru öll dugleg við að fanga þekkingu inn í ferli sem síðan 
eru vistuð inni í kerfi og sérstökum gagnagrunnum hjá fyrirtækjunum, með 
sama hætti og Jashapara (2004) ráðleggur. 

• öll hugbúnaðarhúsin nýttu sér samskiptakerfi til að halda utan um og vista hjá 
sér samskipti við viðskiptavini sína og algengt skipulag er að ákveðnir aðilar 
innan hugbúnaðarhúsanna hafi alfarið séð um samskiptin við viðskiptavinina 

Mynd 6: Grundvöllur 
þekkingarverðmæta  
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og að öll samskipti við þá séu skráð inn í samskiptakerfin. Nokkur hug-
búnaðarhúsanna voru búin að ráða sérmenntaða viðskiptastjóra til að ná 
tengslum þeirra við viðskiptavini upp á faglegt plan og greinilega mátti heyra 
það á viðmælendum að það hafi fljótt skilað sér til baka. 

• verið væri að vinda ofan af eldra verklagi þar sem sami einstaklingur ynni 
alltaf sama verkefnið því að þannig væri þekkingin á verkefninu föst hjá sama 
starfmanninum. Eins og einn viðmælandi sagði: „Við erum að reyna að hvetja 
til meiri hópvinnu með því að mynda ráð um ákveðna hluti eða tækni og 
koma á rýni hugbúnaðar til þess að vinda ofan af hinu, einn maður eitt 
verkefni“. Annar viðmælandi sagði að „á hverjum einasta degi erum við að 
reyna að passa upp á að ekki einhver einn sitji uppi með vitneskjuna“ og bætti 
því við að útbúin væri tafla með verkum og starfsfólki til að merkja þar inn 
hvort ekki væri tryggt að tveir starfsmenn að minnsta kosti kynnu hvert verk. 

• öll hugbúnaðarhúsin voru að nýta sér gagnagrunna til að dreifa og yfirfæra 
þekkingu og er það í samræmi við aðferðafræði sem lýst er í grein eftir Ingrid 
Kuhlman (2002). Sú aðferð er kölluð lærifaðir/nemandi til að dreifa þekkingu 
á milli starfsmanna en þar leiðbeinir reynslumeiri starfsmaður reynsluminni 
starfsmanni. Aðferðin gerir það jafnframt að algjöru skilyrði að gagnkvæmt 
traust ríki á milli starfsfólksins sem er að vinna saman. 

• flestöll hugbúnaðarhúsin höfðu tekið upp viðurkennda aðferðafræði í hug-
búnaðargerð eins og Scrum/Agile-verkefnastjórnunarkerfið eða Kanban- 
verkferlakerfið sem miða markvisst að skipulagðri þekkingarmiðlun. 

• hugbúnaðarhúsin gera margt annað til að efla dreifingu og yfirfærslu þekk-
ingar, t.d. opin rými, þar sem stutt er í hjálp, og fyrirtækjamenningu sem 
styður þekkingarmiðlun milli starfsfólks. Eins og einn viðmælandi benti á: 
„Enginn er að finna upp hjólið í þessum bransa og menn átta sig á því að það 
er hægt að tala við nágrannann eða þann sem situr við hliðina.“  

• hugbúnaðarhúsin eru óhrædd við að nýta sér þekkingarsamveru á mörgum 
sviðum. T.d. lýsti einn viðmælandi hópvinnu og kynningarfundum sem hann 
kallaði „workshow“ og hefur það beinlínis að markmiði að yfirfæra þekkingu 
frá einum hóp til annars. 

• mjög algengt er að hugbúnaðarhúsin noti sér 10–20 mínútna standandi fundi 
sem eru kallaðir örfundir eða örkynningar þegar kynna skal ákveðið efni. 
Standandi fundur tryggir að menn haldi sig við fundarefnið og að fundurinn 
dragist ekki lengur en nauðsyn krefur. Nokkur hugbúnaðarhús hafa einnig 
tekið upp nýja tegund af samverufundum sem þau kalla „open office“ og 
snúast einfaldlega um það að ræða ýmis málefni sem eru ótengd vinnunni. 
Þannig kynnast starfsmenn betur og verða óhræddari við að leita hver til 
annars eftir aðstoð. 
 

Í þessu samhengi tóku rannsakendur eftir því í heimsókn sinni til hugbúnaðar-
húsanna að nánast undantekningarlaust voru til staðar hjá þeim einhvers konar tól og 
tæki til að hrista starfsmenn saman. Einhverjir myndu kalla þetta leiktæki og má þar t.d. 
nefna píluspjald, billjarðborð, þythokkí eða fótboltaspil. Oft var eitt eða tvö slík 
leiktæki að finna í sérstöku herbergi og rannsakendur sáu stundum starfsfólk hug-
búnaðarhúsanna spila þar saman. Hægt er að draga þá ályktun að þessi tæki séu 
viljandi höfð þar til að brjóta ísinn milli starfsmanna en líklega eru þó einhverjar 
óskrifaðar reglur um þann tíma sem menn verja í leiktækjunum. 
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Niðurstöður og umræða 

Meginmarkmið þessarar greinar er að kynna niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd 
var vorið 2013 þar sem könnuð var þekkingarstjórnun hjá íslenskum hugbúnaðar-
húsum. Leitað var til sex aðila sex hugbúnaðarhúsa um verklag þeirra við hugbúnaðar-
gerð til að leita svara við rannsóknarspurningunni: Eru hugbúnaðarhús með skipu-
lögðum hætti að nýta sér þekkingarstjórnun við hugbúnaðargerð?  
Þegar þemun þrjú er dregin saman og niðurstöður metnar í ljósi þeirra kemur skýrt 

fram í svörum viðmælenda að hugbúnaðarhúsin eru að nýta sér Internetið, gagna-
grunna, möppur, fyrirlestra, vefsíður og starfsmannarit til að fanga og dreifa þekkingu 
sem er stór hluti af þekkingarstjórnun þekkingarfyrirtækja eins og Petersen og Poulfelt 
(2002) lýsa henni. Sá samanburður staðfestir að þekkingarstjórnun er viðhöfð í hug-
búnaðarhúsunum.  

Í kaflanum hér að framan kemur einnig skýrt fram hvernig hugbúnaðarhúsin vista 
þekkingu starfsfólks síns inn í verkferli fyrirtækjanna. Það er í samræmi við þá áherslu 
sem Bingham, Eisenhardt og Furr (2007) leggja á mikilvægi verkferla og að þau séu 
undirstaða færni innan fyrirtækja. Þessi staðreynd styrkir rannsakendur enn frekar í 
þeirri trú að þekkingarstjórnun sé viðhöfð í hugbúnaðarhúsunum.  

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004) bendir á að þekkingarmiðlun fari að mestu leyti 
fram í beinum munnlegum samskiptum. Þegar skoðað er hvernig þekkingarsamveru er 
háttað hjá hugbúnaðarhúsunum kemur greinilega í ljós að þar er verið að nota hana 
skipulega til að stjórna þekkingu. Hugbúnaðarhúsin nýta daglega 10–20 mínútna fundi 
til að fanga og dreifa þekkingu og þekkingarsamverustundir eru svo algengar þar að 
þau nota mörg nöfn til að lýsa fjölbreytileika þeirra, svo sem „workshow“, „kick 
off“ fundir, örfundir og „open office“, allt í þeim tilgangi að koma fólki saman, fá það 
til að kynnast hvert öðru og opna sig til að fanga og dreifa þekkingu. Eins og Ingi 
Rúnar Eðvarðsson (2004) og Daft (2001) benda á er þessi þekkingarsamvera 
grundvöllur þess að hægt sé að miðla leyndri þekkingu milli starfsfólks en hún er síðan 
forsenda þess að gera hana að ljósri þekkingu sem síðan er hægt að dreifa, miðla, 
yfirfæra eða skrá í ferli hugbúnaðarhúsanna.  

Af framangreindu er hægt að fullyrða með ótvíræðum hætti að hugbúnaðarhúsin 
eru með skipulögðum hætti að nýta sér þekkingarstjórnun við hugbúnaðargerð.  

Starfsumhverfi hugbúnaðarhúsa einkennist af örum breytingum og miklum hraða, 
starfsfólk er langskólagengið og margt með mikla starfsreynslu. Því er það hug-
búnaðarhúsunum nauðsynlegt að lágmarka þá hættu sem glötuð þekking veldur, t.d. ef 
starfsmaður hættir skyndilega störfum af einhverri ástæðu.  

Mikilvægt er oftúlka ekki niðurstöður og ályktanir því að hér er um eigindlega 
rannsókn að ræða og þess vegna ekki hægt að alhæfa um niðurstöður og yfirfæra þær á 
önnur íslensk hugbúnaðarhús. 

Niðurstöðurnar varpa nokkuð góðu ljósi á það hvernig þekkingarstjórnun er háttað 
hjá íslenskum hugbúnaðarhúsum og af rannsókninni er hægt að draga þann lærdóm að 
staða þekkingarstjórnunar standi hugbúnaðargerð hér á landi ekki fyrir þrifum. 
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