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vinnu í að aðstoða mig á allan hátt við gerð ritgerðarinnar.  Prófarkalestur að hluta 
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færi ég mínar bestu þakkir fyrir aðstoð og leiðbeiningar.  Eins vil ég þakka Dr. 
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tengslum við þá spurningalista sem stuðst var við. 

 



Þekking og lærdómur  Útdráttur 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 4 

Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að varpa ljósi á hvort hugtökin lærdómur og þekking séu 
lykillinn að árangursríku og viðvarandi samkeppnisforskoti.  Með það að leiðarljósi er farið út 
í að skilgreina þessi hugtök og hvort þau eru algjörlega aðskilin fyrirbæri eða hvort þau séu 
sitt hvor hliðin á sama peningi.  Einnig hvað það þýðir fyrir skipulagsheildir að vera lærdóms- 
og/eða þekkingarfyrirtæki og hvort og hvernig skipulagsheildir geta metið hvort þær séu slík 
fyrirtæki. 

Mikilvægi þess að skoða tengslin á milli lærdóms og þekkingar er tilkomið vegna þess að 
fyrirtæki í dag byggja ekki samkeppnisforskot sitt í eins miklu mæli á framleiðsluþáttum 
,,gamla” hagkerfisins heldur á hugviti og færni mannauðsins. 

Umræðan um lærdómsferli byggir fyrst og fremst á flokkun og hugmyndum þeirra Probst og 
Büchel um fyrsta, annars og þriðja stigs nám sem í þessum fræðum eru betur þekkt sem 
einnar lykkju, tveggja lykkju og ferlisnám.  Þekkingarumræðan er að mestu leyti sótt í smiðju 
þeirra Nonaka og Takeuchi um þekkingarspíralinn og umbreytingu þekkingar samkvæmt 
SECI líkaninu svokallaða. 

Megin niðurstöður þessarar umræðu er að lærdómur og þekking séu lykillinn að árangursríku 
og viðvarandi samkeppnisforskoti af tvennum ástæðum.  Í fyrsta lagi vegna þess að þau 
fyrirtæki sem byggja á kjarnafærni verða að skapa skilyrði til að umbreyta hinni leyndu 
þekkingu í ljósa og miðla henni út í þekkingargrunn fyrirtækisins.  Þannig skapar 
skipulagsheildin skilyrði fyrir því að auka umfang þess þekkingargrunns sem aftur skapar 
skilyrði fyrir góðum árangri.  Í öðru lagi verður skipulagsheildin með stöðugum og 
meðvituðum hætti að vinna að því að þekkingin sé flutt inn á ný og ófyrirsjáanleg svið 
kjarnavara í gegnum lærdómsferli. 

Hvað varðar spurninguna hvort þekking og lærdómur séu sitthvor hliðin á sama peningi er 
niðurstaðan sú að svo sé ekki.  Þetta eru ólík en þó skyld fyrirbæri og þau skarast að vissu 
leyti í veigamiklum atriðum.  Þekking tekur sífelldum breytingum með lærdómi en er ekki 
einhverjar birgðir sem hægt er að geyma á lager. 

Hvað varðar svarið við síðustu rannsóknarspurningunni, þ.e. hvernig geta fyrirtæki metið 
hvort þau eru lærdóms- og/eða þekkingarfyrirtæki, má segja að komið sé ágætis mælitæki til 
þess að kanna hvort svo sé því að í þessari ritgerð er í fyrsta sinn unnið með sérstakt líkan sem 
ætlað er að leggja mat á þá spurningu.  Í ritgerðinni er unnið með og greint frá niðurstöðum 
úttektar á íslenskum fyrirtækjum á sviði lærdóms og þekkingar.  Þar kemur berlega í ljós að 
nauðsyn er að þróa það enn betur og aðlaga líkanið enn frekar að íslenskum aðstæðum.  
Úttektin var framkvæmd sem hluti af vali Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga á 
þekkingarfyrirtæki ársins 2000. 

Framkvæmdin skiptist í þrjá hluta.  Í fyrsta lagi var boðið upp á netkosningu þar sem 
almenningi gafst kostur á að tilnefna þau 3 fyrirtæki sem það taldi verðskulda nafnbótina 
Þekkingarfyrirtæki ársins 2000.  Í öðru lagi var um að ræða sjálfsmat forsvarsmanna þeirra 
fyrirtækja sem fengu flestar tilnefningar.  Þriðji og síðasti hlutinn var úttekt sérstakrar 
dómnefndar á þeim 9 fyrirtækjum sem fengu hæstu niðurstöðurnar úr sjálfsmatinu.  Þrjú 
fyrirtæki fengu að lokum viðurkenningu sem Þekkingarfyrirtæki ársins 2000. 

Orð Laurence Prusak lýsa vel viðfangsefni ritgerðarinnar er hann sagði: ,,Þú getur ekki 
stjórnað þekkingu, það getur enginn.  Það sem þú getur og það sem fyrirtæki gera, er að 
stjórna umhverfi þekkingarinnar”. 
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,,The empires of the future are the empires of the mind” 

Winston Churchill 

1. Inngangur 

Síðasti áratugur var um margt merkilegur því sjaldan ef nokkurn tímann hafa nýjar 

áherslur í atvinnulífi verið eins áberandi.  Þessi áratugur einkenndist af því að gömul 

sannindi um til dæmis skipan atvinnureksturs gátu orðið úrelt svo til á einni nóttu.  

Hraði breytinga hefur verið svo mikill að mörgum hefur þótt nóg um.  Hin nýja 

hugtakanotkun sem fylgir óhjákvæmilega svo hröðum breytingum er meðal þess sem 

hér er tekið til athugunar.  Þetta eru hugtök á borð við lærdóm og þekkingu.  Eftir því 

sem leið á áratuginn urðu þessi gamal grónu hugtök slík tískuhugtök að varla virtist 

og virðist vera hægt að reka skipulagsheild eða jafnvel þjóðfélag án þess að þau 

fyrirbæri sem þessi hugtök tákna séu í hávegum höfð.  Þekkingarfyrirtæki og 
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lærdómsfyrirtæki eru hugtök sem gjarnan sjást sett fram í ársskýrslum fyrirtækja og 

virðast þau keppast um viðurkenningar og tilnefningar á því sviði. 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að skilgreina hvað þessi hugtök, lærdómur og 

þekking merkja og hvað það þýðir fyrir skipulagsheildir að vera lærdóms- og/eða 

þekkingarfyrirtæki.  Takmarkið með síðari hluta ritgerðarinnar er að setja fram 

spurningalista sem skipulagsheildir geta stuðst við vilji þær meta hvort þær séu 

þekkingar- og/eða lærdómsfyrirtæki. 

Umfjöllunin er sett þannig fram að byrjað er á því að fjalla um hugtakið lærdóm og 

hvaða þýðingu hann hefur fyrir skipulagsheildir því lærdómur er jú forsenda 

þekkingar.  Fjallað verður um lærdóm og samkeppnisyfirburði og sagt verður frá þeim 

lærdómsferlum sem skipulagsheildir geta beitt.  Lærdómsfyrirtæki eru líka til 

umfjöllunar og sagt frá mikilvægi árangursríkra samkeppnisyfirburða.  Hvernig 

verður skipulagsheild lærdómsfyrirtæki og hvenær eru spurningar sem þarft er að 

velta fyrir sér og eins hvernig menn læra að ,,aflæra” fyrri þekkingu sína.  Samspil 

lærdóms og þekkingar er sá kafli sem tengir lærdóminn við hina mikilvægu auðlind 

þekkingu.  Skýrt verður hvað felst í hugtakinu þekking og hver sé munurinn á 

hugtökunum þekkingu, gögnum og upplýsingum.  Gerður er greinarmunur á leyndri 

og ljósri þekkingu og er það útskýrt hér ásamt því hvernig þekking umbreytist innan 

skipulagsheilda. 

Að lokum er svo fjallað um hvað einkenni þekkingarfyrirtæki og íslensk fyrirtæki eru 

tekin til skoðunar.  Byggt er á gögnum sem höfundur notaði ásamt öðrum við val á 

Þekkingarfyrirtæki ársins 2000 sem Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga stóð að í 

nóvember 2000.  Tilgangurinn með þeim hluta ritgerðarinnar er að sýna lesendum 

hvernig megi finna út hvort tiltekið fyrirtæki sé þekkingar- og/eða lærdómsfyrirtæki 
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og hvaða atriði þurfi að hafa í huga til þess að finna það út.  Eftir lestur þess kafla á 

lesandi að geta greint með skilmerkilegum hætti hvað það sé sem einkenni 

þekkingarfyrirtæki og hvort íslensk fyrirtæki standi undir þeim kröfum sem gerðar eru 

til þekkingarfyrirtækja. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

! Eru þekking og lærdómur lykillinn að árangursríkum og viðvarandi 

samkeppnisyfirburðum? 

! Eru hugtökin lærdómur og þekking algjörlega aðskilin fyrirbæri eða er þetta 

sitt hvor hliðin á sama peningi? 

! Hvernig geta skipulagsheildir metið hvort þær séu lærdóms- og/eða 

þekkingarfyrirtæki. 

Framlag þessarar ritgerðar er að setja fram á skýran og skilmerkilegan hátt hvað felst í 

hugtökunum lærdómur og þekking.  Einnig hlýtur það að teljast þarft að setja fram 

einhverja viðmiðun sem íslenskar skipulagsheildir geta notað vilji þær meta hvort þær 

séu lærdóms- og/eða þekkingarfyrirtæki. 
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,,Learning is not compulsory…neither is survival” 

Edward Demning 

2. Lærdómur 

Eins og fram kom í inngangi er lærdómur annar þeirra þátta sem er sérhverri 

skipulagsheild nauðsynlegur ætli hún sér að ná og viðhalda samkeppnisforskoti á 

markaði.  Mikilvægi lærdóms er fólgið í þeirri getu skipulagsheilda að bregðast við 

örum breytingum í efnhagslegu umhverfi og auknu flækjustigi.  Þetta er því aðeins 

kleift geti skipulagsheildin komið á og viðhaldið nauðsynlegum lærdómsferlum. 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi lærdóms fyrir skipulagsheildir og hver sé 

tilgangurinn með lærdómi.  Einnig verður rætt um mikilvægi lærdóms sem grundvöll 

að viðvarandi samkeppnishæfi því eins og tilvitnunin í upphafi kaflans segir, þá hafa 

skipulagsheildir engar skyldur til þess að læra né heldur hafa þær skyldur til að lifa af 

í harðri samkeppni.  Lærdómur felur einnig í sér breytingu á þekkingu 
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skipulagsheildarinnar, í víðum skilningi og getur þannig haft áhrif á fleiri en eina gerð 

þekkingar. 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir þrennskonar lærdómsferlum: einnar-lykkju námi 

(single-loop learning), tveggja-lykkju námi (double-loop learning) og ferlisnámi 

(process learning).  Í lokin verður einnig fjallað um hvernig lærdómsferli eru 

meðhöndluð innan skipulagsheilda. 

2.1 Hvers vegna lærdómur? 

Hinn mikli áhugi og umfjöllun sem vaknað hefur á lærdómsfyrirtækjum er til kominn 

vegna þess að skipulagsheildir eru stöðugt að leita nýrra leiða til þess að öðlast eða 

viðhalda samkeppnisforskoti  (Garvin, 1998). 

Þannig eru skipulagsheildir stöðugt að reyna að bæta þær vörur og þá þjónustu sem 

þær hafa upp á að bjóða og skapa þannig virðisauka fyrir viðskiptavini sína.  Í flestum 

tilfellum hafa skipulagsheildir farið þá leið að innleiða einhverskonar kerfi, s.s. altæka 

gæðastjórnun eða endurhögun vinnuferla.  Þær hafa hinsvegar komist að því að slíkir 

ferlar byggja aðeins á tiltölulega einföldum og mannlegum aðgerðum, kryddaðir 

almennri skynsemi, sem hafa ekki skilað þeirri niðurstöðu sem upphaflega var unnið 

út frá.  Reyndin virðist vera sú að mikið af þessum útfærslum eru sniðnar að mjög 

sérhæfðum ferlum og búnar þeim annmörkum að niðurstöður verði nokkuð fyrirséðar. 

Sá mikli áhugi sem beinst hefur að lærdómi, lærdómsferlum og lærdómsfyrirtækjum 

að undanförnu á rætur sínar að rekja til þess að fyrrgreindir ferlar og sú aðferðafræði 

sem hér var nefnd virkar oftar en ekki eins og til er ætlast því þetta felur ekki í sér 

nýjar uppgötvanir, ný tækifæri, nýja þekkingu og það að skipulagsheildin í raun 

umbreyti sjálfri sér.  Það þarf einfaldlega eitthvað meira til þess að eiga við óvæntar 

og örar breytingar þar sem núverandi viðbragðakerfi skipulagsheilda eru ekki 
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fullnægjandi.  Einnig þarf eitthvað meira til vegna þess að það verður að vera 

sveigjanleiki til þess að bregðast við þeim öru breytingum sem eiga sér stað í 

umhverfi skipulagsheilda, eitthvað meira sem bæði leyfir og gerir framlínu-starfsfólki 

mögulegt að bregðast við síbreytilegum þörfum viðskiptavina sinna með frumkvæði 

og framtakssemi í stað þess að vera beygt undir niðurnjörvaðar aðferðir og vinnuferli 

sem eru algerlega óháð og úr samhengi við þær aðstæður sem það er í. 

Lærdómur er þannig meðvituð tilraun að hálfu skipulagsheilda til þess að varðveita og 

bæta samkeppnishæfi sitt, auka framleiðni og skilvirkni og stuðla að nýsköpun  

(Dodgson, 1993).  Í sama streng tekur Grantham (1993) sem heldur því fram að 

lærdómur geri skipulagsheildum kleift að sýna sneggri og skilvirkari viðbrögð við því 

flókna og kvika umhverfi sem þær búa við. 

Skyrme (2000) heldur því m.a. fram að: ,,skipulagsheildir verða að þróa hæfileika til 

þess að bregðast við hraðri þróun nýsköpunar.  Þær verða að læra að breytingar geti 

verið af hinu góða því þegar samkeppnisumhverfið verður flóknara og fjölbreyttara 

þá eykst þörfin fyrir enn meiri margbreytni, – fjölhæfari stjórnunarhugmyndir og 

færni í stjórnunarháttum vex hratt.   Lykilfyrirtækin virðast myndast utan um fólkið og 

þau virða þarfir þess – starfsfólki finnst það hafa völdin, það hefur eitthvað til þess að 

trúa á og það stendur frammi fyrir áskorunum, samfelldum lærdómi og viðurkenningu 

á því starfi sem það innir af hendi”  (Skyrme, 2000, bls 2). 

Þar sem hraði breytinga er meiri nú en nokkru sinni fyrr þá er þörfin fyrir að þróa 

kerfi sem felur í sér stöðugan lærdóm og elur af sér nýsköpun meiri en áður hefur 

þekkst.  Því er óhætt að segja að lærdómur sé mjög þýðingarmikill fyrir 

skipulagsheildir  (Dodgson, 1993). 
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2.2 Hvaða þýðingu hefur lærdómur fyrir skipulagsheildir 

Í auknum mæli er farið að líta á skipulagðan lærdóm skipulagsheilda sem einn af 

megin áhrifavöldum þess hvort þær nái samkeppnisyfirburðum á markaði eða ekki.  

Þó ekki séu skýr tengsl á milli lærdóms og velgengni þá felur lærdómur í sér bæði 

tilflutning og notkun á þekkingu og eins eykur hann skilninginn á því hvernig fólk 

hegðar sér innan skipulagsheilda.  Spurningin er hvernig megi stjórna lærdómi og 

hvernig megi styðja við hann innan skipulagsheilda til þess að samræma og bæta þann 

lærdóm sem þar á sér stað?  (Grantham., Nichols, 1993). 

Lærdómur hvetur til þess að starfsfólk hafi samskipti við hvert annað, deili með sér 

upplýsingum og leggi sig fram við að skilja hlutina á sama hátt.  Lærdómur eykur 

einnig gæði þeirra ákvarðana sem teknar eru í skipulagsheildum  (Dodgson, 1993). 

Eins nauðsynlegt og það er að skilja hvað lærdómur felur í sér er einnig brýnt að skilja 

tengsl lærdóms og skipulagsheilda.  Fjölmargir höfundar (m.a. Garvin, 1998; Huber, 

1995; Hayes og Wheelwright, 1988; Peters og Waterman, 1982 og Argyris og Schön, 

1978) hafa fjallað um lærdómsfyrirtæki í bókum sínum.  Aðrir höfundar á borð við 

Tom Peters og Robert H. Waterman jr. sem skrifuðu bókina ,,In Search of 

Excellence” árið 1982 og Hayes og Wheelwright í bókinni ,,Dynamic 

Manufacturing” sem þeir gáfu út árið 1988, hafa einnig haft mikil áhrif á umræðuna 

um lærdómshugtakið  (Denton, 1998). 

Síðan þessar bækur voru gefnar út hafa fjölmargir aðrir lagt lóð sín á vogarskálarnar 

hvað varðar umræðu og skrif um lærdóm og lærdómsfyrirtæki.  Í töflu 1 má sjá 

nokkrar skilgreiningar á hugtakinu lærdómur og lærdómsferli. 
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Af þessu má sjá að það er engin ein algild skýring á því hvernig skipulagsheildir læra, 

skýringarnar eru eins og sjá má á töflunni jafn margar og fræðimennirnir sem setja 

þær fram enda hefur lærdómsumræðan verið að þróast yfir tíma.  Ennfremur gefur 

þetta til kynna að lærdómur skipulagsheildanna sé oftast flokkaður sem ferli á meðan 

hugmyndin um lærdómsfyrirtæki er flokkuð sem heild, en um það er fjallað í 

kaflanum um lærdómsfyrirtæki. 

2.3 Tilgangurinn með lærdómi 

Lærdómur krefst þess að við skoðum nánar mannlegu hliðina í skipulagsheildum.  

Hingað til hefur tilhneigingin verið sú að horfa á lykilferlin sem oftar en ekki hafa 

verið framleiðsluferlin og því hafa aðrir þættir svo sem ánægja og hvatning verið 

vanræktir.  Hins vegar má líta á það þannig að síðan atferliskenningar urðu meira í 

umræðunni þá hefur þessi umræða færst frekar í áttina að sambandinu á milli 

einstaklinga og skipulagsheilda.  Drifkrafturinn hefur verið breytingar í því 
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Tafla 1: Skilgreiningar á lærdómi skipulagsheilda 
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viðskiptaumhverfi sem við búum við.  Aukin samkeppni og hátækniiðnaðurinn gegna 

þar mikilsverðu hlutverki. 

Lærdómur er mikilvægur því hann getur skipt sköpum þegar rætt er um það hvort 

skipulagsheild muni lifa eða deyja.   Það að vilja viðurkenna tímanlega að eitthvað sé 

að krefst mikils hugrekkis, en að vilja breyta tímanlega veltur á hæfileika og getu 

skipulagsheildanna.  Lærdómur í sjálfu sér er ekki eina lausnin heldur er það sú 

aðgerð sem fylgir í kjölfarið sem gerir námið og frekari tilgang þess sýnilegan  

(Marquardt og Reynolds, 1995). 

2.3.1 Tveir flokkar lærdóms 

Lærdómur hefur oft verið greindur í tvo flokka; færni (learning how) og þekkingu 

(learning why).  Bæði hugtökin eru jafn mikilvæg bæði fyrir skipulagsheildir og 

einstaklinga.  Færni er skilgreind þannig að það eru meðlimir í skipulagsheild sem 

annast ferli sem ætlað er að flytja og/eða bæta þá færni og fasta liði sem fyrir hendi 

eru  (Edmondson og Moingeon, 1996). 

Þegar kemur að færni vill sá sem nemur fá endurgjöf á það sem hann gerir og við 

einhverjar tilteknar aðstæður þá þróar hann með sér bæði færni og mikilvægar 

upplýsingar fyrir einhverjar fyrirfram ákveðnar aðstæður.  Þekking á hinn bóginn er 

skilgreind þannig að það eru þátttakendur í skipulagsheild sem kynna sér 

orsakasamhengi með því að beita greiningarfærni og með lærdómi er hugmyndin að 

koma auga á og kanna undirliggjandi rökfærslu og/ eða orsakaþætti  (Edmondson og 

Moingeon, 1996). 
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Bæði þekking og færni eru því mjög mikilvæg hugtök því lærdómur felur í sér bæði 

hvað er lært sem og hvernig það er skilið og því beitt við tilteknar aðstæður  (Daniel, 

1993). 

2.4 Lærdómur og samkeppnisyfirburðir 

Ný tækni og aukinn skilningur á þekkingu í viðskiptaumhverfinu hafa aukið enn 

frekar þörfina fyrir að skipulagsheildir hafi samkeppnisyfirburði.  Hver einasta 

skipulagsheild í rekstri byggir á einhverskonar styrkleika, að öðrum kosti myndi hún 

ekki þrífast.  Þennan styrkleika má þannig túlka sem svo að skipulagsheildin búi yfir 

ákveðinni hæfni í samkeppni, þ.e. samkeppnishæfi og/eða kjarnafærni.  En áður en 

lengra er haldið er rétt að velta fyrir sér hvað samkeppnisyfirburðir eru, hvað er 

samkeppnishæfi og hvað er kjarnafærni. 

2.4.1 Samkeppnishæfi 

Prahalad og Hamel hafa skilgreint samkeppnishæfi þannig að ,,til skemmri tíma litið 

er samkeppnishæfi skipulagsheildar afleiðing verðs- og gæðaeiginda  þeirra vara sem 

hún framleiðir og selur á hverjum tíma.  Til lengri tíma litið er samkeppnishæfi leitt af 

þeirri hæfni að þroskast hraðar og ódýrar en keppinautarnir, þá kjarnafærni sem 

spannar ófyrirséðar vörur skipulagsheildarinnar”  (Zack, 1999, bls. 44; Wit og 

Meyer, 1998, bls. 437). 

Samkvæmt þessu virðist sem svo að einhver öfl, svokölluð kjarnafærni, liggi 

samkeppnishæfi til grundvallar.  En hvað er kjarnafærni og á hverju byggist hún? 
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2.4.2 Kjarnafærni 

Þeir félagar, Pralahad og Hamel hafa sett fram þrjár spurningar sem skipulagsheildir 

geta spurt sig í þeim tilgangi að geta gert sér grein fyrir hvort einhver ákveðinn 

styrkleiki sé kjarnafærni.  Þessar spurningar eru: 

! Veitir þessi (kjarna)færni skipulagsheildinni hugsanlega aðgang að mörgum 

og mismunandi mörkuðum fyrir vörur sínar og þjónustu. 

! Veitir þessi (kjarna)færni verulegt framlag til skynjaðs ávinnings neytenda 

hinnar endanlegu vöru. 

! Er erfitt fyrir keppinauta að herma þessa (kjarna)færni. 

Með þessu eru þeir að segja að kjarnafærni felist í því að flétta saman ýmsum sviðum 

tækni en hún snúist um skipulagningu vinnu og að skapa virði.  Til þess að geta 

komið því til leiðar verða tæknimenn, hönnuðir og markaðsfólk að hafa 

sameiginlegan skilning á tæknilegum möguleikum sem og þörfum neytenda  (Wit & 

Meyer, 1998). 

Kjarnafærni, samkvæmt þeim Prahalad og Hamel, er ,,fólgin í boðmiðlun, þátttöku og 

helgun um að vinna þvert á skipuheildir þar sem sú samsetta færni sem stendur að 

baki kjarnafærninni verður að sameinast í einstaklingum sem búa yfir eiginleikum til 

að fella saman sérþekkingu sína við sérþekkingu annarra, á nýjan og áhugaverðan 

máta”  (Wit & Meyer, 1998, bls. 438).  Og áfram halda þeir félagar og segja að 

,,kjarnafærni verður til innan skipulagsheilda með lærdómi í formi yfirgripsmikillar 

endurgjafar sem í upphafi greinir og að lokum fullnægir þörfum viðskiptavina og 

einkennist af hraða,  samkvæmni, framsýni, kvikleika og nýsköpun”  (Wit & 

Meyer,1998, bls. 360). 



Þekking og lærdómur  Lærdómur 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 16 

Það sem skapar forsendur fyrir þessa yfirgripsmiklu endurgjöf er geta skipulagsheilda 

til að greina (læra) hvað viðskiptavinurinn raunverulega vill og hvernig megi vefa þá 

vitneskju inn í kjarnahæfni skipulagsheildarinnar þannig að úr verði ný kjarnavara.  

Með öðrum orðum, það að geta sett hina nýju vitneskju um væntingar viðskiptavina í 

rétt samhengi og lært af því er einmitt það sem fólgið er í virkum lærdómsferlum, það 

er lærdómi sem þekkingarsköpun.  Því hærra stigi sem lærdómsferlið er á, því meiri 

verða samkeppnisyfirburðir skipulagsheildarinnar.  Kjarnafærni er þannig nauðsynlegt 

hlutmengi í samkeppnishæfi skipulagsheildar og það heildarmengi er grundvöllur að 

árangursríkum og viðvarandi samkeppnisyfirburðum. 

Það má því segja að samkeppnisyfirburðir séu þau leyndarmál sem eru hornsteinn 

árangursríkra skipulagsheilda, skipulagsheilda sem sigra í samkeppninni.  Senge 

(1997), heldur því fram að gömul regluveldis-, stjórnunar- og eftirlitsform (command- 

and control model) og aðferðir séu ekki lengur hentugar því þær hvetji ekki 

einstaklingana til lærdóms og sköpunar.  Útkoman úr þessum gömlu aðferðum var 

stöðugleiki og íhaldssemi.  Senge segir þær ekki vera viðeigandi lengur vegna þess að 

þær skapi ekki samkeppnisyfirburði fyrir skipulagsheildir.  Reglurnar sem gilda um 

samkeppni hafa breyst og viðskiptaumhverfið þarfnast nýrra hugmynda og nýrra 

aðferða  (Senge,1997). 

Senge, 1990 tiltekur sex breytingaþætti sem sýni fram á það hvers vegna lærdómur er 

nauðsynlegur og hvernig lærdómur tengist samkeppnisyfirburðum. 

1. Grundvallartilfærsla hefur orðið á afstöðu mikilvægis framleiðsluþátta, þ.e. 

frá fjármagni yfir á starfskrafta, einkum og sér í lagi vitsmunalegra 

starfskrafta. 

2. Aukin viðurkenning á þekkingu sem aðaluppsprettu samkeppnisyfirburða. 
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3. Stöðugt hraðari breytingar í viðskiptaumhverfinu. 

4. Vaxandi óánægju á meðal stjórnenda og starfsmanna með hefðbundin 

viðmið skipulags og stjórnunar.  

5. Vaxandi eðli samkeppni í hnattrænu viðskiptaumhverfi. 

6. Auknar kröfur viðskiptavina til alls viðskiptaumhverfis. 

Eins og hér sést er í auknum mæli farið að tengja lærdóm við samkeppnisyfirburði.  

Hvert atriði fyrir sig táknar grundvallarbreytingar í formgerð, stefnumörkun og 

stjórnun og útskýrir grundvallartilganginn með lærdómi  (Denton, 1998). 

Grundvallarbreyting hefur átt sér stað í framleiðsluferlinu, frá fjármagni til þekkingar.  

Í auknum mæli er horft á þekkingu sem uppsprettu samkeppnisyfirburða.  Mikil 

breyting hefur orðið í hugsun og gjörðum, þar sem ekki er lengur lögð eins mikil 

áhersla á fjármagn og hagnað og í auknum mæli farið að horfa á einstaklingseðlið.  

Einstaklingar taka aukinn þátt í mikilvægum ákvörðunum og skipulagsheildin byggir 

mun meira á samvinnu en áður var gert. 

Hraðinn eykst stöðugt og áherslan hefur færst frá því að sætta sig einungis við 

breytingar yfir í það að umbreytast með breytingunum.  Lærdómur styrkir 

einstaklinga í auknum mæli til þess að taka þátt í formgerð skipulagsheildar, stefnu 

hennar og stjórnun og að móta ný samfélög innan hennar. 

Aukin óánægja er með gömlu skipulags- og stjórnunaraðferðirnar vegna þess að þær 

þykja óviðeigandi í dag.  Nú er í auknum mæli horft til framtíðar þar sem áherslan er á 

sköpun og þróun.  Lærdómur veldur því að breytingar eiga sér stað þegar horft er til 
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þess hvernig hlutir eru framkvæmdir og eins hafa átt sér stað breytingar á því hvernig 

fólk er hvatt til þess að ná viðeigandi árangri. 

Samkeppni eykst stöðugt á heimsvísu og skipulagsheildir keppa nú bæði á heimavelli 

og hnattrænt.  Aukin eftirspurn þýðir að áhrif viðskiptavina innan skipulagsheilda 

aukast og þær verða að vera í beinum tengslum við þá, því viðskiptatryggð minnkar 

jafnt og þétt  (Fiol., Lyles, 1985). 

Lærdómur hefur því áhrif bæði á sköpun og þróun í skipulagsheildum og þess vegna 

hefur hann bein áhrif á viðbrögð skipulagsheilda, sjálfbærni þeirra og 

samkeppnisyfirburði.  Hvort sem lærdómur er skilinn sem ferli eða sem takmark þá er 

þetta alltaf spurningin um getuna til þess að bregðast við þörfum umhverfisins og 

skapa samkeppnisyfirburði.  Gildismatið verður alltaf að vera  byggt á gagnrýnni 

skoðun á lærdómi skipulagsheildanna  (Fiol., Lyles, 1985). 

2.5 Lærdómsferli 

Geta skipulagsheildir lært að læra?  Ef svo er, hvernig fara þær að því?  Lærdómsferli 

er hið raunsanna ferli sem leiðir til þekkingar.  Erfiðar aðstæður geta leitt til breytinga 

á hegðun og skapað nýtt ástand sem er betur tengt við umhverfið.  Mikilvægt er fyrir 

skipulagsheildir að hafa þekkingu á þessum tilteknu aðstæðum því þekkingin leiðir til 

þess að auðveldara er að hafa stjórn á aðstæðum og því hefur það áhrif á hvort 

skipulagsheildir geti orðið sjálfbærar  (Denton, 1998). 

Fiol og Lyles (1985) setja fram þær hugmyndir að þættir eins og umhverfi, skipulag, 

menning og stefna hafi mikil áhrif á lærdóm skipulagsheilda.  Það að taka upp 

einhvað tiltekið skipulag eða nýja stefnu hvetji til aukins lærdóms. 
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Þeir fræðimenn sem fjallað hafa um lærdómsferli vilja skipta því í þrjá hluta.  Þessi 

ferli heita mismunandi nöfnum hjá þeim en fjalla öll um það sama og eru því 

sambærileg.  Hér er stuðst við skilgreiningu þeirra Probst og Büchel (1997) sem nota 

eftirfarandi skiptingu: 

! lærdóm með aðlögun (adaptive learning) sem nám á fyrsta stigi, 

! endurnýjandi lærdómur (reconstructive learning) sem nám á öðru stigi,  

! ferlisnám (process learning) sem nám á þriðja stigi. 

Í meðfylgjandi töflu má sjá skiptingu lærdóms eftir tegund eins og þau Probst og 

Büchel setja hana upphaflega fram í bók sinni “Organisationales Lernen” frá árinu 

1994. 

Argyris og Schön (1996) skipta lærdómsferlinu eins og Probst og Büchel en þeir 

skipta því í einnar lykkju nám sem samsvarar lærdómi með aðlögun, tveggja lykkju 

nám sem svipar til endurnýjandi lærdóms og að lokum Deutero nám sem Probst og 
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Büchel nefna ferlisnám.  Morgan (1997) flokkar lærdóm í þrennt líkt og aðrir sem hér 

hafa verið nefndir og kallar hann það einnar lykkju nám, tveggja lykkju nám og 

síðasta stigið er heilmyndahönnun.  Hvert fyrir sig felur í sér sérstaka athöfn, sem 

miðar að því að bæta núverandi aðstæður. 

Lykkjulærdómur eins og Argyris og Schön nefna lærdóm skipulagsheildanna er 

byggður á skilningi og mati á afleiðingum þess sem gert er.  Þetta þýðir að lærdómur 

skipulagsheilda byggi á því að koma auga á og flokka upplýsingar til þess að flytja 

þau kerfi sem fyrir hendi eru, bæta þau og gera þau stöðugri  (Argyris og Schön, 

1996).  Lærdómsferlið í lykkjulærdómi er byggt á leiðréttingum á skekkjum og að 

spyrja spurninga um tilteknar aðstæður, ásamt því að tileinka sér ákveðinn lærdóm.  

Þekking á þessum tilteknu ferlum er mjög mikilvæg því lærdómshugtakið byggir á 

umbreytingu  þekkingar.  Getan til þess að umbreyta þekkingu er mismunandi eftir 

þeim ferlum sem í hlut eiga. 

Einnar lykkju lærdómur er í mörgum tilvikum byggður á einfaldleika því 

megintilgangurinn er að aðlaga núverandi aðstæður inn í rekstrarumhverfið.  Sé litið á 

þetta út frá námi með aðlögun þá þýðir þetta að fyrsta stig lærdómsins sé það að 

skipulagsheildin aðlagast umhverfi sínu. 

Tveggja lykkju lærdómur er á hinn bóginn meira krefjandi vegna þess að hann byggir 

á því að spyrja spurninga og fá svör við þeim líkt og endurnýjandi lærdómur.  

Endurnýjandi lærdómur og tveggja lykkju nám er ferli þar sem skipulagsheildin ögrar 

grunnviðmiðum, normum og gildum. 

Þriðja tegundin, ,,Deutero” lærdómur, er bæði flóknari og meira krefjandi en einnar- 

og tveggja lykkju lærdómur því hann byggir á því að skilja til hlítar lærdómshugtakið 

og verður að búa yfir þeirri getu að umbreyta þekkingu.  Ferlisnám, eins og Probst og 
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Büchel settu fram, er sá lærdómur að geta skilið einnar lykkju og tveggja lykkju nám.  

Aðalatriðið hér er hæfileikinn til þess að læra. 

Ákvörðunin um það hvaða ferli hentar best hverju sinni verður að byggjast á ítarlegu 

mati bæði á núverandi aðstæðum, kostum og göllum hverrar aðferðar fyrir sig.  Þess 

vegna er nauðsynlegt að þekkja þessar þrjár aðferðir og að vita hvernig ferlin eru og 

hvað einkennir þau  (Denton, 1998). 

Nauðsynlegt er að átta sig á því áður en farið er að útskýra hvað felst í hverju ferli 

fyrir sig að lærdómur hefst í einhverskonar margbrotinni starfsemi og endar á nýju 

stigi,  þar sem tekist er á við breytingar.  Lykkjulærdómur er í eðli sínu byggður á því 

að ferlið fer í hring en það þýðir að allir lærdómsferlarnir byggja á þessum tilteknu 

aðstæðum og getu til þess að umbreyta og nota þekkingu á kerfisbundinn hátt til þess 

að bæta núverandi aðstæður  (Denton, 1998). 

2.5.1 Einnar lykkju nám (single-loop learning) 

Argyris (1977) setti fyrstur fram hugtakið einnar lykkju nám.  Síðan þá hafa hann og 

fleiri stuðst við það og bætt við umræðuna.  Argyris og Schön (1996), Morgan (1997) 

hafa fjallað um einnar lykkjunám sem byggt er á þeirri hugmynd að þátttakendur 

skipulagsheilda geti komið auga á vandamál í viðskiptaumhverfinu og þróað með sér 

lausnir til þess að bæta þær aðstæður.  Einnar lykkju nám er einnig kallað lærdómur 

með aðlögun eins og kom fram hér á undan.  Lærdómur skipulagsheilda á sér meðal 

annars stað vegna viðbragða við breytingum í innra og ytra umhverfi þeirra.  

Sé þetta úrskýrt á einföldu máli þá er einnar lykkju nám eða aðlögunarnám ferli sem 

byggir á því að aðlaga það á árangursríkan hátt að settum markmiðum og normum 

með því að ná tökum á þáttum í umhverfinu  (Probst og Büchel, 1997). 
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Þetta má einnig útskýra þannig að lærdómurinn byggist á því að nota upplýsingar til 

þess að breyta starfseminni.  Ef við tökum sem dæmi umræðuna um hitastilli.  Í einnar 

lykkju námi þá virkar það þannig að við erum með herbergi og hitastillirinn nemur 

herbergishitann.  Kólni í herberginu þá hækkar hitastillirinn sig án þess að athuga 

hvað býr að baki.  Með öðrum orðum hann spyr hvorki hvers vegna er kaldara í 

herberginu né hvort það gæti verið vegna tímabundinna orsaka.  Hann einfaldlega 

hækkar sig og lækkar til skiptis óháð því hvað er að gerast. 

Samkvæmt þessu á lærdómur sér aðeins stað þegar einhverjar breytingar verða í 

umhverfinu.  Samkvæmt þessari skilgreiningu sem hér hefur verið lýst þá er einnar 

lykkju nám einungis einfalt form þess hvernig flytja má þekkingu frá einum stað til 

annars, því samkvæmt umræðunni um hitastillinn þá bregst einnar lykkju nám 

einungis við þegar eitthvað er að.  Í þessu ferli eru hlutirnir aldrei dregnir í efa, heldur 

framkvæmdir og niðurstaðan svo athuguð.  Því má segja að einnar lykkju nám sé ferli 

sem bætir við þekkingargrunn skipulagsheilda án þess að hafa í för með sér breytingar 

á stefnu þeirra eða markmiðssetningu.  Á mynd 1 má sjá hvernig lærdómsferlið fer 

fram í einnar lykkju námi. 

Heimild: Argyris, Chris., (1990).  Overcoming Organizational Defences – Facilitating Organizational Learning.  

Prentice Hall.  New York USA. 

AðgerðAðgerð
Slæm 

samsetning / 
skekkja

Slæm 
samsetning / 

skekkja

Aðgerðabreyting

Mynd 1: Lærdómsferlið í einnar lykkju námi 
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Eins og sjá má á myndinni er lærdómsferilinn samfelldur, sem þýðir að ef 

hitastillirinn fer í gang þá er stöðugt að kvikna og slökkna á honum á víxl þegar kerfið 

finnur einhverjar skekkjur.  Þessar tilteknu skekkjur leiða til mats á ýmsum 

möguleikum þar til einhver ákvörðun er tekin, sem að öllum líkindum hefur bein áhrif 

á núverandi aðstæður.  Segja má að þetta lærdómsferli sé viðbragð 

skipulagsheildarinnar við innra og ytra umhverfi hennar.  Skipulagsheildin bregst við 

með því að leiðrétta villur og koma hlutunum aftur á rétta braut.  Skipulagsheildin 

lagar sig að utanaðkomandi þáttum, en ríkjandi viðmið og gildi - um þau er ekki efast  

(Probst og Brüchel, 1997). 

En hvað býr að baki hugtökunum á myndinni (aðgerðir, slæm samsetning eða 

skekkjur og aðgerðabreytingum)? 

2.5.1.1 Slæm samsetning eða skekkjur 

Samkvæmt Probst og Büchel (1997) þá veltur þessi tegund lærdóms á upplýsingum 

og því að meðlimir skipulagsheildarinnar geti komið auga á vandamál í umhverfi 

sínu, þróað stefnu til þess að takast á við þessi vandamál og innleitt tiltekna stefnu til 

þess að breyta ríkjandi hegðun.  Aðalatriðið er því að búa yfir getu til þess að finna 

skekkjurnar. 

2.5.1.2 Aðgerðabreyting 

Argyris (1990) heldur því fram að aðalatriðið sé að bera kennsl á skekkjur/frávik og 

nota þekkingu til þess að breyta núverandi aðstæðum, aðstæðum þar sem helsti 

tilgangurinn er að skapa nýtt og betra ástand.  Eins og komið hefur fram hér á undan 

þá verða þessar aðstæður að byggja á hæfileika meðlima skipulagsheildarinnar til þess 

að koma auga á vandamál, þróa stefnu við hæfi og innleiða breytingar á árangursríkan 

hátt. 
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2.5.1.3 Aðgerðir 

Argyris (1990) segir að hér sé byggt á því að breyta núverandi aðstæðum.  Ef 

aðgerðirnar hæfa ekki vandamálinu þá hefst lærdómsferlið að nýju og skapar vonandi 

nýja þekkingu um það misræmi sem er til staðar og hvaða möguleikar eru í stöðunni.  

Það leiðir svo til breytinga á aðgerðum. 

Eins og sjá má á þessari umræðu þá er skipulagsheildin að bregðast við innra og ytra 

umhverfi sínu.  Einnar lykkjunám hentar einungis vel ef aðstæður eru ekki flóknar og 

umhverfið krefst ekki mikils.  Skipulagsheildir sem beita einnar lykkju námi bregðast 

þannig við að þær aðlaga sig utanaðkomandi þáttum og efast ekki um ríkjandi viðmið 

og gildi.  Helsta ástæðan fyrir notkun einnarlykkju náms er skarðið sem er á milli þess 

takmarks sem sett er og þeirrar niðurstöðu sem fæst  (Probst og Büchel, 1997). 

2.5.2 Tveggja lykkju lærdómur (double loop learning) 

Tveggja lykkju nám var einnig sett fram af Argyris árið 1977.  Síðan þá hafa hann og 

Schön (1996) og Morgan (1997) ásamt mörgum öðrum fjallað um þetta hugtak.  

Tveggja lykkju nám er ólíkt einnar lykkju námi að því leyti að það er mun ítarlegra og 

það felur einnig í sér að það efast alltaf um hvers vegna hlutirnir gerast á annað borð  

(Marquardt og Reynolds, 1995). 

Aðaltilgangurinn er að kafa dýpra í skipulagsheildina, venjur og norm þeirra og greina 

aðgerðir í tengslum við niðurstöðuna.  Probst og Büchel (1997) nefna þetta eins og 

fram hefur komið endurnýjandi lærdóm.  Það þýðir að ekki aðeins sé verið að aðlaga 

skipulagsheildina vegna vandamála í umhverfi hennar heldur er verið að þróa nýja 

leið til þess að fást við vandamálin.  Fyrsta skrefið er að skynja, skima og fylgjast með 

umhverfinu.  Skref tvö er að gera samanburð á þeim upplýsingum sem fyrir liggja og 

er hann gerður með tilliti til gildandi viðmiða.  Úr þessu verður til hliðarskref sem 
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kalla má skref ,,tvö a” en þar er spurt hvort gildandi viðmið séu viðeigandi.  Að 

lokum er svo skref þrjú þar sem brugðist er við. 

En ef skoðað er aftur tveggja lykkju námið og dæmið sem sett var fram í einnar lykkju 

námi um hitastillinn þá er sú breyting hér að hitastillirinn spyr um samhengið, hvaða 

breytingar búi hér að baki.  Ef hitastillirinn væri vitsmunalegur þá myndi hann bíða 

með að hækka sig þangað til hann hefði fundið út orsakirnar fyrir því að það kólnaði í 

herberginu eins og sagt var frá í dæminu um einnar lykkju nám.  Til dæmis ef einhver 

á heimilinu er að viðra út og opnar glugga á meðan þá myndi hitastillirinn smám 

saman læra að þetta er einungis tímabundið ástand og því ekki hækka sig líkt og hann 

gerði í einnar lykkju náminu. 

Þegar verið er að skoða tveggja lykkju nám þá má spyrja sig, í hvaða viðskiptum er 

skipulagsheildin?  Eru þetta réttu viðskiptin?  Er hægt að endurskilgreina mörkin í 

ólíkum atvinnugreinum og þjónustu þannig að markaðskimar myndist?  Er kannski 

hægt að skipta út stigveldi ef það er ríkjandi og taka upp kerfi með sjálfstýrðum 

hópum?  Svona mætti endalaust spyrja  (Probst., Büchel, 1997). 

Til þess að tveggja lykkju nám geti orðið árangursríkt þá verða skipulagsheildir að 

þróa með sér ákveðna menningu, menningu sem hvetur til breytinga og áhættu.  

Skipulagsheildir verða að taka hugmyndinni um hið breytta umhverfi þar sem óöryggi 

er mikið, flækjustig hátt og vandamál og skekkjur óhjákvæmilegar.  Það verður að 

stuðla að hreinskilni sem hvetur til samræðna þar sem menn geta látið skoðanir sínar í 

ljós, jafnvel þótt þeir séu ekki sammála.  Skipulagsheildir verða að koma auga á 

skekkjur/frávik sem verða til vegna óöryggis og skorti á stjórnun en í slíkum 

aðstæðum getur það einmitt orðið kveikjan að nýjum lærdómi.  Skipulagsheildir verða 

að átta sig á því að ósvikinn lærdómur byggir yfirleitt á aðgerðum og því verður að 
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finna leiðir til þess að rannsaka og prófa ýmislegt svo þær geti haldið áfram að læra á 

árangursríkan og skapandi hátt. 

Á þessu má sjá að mikil ringulreið getur átt sér stað í skipulagsheildum sem byggja á 

lærdómi og þetta getur valdið miklum kvíða hjá starfsmönnum innan þeirra, sér í lagi 

hjá stjórnendum sem vilja vera með hlutina á hreinu.  En þetta er einmitt það sem er 

nauðsynlegt til þess að tveggja lykkju nám geti átt sér stað.  Því er gott að skoða mynd 

2 og sjá hvernig lærdómsferli á sér stað í tveggja lykkju námi  (Morgan, 1996., 

Probst., Büchel, 1997). 

Heimild: Argyris, Chris., (1990).  Overcoming Organizational Defences – Facilitating Organizational Learning.  

Prentice Hall.  New York USA. 

Eins og sjá má á myndinni er lærdómsferlið umfangsmeira og flóknara í tveggja 

lykkju námi en í einnar lykkju námi.  Það sem að gerist í tveggja lykkju námi er að 

breytingar verða á þekkingargrunni skipulagsheilda.  Þetta getur haft í för með sér 

breytingar á stefnu og markmiðssetningum skipulagsheilda, ólíkt því sem gerist í 

einnar lykkju námi.  Lærdómsferlið er þó eins í báðum að því leyti að það er samfellt, 

en í tveggja lykkju náminu er það byggt á meiri aðgerðum og tengingum.  Þau hugtök 

sem eru á mynd 2 eru slæm samsetning eða skekkjur, ríkjandi gildi og aðgerðir.  

Skoðum hvað býr að baki þeim. 
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Mynd 2: Lærdómsferli í tveggja lykkju námi 
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2.5.2.1 Slæm samsetning eða skekkjur 

Hér er byggt á því að greina misræmi og skekkjur.  Það verður að efast um alla hluti, 

jafnvel þó þeir virðist þannig úr garði gerðir að erfitt sé að breyta þeim á nokkurn hátt.  

Raunverulegur lærdómur hefst um leið og kerfið finnur eitthvað misræmi eða kemur 

auga á skekkjur.  Lærdómurinn byggist á gagnrýnu en um leið heiðarlegu mati á 

núverandi aðstæðum og mögulegum lausnum.  Kerfið verður að skilja allar aðstæður 

til þess að koma í veg fyrir fleiri mistök ætli það að ná árangri  (Probst og Büchel, 

1997). 

2.5.2.2 Ríkjandi gildi 

Samkvæmt Probst og Büchel (1997) þá byggja ríkjandi gildi á því að meta núverandi 

aðstæður með hliðsjón af raunverulegri útkomu.  Misræmi getur átt sér stað milli 

þeirra gilda sem ríkja og raunverulegrar niðurstöðu eða árangurs.  Þetta þýðir að 

leiðréttingar til þess að minnka misræmið þurfa ekki endilega að hafa áhrif á ríkjandi 

gildi því það getur verið niðurstaðan sjálf sem þarfnast leiðréttingar. 

2.5.2.3 Aðgerðir 

Aðgerðir byggja á því að hrinda breytingum í framkvæmd og meta svo útkomuna.  

Því miður er niðurstaðan ekki alltaf eins og til var ætlast og það gerir lærdómsferilinn 

örlítið viðkvæman.  Ef nauðsynlegt er þá hefst lærdómsferillinn upp á nýtt, annað 

hvort með því að tiltekinn þáttur er valinn og skoðaður eða að byrjað er upp á nýtt 

með nýja hugmynd. 

Það má því segja að tveggja lykkju nám sé því niðurstaða tiltekinna aðstæðna, eða 

samhengis, sem stuðla að lærdómi og reynslu innan skipulagsheilda.  Helsti 

tilgangurinn er að styðja við lærdóm og getu skipulagsheildarinnar til þess að bregðast 

við þörfum umhverfisins  (Argyris, 1990). 
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2.5.3 Tengslin á milli einnar lykkju og tveggja lykkju náms 

Fulmer og Key (1998) halda því fram að megintilgangurinn með einnar lykkju námi 

sé að viðhalda lærdómi eða að læra til þess að ná betri árangri í því sem 

skipulagsheildin er nú þegar að gera á meðan tveggja lykkju lærdómur er byggður á 

því að spyrja hvort það sem verið er að gera sé rétt. 

Samkvæmt þessu þá er einnar lykkju nám aðeins fyrsta skrefið í hinu raunverulega 

lærdómsferli því það beinir sjónum sínum að því sem framkvæmt er.  Lærdómsferlið 

verður að vera kerfisbundnara svo það geti þekkt og tekist á við raunverulegar 

aðstæður í rekstrarumhverfinu líkt og gerist í tveggja lykkju náminu.  Tilgangurinn er 

að kafa dýpra ofan í lærdómsferli til þess að útskýra og meta vandlega þá möguleika 

og afleiðingar sem eru til staðar og læra af mistökunum áður en það er of seint  

(Argyris., Schön 1996). 

Flestum skipulagsheildum gengur vel að vinna með einnar lykkju nám að mati 

Argyris og Schön (1997) en flestar eiga þær í mesta basli með tveggja lykkju nám.  

Það má því halda því fram að einnar lykkju nám sé of hægvirkt til þess að geta breytt 

ríkjandi kringumstæðum.  Tveggja lykkjunám er mun hraðvirkara sem og þriðja stigs 

nám (ferlisnám eða Deutero nám) til þess að skapa samkeppnisforskot.  En hvað felst 

í þriðja stigs námi? 

2.5.4 Lærdómsferli í þriðja stigs námi  

Þriðja stigs nám (ferlisnám og/eða Deutero nám), eða það að læra um lærdóm, felur í 

sér raunverulegan skilning á lærdómshugtakinu.  Þriðja stigs nám er þegar 

skipulagsheildir læra að beita bæði einnar lykkju og tveggja lykkju námi.  

Megintilgangurinn er að stjórna aðstæðum, læra um lærdóm eða þekkingu og hafa 

eftirlit með þáttum og því sambandi sem er á milli ákveðinna þátta.  Því má segja að 
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þetta lærdómsferli sé byggt á því að skilja og greina lærdóm dýpra en áður og eins að 

greina umbreytingu þekkingar eins og sjá má á mynd 3. 

Heimild: Probst, Gilbert J.B., Bettina S.T. Büchel., (1997).  Organizational Learning:  The competitive 

advantage of the future.  Prentice Hall.  London UK. 

Eins og sjá má á myndinni um þriðja stigs nám er lærdómurinn leiðréttur á öllum 

stigum.  Árangurinn tengist aðgerðum svipað og gerist í einnar lykkju námi og hann 

er einnig tengdur aðgerðum og markmiðum eins og gerist í tveggja lykkju námi.  

Árangur, aðgerðir og markmið eru tengd nýrri aðgerð, skilningsmótun, á lokastiginu.  

Í þriðja stigs námi er ferlið samfellt líkt og í einnar lykkju- og tveggja lykkju námi en 

þó eru fjölmargar innri tengingar sem gera lærdómsferlinu auðveldara að ná nýjum 

markmiðum.  Þriðja stigs lærdómur er æðsta stig lærdóms í ferlinu þar sem 

markmiðið er ekki að innbyrða einhverjar tilteknar upplýsingar heldur að skoða 

lærdómsferlið sjálft  (Probst og Büchel, 1997). 

Eins og áður sagði er aðalatriðið í þriðja stigs námi getan eða hæfileikinn til þess að 

læra.  Viðfangsefni lærdómsins í þessu tilviki er námið í sjálfu sér.  Þriðja stigs nám 

felur í sér að öðlast innsýn í lærdómsferilinn.  Sem dæmi til þess að útskýra þetta má 

segja að ef aðilar innan skipulagsheildarinnar koma sér saman um ný gildi eða viðmið 

þá hefur lærdómsferli af hærra stigi átt sér stað því það ferli að læra að læra er æðsta 

Mynd 3: Þriðja stigs nám 
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stig lærdóms.  Morgan (1997) notar orðið heilmyndahönnun yfir þetta ferli og má 

segja að það sé svona ,,ídeal” hugmynd sem verður aldrei til í sinni hreinustu mynd. 

En hvað þýða þessi hugtök; skilningsmótun, markmið, árangur og aðgerðir sem sett 

eru fram á myndinni um annars stigs nám? 

2.5.4.1 Skilningsmótun 

Skilningsmótun er nýtt í lærdómsferlinu og því ólíkt ferlinu bæði í einnar- og tveggja 

lykkju námi.  Tilgangurinn er umhugsun og greining, sköpun hugsana og merkingar 

innan skipulagsheilda og að styðja við lærdómshugtakið.  Skilningsmótun felur í sér 

megintilganginn til þess að skilja lærdómsferlið.  Það felur einnig í sér nauðsyn þess 

að hugsa um og leysa vandamál í samhengi sem og nauðsynina að skilja og þróa 

uppbyggingu skipulagsheilda í betri tengslum við lærdómsferlið.  Samkvæmt þessu er 

lærdómsferlið byggt á því að auðkenna og flokka lærdóm því formgerð 

skipulagsheilda er í auknum mæli byggð á þátttöku starfsmanna og getu þeirra til þess 

að umbreyta þekkingu.  Þegar þessu stigi er náð getur einstaklingurinn skoðað 

hlutverk sitt og séð sjálfan sig sem umhverfi annarra félagslegra kerfa  (Probst og 

Büchel, 1997). 

2.5.4.2 Markmið 

Markmiðið felur í sér þekkt takmark og aðferðir til þess að ná þeim.  Tengslin við 

skilningsmótunina sem fjallað var um hér að ofan og það hugtak sem næst kemur, 

aðgerðir eru rökréttar vegna  innri samsetningar milli atriða eins og greiningar, 

umhugsunar og útkomu.  Skilningsmótunin samþættir raunverulegar aðstæður og 

væntar aðstæður og útkoman skýrist í sérstökum málaflokki; markmiðum sem 

skipulagsheildin þarf að ná.  Ef misræmið eykst er nauðsynlegt að leiðrétta 
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aðstæðurnar, en ef misræmið verður minna þá þarf að skapa nýtt og betra markmið til 

þess að hafa áhrif á aðra flokka, aðgerðir og útkomu  (Argyris, 1990). 

2.5.4.3 Aðgerðir 

Samkvæmt þessum lærdómsferlum þá er lærdómur skipuleg athöfn á öllum stigum.  

Argyris (1990) segir að öll hugtökin séu tengd og hafi svipaða getu til þess að 

leiðrétta sig þegar misræmi verður ljóst.  Niðurskiptingin í lærdómsferlinu er rökrétt, 

það er frekar auðvelt að vinna að aðskildum þáttum án þess að skipta sér að öðrum.  

Það er því mögulegt að styðja jafnt við lærdóm í skipulagsheildum og þann 

grundvallartilgang að umbreyta  og nota þekkingu til þess að hvetja til framfara. 

2.5.4.4 Árangur 

Árangur er samkvæmt Argyris (1990) síðasti hlekkurinn í lærdómsferlinu og byggir 

hann á skilningsmótuninni og markmiðunum.  Aðgerðir koma á undan vegna þess 

megintilgangs, að ná settum markmiðum.  Árangurinn kemur síðar vegna þess að 

aðalatriðið þar er að sameina árangurinn sem til kom vegna aðgerða, 

markmiðssetningar og skilningsmótunarinnar.  Ef það er misræmi á milli aðgerða og 

árangurs, eða á milli árangurs og markmiða eða skilningsmótunar þá heldur 

lærdómsferilinn áfram að leiðrétta sig og tengja árangurinn meira við væntar 

aðstæður. 

Allir þessir lærdómsferlar sem rætt hefur verið um byggjast á því að umbreyta og nýta 

þekkingu hvar sem þörf er á því.  Getan til þess að hafa áhrif á núverandi aðstæður 

ræðst fyrst og fremst af getunni til þess að greina umhverfið og viljanum til breytinga; 

að breytast og vilja auka getuna til þess að skapa samkeppnisyfirburði.  Lærdómur, 

hvort heldur í einnar lykkju, tveggja lykkju eða þriðja stigs námi byggist á að flytja og 

nýta þekkingu til þess að breyta, leiðrétta eða auðkenna fyrirliggjandi aðstæður.  
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Hvert ferli fyrir sig er í grunninn ólíkt vegna þess að lærdómurinn byggir á 

mismunandi skilningsmótun eða þekkingu um lærdómshugtakið.  Tveggja lykkju 

námið og þriðja stigs nám hvetja notandann í auknum mæli til þess að greina og 

spyrja kerfið á meðan einnar lykkju nám einblínir á að leiðrétta og koma jafnvægi á 

fyrirliggjandi kerfi.  Aðalatriðið í öllum þessum þremur ferlum eru upplýsingar, það 

veltur allt á því að nýta og stjórna upplýsingum til þess að breyta ríkjandi aðstæðum 

og koma sér upp nýjum venjum.  Hugræna viðhorfið skýrist fyrst og fremst í tveggja 

lykkju og þriðja stigs lærdómsferlunum þar sem aðalatriðið er að auka þekkingu á 

undirliggjandi hugrænni uppbyggingu.  Einnar lykkju nám byggir á hinn bóginn á 

meiri einfaldleika.  Í því lærdómsferli er ekki hægt að spyrja nauðsynlegra spurninga 

til þess að styðja við lærdóm skipulagsheildanna.  Þar af leiðandi verður lærdómurinn 

ekki eins kerfisbundinn og hann ætti að vera og ekki fæst eins mikill stuðningur og í 

gegnum tveggja lykkju og þriðja stigs nám. 

Af þessu má sjá að lykkju lærdómur er gott dæmi um lærdóm skipulagsheilda.  

Lærdómurinn hefst í skipulögðum ferlum og endar í að takast á við breytingar.  

Atferlissjónarmiðið er greinilegt en það er ekki ríkjandi.  Spurningin er miklu fremur 

um hugsun, meiri þekkingu á aðstæðum og aukna notkun upplýsinga.  Þó svo að 

tiltekið atferli geti falist í breytingunum þá er það ekki aðalatriðið. 

2.6 Meðhöndlun lærdóms í skipulagsheildum 

Nú þegar rætt hefur verið um hvernig lærdómur flokkast niður er nauðsynlegt að 

skoða hvaða aðferðum er hægt að beita til þess að flytja þekkingu einstaklingsins út í 

skipulagsheildina Því eins og Dogson (1993), Fiol og Lyles (1993) og fleiri 

fræðimenn hafa haldið fram þá er lærdómur skipulagsheilda meiri heldur en summa 

lærdóms einstaklinganna sem hana skipa. 
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Á mynd 4 má sjá hvaða þættir eru nauðsynlegir til þess að lærdómur einstaklinganna 

geti orðið aðgengilegur skipulagsheildinni. 

Heimild: Probst, Gilbert J.B., Bettina S.T. Büchel., (1997).  Organizational Learning:  The competitive 

advantage of the future.  Prentice Hall.  London UK. 

Myndin sýnir tengslin á milli lærdóms einstaklinga og aukinnar þekkingar sem á sér 

stað í skipulagsheildum.  Sambandið veltur á samskiptum, gagnsæi og samþættingu, 

en þessi þrjú atriði eru nauðsynleg til þess að brúa bilið á milli lærdóms 

einstaklinganna og lærdóms skipulagsheilda.  Getan til þess að skilja atferli 

einstaklinganna og lærdóm skipulagsheildanna leiðir til betri skilnings á atferli 

skipulagsheilda og hefur þar af leiðandi áhrif á getuna til þess að læra á báðum 

stöðum  (Probst og Büchel, 1997). 

Annað sem vert er að hafa í huga er að skipulagsheildir missa ekki lærdómshæfni sína 

þó svo að einstakir meðlimir hennar hætti þar störfum, því lærdómur skipulagsheilda 

ýtir undir ,,minni” þeirra.  Það verður til ákveðið minni í skipulagsheildinni.  Þannig 

má hugsa sér að sá lærdómur sem á sér stað hverju sinni hefur ekki einungis áhrif á þá 

starfsmenn sem til staðar eru hverju sinni heldur einnig á framtíðarstarfsmenn 

skipulagsheildarinnar  (Dodgson, 1993). 
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Mynd 4: Að brúa bilið á milli lærdóms einstaklinga og skipulagsheildarinnar 
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Eins og sjá má á mynd 5 eru samskipti nauðsynlegur þáttur í lærdómi 

skipulagsheildanna.  Án þeirra væri ekki hægt að flytja þekkinguna frá 

einstaklingnum inn í skipulagsheildina sjálfa.  Þetta ferli má einnig tengja við 

umræðuna um umbreytingu þekkingar sem Ikujiro Nonaka og Hirotaka Takeuchi 

settu fram í bók sinni The knowledge creating company árið 1995. 

Heimild: Probst, Gilbert J.B., Bettina S.T. Büchel., (1997).  Organizational Learning:  The competitive 

advantage of the future.  Prentice Hall.  London UK. 

En samskipti ein og sér eru ekki nóg því ef flytja á þekkingu einstaklingsins og gera 

hana aðgengilega öðrum innan skipulagsheildarinnar þá verða ferlarnir og niðurstaða 

þeirra að vera bæði sýnileg og aðgengileg öllum innan heildarinnar.  Að þetta ferli sé 

gagnsætt, gengur út frá því að til staðar sé einhver miðill sem geymir þekkinguna og 

táknræn gildi.  Ef lærdómsferli einstaklinganna eiga að vera hluti af 

skipulagsheildinni þá verða þeir að vera gagnsæir fyrir alla, svo fólk geti velt þeim 

fyrir sér.  Þriðja atriðið sem nauðsynlegt er til þess að brúa bilið milli lærdóms 

einstaklinganna og skipulagsheildarinnar er samhæfing.  Það er nauðsynlegt að 

Einstaklingur
Skipulagsheild

Gagnsæi
Samskipti

Samhæfing

Einstaklingur
Skipulagsheild

Einstaklingur
Skipulagsheild

Gagnsæi
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Mynd 5:  Nauðsynleg skilyrði fyrir ummyndum í lærdómi skipulagsheilda 
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samhæfa þá flokkunarferla sem beitt er inn í kerfið.  Ef þekking einstaklinganna á að 

verða aðgengileg öðrum þá verða einstaklingarnir að samhæfa aðgerðir sínar við 

aðgerðir heildarinnar  (Probst og Büchel, 1997). 

Garvin heldur því fram að lærdómur skipulagsheildanna fari fram á þremur stigum, en 

það gerist í gegnum; 

! hugsun – að læra ný hugtök, 

! atferli – að þróa með sér eða þroska nýja færni og getu, 

! athöfn – að koma einhverju í verk. 

Öll þessi þrjú atriði eiga að eyða hinu fræga skarði sem þykir vera einkennandi á milli 

fræðanna og framkvæmdar  (Garvin, 1993). 

En hvaða þýðingu hefur þetta fyrir skipulagsheildir?  Hvernig læra skipulagsheildir og 

hvernig geta þær nýtt sér þann lærdóm?  Þetta er umfjöllunarefni næsta kafla um 

lærdómsfyrirtæki. 
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,,I´ll see it when I believe it” 

Anonymous. 

3. Lærdómsfyrirtæki 

Til langs tíma litið eru einu varanlegu samkeppnisyfirburðir skipulagsheilda sú geta 

þeirra að læra hraðar en samkeppnisaðilarnir.  ,,No outside force can take the 

momentum of that advantage away from you” segir  Arie de Geus sem skrifaði bókina 

The Living Company en hann útskýrir þetta svona: ,,Hvaða innsýn eða ný uppfinning, 

hvort heldur það er ný markaðssetning, ný vara eða nýtt ferli er í raun lærdómsferli”.  

Hann segir einnig: ,,Ef við höldum áfram að læra og safna að okkur nýjum 

hugmyndum og innlima þær í vinnuferli okkar, þá mun þegar kemur að því að einhver 

ætlar að líkja eftir starfsaðferðum okkar eða hugmyndum það ekki skipta máli því við 

erum komin svo langt á undan í ferlinu”  (Senge, 1999, bls 11). 

Shared values 
and beliefs 
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Í þessum kafla verður fjallað um lærdómsfyrirtæki.  Hvað það þýðir fyrir 

skipulagsheildir að vera lærdómsfyrirtæki og helstu skilgreiningar á þessu hugtaki.  

Einnig verður skýrt frá því hvaða þörf sé fyrir skipulagsheildir að vera 

lærdómsfyrirtæki og settar verða fram helstu gagnrýnisraddir sem heyrst hafa um 

þetta fyrirbæri. 

Hugtakið lærdómsfyrirtæki hefur átt miklum vinsældum að fagna síðastliðin ár vegna 

þess óróa sem ríkt hefur í efnahagslífi og vegna þess að það umhverfi sem 

skipulagsheildir starfa innan einkennist af mikilli samkeppni.  Það er ekki nóg fyrir 

skipulagsheildir að halda lífi, þær verða að ná samkeppnisyfirburðum. 

3.1 Mikilvægi árangursríkra og viðvarandi samkeppnisyfirburða 

Í síðasta kafla var fjallað um mikilvægi samkeppnisyfirburða þar sem bæði 

samkeppnishæfi og kjarnafærni var kynnt til sögunnar sem tveir mikilvægir drifkraftar 

samkeppnisyfirburða.  Í framhaldi af þeirri umræðu er nauðsynlegt að fjalla um 

kjarnafærni, og þar með samkeppnishæfi, sem grundvöll að árangursríkum og 

viðvarandi samkeppnisyfirburðum. 

Til að skipulagsheildir geti stuðlað að árangursríkum og viðvarandi 

samkeppnisyfirburðum verða þær að leitast við að tryggja: 

! skýr tengsl kjarnafærni við framleiðslu kjarnavara (core products),  

! framþróun kjarnafærninnar í gegnum stefnumiðaða stjórnun. 

3.1.1 Mikilvægi kjarnavara 

Svokallaðar kjarnavörur er það sem tengir saman kjarnafærni og hinar endanlegu 

vörur (end products).  Þannig eru kjarnavörur hinar áþreifanlegu umbúðir 

kjarnahæfninnar.  Framleiðsla kjarnavara er mikilvæg fyrir lærdómsfyrirtæki af 
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tvennum ástæðum.  Í fyrsta lagi, skv. Prahalad og Hamel, verður skipulagsheild að 

leitast við að hámarka hlutdeild sína í framleiðslu á kjarnavörum svo hún geti haldið 

forystu sinni á sviði ákveðinnar kjarnafærni.  Með framleiðslu á kjarnavörum fyrir 

ýmsa ytri, sem innri, viðskiptavini skapast grundvöllur þeirra tekna og endurgjafar frá 

markaði sem ákvarðar hversu hratt og vel má byggja upp kjarnafærni  (Wit & Meyer, 

1998). 

Í öðru lagi gerir ráðandi markaðsstaða í kjarnavöru skipulagsheildum kleift að hafa 

áhrif á framþróun notendabúnaðar og neyslumarkaða.  Með sama hætti og 

skipulagsheildir geta verið fjölþættar m.t.t. vara og viðskiptasviða geta þær einnig 

verið fjölþættar m.t.t. kjarnafærni.  Þær geta haft forystu á nokkrum sviðum 

kjarnafærni samtímis og átt þannig tilkall til fleiri en einnar kjarnavöru samtímis sem 

grundvöll margra endanlegra vara á ýmsum sviðum viðskipta. 

Þannig leggur skipulagsheildin grunn að árangursríkum samkeppnisyfirburðum.  En 

það er ekki nóg.  Einnig verður að tryggja vöxt og viðgang kjarnafærninnar innan 

skipulagsheildarinnar í gegnum stjórnkerfi hennar.  Slíkt verður aðeins tryggt að það 

sé hluti af stefnumiðaðri stjórnun skipulagsheildarinnar. 

3.1.2 Mikilvægi stefnumiðaðrar stjórnunar 

Uppbrot kjarnafærninnar kemur berlega í ljós þegar upplýsingakerfi, boðmiðlun, 

starfsþróun, umbunarkerfi og stefnumótun spannar ekki allar rekstrareiningar 

fjölþættra skipulagsheilda.  Af þessum sökum er mikilvægt að framþróun kjarnafærni 

og framleiðsla kjarnavara spanni allt svið viðkomandi skipuheildar en lokist ekki inni 

og einangrist í ákveðnum einingum hennar. 
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Yfirstjórnendur verða því að hlúa að framþróun kjarnafærni frá stefnumiðuðu 

sjónarhorni og skapa stefnumiðaðan ,,arkitektur” sem spannar alla skipulagsheildina 

með það að markmiði að byggja upp kjarnafærni.  Stjórnendur verða sífellt að spyrja 

sig lykilspurninga á borð við: hversu lengi getum við haldið samkeppnishæfi okkar ef 

við höfum ekki vald yfir ákveðinni kjarnafærni?  Hversu nærtæk er þessi kjarnafærni 

skynjuðu virði neytenda?  Hvaða framtíðartækifærum munum við missa af ef við 

glötum þessari kjarnafærni? 

Með þeim tveimur megináherslum sem að ofan greinir getur kjarnafærni talist 

æskilegur, en þó ekki fullnægjandi, grundvöllur árangursríkrar og viðvarandi 

samkeppnishæfni skipulagsheildar.  Þannig er kjarnafærni aðeins hluti af 

samkeppnishæfi skipulagsheildar sem aðrir mikilvægir þættir blandast inn í og leggja 

sitt af mörkum.  En slíkt næst aðeins með stöðugum lærdómi og virkum 

lærdómsferlum. 

3.2 En hvað er lærdómsfyrirtæki og hvað þýðir þetta hugtak? 

Til er fjöldinn allur af skilgreiningum á því hvað lærdómsfyrirtæki er.  Peter Senge 

(1990) er einn þeirra sem sett hafa fram skilgreiningu um þetta efni og hún er 

svohljóðandi; ,,Lærdómsfyrirtæki eru staðir þar sem fólk heldur í sífellu áfram að 

auka við getu sína til að skapa þann árangur sem það í raun sækist eftir, þar sem 

hvatt er til nýs og framsækins hugsunarháttar, þar sem sameiginlegum kappsmálum 

er hleypt á skrið og þar sem fólk lærir stöðugt betur að starfa saman”  (Senge, 1990, 

bls 1). 

Senge segir að að lærdómsfyrirtæki séu skipulagsheildir sem læra í gegnum 

starfsmenn sína, einstaklinga sem læra.  En lærdómur einstaklinganna tryggir ekki 

lærdóm skipulagsheildarinnar en án lærdóms einstaklinganna lærir skipulagsheildin 
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ekki neitt.  Probst og Büchel (1997) halda því fram að lærdómsfyrirtæki  þurfi að búa 

yfir sveigjanlegu skipulagi, vera lærdómsvæn og þau mega ekki festast í sama farinu 

heldur þurfa þau að ögra viðteknum venjum.  Lærdómsfyrirtæki verða að þeirra mati 

að hafa þróað hæfileika til þess að geta aðlagað sig að margbrotnu umhverfi og geta 

breyst með tiltölulega skömmum fyrirvara.  Lærdómsfyrirtæki má einnig nefna þær 

skipulagsheildir sem búa yfir þeim hæfileika að læra sem heild, þau búa yfir auknu 

innsæi og geta unnið úr vandamálum á árangursríkan hátt.  Lærdómsfyrirtæki búa 

einnig yfir hæfileika til þess að meta og bregðast við innri og ytri áreitum á stöðugan, 

gagnkvæman og árangursríkan hátt  (Probst., Büchel, 1997). 

Í svipuðum dúr og Senge, Probst og Büchel og fleiri hafa skilgreint lærdómsfyrirtæki 

þá hefur Nonaka skilgreint þekkingarsköpunarfyrirtæki sem staði þar sem ,,það er 

ekki sérhæfð starfsemi að móta nýja þekkingu, heldur er það ákveðið atferli og 

reyndar ákveðið tilvistarform þar sem allir vinna að þekkingarstörfum”  (Nonaka, 

1991, bls 97). 

Nonaka leggur það til að skipulagsheildir noti myndlíkingar og ofgnótt 

skipulagsheildanna (organizational redundancy) til þess að koma lagi á hugsunarhátt 

sinn, hvetja til samskipta og gera óáþreifanlega þekkingu meira áþreifanlega.  

Hljómar vel ekki satt?  Auðvitað, en er þetta æskilegt? Án nokkurs vafa.  En skapar 

þetta einhvern ramma til framkvæmda?  Varla! (Probst., Büchel, 1997). 

Tillagan er alltof óhlutbundin og fræðilega er allt of mörgum spurningum látið 

ósvarað þegar staðið er andspænis hversdagslegum smáatriðum raunveruleikans.  Til 

dæmis: hvernig vita stjórnendur að skipulagsheildin sé orðin að lærdómsfyrirtæki?  

Hvaða grundvallar breytingar þurfa að eiga sér stað í atferli ?  Hvaða stefna og hvaða 

áætlanir eru til staðar?  Hvernig kemstu héðan og þangað, frá A til B? (Garvin, 1993). 
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3.2.1 Innleiðing lærdóms 

Það eru, samkvæmt Garvin (1993), þrjú grundvallaratriði sem taka verður með í 

reikninginn ætli menn að innleiða lærdóm í skipulagsheildir á árangursríkan hátt, þ.e. 

merking, mannauðsstjórnun og mælikvarðar.  En hvað merkir þetta og hvers vegna 

eru þetta nauðsynlegir þættir í innleiðingarferlinu? 

Merking er mikilvæg því við þörfnumst trúverðugrar og vel ígrundaðrar skilgreiningar 

á hugtakinu lærdómsfyrirtæki og hvað það raunverulega merkir að vera 

lærdómsfyrirtæki; hún verður að vera framkvæmanleg og auðvelt að beita henni.  

Einnig er það spurningin um stjórnun og þá kannski sérstaklega stjórnun þess 

mannauðs sem skipulagsheildin hefur yfir að ráða.  Skýrar viðmiðunarreglur eru 

nauðsynlegar þegar kemur að framkvæmdinni og þær verða að vera nothæfar því það 

er ekki nóg að sýna fram á að löngunin sé til staðar, það verður að vera hægt að 

framkvæma.  Að lokum er það svo mælikvarðarnir.  Skipulagsheildir þarfnast betri 

mælikvarða ætli þær að meta á hvaða stigi lærdómur skipulagsheildarinnar er og 

hversu hratt má ná því stigi til þess að tryggja það að árangur hafi í raun náðst.  Þegar 

þessi þrjú atriði eru komin í gagnið þá hafa stjórnendur traustari grunn til þess að 

hleypa af stokkunum lærdómsfyrirtæki. 

Ef þessi grundvallarvinna er ekki innt af hendi þá er ólíklegt að árangur náist því eigi 

lærdómur að verða þýðingarmikið markmið skipulagsheilda þá verður fyrst að skilja 

hvað það felur í sér  (Garvin, 1993). 
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Með því að nota þessi þrjú atriði sem viðmiðunarramma, þ.e. merkingu, 

mannauðsstjórnun og mælikvarða þá skilgreinir Garvin lærdómsfyrirtæki sem þá 

skipulagsheild sem er jafnvíg á eftirfarandi fimm þætti, þar sem það á kerfisbundin 

hátt getur: 

1. leyst vandamál, 

2. gert tilraunir með nýjar nálganir, 

3. lært af reynslunni, 

4. lært af því sem aðrir gera best,  

5. dreift þekkingu með hröðum og skilvirkum hætti um alla skipulagsheildina. 

(Garvin,1993). 

Margir hafa átt í erfiðleikum með að skilgreina hvað lærdóms- og þekkingarfyrirtæki 

eru og erfitt hefur verið að henda reiður á það í gegnum tíðina. Skilgreiningarnar á 

lærdómsfyrirtæki eru næstum jafn margar og fræðimennirnir sem setja þær fram og 

þeir eru ekki allir sammála.  Senge hefur sett fram þá kenningu að lærdómsfyrirtækið 

sé samhangandi heild sem í leiðinni er þekkingarkerfi.  Á sama hátt og einstaklingar 

læra, læra skipulagsheildir  (Senge, 1990). 

Flestir telja þó að lærdómur skipulagsheilda sé ferli sem þróast með tímanum og 

tengja það við öflun þekkingar og bættrar frammistöðu.  En þeir eru ósammála um 

önnur mikilvæg atriði.  Til dæmis halda sumir því fram að breyting á atferli sé 

nauðsynleg ætli menn að læra.  Aðrir halda því fram að nýr hugsunarháttur sé 

nægjanleg forsenda lærdóms.  Sumir vísa til upplýsingatæknikerfa og segja að þau séu 

grunnur þess að lærdómur geti átt sér stað.  Aðrir nefna sameiginlegan skilning, 
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venjur skipulagsheildanna og jafnvel vinnsluminni þeirra.  Einhverjir halda því fram 

að lærdómur skipulagsheildanna sé sameiginlegur á meðan aðrir trúa því að hin 

margbrotna útskýring sem þjónar eigin þörfum sé venjan. 

Hvernig er hægt að skilja nokkuð í þessu þegar enginn samhljómur er í augsýn?  Það 

virðast mjög margir vera ósammála.  En skoðum skilgreiningu David A. Garvin  sem 

skilgreinir lærdómsfyrirtæki ,,sem skipulagsheild sem er fær í að skapa, tileinka sér 

og miðla þekkingu sem getur breytt atferli sínu til að endurspegla nýja þekkingu og 

innsæi” (Garvin, 1993, bls 51). 

Þessi skilgreining hefst á ákveðnum sannleika en hann er sá að nýjar hugmyndir eru 

nauðsynlegar eigi lærdómur að eiga sér stað.  Það skiptir í raun ekki máli hvaðan 

þessar hugmyndir koma, innan eða utan skipulagsheildarinnar, svo framarlega að þær 

séu nothæfar og þær hrindi af stað endurbótum innan hennar.  Þó ber að hafa í huga að 

það eru ekki hugmyndirnar sjálfar sem hrinda af stað einhverjum umbótum því án 

meðfylgjandi breytinga á starfsháttum eru úrbætur einungis möguleiki sem er í boði  

(Garvin, 1993, bls 51-52). 

Til að átta sig betur á þeim mismunandi skilgreiningum sem settar hafa verið fram af 

hinum ýmsu höfundum og hvernig þessar skilgreiningar hafa þróast yfir tíma, gefur 

eftirfarandi yfirlit í töflu 3 góða mynd. 
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Þær skilgreiningar á lærdómsfyrirtæki sem hér eru nefndar eru mun víðari og eru  

frekar kerfisbundnari og heildrænni sýn á lærdóm en skilgreiningar á lærdómi 

skipulagsheildanna sem fjallað var um hér á undan.  Aðalatriðið er samt hið sama í 

báðum tilvikum og það er; lærdómur og framfarir í aðgerðum og framkvæmdum. 

Séu þessar skilgreiningar í töflunni teknar saman og reynt að finna eitthvað heildstætt 
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! að þróa lærdóm með einstaklingunum sem og sameiginlegan lærdóm, 

! að nota þann árangur sem næst með lærdómi til þess að ná enn betri árangri. 

(Skyrme, 2000). 

Skipulagsheildir geta aukið skilvirkni sína við stjórn á lærdómi innan þeirra með því 

að móta kerfi og ferli sem bæði styðja við þessa starfsemi og fella hana að allri 

daglegri starfsemi.  Argyris og Schön (1996) komu fram með þá kenningu að í 

lærdómsfyrirtæki væri innbyggður tveggja lykkju lærdómur sem leiðir til tækifæra til 

róttrækra lausna á vandamálum og stórra skrefa í framfaraátt. 

3.3 Hvernig verður skipulagsheild að lærdómsfyrirtæki og hvenær? 

Það hefur löngum verið ljóst að það tekur tíma að byggja upp lærdómsfyrirtæki, það 

gerist ekki á einni nóttu.  Þær skipulagsheildir sem náð hafa þeim árangri að geta 

kallað sig lærdómsfyrirtæki eru afsprengi vandlegra mótaðra viðhorfa, skuldbindinga 

og stjórnunarferla sem safnast hafa upp jafnt og þétt á löngum tíma.  Samt sem áður 

geta sumar breytingar átt sér stað á skemmri tíma en í flestum tilvikum tekur ferlið allt 

langan tíma.  Þær skipulagsheildir sem vilja verða lærdómsfyrirtæki geta byrjað á 

nokkrum einföldum atriðum. 

Fyrsta skrefið er að koma á umhverfi sem leiðir af sér lærdóm.  Það verður að vera 

tími til þess að velta hlutunum fyrir sér og greina þá.  Tími til þess að hugsa um 

stefnumótunaráætlanir, kryfja þarfir viðskiptavinanna, meta þau vinnuferli sem til 

staðar eru og upphugsa nýjar vörur.  Lærdómur er ekki auðveldur, einkum og sér í 

lagi ef rekið er á eftir starfsfólki.  Það vill oft verða þannig að lærdómur sé eitthvað 

sem eigi að gerast þegar stjórnendur hafa tíma til þess að hugsa um hlutina og þegar 

þeim dettur í hug að framkvæma tiltekin atriði.  En það er nauðsynlegt að gefa sér 
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tíma fyrir hugarflug, að finna lausn á vandamálum, meta þær tilraunir sem 

framkvæmdar hafa verið og aðra grunnþætti sem nauðsynlegir eru eigi lærdómur að 

eiga sér stað. 

Annað sem taka þarf með í reikninginn er að opna alla múra sem settir hafa verið, það 

verður að vera hægt að skiptast á hugmyndum innan skipulagsheilda.  Öll takmörk 

(boundaries) koma í veg fyrir flæði upplýsinga og þau geta haldið starfsfólki frá 

góðum hugmyndum.  Með því að opna starfsumhverfið, til dæmis með ráðstefnum, 

fundum og ýmsum verkefnahópum þá er næsta öruggt að að nýjar hugmyndir munu 

flæða um skipulagsheildina.  Þegar stjórnendur hafa komið á fót opnara umhverfi sem 

styður við hugmyndaflæði þá geta þeir skapað vettvang fyrir lærdóm.  Einnig er 

nauðsynlegt að hætta að horfa til stöðugra umbreytinga og skipulagsheildir ættu að 

beina sjónum sínum að því að læra af einurð.  Sé þetta gert ásamt þeim þremur 

atriðum sem Garvin (1993) setti fram; merking, stjórnun og mælikvarðar (M-in þrjú á 

ensku) þá ætti það að vera góður grunnur til þess að byggja upp lærdómsfyrirtæki. 

3.4 Samantekt og gagnrýni á lærdóms umræðuna 

Þó svo Argyris og Schön séu þekktustu fræðimennirnir á bak við lykkjulærdóm þá 

hafa aðrir höfundar einnig lagt sín lóð á vogarskálarnar og komið fram með 

uppbyggilega gagnrýni á þessi hugtök.  Það er alltaf mikilvægt þegar fjallað er um 

kenningar sem þessar að birta einnig þá gagnrýni sem þær hafa fengið á sig. 

Lykkjulærdómur á rætur að rekja til áttunda áratugarins og því hefur mikið verið ritað 

og rætt um þessi ferli.  Þetta þýðir að aðrir fræðimenn sem á eftir komu hafa getað 

borið saman þessi hugtök við nýrri til þess að meta árangur og afleiðingar þeirra.  

Þetta þýðir ekki endilega að nýrri hugtök séu eitthvað betri heldur en hugtökin um 

lykkju lærdóminn því mismunurinn getur falist í nýrri aðferðafræði. 
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Það er hinsvegar oft raunin að eldri aðferðir eru byggðar á einhverjum tilteknum 

aðstæðum, aðstæðum sem geta haft áhrif á líftíma þeirra.  Í tilviki lykkjulærdómsins á 

þetta þó ekki við því hann hefur að minnsta kosti fræðilega séð sannað sig með tilliti 

til tíma og þróunar eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan. 

Garvin (1993) heldur því fram að enn séu nokkur óleyst atriði eftir í þessari umræðu 

og þau séu eftirfarandi;  Stjórnunarfræðin skortir vel ígrundaða skilgreiningu á 

lærdómsfyrirtækjum og verður sú skilgreining að vera framkvæmanleg og auðvelt að 

beita henni.  Fræðin skortir einnig skýrari skilgreiningu á stjórnun í 

lærdómsfyrirtækjum.  Skýrari viðmiðunarreglur fyrir framkvæmd, sem byggðar eru á 

framkvæmanlegum ráðum frekar en tilgátum. 

Það skortir einnig sérstakar viðmiðunarreglur til þess að auðvelda mælingar.  Betri 

tæki til þess að meta hversu mikill lærdómur hefur átt sér stað innan 

skipulagsheildarinnar og hversu hratt hann hefur átt sér stað  (Garvin, 1993). 

Það ræður ekki úrslitum hvort rætt er um lærdóm skipulagsheilda eða 

lærdómsfyrirtæki því skipulagsheildir verða engu að síður stöðugt að draga allar 

kringumstæður í efa og reyna á skipulegan hátt að auka sveigjanleika sinn og 

samkeppnishæfni.  Grundvallarviðmiðið er því nauðsynin að skapa sér 

samkeppnisforskot.  Skipulagsheildir verða að geta brugðist við öllum aðstæðum því 

annars geta þau átt það á hættu að festast í gömlum vana og þá eru alltaf líkur á því að 

þau deyji að lokum.  Jafnvel þótt lærdómur og þekking gegni alltaf lykilhlutverki þá 

þýðir það ekki endilega að allar skipulagsheildir geti tileinkað sér og beitt þekkingu á 

skilvirkan hátt því þetta snýst um einstaklinga, skipulagsheildirnar og viljann til þess 

að breyta núverandi aðstæðum. 
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Í þessum kafla hefur verið fjallað um það hvort skipulagsheildir geti lært að læra og 

umræðan um lykkjulærdóm sem er lærdómur skipulagsheildanna fór þar fremstur í 

flokki.  Eins og fram kom í þeirri umræðu er lykkjulærdómi jafnan skipt í þrennt, 

einnar lykkju, tveggja lykkju og þriðja stigs nám þó svo að síðast talda hugtakið sé 

minnst þekkt af þessum þremur.  Einnar lykkju nám byggist á því að safna 

upplýsingum til að koma jafnvægi á og viðhalda því kerfi sem fyrir er.  Tveggja 

lykkju nám grundvallast hins vegar á því að draga allar kringumstæður í efa og að 

sundurgreina þær enn nákvæmar með tilliti til annað hvort sveigjanleika eða 

samkeppnishæfni eða hvoru tveggja.  Þriðja stigs nám byggist á því að læra bæði á 

kerfisbundin hátt og ítarlega um lærdóm og önnur tengd málefni.  Allar þessar 

kringumstæður geta hver á sinn hátt skapað samkeppnisforskot.  Það er hins vegar 

kristaltært að að nám sem byggist á aðferðum enduruppbyggingar, eins og tveggja 

lykkju nám gerir nýtist betur til þess að auka samkeppnisfærni skipulagsheilda heldur 

en lærdómur sem byggist á fremur íhaldssömum aðferðum sem snúast um aðlögun 

eins og einnar lykkju námið gerir.  Tveggja lykkju nám og þriðja stigs nám nýtast því 

betur til að breyta þeim aðstæðum sem eru ríkjandi  heldur en einnar lykkju nám, 

einkum vegna þess hve takmörkuð síðastnefnda aðferðin er. 

Spurningin um ferlisfærni (process abilities) í lykkjulærdómi dregur fram í dagsljósið 

umræðuna um lærdómsferli.  Öll þessi þrjú ferli byggjast á því að þau fara í hring og 

tilgangurinn er ætíð sá að miðla og beita þekkingu á skipulegan hátt til þess að ráða 

bót á ríkjandi aðstæðum.  Lærdómsferlið í einnar lykkju námi er því miður of 

hægvirkt og ferlið kallar einungis fram samhengislausar spurningar sem leiða til 

samhengislausra svara. 
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Lærdómsferlið í tveggja lykkju námi snýst hins vegar um tilraunir með mismunandi 

lausnir til þess að finna eina viðunandi lausn.  Því gengur ferlið hraðar fyrir sig og 

skilar betri árangri en hitt hvað varðar að miðla þekkingu á skipulegan hátt með það 

fyrir augum að ráða bót á ríkjandi kringumstæðum.  Lærdómsferlið í tveggja lykkju 

námi er vitaskuld það hraðvirkasta.  Þar er þekkingin leiðrétt á öllum stigum og allt 

byggist á því að skapa og beita þekkingu á skipulegan hátt til þess að breyta ríkjandi 

kringumstæðum.  Lærdómsferlið,  bæði í tveggja lykkju og þriðja stigs námi er því 

hæfara til þess að miðla og beita þekkingu á skipulegan hátt til að hafa áhrif á og 

breyta ríkjandi kringumstæðum en lærdómsferlið í einnar lykkju námi. 

Hvað varðar hraðann þá hefur þriðja stigs nám líklega mestu yfirburðina vegna þess 

mikla náms sem í því felst og það byggir á því að skilja flókna samsetningu 

umhverfisins út í ystu æsar, að nýta sér ríkjandi kringumstæður til að gera breytingar á 

skilvirkan hátt og gera sér betur grein fyrir langtímaáhrifum en einnar lykkju og 

tveggja lykkju námið gerir. 

Þetta þýðir samt ekki að einnar lykkju og tveggja lykkju námið sé óhagkvæmt því 

þetta snýst alltaf um kringumstæður og þar af leiðandi geta þessar tvær aðferðir verið 

hagkvæmasta lausnin í einhverjum tilfella. 

3.5 Mikilvægi lærdóms 

Áhrif nýrrar tækni og aðlögun skipulagsheilda að þörfum viðskiptavina hefur í för 

með sér að stjórnendur þurfa að fást við stöðugar breytingar. Að geta brugðist við 

þróun vöru og markaðar á fljótlegan hátt er grundvallaratriði hvað varðar 

lærdómsfyrirtæki.  Að sama skapi hefur aukin viðurkenning á mikilvægi þess að 

hagnýta ekki aðeins líkamlega getu starfsmanna heldur einnig mátt hugans, ýtt undir 

umræðuna um lærdómsfyrirtæki.  Stjórnendur skipulagsheilda hafa margir hverjir 
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áttað sig á því að ef starfsmenn þeirra eru ein mikilvægasta auðlind 

skipulagsheildarinnar þá hljóta þeir einnig að vera lykillinn að 

samkeppnisyfirburðunum sé litið til lengri tíma.  Þessi uppgötvun hefur leitt til 

aukinnar eftirspurnar eftir vel menntuðu og aðlögunarhæfu starfsfólki.  Þannig hafa 

skipulagsheildir í auknum mæli reynt að þróa kerfi sem hægt er að nota til þess að 

nýta að fullu hæfileika og þekkingu starfsmanna sinna  (Beardwell., Holden, 2001). 

3.5.1 Að læra að ,,aflæra” 

Þeim verkefnum fer ört fjölgandi innan skipulagsheilda þar sem tekist er á við 

stöðugar umbætur í þeirri viðleitni að bæta sig og ná yfirburðum.  Því miður er það oft 

þannig að það eru fleiri sem mistakast heldur en leiða til bætts árangurs.  Þetta er 

vegna þess að flestar skipulagsheildir ná ekki að skilja þann sannleik sem liggur að 

baki.  Áður en skipulagsheildir geta bætt sig, þá verða þær fyrst að læra og til þess að 

læra þá þarf að líta fram hjá orðagjálfri og háleitri heimspeki og horfa á 

grundvallaratriðin.  Hvernig ætti skipulagsheild að geta bætt sig án þess að læra 

eitthvað nýtt?  Hvort sem það á að koma fram með nýja vöru, leysa eitthvert tiltekið 

vandamál eða endurbæta verkferla innan skipulagsheilda þá krefst þetta allt þess að 

sjá heiminn í nýju ljósi og bregðast við samkvæmt því vegna þess að ef 

skipulagsheildir læra ekki nýjar aðferðir og tileinka sér ekki nýja hugsun þá er hætta á 

því að stöðugt sé verið að endurtaka fyrri iðju.  Þetta er annar mikilvægur þáttur í 

lærdómi og starfsemi lærdómsfyrirtækja, þ.e. að læra að aflæra (e. unlearning).  Fyrir 

sérhverja skipulagsheild sem kennir sig við lærdóm verður ávallt að spyrja sig, hvað 

getum við aflært, þ.e. hverju getum við sleppt takinu á.  Þessi aflærdómur nær ekki 

bara yfir ákveðin vinnubrögð heldur einnig fyrri trú, viðmið, gildi og hegðun.  Ef 

starfsfólkið getur ekki aflært þá þekkingu sem það býr yfir þá eru ekki miklar líkur á 

því að það geti numið eitthvað nýtt  (Denton, 1998). 
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Í bókinni The Knowledge-Creating Company eftir Nonaka og Takeuchi (1995) er því 

haldið fram að stjórnendur þurfi að ,,losa sig við gamla hugsunarháttinn um að 

þekking geti verið kennd, numin og þjálfuð með aðstoð handbóka, bóka, námskeiða 

og fyrirlestra.  Þess í stað þurfi þeir að beina sjónum sínum meir að óformlegri 

hliðum þekkingar og einblína á huglægt innsæi, tilfinning og hugdettur”  (Mintzberg, 

1998, bls. 210).  Til að ná þessu fram verða stjórnendur að koma auga á mikilvægi 

leyndrar þekkingar (tacit knowledge) –þ.e. það sem við vitum fortakslaust– og ljósrar 

þekkingar (explicit knowledge) –þ.e. það sem við vitum formlega. 

Fjölmargir sem fást við þekkingarstjórnun hafa þá trú að þekking aukist stöðugt.  Því 

meira sem notað er af þekkingunni, því meira vex hún, en því fer víðs fjarri.  Þekking 

og þekkingarsköpun sem verður til í gegnum lærdómsferlin eru skilyrði fyrir viðhaldi 

og endurnýjun kjarnahæfninnar (core competence).  Ætli menn að ná árangri er 

nauðsynlegt að átta sig á þeim tengslum sem liggja að baki lærdómi og stöðugra 

umbóta og byrja að endurskapa skipulagsheildina í kringum það  (Garvin, 1993). 

3.6 Samspil lærdóms og þekkingar 

Lærdómur og þekking hafa saman skapað þörfina fyrir skipulagsheildir til þess að 

hafa þekkingu til að umbera þann stöðuga þrýsting og þá krafta þá sem til staðar eru í 

viðskiptaumhverfinu.  Þekking ein og sér skapar þó ekki kröfuna um breytingar, það 

er miklu fremur sameiginlegt verkefni fyrir alla hlutaðeigandi.  Lærdómur tengir 

saman og nýtist skipulagsheildum til þess að sætta sig við breytingar og að taka á 

þeim. 
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Þekking á kringumstæðum er ávallt fyrsta skrefið, en næstu skref, mat og aðgerðir 

gegna lykilhlutverki.  Þegar öllu er á botninn hvolft verða skipulagsheildir að beita 

lærdómi og þekkingu á skipulegan hátt til þess að skapa samkeppnisforskot, annars 

eru þau hreinlega að stytta sinn eigin líftíma. 

Hvernig þekking, þekkingarsköpun og þekkingarflutningur á sér stað er einmitt 

viðfangsefni næsta kafla sem fjallar um þekkingu. 



Þekking og lærdómur  Þekking 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 53 

,,You cant touch it, but it still makes you rich” 

Tom Stewart 

4. Þekking 

Þekking er einn af hornsteinum skipulagsheilda í dag og er sú auðlind sem ræður hvað 

mestu um velgengni og samkeppnishæfi þeirra.  Hæfni skipulagsheilda til þess að 

nema hraðar en samkeppnisaðilarnir styrkir stöðu þeirra því í þekkingu liggja 

auðæfin.  Auðlindin er starfsfólkið og sú þekking sem það býr yfir. 

Þar sem velgengni skipulagsheilda byggir oft og tíðum á þekkingu þá verða 

starfsmenn skipulagsheilda að búa yfir sérhæfðri þekkingu og þeir verða einnig að 

læra að deila henni með öðrum því með samskiptum skapast oft nýjar hugmyndir sem 

geta leitt til nýsköpunar.  Það má því segja að þekking sé lykillinn að framförum en 
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hún er til einskis nýt ef fólk gerir sér ekki grein fyrir að miðlun hennar er jafnmikils 

virði. 

Í þessum hluta verður fjallað um þekkingu.  Hvernig megi skilgreina hana, hvernig 

hún flokkast og hvernig best sé að umbreyta henni svo hún gagnist skipulagsheildum 

sem best. 

4.1 Hvað er þekking? 

Þegar verið er að skoða lærdóms- og þekkingarfyrirtæki er nauðsynlegt að vita hvað 

felst í hugtakinu þekking og hvernig hún er flokkuð.  Tveir meginflokkar þekkingar 

taka mið af því hvort hún er talin ljós (explicit) eða leynd (tacit).  Skýrt verður frá því 

hvernig þekking, gögn og upplýsingar eru aðgreind því þetta eru ólík en þó skyld 

fyrirbæri.  Mikilvægt er einnig að geta greint á milli þessara þriggja þátta því þetta eru 

ekki víxlanleg hugtök. 

En til hvers þarf að velta þessum hlutum fyrir sér?  Hvers vegna er þekking svona 

mikilvæg í nútíma samkeppni?  Það er vegna þess að breytingar í rekstrarumhverfi eru 

sífellt örari og segja má að þekking veiti stjórnendum og starfsmönnum meiri yfirsýn 

yfir hluti en þeir höfðu áður og hún er einnig grundvöllur markvissrar ákvarðanatöku.  

Þekking styttir viðbragðstíma sem telst mjög mikilvægt í dag því margar 

skipulagsheildir verða að geta endurskipulagt alla sína ferla næstum samstundis ef svo 

ber undir.  Einnig má nefna að tækni þróast hratt og að viðskiptavinir eru að verða æ 

kröfuharðari.  Að lokum þá er arður af hefðbundnum auðlindum svo sem landi, 

framleiðslutækjum og fjármagni að verða sífellt minni.  Þetta eru nokkur þeirra atriða 

sem gera þekkingu mikilvæga fyrir skipulagsheildir í dag og því nauðsynlegt að skoða 

þessa þætti. 
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En lítum á hvað felst í hugtakinu þekking, hvað býr að baki orðinu þekking?  Hægt er 

að gera sér grein fyrir eðli þekkingar með því að skilgreina hana með eftirfarandi 

hætti: 

! Þekking er hvorki gögn né upplýsingar. 

! Þekking er vald. 

! Þekking er stjórntæki sem hægt er að nota til þess að ná 

samkeppnisyfirburðum. 

! Þekking er stöðugt ferli. 

! Þekking snýst meðal annars um að stjórna þekkingar(öflunar)ferlinu. 

(Denton, 1998). 

Sé litið á þekkingu í sögulegu ljósi má segja að allt frá tímum forn-Grikkja hafi saga 

heimspekinnar verið stöðugt ferli sem hafi leitast við að svara þeirri spurningu sem 

brennur á mörgum: ,,Hvað er þekking?”  Rökhyggjumenn hafa haldið því fram að 

sönn þekking sé framþróun hugsunar en ekki eitthvert afsprengi skynjaðrar reynslu og 

því má segja að til sé fyrirliggjandi þekking sem ekki þurfi að réttlæta með skynjaðri 

reynslu.  Raunhyggjumenn hinsvegar trúa því að eina uppspretta þekkingar sé skynjuð 

reynsla.  Þrátt fyrir þennan ágreining rökhyggju- og raunhyggjumanna þá hafa 

vestrænir heimspekingar komist að ákveðnu samkomulagi um það að þekking sé 

,,réttlætanleg sönn trú” og var það Plató sem kom fyrstur með þetta hugtak.  Þrátt fyrir 

þetta er skilgreining þekkingar langt frá því að vera fullkomin að minnsta kosti hvað 

rökfræðina varðar  (Nonaka, 1995). 
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Samkvæmt lögmálum hins nýja hagkerfis er ekki lengur horft á fjármagn, 

framleiðslutæki og land sem mikilvægustu auðlindir skipulagsheilda.  Þekking er það 

sem í auknum mæli er litið til og hún er skilgreind sem sú auðlind sem mikilvægust er 

fyrir skipulagsheildir ætli þær að ná samskeppnisyfirburðum.  Það má því segja að til 

að skipulagsheildir geti lifað af í nútíma samkeppni þá þurfa þær að þróast ört, leggja 

áherslu á nýsköpun, rannsóknir og þróun og vera ávallt skrefi á undan viðskiptavinum 

sínum og samkeppnisaðilum.  Undirstaða þessa er þekking.  Sumir vilja jafnvel ganga 

svo langt að segja að þekking sé ekki bara auðlind heldur ,,auðlindin”.  Þekking er 

takmörkuð, hún er oft og tíðum kostnaðarsöm og hana getur verið erfitt að herma af 

keppinautunum og það er einmitt það sem gefur skipulagsheildum tækifæri til þess að 

ná samkeppnisforskoti.  Tilfærsla þekkingar er oft erfið en hún gerir skipulagsheildum 

kleift að bregðast við breyttum aðstæðum og hún er undirstaða nýsköpunar  (Ruggles 

og Holtshouse, 1999). 

Samkvæmt orðabók Websters er þekking: ,,staðreynd eða það að vita eitthvað með 

ákveðinni vissu, fenginni í gegnum reynslu eða í félagi við aðra”.  Þekkingu má 

einnig skilgreina sem safn líkana sem lýsa mismunandi eiginleikum og atferli innan 

einhvers ákveðins léns.  Hver einstök heild getur skráð þekkingu.  Þekking getur verið 

til einungis í höfði einhvers einstaklings eða birgð í ferlum skipulagsheilda, vörum 

þeirra, getu, leikni og í kerfum þeirra eða gögnum. 

Í raunveruleikanum eru þó til enn fleiri jafngildar skilgreiningar á þekkingu.  Ein 

þeirra er eftirfarandi: ,,Þekking er safn af reynslu manna, gildum, upplýsingum og 

innsæi sem skapar ákveðinn ramma til að meta nýja reynslu.  Þekking inniheldur 

innsæi, skilning og hagnýta verkkunnáttu sem starfsmenn búa yfir”  (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000). 
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Þær Senker og Faulkner (1995) gera skýran greinarmun á þekkingu (knowledge) 

annarsvegar og verkhæfni (skill) hinsvegar.  Þær kjósa að kalla verkhæfni það sem 

útleggja má á íslensku sem sérfræðiþekkingu (expertise).  Sambærilegar 

skilgreiningar má m.a. finna í ýmsum íslenskum orðasöfnum, t.d. Hagfræðiorðasafni 

þar sem þekking er skilgreind sem ,,know-how” eða verkfærni.  Nonaka (1995) 

skilgreinir hins vegar leynda þekkingu sem svo að hún feli í sér bæði þekkingu og 

verkhæfni.  Denton (1998) skrifar að þekking séu hugmyndir eða sá skilningur sem 

ákveðin heild býr yfir, sem er beitt til skilvirkra aðgerða með það fyrir augum að ná 

markmiðum heildarinnar.  Þannig sé þessi þekking sértæk fyrir þá heild sem skapaði 

hana. 

Drucker setti fram sína skilgreiningu árið 1964 og hún var á þessa leið: ,, Þekking er 

ekki síður kjarni viðskiptanna en að viðskiptavinurinn sé kjarni þeirra.  Áþreifanlegar 

vörur eða þjónusta eru einungis miðill fyrir skipti á kaupgetu viðskiptavinar fyrir 

viðskiptaþekkingu”  (Drucker, 1964).  En auk þess að benda á að hver skipulagsheild 

sé líkleg til þess að búa yfir margþættri þekkingu, þá kom Drucker ekki með neina 

skýra skilgreiningu á því hvað þekking væri.  Það er athyglivert að Drucker setur fram 

skilgreiningu sína árið 1964 og var fyrstur fræðimanna til þess að velta þessum 

hlutum fyrir sér.  Nú, þrjátíu og sjö árum síðar er heldur ekki til nein ein algild 

skýring á því hvað þekking er  (Lynch, 2000). 

Vegna þess hversu erfitt er að skilgreina hvað þekking er þá hafa flestir einungis 

skilgreint innihald hennar í mjög grófum dráttum.  Þetta hefur þann ókost í för með 

sér að hætta er á offlæði upplýsinga en kemur þó í veg fyrir fordóma um hvað sé 

einstaklingnum nauðsynlegt við að móta nýjan tilgang.  Það er sama hvaða augum 

þekking er litin.  Upplýsingaöldin mun tvímælalaust leiða til þess að hún verður 
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miðlæg í áformum sérhverrar skipulagsheildar.  Þekking mun fara langt út fyrir 

undirstöðuþætti eins og markaðshlutdeild, fjárhagsleg gögn og upplýsingar úr 

rekstrarbókhaldi því hún felur í sér fólk og aðrar auðlindir sem að minnsta kosti enn er 

ekki til neinn áreiðanlegur mælikvarði yfir  (Lynch, 2000). 

Sigmar Þormar segir að hvernig svo sem litið sé á þekkingu þá ræðst mikilvægi 

hennar á árangri.  Það séu gæðin en ekki magnið sem skipti sköpum.  Sigmar heldur 

því fram að mikilvægasta þekkingin innan skipulagsheilda sé að vita það sem þarf að 

vita  (Sigmar Þormar, 1999, bls 2). 

Dr. Runólfur Smári Steinþórsson (2000) styðst við skilgreiningu Nonaka er hann segir 

að auðlindina þekkingu megi til dæmis skilgreina sem innsæi og skilning á öllu því 

sem skiptir máli í starfsemi tiltekinnar skipulagsheildar, til dæmis tilteknum lykilþætti 

í starfsemi þess, mikilvægu atriði í samskiptum milli manna eða aðgerðum á 

tilteknum starfsviðum.  Hér er um að ræða skilning sem verður þegar upplýsingar sem 

byggja á gögnum hafa verið settar í viðeigandi samhengi.  Það má því segja að þessi 

skilningur sé í raun afar víðtækur og hann má útskýra nánar með hjálp spurnarorða 

eins og hvað, hvernig, hver, hvar, hversvegna og hvenær. 

Nonaka (1999) heldur því fram að þekking sé kraftmikil og lifandi og að þekking sé í 

raun og veru sjálfstæð og óáþreifanleg auðlind.  Hana megi skilgreina sem innsæi og 

skilning á öllu sem skiptir máli í starfsemi skipulagsheilda.  Sem dæmi má nefna 

skilning á lykilþáttum í starfsemi skipulagsheilda.  Þetta er skilningur sem verður til 

þegar upplýsingar sem byggðar eru á gögnum hafa verið settar í samhengi við 

starfsemi skipulagsheildarinnar á öllum sviðum hennar.  Það verður því að teljast 

mikilvægt fyrir skipulagsheildir að þróa með sér aðferðir sem gerir þeim kleift á 
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skilvirkan og árangursríkan hátt að skapa, ná utan um, safna saman, breiða út og nota 

þá þekkingu og færni sem tiltæk er. 

Davenport og Prusak (1998) hafa skilgreint þekkingu þannig að hún sé sambland af 

ákveðnum gildum, reynslu, samhangandi upplýsingum og sérfræðilegri innsýn sem 

myndar ramma til þess að meta og innleiða nýja reynslu og upplýsingar sem 

skipulagsheildir eða einstaklingar öðlast.  Innan skipulagsheilda er þekkingin oft 

greypt í skjöl og aðra geymslustaði en hún er einnig greypt í hversdagsleg störf 

skipulagsheildarinnar, ferli, verkefni hennar og staðla. 

Skilgreining þeirra Davenport og Prusak gefur til kynna að þekking sé ekki eitthvert 

einfalt fyrirbæri heldur sé hún sambland mismunandi þátta.  Þeir segja hana verða 

bæði flæðandi og formlega skipulagða, hún sé byggð á beinum skilningi og þannig sé 

erfitt að lýsa henni í orðum eða skilja hana nákvæmlega á rökréttan hátt.  Þannig vilja 

þeir meina að þekking búi innra með fólki og sé hluti af margbrotnu eðli 

einstaklingsins og óútreiknanleika.  Lykilinn að þessari löngu en hjálplegu 

skilgreiningu liggur í orðum eins og að þekking sé flæðandi og að hún sé greypt í 

skipulagsheildina  (Lynch, 2000). 

Áður en haldið er áfram að skilgreina hvað hugtakið þekking merkir er best að gera 

grein fyrir mismuninum sem liggur að baki gögnum, upplýsingum og þekkingu því 

margir eiga það til að rugla þessum þremur hugtökum saman. 

4.1.1 Gögn, upplýsingar og þekking 

Skilgreiningin á þekkingu sem Davenport og Prusack settu fram segir einnig hvað 

þekking er ekki: 
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! Þekking er ekki hrá gögn – T.d. veitir vitneskja um markaðshlutdeild 

skipulagsheildar okkur enga þekkingu nema hún sé sett í ákveðið 

samhengi.  Gallinn við gögn er sá að ef þau eru tekin úr samhengi þá sést 

aðeins brot af því sem er að gerast hjá tiltekinni skipulagsheild. 

! Þekking er ekki upplýsingar – sem afla má úr einhverskonar skjölum eða í 

gegnum önnur boðskipti.  Upplýsingar hafa vissulega ákveðna þýðingu en 

í þeim býr ekki mikil dýpt eins og í þekkingu sem slíkri.  Ef Nike 

sportvöruframleiðandinn er tekinn sem dæmi þá hefur hann sett fram 

slagorð ,,just do it”.  Það er mjög gott að vita að staðsetning Nike á 

markaðnum birtist í þessu slagorði þeirra, sem á að höfða til ungra 

íþróttaiðkenda en það hefur kannski ekki mikla þýðingu ef ekki birtist sá 

skilningur á því hvers vegna þetta slagorð er notað og hvernig það var 

þróað  (Lynch, 2000,  bls 479). 

Nonaka (1999) hefur einnig velt fyrir sér hvað upplýsingar eru og hver sé munurinn á 

þeim og þekkingu.  Hann segir að upplýsingar séu vara og hann skiptir henni í þrennt. 

! Upplýsingar geta laðað fram þekkingu – Upplýsingar eru því byrjunin á 

þekkingarsköpun.  Upplýsingar þurfa að vera innbyggðar eða gefa 

hlutstæða mynd af allri hugsun og gerðum innan skipulagsheilda.  Aðeins 

þá, þegar upplýsingarnar eru orðnar innbyggðar í alla þætti 

skipulagsheildarinnar má segja að þær séu þekking.  Gagnagrunnur er ekki 

þekking því hann inniheldur eintómar upplýsingar. 
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! Upplýsingar eru hlutlausar (passive) og hefur verið safnað utan 

skipulagsheildarinnar – Ef kveikt er á sjónvarpi þá koma fjölmargar 

upplýsingar úr því.  Þekking er aftur á móti mjög virk því hennar er aflað 

af fólki sem hefur trú á einhverju sem það er að gera. 

! Upplýsingar eru tímabundnar eða skammvinnar – skilvirkni er aðalatriðið. 

Eins og sjá má á þessari umræðu er þekking hvorki gögn né upplýsingar þó svo að 

hugtakið þekking tengist hinum tveimur.  Annað sem mikilvægt er að hafa í huga 

þegar hugsað er um þessi þrjú hugtök er að þau eru ekki víxlanleg. 

Segja má að gögn séu safn afmarkaðra hlutlægra staðreynda um einhverja tiltekna 

atburði.  Sé horft á gögn út frá sjónarhóli skipulagsheilda þá eru þetta yfirleitt 

kerfisbundnar skrár sem byggja á færslum.  Gögn ein og sér hafa þannig lítið gildi eða 

tilgang.  Það er ekki svo langt síðan að skipulagsheildir byrjuðu að halda utan um 

gögn á þann hátt að þeim sé stjórnað út frá miðlægum upplýsingadeildum.  Í mörgum 

skipulagsheildum er stefnan hins vegar í dag að hafa gögn ekki miðlæg heldur dreifð 

um skipulagsheildina og aðgengileg öllu starfsfólki hennar.  Það er ljóst að flest allar 

skipulagsheildir þurfa á gögnum að halda og eru mörg mjög háð gagnaöflun, sbr. 

þjónustufyrirtæki á borð við banka, tryggingafyrirtæki og fleiri. 

Upplýsingar eiga samkvæmt Davenport og Prusak (1998) einhvern ákveðinn 

móttakanda og sendanda.  Upplýsingarnar eiga að breyta því hvernig móttakandinn 

skynjar og hafa áhrif á hegðun hans og dómgreind.  Þetta þýðir að upplýsingar eigi að 

forma móttakandann og það er hann sem leggur mat á það hvort skilaboðin sem hann 

fær eru í raun upplýsingar.  Gögn verða að upplýsingum þegar við þau er bætt 

ákveðinni merkingu.  
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Notast má við upplýsingatæknina til þess að breyta gögnum í upplýsingar en hún 

hjálpar sjaldnast við að setja þessi gögn í það samhengi sem nauðsynlegt er fyrir þau 

að vera í.  Það gerir einstaklingurinn sjálfur  (Davenport og Prusak, 1998). 

Eins og sjá má á þessari umræðu er þekking eitthvað meira og stærra en upplýsingar.  

Skipulagsheildir í dag hafa yfir að ráða of miklu af upplýsingum ef svo má að orði 

komast en ef fólk notar þessar upplýsingar ekki þá eru þær ekki þekking.  

Einstaklingar geta ekki haft of mikið af þekkingu en þeir geta haft alltof mikið af 

upplýsingum.  Margar skipulagsheildir hafa reyndar komist að því að upplýsingar sem 

nú berast með leifturhraða í gegnum rafræna miðla eru að kaffæra starfsfólk þeirra, 

allar þessar upplýsingar virðast ekki leiða til þess að starfsfólkið verði of öruggt með 

sig.  Starfsfólk í dag virðist frekar vera fálmandi en einbeitt, lamað frekar en virkt og 

allt er þetta vegna hins mikla magns upplýsinga sem berast skipulagsheildum í dag 

(O´Dell., Grayson JR, 1998). 

Þekking er yfirleitt sett í samhengi við fólk en ekki einhverja gagnagrunna.  Hinsvegar 

er hægt að rekja þekkingu til upplýsinga líkt og hægt er að rekja upplýsingar til gagna.  

Ef upplýsingar eiga að verða að þekkingu þá þarf einstaklingurinn að umbreyta þeim 

en það er einmitt viðfangsefni næstu kafla, flokkun og umbreyting þekkingar. 

4.1.2 Flokkun þekkingar 

Til þess að skilja hvað þekking er og hvað hún felur í sér er nauðsynlegt að greina 

hana.  Fræðimenn eins og Nonaka og Takeuchi sem gáfu út bókina ,,The Knowledge 

creating company” vilja flokka þekkingu í tvær tegundir ljósa (explicit) og leynda 

(tacit).  Annie Brooking (1997) vill flokka þekkingu í þrjár tegundir, leynda, ljósa og 

skýra (implicit).  Chun Wei Choo (2001) flokkar þekkingu í þrennt, leynda-, ljósa- og 

menningarlega þekkingu (cultural knowledge).  Leif Edvinsson (1997) hjá Skandia og 
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samhöfundur hans, Malone að bókinni Intellectual Capital vilja flokka viðskiptalega 

þekkingu í þekkingu einstaklinga (individual), þekkingu skipulagsheilda 

(organizational) og formgerðarþekkingu (structural knowledge).  Patrick Sullivan 

(1998) ræðir um í bók sinni Profiting from Intellectual Capital að þekkingin skiptist í 

leynda og ljósa líkt og Nonaka og Takeuchi gera í sinni bók.  Grant (1999) vill skipta 

þekkingu í tvennt; leynda og ljósa.  Hann segir að ljós þekking sé eitthvað sem hægt 

er að skrifa niður á blað en leynda þekkingu er ekki hægt að skrifa niður.  Hann leggur 

mikla áherslu á leynda þekkingu sem að hans mati birtist best í verkþekkingu, færni 

og hagnýtri þekkingu sem starfsfólk skipulagsheilda býr yfir. 

4.1.2.1 Leynd og ljós þekking 

Leynd þekking er einstaklingsbundin, bundin ákveðnu samhengi og því er erfitt að 

koma henni á eitthvað tiltekið form og tjá sig um hana.  Við vitum mun meira en við 

tjáum okkur um.  Leynd þekking er huglæg, byggir á reynslu viðkomandi einstaklings 

sem erfitt að setja í orð, setningar, tölur eða formúlur.  Hún er mjög svo háð því 

samhengi sem hún er í.  Leynd þekking inniheldur trú manna,  ímynd, innsæi og 

faglega hæfni eins og til dæmis reynslu handverksmanns.  Hún býr innra með 

starfsfólki skipulagsheilda og öðru fólki sem er í samskiptum við skipulagsheildina.  

Því má segja að leynd þekking sé þekking reynslunnar  (Nonaka., Takeuchi, 1995). 

Ljós þekking eða kerfisbundin þekking má skilgreina sem svo að hún vísi til 

þekkingar sem er umbreytanleg í formlegt, kerfisbundið og sameiginlegt tungumál.  

Þessa tegund þekkingar má gera grein fyrir í orðum eða með öðrum hætti og hana má 

geyma á ýmsu formi og það er auðvelt að miðla henni og dreifa.  Segja má að ljós 

þekking sé þekking rökfestunnar  (Nonaka, 1991). 
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Um þessar tvær tegundir þekkingar hefur verið rætt allt frá tímum forn-Grikkja í 

guðfræði, heimspeki og þekkingarfræði sem er sú grein heimspeki sem fæst við 

grundvöll, eðli og takmörk þekkingar.  Einn frægasti heimspekingur Japana, Kitaro 

Nishida heldur því fram að þekking sé persónuleg þekking og hún er háð því 

samhengi sem hún er í.  Leynd þekkingar er einstaklingsbundin og hana er ekki hægt 

að útskýra með orðum.  En eru leynd og ljós þekking algjörlega aðskildar? 

Nonaka fullyrðir að svo sé ekki, hann segir að þær bæti hvor aðra gagnkvæmt upp.  

Þessar tvær tegundir þekkingar verka á víxl og víxlast í skapandi athafnasemi 

einstaklinganna  (Nonaka, 1999). 

Fleiri hafa ritað og rætt um þessa skiptingu á þekkingu og má þar meðal annars nefna 

Annie Brooking.  Hún segir að leynd þekking sé eitthvað sem búi í huga 

einstaklingsins og því sé ekki auðvelt að miðla henni til annarra.  Leynd þekking 

hefur oft og tíðum verið mjög mikils virði fyrir skipulagsheildir þannig að sú 

staðreynd að henni sé ekki auðvelt að miðla er mjög bagaleg frá sjónarhóli 

skipulagsheildarinnar  (Brooking, 1997).  Ljós þekking er aðgengileg þegar hún hefur 

verið mótuð í höfði einstaklingsins, eða skráð á skjöl, í bækur eða á einhvern annan 

hátt.  Þess vegna er hægt að dreifa henni með til dæmis samræðum, með því að kenna 

hana, lesa um hana og svo framvegis.  En þekking að mati Brooking getur einnig 

verið skýr eða (implicit).  Skýr þekking þýðir að hún er falin í starfsháttum 

skipulagsheilda, stjórnunaraðferðum eða jafnvel í menningunni. 

Chun Wei Choo segir leynda þekkingu vera reynslu og sérfræðiþekkingu 

einstaklingsins.  Ljósa þekkingu skilgreinir hann sem þekkingu sem sé tilbúin og 

kerfisbundin, reglur og venjur.  Menningarlegu þekkinguna segir Choo vera þekkingu 

sem séu hugmyndir, trú og gildi sem notuð eru til þess að lýsa og útskýra hvað er að 
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gerast í raunveruleikanum.  Þessi menningarlega þekking sem Choo ræðir um er beitt 

af þátttakendum skipulagsheildarinnar til þess að skapa virði og mikilvægi fyrir nýjar 

upplýsingar eða þekkingu.  Skipulagsheildin notar menningarlegu þekkinguna til þess 

að svara spurningum á borð við: Hvers konar skipulagsheild erum við?  Hvaða 

þekking er mikilvæg fyrir skipulagsheildina?  Og hvaða þekkingu er vert að iðka og 

sækjast eftir?  (Choo, 2001). 

Sullivan (1998) segir að ljós þekking skipulagsheilda birtist í vitrænum auði hennar 

sem hann skilgreinir sem kerfisbundna, áþreifanlega eða efnislega lýsingu á tiltekinni 

þekkingu sem skipulagsheildir geta sagt að séu í sinni eigu.  Dæmi um slíkan vitrænan 

auð geta verið að mati Sullivan, áætlanir, starfshættir, teikningar, frumgerðir 

ýmiskonar og hugbúnaðarforrit.  Vitrænn auður sem er verndaður á löglegan hátt er 

vitræn eign skipulagsheildarinnar.  Sem dæmi um þetta má nefna, einkaleyfi, 

höfundarétt og vörumerki. 

Ljós þekking sem hefur verið kerfisbundin sem vitrænn auður er verðmæt fyrir 

skipulagsheildir því hún bætir við hinn sýnilega grunn þekkingar sem þær búa yfir.  

Ljós þekking þjónar margþættum tilgangi í skipulagsheildum samkvæmt Sullivan.  

Hann vill einnig meina að með ljósri þekkingu sé hægt  að táknbinda lærdóm í reglur 

innan skipulagsheilda, samræma ólík hlutverk innan þeirra og ljós þekking getur 

staðið fyrir hæfni og dómgreind skipulagsheildarinnar.  Þegar ljós þekking hefur verið 

kerfisbundin innan skipulagsheildarinnar þá verður hún eftir í skipulagsheildinni 

jafnvel þótt þeir sem komu fram með þessa þekkingu séu hættir störfum  (Sullivan, 

1998). 
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Edvinsson og Malone (1997) segja að einstaklingsbundin þekking sé eingöngu í höfði 

einstaklinganna.  Þekking skipulagsheildanna sé lærdómur sem á sér stað í hópum eða 

á deildastigi.  Formgerðarþekkingin sé hinsvegar greypt í ,,múrsteina” 

skipulagsheildarinnar sem birtist í ýmiskonar ferlum, handbókum og siðareglum 

skipulagsheildarinnar.  Á hvaða stigi sem hér hefur verið nefnt getur þekkingin verið 

bæði ljós og leynd. 

Til þess að auðvelda útbreiðslu þekkingar innan skipulagsheilda þá ættu stjórnendur 

að reyna að auka þá ljósu þekkingu sem býr í skipulagsheildinni.  Þetta felur meðal 

annars í sér að stjórnendur þurfa að koma leyndri og skýrri þekkingu yfir á ljóst form, 

gera hana ljósari eða sýnilegri.  Þetta mætti framkvæma með þeim hætti að vinna náið 

með þeim sem búa yfir þessari leyndu þekkingu til þess að hjálpa þeim að gera 

þekkingu sína ljósari svo auðvelda megi útbreiðslu þeirrar þekkingar sem þeir búa yfir 

til annarra innan skipulagsheildarinnar  (Annie Brooking, 1997). 

Hvernig svo sem menn kjósa að flokka þekkingu þá er ljóst að hún er til staðar og 

nauðsynlegt er að þekkja einkenni hennar til þess að skilja hvernig megi stýra henni 

innan skipulagsheilda.  Samkvæmt MacDonald (1999) þá er lykilþáttur 

þekkingarstjórnunar innan skipulagsheilda að stjórna leyndri þekkingu. 

4.2 Form og umbreyting þekkingar 

Hugmyndin um þekkingarsköpun er bundin þeim forsendum að mannleg þekking sé 

sköpuð og að hún þenjist út í félagslegri víxlverkun milli leyndrar og ljósrar 

þekkingar.  Nonaka kallar þetta gagnkvæm áhrif þekkingarumbreytingar. 

Gengdarlaus áhersla á ljósa þekkingu leiðir til þess að gögn eru greind niður í smæstu 

einingar og því verður það hamlandi þáttur.   
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Ef leynd þekking er ofmetin þá getum við átt það á hættu að reiða okkur um of á þá 

velgengni sem við höfum áður notið. Vegna þessa er nauðsynlegt að hafa kraftmikla 

víxlverkun milli þessara tveggja þátta til þess að ná út fyrir fyrri upplifun okkar eða 

reynslu.  Sú umbreyting sem á sér stað milli þessara tveggja tegunda þekkingar byrjar 

oftast hjá einstaklingnum og eykst því stöðugt að magni og gæðum  (Nonaka, 1999). 

Nonaka og Takeuchi (1995) halda því fram að framleiðsla nýrrar þekkingar feli í sér 

ferli sem á kerfislegan hátt eykur við þekkingu sem sköpuð er af einstaklingum og 

gerir hana sýnilegri sem hluta af þekkingarneti skipulagsheildarinnar.  Það er tvennt 

sem drífur ferlið sem eykur þekkingu áfram.  Í fyrsta lagi er það að umbreyta leyndri 

þekkingu í ljósa þekkingu og í öðru lagi að flytja þekkingu frá því að vera 

einstaklingsbundin yfir á það form að hún sé aðgengileg í þekkingargrunni 

skipulagsheildarinnar. 

4.2.1 SECI líkanið og þekkingarspírallinn 

Skipulagsheildir geta skapað þekkingu með því að umbreyta leyndri þekkingu í ljósa.  

Þetta umbreytingarferli gengur í gegnum fjögur umbreytingarstig: 

1. félagsmótun (Socialization), 

2. ytra þekkingarform (Externalization), 

3. samsetningarform (Combination),  

4. innra þekkingarform (Internalization). 

Nonaka kallar þetta SECI líkanið vegna upphafsstafa hvers þáttar fyrir sig.  Þetta líkan 

má sjá á mynd 6 um þekkingarspíralinn  (Nonaka, 1991). 



Þekking og lærdómur  Þekking 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 68 

Heimild:  Nonaka, Ikujiro, Hirotaka Takeuchi., (1995).  The Knowledge Creating Company – How japanese 

companies create the dynamics of innovation.  Oxford university press, bls 71. 

Myndin sýnir umbreytingu leyndrar þekkingar í ljósa og hvernig hin ljósa þekking 

greypist í innri þekkingarbrunn skipulagsheildarinnar þar sem hún myndar grundvöll 

nýrrar þekkingarsköpunar sem á ný flæðir út í innviði hennar og svo koll af kolli.  En 

hvað þýðir þetta og hvaða hlutverki gegnir þetta þegar rætt er um þekkingu? 

Það að umbreyta þekkingu frá einu stigi yfir á annað er sérstaklega mikilvægt þegar 

leynd þekking á í hlut.  Leynd þekking er skipulagsheild mikilvægari ef hægt er að 

koma henni á það form að aðrir innan hennar geti notið góðs af henni og notað hana 

til þess að þróa með sér nýja þekkingu eða verkkunnáttu  (Bukowitz og Williams, 

1999). 

Þekkingarsköpun er komið af stað innan skipulagsheilda vegna þess að það er eitthvað 

skarð í núverandi þekkingu, það er eitthvað óuppfyllt skarð í þekkingarbrunni 

skipulagsheildarinnar.  Slíkt skarð getur staðið í vegi fyrir lausn vandamála, að ný 

vara sé framleidd eða að tækifæri sem bjóðast séu nýtt. 
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Mynd 6:  Þekkingarspírallinn 
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Skipulagsheildir verða því að skapa nýja þekkingu með því að umbreyta þeirri 

þekkingu sem fyrir liggur og það er gert með því að fara í gegnum þá ferla sem 

Nonaka lýsir í SECI líkaninu og eru hér nefndir umbreytingarform þekkingar (Choo, 

2001). 

En hvað felur umbreytingarferillinn í sér, hvað gerist á hverju umbreytingarstigi og 

hvaða hlutverki gegna þau í umbreytingu og sköpun nýrrar þekkingar? 

4.2.1.1 Félagsmótunarform 

Félagsmótunarform (Socialization) er þáttur sem í upphafi miðlar, og þar með 

umbreytir, leyndri þekkingu aftur í leynda þekkingu.  Þetta er ferli þar sem sköpuð er 

leynd þekking, s.s sameiginlegur skilningur og faglegir hæfileikar í gegnum 

sameiginlega reynslu.  Lykilinn til þess að öðlast leynda þekkingu er reynslan, sér í 

lagi sameiginleg reynsla.  Það má segja að félagsmótunin lýsi óbeinni miðlun leyndrar 

þekkingar, oft án sérstaks tungumáls, þ.m.t. í gegnum reynslu.  Þetta er algengt meðal 

japanskra skipulagsheilda.  Í stuttu máli,  upplýsingum er deilt með öðrum.  Þetta 

felur í sér meira en einungis það að starfsmenn séu að tala saman því í raun er þetta að 

deila með öðrum innri þekkingu og innsýn á kerfisbundinn hátt. 

4.2.1.2 Ytra þekkingarform 

Ytra þekkingarform (Externalization) er umbreyting frá leyndri þekkingu yfir í ljósa 

þekkingu.  Í þessu ferli er leyndri þekkingu umbreytt í ljósa með notkun myndlíkinga, 

greininga og sérstöku tungumáli.  Þessi umbreytingarferill er mjög mikilvægur fyrir 

alla þekkingarsköpun því þarna umbreytist t.d. reynsla og hæfni hvers einstaklings 

yfir í eitthvað sem aðrir geta séð og skynjað. s.s. kenningar, líkön og skjöl.  Segja má 

að hér sé það hæfnin til þess að líta út fyrir skipulagsheildina og ímynda sér hlutina 

öðruvísi og betri sem skipti meginmáli, sem sagt grunnur nýsköpunar. 
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4.2.1.3 Samsetningarform 

Samsetningarform (Combination) er þegar ljósri þekkingu er umbreytt aftur í ljósa 

þekkingu.  Þessi þáttur er í miklu uppáhaldi hjá vestrænum skipulagsheildum.  Hér er 

þekkingu safnað og skilað kerfisbundið frá einni persónu til annarar.  

Upplýsingatæknina má nota á skilvirkan hátt til þess að ná þeirri samsetningu sem 

nauðsynleg er.  Helstu framfarir sem nýlega hafa orðið í þekkingarstjórnun byggja á 

þessum þætti.  Samsetningarformið felur til að mynda í sér ferli til þess að setja 

hugtök og hugmyndir upp í svokölluð þekkingarkerfi. 

4.2.1.4 Innra þekkingarform 

Innra þekkingarform (Internalization) er fjórði og síðasti umbreytingarþátturinn en þá 

er ljós þekking færð aftur yfir í leynda þekkingu.  Innra þekkingarformið er það ferli 

sem felur í sér ummyndum ljósrar þekkingar í leynda og er nátengt því að læra af 

reynslunni og sú upplifun, skynjun og það innsæi sem sérhver einstaklingur öðlast í 

gegnum slíka reynslu.  Hin nýja þekking sem skapast með ummynduninni verður 

þannig hluti af leyndri þekkingu einstaklingsins  (Nonaka, 1991). 

Það verður að horfa á alla fjóra þættina í SECI líkaninu sem samþætt ferli í 

þekkingarsköpun.  Ef þekkingin er ekki skýr þá er ekki auðvelt að hagnýta hana innan 

skipulagsheildarinnar.  Það að skiptast á og safna saman leyndri þekkingu, ásamt 

einangraðri samblöndun eða innhverfingu ljósrar þekkingar er aðeins nokkur hluti 

ferlisins.  Hin persónulega þekking einstaklingsins sem hann einn býr yfir, hana þarf 

að setja upp á kerfisbundinn hátt og breiða út um alla skipulagsheildina og síðan á sér 

stað innhverfing hjá einstökum starfsmönnum skipulagsheildarinnar.  Þetta ferli 

verður aldrei fullkomið ef einhverjum ummyndunarþættinum er sleppt úr eða ef ekki 

næst jafnvægi á milli þeirra  (Nonaka, 1991). 
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4.2.2 Hagnýtt gildi SECI líkansins 

Þekkingasköpun innan skipulagsheilda er stöðugt og kraftmikið ferli sem á sér stað 

þegar leynd og ljós þekking hafa gagnkvæm áhrif hvor á aðra.  Þess vegna er það 

nauðsynlegt fyrir skipulagsheildir sem vilja ná árangri að þau styðji vel við þá 

einstaklinga sem hjá þeim starfa því það eru þeir sem eru uppspretta hinnar leyndu 

þekkingar. 

Sem dæmi má nefna að fjármálastjóri getur safnað saman alls kyns upplýsingum þvert 

á skipulagsheildina og sett fram í fjármálaskýrslu.  Þessi kerfisbundna uppsetning á 

ljósri þekkingu eykur ekki þekkingargrunn hennar.  Það er aðeins þegar bæði leynd og 

ljós þekking verka á víxl að nýsköpun getur átt sér stað.  Skýrara dæmi gæti verið 

stjórnandi sem reynt hefur nýja söluaðferð.  Hann hefur leynda þekkingu um það 

hvernig þessi aðferð virkar.  Þessi stjórnandi ákveður að skrifa aðferðafræðina niður 

og setja það sem hann veit um þessa aðferð á innra net skipulagsheildarinnar.  Með 

því hefur þessi nýja aðferð hans orðið að nokkru leyti að ljósri þekkingu.  Næst kemur 

annar stjórnandi og les um þessa nýju sölutækni og vill reyna hana sjálfur í sinni 

næstu söluferð.  Þar með er þetta aftur orðið að leyndri þekkingu en nú í huga annars 

stjórnanda.  Svona getur ferlið gengið í hringi  (O´Dell og Grayson, 1998). 

SECI líkanið lýsir óviðjafnanlegu ferli sem á sér stað innan skipulagsheilda sem 

auðveldar eða greiðir fyrir þekkingarsköpun.  Einstaklingurinn eykur færni sína með 

félagsmótun og það ferli byggir á þekkingu sem lýtur að skilningi. Ytra 

þekkingarformið (externalization) nýtist hópnum til að auka núverandi þekkingu sína 

og byggir á þekkingu sem lýtur að hugtökum.  Samsetningarformið (combination) 

nýtist hópum til að ná skipulagsstiginu og byggir á kerfisbundinni þekkingu.   
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Loks þýðir innra þekkingarformið (internalization) að menn læri af reynslunni og 

mynda óformlega þekkingu út frá sértækri þekkingu.  Innra þekkingarformið byggir á 

rekstrarlegri þekkingu  (Nonaka, 1991). 

Í stuttu máli þá býður SECI líkanið upp á algjörlega nýja sýn á skipulagsheildir sem 

stað þar sem einstaklingnum er gert kleift að koma sjálfum sér enn hærra.  Þess vegna 

gefur þekkingarsköpun til kynna breytingu á því viðmiði sem ríkt hefur.  Viðmiðið er 

ekki lengur gamli stjórnunarhugsunarhátturinn þar sem eftirlit og stjórnun fólks og 

tækja var aðalatriðið.  Viðmiðunin er algjörlega ný hugsun, hugsun sem byggir á 

helstu auðlind skipulagsheilda, þekkingu. 

En til hvers er  SECI líkanið notað og hvað þýða þessir fjórir þættir fyrir einstaklinga 

og skipulagsheildir?  Ef félagsmótunarferlið er skoðað fyrst þá má sjá að það er 

nauðsynlegt að ,,fara um” innan skipulagsheildarinar en einnig utan hennar til þess að 

ná tökum á leyndri þekkingu.  Að fara út fyrir skipulagsheildina gefur tækifæri til þess 

að öðlast þekkingu sem einhver býr yfir sem er utan hennar því þekkingin er lifandi 

og bundin einhverju ákveðnu samhengi.  Þess vegna er gott að fara stundum út fyrir 

það umhverfi sem skipulagsheildin er (Nonaka, 1991). 

Við þurfum að vera á staðnum til að öðlast leynda þekkingu með öllum fimm 

skilningarvitum líkamans með starfsemi á borð við bein samskipti við viðskiptavini.  

Á sama hátt tökum við til okkar þekkingu með því að vera á ferli innan 

skipulagsheildarinnar en það er nauðsynlegt til þess að komast að og tileinka sér 

þekkingu sem þegar er til staðar á hinum ýmsu starfsstöðum innan hennar.  Gott dæmi 

um skipulagsheild sem gerir mikið af þessu er Hewlett Packard  (Nonaka,1991). 
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Annað ferlið í þessu líkani Nonaka er ytra þekkingarform en það er hannað með það í 

huga að gera leynda þekkingu skýrari.  Við það ferli að tjá hugmyndir sínar nýtir 

einstaklingurinn ímyndir og orð, hugtök eða form sem verða til í samtölum með því 

að nota aðferðir ályktunar og aðleiðslu. 

Sem dæmi má nefna að myndlíkingar og hliðstæður þeirra eru mjög mikilvægar þegar 

lýsa þarf leyndri þekkingu og koma henni í orð þannig að hún fái einhverja mynd á 

sig þegar öllum öðrum mögulegum aðferðum hefur verið beitt með ónógum árangri 

(Nonaka, 1991). 

Það sama má segja um sögur og ímyndir, en þær eru einnig mikilvægar til þess að 

koma leyndri þekkingu betur til skila.  Eitt aðalatriðið í ferli hins ytra þekkingarforms 

er hugmyndin um samræður manna á milli.  Samræður hér vísa til samskipta manna á 

milli þar sem þeir deila með hver öðrum skoðunum sínum og verkkunnáttu til þess að 

varpa skýrara ljósi á það sem þeir eru að hugsa.  Það að ætla sér að skýra leynda 

þekkingu getur verið erfitt en þó má hugsa til þess að það sé hægt með því að ræða 

við fólk auglitis til auglitis  (Nonaka, 1991). 

Ferli samsetningarformsins (Combination) á sér stað þegar ný ljós þekking hefur 

myndast og hún samþætt.  Með hugtakinu samsetningarform er átt við það ferli að 

viða að sér sýnilegri þekkingu jafnt innan sem utan skipulagsheildarinnar. 

Það að breiða út ljósa þekkingu og bæta við þá þekkingu sem fyrir er, eru mikilvægir 

þættir í samsetningarferlinu (Nonaka, 1991). 

Að lokum er það innra þekkingarferlið, en það er að gefa þekkingu efnislega mynd 

með aðgerðum og starfsháttum. 
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Ferlið felur í sér innhverfingu með starfsþjálfun með það fyrir augum að hlutbinda 

hugtök og áætlanir eða samskipti um nýbreytni og úrbætur.  Bein reynsla er tímafrek 

og kostar mikla fjármuni.  Þess vegna getum við nýtt okkur fjölbreyttar eftirlíkingar 

eða tilraunir til að stuðla að aukinni innhverfingu   (Nonaka, 1991., Macdonald, 

1999). 

Formgerðirnar fjórar og þættir þeirra eru nauðsynlegar forsendur virkni í 

þekkingarsköpun.  Við getum lagt mat á það í hve miklum mæli skipulagsheild skapar 

þekkingu með því að fylgjast með þeirri virkni. 

Nonaka hefur ásamt öðrum þróað spurningalista og lagt fyrir fjölmargar 

skipulagsheildir til þess að komast að því hvar helsti veikleiki og mesti styrkur þeirra 

liggur þegar kemur að þekkingarsköpun.  Fram til þessa hafa, samkvæmt Nonaka, þær 

skipulagsheildir sem ganga vel skorað hátt á öllum þáttunum fjórum í SECI líkaninu.  

Þeim skipulagsheildum sem skora aðeins hátt á einum þættinum hefur ekki gengið 

eins vel í þekkingarsköpun sinni.  Þekkingarsköpun er stöðugt ferli og ef 

skipulagsheildir stoppa í einum þættinum af þessum fjórum í stað þess að halda áfram 

þá stofna þær framtíð sinni í hættu.  Það er eins og ferlið missi allan kraft og verður 

veikt  (Nonaka, 1999). 

Nú hefur verið rætt um umbreytingarform þekkingar og hvernig ný þekking skapast 

innan skipulagsheilda.  Það er einnig nauðsynlegt að velta fyrir sér hvers vegna 

þekking er verðmæt fyrir skipulagsheildir en það er einmitt viðfangsefni næsta kafla. 

4.3 Hvers vegna er þekking verðmæt? 

Í því hagkerfi sem við búum við í dag er þekkingargrunnur skipulagsheilda orðinn 

lykilinn að samkeppnisyfirburðum.   
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Þegar slíkt er upp á teningnum er nauðsynlegt að vernda, þroska með sér og deila 

þekkingunni milli þeirra aðila sem eru í skipulagsheildinni.  Þangað til nýlega var litið 

á það að skipulagsheildir gætu náð árangri með því að treysta á þekkingu 

einstaklingsins.  Hins vegar ef samkeppnisaðilarnir lofa meiri þekkingu sem hluta af 

þeirra þjónustu þá er samkeppni ekki lengur til staðar. 

Hvers vegna? Jú, vegna þess að þekking skipulagsheildarinnar getur aldrei komið 

fullkomlega í staðinn fyrir þekkingu einstaklingsins.  Þekking skipulagsheildarinnar 

fullkomnar þekkingu einstaklinganna, gerir hana sterkari og víðsýnni. 

Þannig getur fullnýting á þekkingargrunni ákveðinnar heildar, ásamt þeim 

möguleikum sem hæfileikar einstaklingsins, færni, hugsanir, frumkvæði og 

hugmyndir veita, gert skipulagsheild kleift að ástunda síðar meir samkeppni á 

skilvirkari hátt en áður. 

Laurence Prusak orðar þetta svona: ,,Það eina sem getur skapað skipulagsheildum 

samkeppnisforskot- það eina sem heldur þeim gangandi er hvernig þær nýta það sem 

þær vita og hversu hratt þær geta lært nýja hluti”  (Prusak, 1996,bls 6). 

4.3.1 Framlag starfsmanna í þekkingarmiðlun 

Fyrir þekkingarfyrirtæki skiptir þátttaka starfsmanna öllu máli, það er hvernig þeir ýta 

undir og stuðla að þekkingu innan skipulagsheilda.  Framlag þeirra til uppbyggingar, 

viðhalds og þróun þekkingar skiptir máli þegar horft er á hvaða tilfinningu þeir hafa 

fyrir því að vera hluti af heild, skipulagsheildinni.  Þátttaka í þekkingarsköpun 

skipulagsheilda er eitt þeirra skrefa sem skipulagsheildir í dag hafa átt í hvað mestum 

erfiðleikum með að koma inn á.   
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Það eru til margs konar upplýsingatæknikerfi sem ætlað er að auðvelda þetta ferli en 

þau duga ekki til, að minnsta kosti ekki ein og sér.  Að auki eru þessi ferli 

kostnaðarsöm og tímafrek í framkvæmd. 

Séu aðalatriðin í þekkingarmiðluninni tekin saman og sett upp í töflu þá lítur hún 

svona út: 

(Bukowitz og Williams, 1999) 

Stjórnendur hafa oft og tíðum haldið ýmsum tilgátum á lofti varðandi miðlun og 

dreifingu þekkingar.  Ein þeirra er sú að starfsfólk miðli ekki þekkingu nægilega sín á 

milli.  Þeir benda á gagnagrunna máli sínu til stuðnings sem settir hafa verið upp í 

þessum tilgangi en ekki verið nýttir sem skildi.  En kannski má líta á þetta þannig að 

fólk noti ekki gagnagrunna til þess að miðla þekkingu sinni heldur styðjist við aðrar 

leiðir svo sem munnleg boðskipti og rafpóst milli hópa og einstaklinga  (Bukowitz og 

Williams, 1999) 
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skipulagsheildarinnar?
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styður við miðlunarferlið í gegnum ákveðin hlutverk og 
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einstaklinga og hópa í
þessu ferli?

Markmiðið er að auka skilvirkni og nýsköpun í þeim 
verkefnum sem framundan eru, byggt á því að unnið sé
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einstaklinga og hópa er ekki nógu skýrt.  Því leggja 
einstaklingar sig ekki nægjanlega mikið fram við miðlun 
þekkingar.

Hvað er nýtt í þessum 
fræðum?

Það sem er nýtt er það að tæknin hefur gert 
skipulagsheildum kleift að afla sér gríðarlegs magns 
upplýsinga sem gerir þeim mögulegt að beina sjónum sínum 
að hagnýtingu og endurnýtingu þekkingar.

Tafla 4:  Helstu þættir í þekkingarmiðlun starfsmanna. 
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Ætli skipulagsheild að ýta undir og örva þekkingarmiðlun þá eru eftirfarandi þættir 

hvað mest aðkallandi: 

! hvatning, 

! aðstaða, 

! traust. 

4.3.1.1 Hvatning  

Hverju svo sem stjórnendur hafa haldið fram hingað til þá vilja starfsmenn miðla 

þekkingu sinni, en þó kannski að því leyti að það sjálft hafi einhvern hag af þeirri 

miðlun.  Hagur fyrir einstaking getur verið eins misjafn og mennirnir eru margir og 

því skiptir hvatning lykilmáli þegar kemur að þekkingarmiðlun.  Einnig skiptir miklu 

máli að hagur einstaklingsins og skipulagsheildarinnar fari saman, annars getur ferlið 

orðið mjög erfitt bæði fyrir einstaklinginn og skipulagsheildina.  Ætli skipulagsheildir 

að fá starfsmenn til þess að miðla þekkingu sinni þá þurfa þær að huga að eftirfarandi 

fjórum þáttum: 

1. Þær þurfa að fjarlægja hindranir sem standa í vegi fyrir þekkingarmiðluninni. 

2. Nauðsynlegt er að tengja framlag starfsmanna við tækifæri og stöðuhækkanir. 

3. Sjá þarf til þess að þeir sem leggja lítið af mörkum fái umbun í samræmi við 

framlag sitt. 

4. Þær þurfa að finna út hvernig hagurinn geti reynst báðum aðilum gagnlegur  

(Bukowitz og Williams, 1999) 



Þekking og lærdómur  Þekking 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 78 

4.3.1.2 Aðstaða 

Ljóst er að ef tíminn er takmörkuð auðlind þá hefur það mikil áhrif á framlag og 

þátttöku starfsmanna í þekkingarmiðlun, ekki síður en hvatningin.  Sá hraði sem 

skipulagsheildir búa við í dag gefur starfsmönnum lítið færi á að spyrja sig þeirrar 

spurningar ,,hvað hef ég lagt af mörkum undanfarið ár sem aðrir geta hagnast á”  Enn 

síður hafa starfsmenn í dag tíma til þess að koma kunnáttu sinni á framfæri til allra 

innan skipulagsheildarinnar á skýran og skilmerkilegan hátt.  Þar sem hraði er mikill 

og tíminn ein af lykilauðlindum skipulagsheilda þá takast þær á við þetta vandamál 

með því að mæta ákveðnum þáttum: 

! Þær gefa starfsmönnum tíma og svigrúm til þess að miðla því besta sem þeir 

hafa upp á að bjóða með öðrum. 

! Þær koma á hlutverkum sem eiga að styðja við þátttökuferlið. 

! Skipulagsheildirnar reyna að styðja við miðlun leyndrar þekkingar. 

! Þær flétta saman kerfisbundinn vef. 

(Bukowitz og Williams, 1999) 

4.3.1.3 Traust 

Fyrir þekkingarfyrirtæki skiptir traust miklu máli.  Traust er einn af grunnþáttunum 

þegar rætt er um að ýta undir þekkingarmiðlun starfsmanna.  Traust getur birst á 

marga vegu og það hefur áhrif á hvernig þátttökuferlinu reiðir af innan 

skipulagsheilda.  Það er nauðsynlegt að starfsmenn finni fyrir trausti í garð 

skipulagsheildarinnar, trausti til kerfisins sem stuðst er við og trausti til annarra 

starfsmanna.  Það hvort skipulagsheildir nái að byggja upp traust og nota það til þess 
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að örva þátttöku einstaklinganna fer eftir því hvort þau nái að takast á við ákveðnar 

ögranir, s.s.: 

! að standa fyrir nokkurskonar samningum sem fela í sér og hvetja til 

gagnkvæmra samskipta, 

! að útbúa skýrar stefnur um það hvernig nota skuli vitsmunalegan auð 

skipulagsheildarinnar, 

! að hvetja starfsfólkið sjálft til að birta og miðla þekkingu í eigin nafni (self-

publishing) til þess að stuðla að og tryggja eignarrétt, 

 (Bukowitz og Williams, 1999) 

4.4 Samantekt umræðunar um þekkingu 

Það er erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað þekking er en líta má á hana sem stöðugt 

breytilega blöndu reynslu, gilda, upplýsingasamhengis og sérfræði skilnings.  Gera 

þarf greinarmun á þekkingu hvað varðar leynt og ljóst form hennar.  Ljós þekking er 

skráð og skipulögð.  Leynd þekking er óljós og erfið í framsetningu.  Hvort tveggja 

getur leitt til forskots í samkeppni en sú leynda getur reynst mjög mikilvæg því 

keppinautum getur reynst erfitt að átta sig á henni og líkja eftir henni.   

Þekkingarsköpun má ná með því að viðurkenna hið samvirka samband á milli ljósrar 

og leyndrar þekkingar í skipulagsheildum og með því að hanna félagslegt ferli sem 

skapar nýja þekkingu með því að umbreyta leyndri þekkingu yfir á ljóst form.  Eins 

og fram hefur komið hjá til dæmis Nonaka og Takeuchi (1995), Brooking (1997), 

Sullivan (1998) og fleirum er leynd þekking sú þekking sem einstaklingurinn býr yfir 

og hún samanstendur af verkþekkingu, innsæi og hugsæi einstaklings sem hefur kafað 

djúpt ofan í tiltekið efni eða verk um tíma. 



Þekking og lærdómur  Þekking 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 80 

Ljós þekking er formleg þekking sem auðvelt er að flytja milli einstaklinga og hópa.  

Ljós þekking er oft skýrð í formi stærðfræðilegra formúla, reglna, upplýsinga, 

einkaleyfa og svo mætti lengi telja.  Þessar tvær tegundir þekkingar mynda saman 

heild.  Leynd þekking er yfirleitt bara hjá einstaklingnum og því er hún ekki 

aðgengileg öðrum innan skipulagsheildarinnar og hefur því takmarkað virði fyrir 

heildina sem slík.  Ljós þekking birtist ekki af sjálfsdáðum heldur verður að hlúa að 

henni og þroska hana upp úr leyndu þekkingunni. 

Af þessu má sjá að það er nauðsynlegt fyrir skipulagsheildir að umbreyta 

persónulegri, leyndri þekkingu yfir á ljóst form svo hægt sé að þróa nýjar vörur og 

örva nýsköpun.  Þekkingarsköpun, það er mótun og dreifing nýrrar þekkingar, getur 

þýtt virka mótun tækifæra.  Þar er um þrenns konar ferli að ræða, skipulagslegan 

lærdóm, sköpun og öflun þekkingar og yfirfærslu á henni. 

Ef ný þekking er umtalsverð, hvað áhrif á skipulagsheildina varðar, getur hún 

auðveldlega breytt tilgangi hennar.  Mikilvægt er þó að tilgangurinn breytist því 

aðeins að ný þekking hafi verið mótuð.  Þannig má segja að tilgangur skipulagsheildar 

verði til úr sköpun þekkingar  (Lynch, 2000). 

Í þeirri umræðu sem átt hefur sér stað hér að framan virðist ýmislegt benda til að 

lærdómur og innleiðing lærdómsferla innan skipulagsheilda sé nauðsynlegur 

undanfari þekkingaröflunar og þekkingarsköpunar.  En hvað er þá þekkingarfyrirtæki 

og hver er helsti tilgangur þess?  Eins og vikið hefur verið að í síðustu línum þessa 

hluta er þekkingin lítils virði sé henni ekki miðlað og kerfisbundið sé unnið að því að 

skapa úr henni verðmæti.  Því eru eftirfarandi orð Vernu Allee vel við hæfi. 
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,,Þekking er vald. 

Deildu henni með öðrum og hún mun margfaldast” 

Verna Allee 

5. Þekkingarfyrirtæki 

Þörfin fyrir þekkingu og hæfni hefur aukist til muna á undanförnum árum og segja má 

að aldrei fyrr hafi verið gerðar eins miklar kröfur til stjórnenda.  Vinnan er orðin 

flóknari, það er að segja hún krefst meira samstarfs og innsæis og hraðinn í 

samfélaginu er orðinn mikill.  Allt þetta krefst frumkvæðis og drifkrafts og því verða 

skipulagsheildir að vera opnar fyrir nýjum tækifærum og umfram allt vera tilbúnar til 

þess að breytast vegna þess að viðskiptaumhverfi skipulagsheilda hefur breyst 

samhliða þróun í alþjóðasamkeppni.  Einnig hefur mikil bylting orðið í samskiptum 

sem sett hefur mark sitt á skipulagsheildirnar.  Nægir þar að nefna þætti eins og tölvu- 
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og hugbúnaðarkerfi, farsíma og fjarfundabúnað.  Bætt aðgengi að þekkingu, 

fjölbreyttara og hærra menntastig og aukin sérhæfing hafa sett mark sitt á þessa þróun. 

5.1 Tilurð þekkingarfyrirtækja 

Þær skipulagsheildir sem huga vel að þekkingu sinni og lærdómi eru jafnan kallaðar 

lærdómsfyrirtæki og/eða þekkingarfyrirtæki.  Fræðimenn eins og Garvin (1998), 

Brooking (1997), Nonaka og Takeuchi (1995), Edvinsson (1997) og Drucker (1988) 

og hafa bent á að þekking sé sú auðlind sem hvað mestu ráði um afkomu 

skipulagsheilda og samkeppnishæfi og nátengd þeim mannauði sem þær ráða yfir.  Þó 

ber að skoða hana sem auðlind út af fyrir sig þó svo að starfsfólkið gegni veigamiklu 

hlutverki í miðlun, nýtingu og sköpun þekkingarinnar.  Það má með sanni segja að 

lærdómur einstaklinganna innan skipulagsheildanna og vilji þeirra til þess að miðla 

þeirri þekkingu sem þeir búa yfir sé í raun forsenda fyrir lærdómi og þekkingaröflun 

skipulagsheilda.  Fyrir skipulagsheildina er það síðan útbreiðsla og hagnýting þeirrar 

þekkingar sem hún býr yfir sem mestu máli skiptir, eigi samkeppnisyfirburðir að nást 

og viðhaldast. 

5.2 Þekkingarfyrirtæki – ,,lifandi” fyrirtæki 

Eitt aðalatriðið sem verður að hafa í huga þegar rætt er um þekkingarfyrirtæki er að 

þau ber að skoða sem lífræna heild.  Nonaka (1991) heldur því fram að 

þekkingarfyrirtæki séu lifandi.  Hann segir þau skynja það umhverfi sem þau starfa í 

og búa yfir þeim hæfileika að aðlaga sig að breyttum aðstæðum, líkt og kenningar 

Morgans um skipulagsheildir sem lífveru gera ráð fyrir.  Arie De Geus heldur fram í 

bók sinni The Living Company að þessar skipulagsheildir séu lifandi því þau eru í 

stöðugri þróun og aðlögun og oftar en ekki eru þau komin langt frá upprunalegri 

starfsemi sinni.  Ef skipulagsheild er líkt við lífveru má segja að hún fæðist, vaxi, 
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dafni, þroskist, þróist og aðlagist.  Því má segja að það sem helst einkennir þær 

skipulagsheildir sem teljast ,,lifandi”, er að mikil áhersla er lögð á þekkingarsköpun 

og þann mannauð sem þau búa yfir  (Geus, 1997). 

Nonaka (1991) segir það að líta á skipulagsheildina sem vél til þess að vinna úr 

upplýsingum sé rótgróið í vestrænum stjórnunarhefðum.  Samkvæmt þessari skoðun 

Nonaka þá er eina nothæfa þekkingin formleg og kerfisbundin – þetta eru bein, hrá 

gögn.  Með öðrum orðum þá eru þetta kerfisbundnar aðferðir.  Helstu mælikvarðarnir 

til þess að meta virði nýrrar þekkingar eru einfaldlega áþreifanleg, mælanleg gögn.  

Þetta felur í sér meiri skilvirkni, minni kostnað og arðsemi fjárfestingar verður meiri.  

En það er til önnur leið til þess að hugsa um þekkingu og hlutverk hennar innan 

skipulagsheilda en mörg japönsk fyrirtæki sem notið hafa velgengni hafa stuðst við þá 

leið, t.a.m. Honda, Canon, Sharp og Kao.  Þessi fyrirtæki eru þekkt fyrir getu sína til 

þess að bregðast skjótt við þörfum viðskiptavina sinna, búa til nýja markaðskima, 

þróa hratt nýjar vörur og yfirtaka upprennandi tækni.  Lykillinn að velgengni þessara 

fyrirtækja er einstæð nálgun þeirra á því hvernig sköpun nýrrar þekkingar er stjórnað 

(Nonaka, 1991). 

Leyndamál þessara japönsku skipulagsheilda er að þær hafa áttað sig á því að það að 

skapa nýja þekkingu er ekki eingöngu að vinna úr takmörkuðum upplýsingum heldur 

ætti að horfa á þetta ferli þannig að tappa þurfi leyndri þekkingu og oft 

einstalingsbundnu innsæi, hugboðum og hugsæi af hverjum og einum starfsmanni og 

gera þau aðgengileg fyrir skipulagsheildina alla  (Nonaka, 1991). 

5.2.1 Hlutverk og framlag starfsmanna 

Lykilinn að þessu ferli er persónuleg skuldbinding og samsömun starfsmannsins við 

skipulagsheildina og markmið hennar.  Þegar verið er að nýta sér þá skuldbindingu og 
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að fella leynda þekkingu að raunverulegri tækni og framleiðslu, er þörf fyrir 

stjórnendur sem kunna að umgangast ímyndir og tákn  (Nonaka, 1991). 

Ef við vinnum út frá myndlíkingunni um skipulagsheild sem lífveru þá getum við 

ímyndað okkur að hún sé tré.  Þannig séð væru allir kynningarbæklingar og 

ársreikningar um skipulagsheildina tengdir við bolinn, greinarnar og laufblöðin á 

trénu.  Þetta eru allt saman áþreifanlegir hlutir í skipulagsheildinni, með öðrum orðum 

þá er auðvelt að koma auga á og nálgast þessa hluti.  Hins vegar er um það bil 

helmingur af trénu undir yfirborðinu, rótarkerfið, en það ákvarðar hagnaðinn og 

velgengnina sem skipulagsheildin getur náð.  Leif Edvinsson heldur því fram að það 

séu rætur skipulagsheildarinnar sem gera hana verðmæta.  Í þessari myndlíkingu eru 

það starfsmennirnir sem eru ræturnar og sú þekking sem þeir búa yfir.  Til þess að ná 

árangri til langtíma verður að hlúa vel að og næra rætur skipulagsheildarinnar í 

gegnum mannauðsstjórnun  (Edvinsson, 1997). 

Í þekkingarskapandi skipulagsheildum er sköpun nýrrar þekkingar ekki sérhæfð 

starfsemi svo sem verkefni rannsóknar- og þróunardeildar eða markaðs- og 

áætlunargerðar.  Hún er fastmótað atferli og reyndar ákveðið tilvistarform þar sem 

allir vinna að þekkingarsköpun, annað hvort sem sjálfstætt starfandi starfsmenn eða 

sem frumkvöðlar. 

Reynsla japanskra fyrirtækja á þessu sviði er eitthvað sem allir geta lært af og hefur á 

sínum tíma komið sem ferskur hugsunarháttur í umræðuna um hvernig megi hugsa 

um hlutverk stjórnunar og þá ábyrgð sem henni fylgir, skipulagsform og starfsaðferðir 

skipulagsheilda í þekkingarsköpun.  Þetta er sú nálgun sem setur þekkingarsköpun 

nákvæmlega þar sem hún á að vera; í miðju mannauðsstjórnunar.  Þetta setur nútíma 

skipulagsheildir í aðra stöðu en áður því oft og tíðum var varan stöðluð, vinnan oft 



Þekking og lærdómur  Þekkingarfyrirtæki 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 85 

frekar einföld og maður kom í manns stað.  Stjórnendur gátu leyft sér að taka 

undarlegar ákvarðanir í starfsmannamálum án þess að velta því fyrir sér hvort 

starfsmenn voru sáttir við þær eður ei því nóg var af vinnuafli sem hér áður fyrr var 

háð skipulagsheildunum.  Í dag er staðan hins vegar þannig að skipulagsheildir eru 

mun háðari því starfsfólki sem þar er og einnig eru sameiginlegir hagsmunir 

starfsmanna og skipulagsheilda nú meiri  (Edmondson., Moingeon, 1996). 

Ef haldið er áfram með myndlíkinguna um ,skipulagsheild sem ,,lífveru” en ekki 

,,vél” þá svipar henni til hegðunar einstaklinga sem búa yfir sameiginlegum skilningi 

á samsömun og grundvallar tilgangi.  Þetta er í raun sjálfsþekking á fyrirtækjavísu, 

sameiginlegur skilningur á því sem fyrirtækið stendur fyrir, hvert það stefnir, í 

hvernig umhverfi það vill starfa og það sem mikilvægast er að koma því umhverfi á. 

Að þessu leyti snúast þekkingarskapandi skipulagsheildir ekki síður um hugsjónir en 

hugmyndir.  Sú staðreynd stuðlar að nýbreytni.  Kjarni nýbreytni er að endurskapa 

heiminn í samræmi við ákveðna hugsýn eða hugsjón.  Að skapa nýja þekkingu þýðir 

bókstaflega að endurskapa skipulagsheildina og alla þá sem í henni eru í óstöðvandi 

ferli endurnýjunar einstaklingsins og skipulagsheildarinnar. 

5.3 Verðmæti þekkingarfyrirtækja 

Þær skipulagsheildir sem rætt er um í dag sem þekkingarfyrirtæki eru skipulagsheildir 

þar sem sérfræðingar vinna fyrst og fremst með upplýsingar, gögn og þekkingu.  

Þekkingin er eins og áður hefur komið fram hráefni og hæfnin til þess að vinna 

þekkinguna er verðmætari en nokkru sinni fyrr.  Það má segja að þekking og hæfni 

séu orðin verðmætari heldur en framleiðslutækin.  Þetta þýðir fyrir skipulagsheildir 

dagsins í dag að það eru ekki tæki, vélar eða fasteignir sem standa undir henni heldur 

er það hugvit og hæfni. 
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Þekking og hæfni starfsmanna í skipulagsheildunum er lykillinn að velgengni þeirra.  

Hæfni og þekking starfsmannanna til þess að geta hannað, selt og þróað það sem 

skipulagsheildin gerir best, kjarnafærni hennar.  Með öðrum orðum, undirstaðan að 

samkeppnisyfirburðum skipulagsheilda í dag er sérhæfð þekking starfsmanna þeirra,  

það sem býr í höfði starfsfólksins og geta þeirra til þess að vinna með þá þekkingu og 

miðla henni til annarra  (O´Dell., Grayson, 1998). 

Í þekkingarfyrirtæki verður öll starfsemin að vera samofin markmiðum 

skipulagsheildarinnar.  Henni verður að vera stjórnað út frá ákveðnu fyrirskipuðu 

hlutverki.  Þekkingarfyrirtæki verður að vera skipulagt í samræmi við flæði 

upplýsinga bæði frá starfsmönnum og til þeirra.  Þekkingarfyrirtækið krefst 

ákvörðunarvalds sem er greinilegt og það krefst hugsunar út frá því hvaða ákvörðun á 

heima hvar.  Skipulagsheildin er einnig hönnuð með það fyrir augum að geta tekið 

meiri áhættu, starfsemin er ekki lengur vani þar sem staðlarnir eru augljósir.  

Þekkingarfyrirtækið er frekar skipulagsheild sem byggð er á ákvörðunum fremur en 

skipulagsheild sem hefur það markmið að halda starfseminni gangandi með fyrirfram 

þekktum niðurstöðum  (Drucker, 1988). 

5.4 Frá lærdómsfyrirtæki í þekkingarfyrirtæki. 

Í hagkerfi þar sem eina vissan er óvissan heldur Nonaka (1991) því fram að í 

þekkingu búi einu samkeppnisyfirburðirnir sem skipulagsheildir hafa yfir að ráða til 

lengri tíma litið.  Þegar breytingar verða á mörkuðum og tækniþróun er mikil og hröð, 

þegar keppinautum fjölgar ört og vörur geta úrelst á því sem nær einni nóttu, ná 

einungis þær skipulagsheildir góðum árangri sem skapa nýja þekkingu á grundvelli 

lærdómsferla sinna, dreifa henni sem víðast og fella hana sem fyrst inn í kjarnafærni 

sína sem endurspeglast í nýrri tækni og framleiðslu kjarnavara.  Þessi starfsemi er 
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skilgreining á þekkingarskapandi skipulagsheild sem hefur það að leiðarljósi að móta 

stöðugt nýja hluti. 

Þegar rætt er um nýsköpun hjá skipulagsheildum þá er ekki aðeins verið að ræða um 

söfnun og vinnslu upplýsinga utan við heildina til þess að leysa eitthvað tiltekið 

vandamál eða bregðast við breyttu umhverfi.  Lykilinn að nýsköpun er að ljúka upp 

persónulegu, leyndu þekkingunni sem starfsmennirnir búa yfir, snúa henni yfir á ljóst 

form svo hægt sé að nema hana og læra af henni og skapa þannig nýja þekkingu.  

Þetta umbreytingarferli verður að fara þannig fram að í bakgrunninum sé öllum ljóst 

fyrir hvað skipulagsheildin stendur og hvert hún stefnir.  Með öðrum orðum þá verða 

starfsmennirnir að hafa ,,hugmyndir” (mental map) um það starfsumhverfi sem þeir 

búa við og einnig hvaða þekkingu skipulagsheildin sækist eftir að skapa  (Davis, 

1999). 

5.4.1 Lærdómsfyrirtæki læra – þekkingarfyrirtæki miðla 

Nonaka og Takeuchi (1995) halda því fram að þekkingin búi í höfði einstaklinganna 

og þessa persónulegu þekkingu verður að umbreyta yfir á það form að hægt sé að 

deila henni og umbreyta í eitthvað nýtt.  Á meðan þekkingarsköpun á sér stað þá er 

umbreyting þekkingarinnar aðal upplýsingaferillinn. Þátttakendur 

skipulagsheildarinnar deila þekkingu sinni í gegnum nám og þjálfun og reyna að skýra 

það sem þeir vita með samtölum við aðra, með myndlíkingum og með öðrum 

formlegri leiðum.  Þegar fullnægjandi skilningi og þekkingu hefur verið náð er 

skipulagsheildin tilbúin til aðgerða og hún velur réttan farveg til þess að ná 

markmiðum sínum af skynsemi  (Nonaka., Takeuchi, 1995). 

Þær skipulagsheildir sem geta á skilvirkan hátt samþætt skynsemi (að hafa áttað sig á 

stöðu mála), þekkingarsköpun og ákvarðanatöku má kalla þekkingarfyrirtæki.  
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Þekkingarfyrirtæki býr yfir upplýsingum og þekkingu svo það er vel upplýst og 

móttækilegt.  Starfsemi þess byggist á gagnkvæmum og réttmætum skilningi á 

umhverfi skipulagsheildarinnar og þörfum hennar og er í samræmi við þekkingu og 

færni starfsmanna.  Þekkingarfyrirtækið býr yfir upplýsingum og þekkingu sem veitir 

því sérstaka yfirburði og gerir því kleift að starfa á vitrænan og skapandi hátt  (Davis, 

1999). 

Arie De Geus (1997) heldur því fram að í dag keppi allar skipulagsheildir á grundvelli 

þeirrar þekkingar sem starfsfólk þeirra býr yfir og því sé nauðsynlegt fyrir þær að 

viðhalda og stjórna þeirri þekkingu sem þær búa yfir, eða að dragast aftur úr í 

samkeppninni.  Sem dæmi um þekkingarfyrirtæki má nefna Royal Dutch Shell.  Shell 

er aldargamalt fyrirtæki sem sýnt hefur mikla getu til að aðlaga sig, sjá fyrir og 

bregðast við breytingum á umhverfi sínu. 

5.4.1.1 Sagan af Shell 

Í upphafi áttunda áratugsins tókst Shell að gera sér grein fyrir deilum Írana og Sádi-

Araba (á meðan allir aðrir litu á arabísku olíuríkin sem einn samstæðan 

einokunarhring) og þannig gátu þeir séð fyrir olíuskortinn sem leiddi til 

olíukreppunnar 1973.  Árið 1981 tókst Shell að losna við umframbirgðir sínar (á sama 

tíma og önnur fyrirtæki voru að safna birgðum í framhaldi af stríðinu á milli Írans og 

Íraks), áður en sú mikla birgðasöfnun leiddi til verðhruns. Shell tókst einnig að sjá 

fyrir „glasnost“ með því að gera sér grein fyrir lýðfræðilegum og efnahagslegum 

þrýstingi á Sovétríkin (á sama tíma og vestrænir stjórnmálamenn sáu aðeins hið illa 

alræði kommúnista).  Arie De Geus, sem stýrt hefur áætlanadeild Shell í rúma þrjá 

áratugi, segir að svona niðurstöður komi ekki af sjálfu sér.  Þær eru þvert á móti háðar 

færni æðstu yfirmanna fyrirtækisins til að gera sér grein fyrir því sem á sér stað í 
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viðskiptaumhverfinu og að bregðast við þeim uppplýsingum með viðeigandi 

aðgerðum  (Geus, 1997). 

Shell er fjölþjóðlegt fyrirtæki sem á hagsmuna að gæta um allan heim og við 

fyrirtækinu blasir nú hið viðamikla verkefni að átta sig á afar flóknu umhverfi sínu 

sem túlka má á margan hátt.  Áætlanagerðarmenn hjá Shell skilja á milli fyrirfram 

ákveðinna breyta sem þekktar eru og óþekktra lykilspurninga þegar verið er að 

skilgreina líklegar skýringar á ytra umhverfi.  Þetta ferli er sambærilegt við það að 

virkja umhverfið.  Stjórnendur hjá Shell reyna að draga upp tvær eða þrjár 

mismunandi atburðarásir í því ferli að velja sennilega túlkun.  Síðan er reynt með 

víðtækum viðræðum að ná sameiginlegri niðurstöðu um túlkun á umhverfinu og að 

komast að samkomulagi um hvaða hlutverki Shell eigi að gegna í því nýja umhverfi.  

Shell hefur þróað aðferðir til að draga upp atburðarás sem notuð hefur verið til að fá 

mynd af persónulegri og leyndri þekkingu stjórnenda og áætlanagerðarmanna og að 

nýta þá þekkingu í formlega atburðarás sem gerir manni kleift að koma á 

sameiginlegri túlkun ytri þróunar (Geus, 1997). 

Það ber að beina þeim skilningi og þeirri þekkingu, sem aflað er með því að draga upp 

atburðarás, í rás sértækra aðgerða.  Shell hefur tekist á skilvirkan hátt að hafa stjórn á 

og samþætta þau ferli að átta sig á stöðu mála, afla sér þekkingar og að taka 

ákvarðanir í tenglsum við áætlanagerð og stefnumótun. Geta fyrirtækisins á liðnum 

árum til þess að lifa af og aðlagast er ekki síst að þakka færni starfsmanna við að 

kynna sér umhverfið og að móta túlkun og atburðarás sem gefur færi á aðgerðum, að 

virkja leynda þekkingu stjórnenda sinna og áætlunargerðarmanna og að koma á 

fastmótuðum leiðum til ákvarðanatöku með það að markmiði að styðja við mótun 

áætlana  (Geus, 1997). 
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Augljóst er á þeirri skipulagsheild sem hér er lýst að hún býr yfir þekkingu sem gefur 

samfellda sýn á meginreglur þess hvernig skipulagsheildir fara að því að nýta sér 

upplýsingar á skipulegan hátt.  Shell tekst að aðlagast og blómstra með því að kynna 

sér vel ummerki í umhverfinu og átta sig á þeim. Shell er stöðugt að læra og standa 

fyrir nýmælum með því að virkja kunnáttu og sérþekkingu starfsfólksins. 

Skipulagsheildin ræður við að velja og helga sig ákveðnum viðbrögðum með því að 

koma á starfshefðum í framkvæmd og ákvarðanatöku á grundvelli þekkingar og 

sannfæringar starfsfólksins.  Því má segja að Shell fyrirtækið, sem hér hefur verið rætt 

um sé dæmi um bæði þekkingar- og lærdómsfyrirtæki.  Það er lærdómsfyrirtæki að 

því leyti að það er stöðugt að skanna umhverfi sitt og læra eitthvað nýtt og beitir í 

þeim tengslum bæði tveggja lykkju námi og annarsstigs námi.  Það er 

þekkingarfyrirtæki að því leyti að það býr yfir miklum þekkingargrunni sem meðal 

annars birtist í þeirri menningu sem býr í Shell og þeirri stjórnun sem það beitir til 

þess að hafa áhrif á umhverfi þekkingarinnar. 

5.5 Samantekt um þekkingarfyrirtæki 

Skipulagsheildir sem kalla má þekkingarfyrirtæki eru þær sem hafa  náð langt í að 

stjórna umhverfi þekkingar.  Umhverfið felur í sér þætti eins og menningu, skipulag, 

tækni og mælingar.  Eins og sjá má þá er bæði verið að ræða um ytra og innra 

umhverfi skipulagsheilda.  Menning innan þekkingarfyrirtækja er einn mikilvægasti 

þátturinn í þessu samhengi.  Menning, viðmið og gildi í skipulagsheildinni þurfa að 

hvetja starfsfólk til þess að afla sér þekkingar, nota hana og deila henni með öðrum.  

Tæknin er einnig stór þáttur í þekkingarvinnunni, sérstaklega til þess að byggja upp 

þekkingargrunn og dreifa þekkingunni um skipulagsheildina.  Samt verður að hafa í 

huga að tæknin er einungis tæki til þess að auðvelda vinnuna í þekkingarfyrirtækjum 
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en er ekki markmiðið í sjálfu sér.  Skipulag innan þekkingarfyrirtækja verður að vera 

skýrt og það verður að vera þannig að það hvetji til miðlunar og dreifingu þekkingar. 

Skipulagið má ekki vera þannig að það sé einungis einhver einn aðili á toppnum sem 

hefur allar upplýsingarnar.  Upplýsingar og þekking verða að geta flætt um 

skipulagsheildina eigi árangur að nást.  Ef skipulagsheildin byggir á of miklu 

skrifræði þá myndast hindranir fyrir lærdóm og þar af leiðandi hindranir fyrir nýja 

þekkingu.  Þekkingarfyrirtæki geta til dæmis myndað þekkingarhópa eða 

þekkingarnet og auðveldað þannig dreifingu um skipulagsheildina.  Einnig hafa 

margar skipulagsheildir brugðið á það ráð að hafa þekkingarstjóra sem sér um miðlun 

þekkingar því það getur verið erfitt að fá starfsfólk til þess að deila þekkingu sinni.  

Þetta stafar meðal annars af því að starfsmenn í dag vita að í þekkingu felast ákveðin 

völd.  Þess vegna getur verið gott fyrir skipulagsheildir að hafa aðila sem sér um að 

samræma þessa þætti og skapa umhverfi sem hvetur aðra starfsmenn til þess að deila 

vitneskju sinni og verkkunnáttu svo hún nýtist öðrum í skipulagsheildinni (Horbie, 

1999). 
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,,If only we knew what we know” 

O´Dell og Grayson 

6. Könnun á íslenskum fyrirtækjum 

6.1 Inngangur 

Vilji skipulagsheildir styrkja samkeppnisstöðu sína er nauðsynlegt fyrir stjórnendur 

íslenskra fyrirtækja að gera sér grein fyrir því hvers konar þekkingu starfsemi 

skipulagsheildarinnar byggir á og hvernig hægt er að stýra þeirri þekkingu og nýta 

hana með tilliti til nýsköpunar og þróunar.  Þekking leiðir auk þess til betra 

ákvörðunarferlis í heimi aukinnar samkeppni og hraða þar sem snerpa skiptir sköpum 

við framkvæmdir og ákvarðanir.  Ónóg þekking getur leitt til stöðnunar á markaði og 

hnignunar fyrirtækja.  Margar skipulagsheildir eru í dag farnar að kalla sig 

þekkingarfyrirtæki og oft og tíðum má sjá í ársskýrslum og öðrum ritum sem fyrirtæki 

senda frá sér að þau séu framsækin og leiðandi fyrirtæki og oft enda þessar 

yfirlýsingar á því að þau þekkingarfyrirtæki. 

Ein þeirra rannsóknaspurninga sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar er 

svohljóðandi; ,,hvernig geta skipulagsheildir metið hvort þær séu lærdóms- og/eða 

þekkingarfyrirtæki”. 

Tilgangurinn með þessum síðari hluta ritgerðarinnar er að finna út hvað það er sem 

einkennir þekkingar- og lærdómsfyrirtæki á Íslandi í dag og hvaða þætti 

skipulagsheildir þurfa að skoða ætli þau að stefna að því að verða þekkingar og eða 

lærdómsfyrirtæki.  Gerð verður grein fyrir könnun og úttekt sem Félag 

viðskiptafræðinga og hagfræðinga stóð fyrir í fyrra þegar það valdi Þekkingarfyrirtæki 
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ársins 2000.  Helstu niðurstöður þeirrar könnunar verða settar fram og þau gögn sem 

notuð voru til grundvallar við valið verða kynnt, kostir þeirra og gallar. 

Megin markmiðið með þessum hluta er að kynna spurningalista sem skipulagsheildir 

geta nýtt sér í framtíðinni til þess að meta hvort þau séu þekkingar- og eða 

lærdómsfyrirtæki. 

6.2 Aðferð 

6.2.1 Þátttakendur 

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga lét framkvæma könnun fyrir sig á því hvaða 

fyrirtæki fólk teldi að ætti skilið að fá nafnbótina 

Þekkingarfyrirtæki ársins 2000.  Könnunin fór fram 

1. til 22. október árið 2000 og var hægt að nálgast 

hana frá þremur vefsvæðum: mbl.is, konnun.is og 

fvh.is 

Alls tóku 170 aðilar þátt í þessu forvali og tilnefndu 

hvað þeir teldu vera þekkingarfyrirtæki ársins 2000.  

Eins og sjá má á mynd 7 eru karlar í miklum meirihluta þeirra sem tilnefndu 

þekkingarfyrirtæki ársins. 

Þeir sem tóku þátt í að tilnefna hvað þeir teldu 

vera þekkingarfyrirtæki ársins 2000 voru beðnir 

að taka afstöðu til þess hvort þeir teldu að 

fyrirtækið sem þeir vinna hjá sé 

þekkingarfyrirtæki.  Eins og sjá má á mynd 8 telja 

nær allir að þeir vinni hjá þekkingarfyrirtæki. 

Kyn svarenda

71%

29%

Karlar
Konur

Mynd 7  Skipting þátttakenda eftir kyni. 

97%

3%

Já
Nei

Mynd 8 Starfar þú hjá þekkingarfyrirtæki? 
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Viðs

Það er mjög athyglivert að sjá það að 97% þeirra sem tilnefndu þekkingarfyrirtæki 

ársins 2000 telja að það fyrirtæki sem þeir starfa hjá sé þekkingarfyrirtæki. 

Þau fyrirtæki sem fengu tilnefningu sem Þekkingarfyrirtæki ársins 2000. 
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 Framkvæmd 

könnun ef svo má að orði komast sem hér er greint frá á Íslenskum 

kingarfyrirtækjum” var framkvæmd í þremur hlutum.  Fyrsti hlutinn var forval 

 konnun.is vann fyrir Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga í október 2000.  

alið var netkönnun sem aðgengileg var á þremur vefslóðum.  Það ber að taka 

 að ekki var um eiginlega könnun að ræða þar sem tekið er úrtak sem ætlað er að 
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vera lýsandi fyrir ákveðinn hóp fólks.  Framkvæmdinni á þessari könnun má líkja við 

kosningu þar sem hver og einn velur að taka þátt í henni. 

Það ber einnig að athuga að starfsmenn gátu valið sitt eigið fyrirtæki í þessari 

kosningu.  Könnunin var netkönnun og gat fólk farið inn og tilnefnt 3 fyrirtæki sem 

það teldi skara fram úr sviði þekkingar á Íslandi í dag.  Til hliðsjónar var höfð 

skilgreining Dr. Runólfs Smára Steinþórssonar á því hvað einkenni þekkingarfyrirtæki 

en hún fylgir með í viðauka 1 þessarar ritgerðar.  Þátttakendur þurftu ekki að gefa upp 

nafn en kyn, starfssvið, starfsheiti og hvort þeir teldu að þeir ynnu hjá 

þekkingarfyrirtæki voru þær breytur sem stuðst var við. 

Annar hluti könnunarinnar var unninn þannig að tekin voru þau fyrirtæki sem höfðu 

fengið fleiri en 5 tilnefningar í forvalinu sem nefnt var hér á undan.  Alls voru það 21 

fyrirtæki og var lagður fyrir þau spurningalisti í gegnum síma.  Spurningalistinn var 

þróaður af Andersen Consulting í Bandaríkjunum og birtist í bókinni ,,If Only We 

Knew What We Know” eftir O´Dell og Grayson JR.  Spurningalistinn spannar fimm 

svið þekkingarstjórnunar sem eru eftirfarandi; 

• ferli þekkingarstjórnunar, 

• forystu í þekkingarstjórnun, 

• menningu innan þekkingarfyrirtækja, 

• nýtingu tækni við þekkingarstjórnun, 

• mælikvarða fyrir þekkingarstjórnun. 
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Stuðst var við 5 stiga raðkvarða.  Það ber að taka fram að hér var ekki um eiginlega 

spurningakönnun að ræða heldur má líkja þessu við sjálfsmat forsvarsmanna 

fyrirtækjanna.  Þennan spurningalista má finna í heild sinni í viðauka 2. 

Þriðji og síðasti hluti könnunarinnar samanstendur af svörum við spurningalista sem 

dómnefnd sem skipuð var af Félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga lagði fyrir 

forsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem urðu í níu af efstu sætunum í símakönnuninni sem 

hér var nefnd.  Þennan spurningalista má einnig flokka sem sjálfsmat líkt og í 

símakönnuninni.  Dómnefnd FVH var þannig skipuð: Dr. Runólfur Smári 

Steinþórsson fyrir hönd Háskóla Íslands og FVH, Haukur Ingibergsson forstjóri 

Fasteignamats ríkisins og Margrét Kr. Sigurðardóttir markaðsstjóri Morgunblaðsins. 

Stuðst var við spurningar úr bókinni Knowledge Management Fieldbook eftir 

Bukowitz og Williams.  Spurningarnar voru lagðar fyrir á ensku og því birtast þær á 

ensku í ritgerðinni. 

Spurningarnar skiptust niður á sjö svið sem eru eftirfarandi; 

• hvernig þekkingar er aflað í fyrirtækjum,  

• notkun og beiting þekkingar innan fyrirtækja,  

• lærdómur og þekking í fyrirtækjum,  

• framlag starfsmanna í þekkingarmiðlun,  

• mat á þeirri þekkingu sem skiptir máli fyrir viðkomandi skipulagsheild, 

• viðhald og uppbygging þekkingar í fyrirtækjum  

• hvernig fyrirtæki losa sig við þá þekkingu sem ekki skiptir máli. 
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Þennan spurningalista má finna í heild sinni í viðauka 2. 

6.3 Niðurstaða 

Þeir þættir sem gera okkur kleift að flytja þekkingu um skipulagsheildir eru 

skipulagsgerðin, menningin og tæknin. 

Það er einnig nauðsynlegt að geta mælt árangurinn og því þarf að hafa hentuga 

mælikvarða.  Enginn þessara þriggja þátta sem nefndir voru eru þó nægjanlegir einir 

og sér til þess að flytja þekkinguna.  Þessir þættir verða að vinna saman svo viðunandi 

árangur náist. 

Hér verður fyrst farið yfir niðurstöður símakönnunarinnar.  Fyrsti þátturinn sem 

skoðaður var hjá fyrirtækjunum var um ferli þekkingarstjórnunar, hvers eðlis 

þekkingarstjórnun væri ef hún var fyrir hendi í skipulagsheildunum. 
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1. Kerfisbundið er unnið að því innan fyrirtækisins að greina á hvaða 
sviðum þekkingu skortir og skilgreind ferli eru notuð til þess að afla 
hennar. 

Á þessari mynd má sjá að meirihluti svarenda telji að það eigi vel við eða afar vel við 

að unnið sé að því á kerfisbundinn hátt að greina á hvaða sviðum þekkingu skortir.  

Það er athyglivert að enginn af þeim sem tóku afstöðu segir að þetta eigi ekki við eða 

eigi illa við í þeirra fyrirtæki. 
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2. Innan fyrirtækisins hefur vandað og faglegt kerfi verið þróað til söfnunar 
á mikilvægum upplýsingum. 

Hér má sjá að meirihluti svarenda telja það eiga vel við eða afar vel við að innan 

þeirra fyrirtækis hafi vandað og faglegt kerfi verið þróað til söfnunar á mikilvægum 

upplýsingum.  Það vekur þó eftirtekt að 33,4% svarenda í hugbúnaðarþróun og 

ráðgjöf telja að þetta eigi illa við eða eru hlutlausir gagnvart þessum þætti.  Eins og 

fram hefur komið í þessari ritgerð þá er miðlun og dreifing þekkingar eitt lykilatriðið 

fyrir þau fyrirtæki sem vilja kalla sig þekkingarfyrirtæki og því nauðsynlegt að 

fyrirtæki komi sér upp kerfi af einhverjum toga. 

0%
10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
80%
90%

100%
Fr

am
le

ið
sl

a

H
ug

bú
na

ðu
r

R
an

ns
ók

ni
r 

Fj
ar

sk
ip

ti 
og

U
T Fj
ár

m
ál

Þj
ón

us
ta

Á ekki við
Á illa við
Á hvorki vel né illa við
Á vel við
Á afar vel við



Þekking og lærdómur  Niðurstöður 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 100 

 

3. Allir innan fyrirtækisins taka virkan þátt í leit að hugmyndum eftir bæði 
hefðbundnum og óhefðbundnum leiðum. 

Framleiðslufyrirtæki og fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki telja að það eigi ekki 

við eða illa við að allir innan þeirra fyrirtækja taki virkan þátt í leit að hugmyndum 

eftir bæði hefðbundnum og óhefðbundnum leiðum.  Í fjarskiptafyrirtækjunum svöruðu 

20% að þetta ætti ekki við hjá þeim og 40% að þetta ætti hvorki vel né illa við.  Það er 

athyglivert hversu hátt hlutfall svarenda segja þetta eiga vel við eða afar vel við hjá 

sér. 
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5. Óskráð þekking, þ.e. sú þekking sem starfsmenn búa yfir en geta ekki 
tjáð sig um er metin að verðleikum og komið á framfæri innan 
fyrirtækisins. 

Eins og komið hefur fram í ritgerðinni hér á undan þá er leynd (óskráð/tacit) þekking 

lykilatriði fyrir þekkingar- og lærdómsfyrirtæki.  Því er forvitnilegt að sjá að í 

fjarskipta og upplýsingatækni fyrirtækjum svara 20% að það eigi illa við í þeirra 

fyrirtæki að óskráð  þekking sé metin að verðleikum og komið á framfæri innan 

fyrirtækisins.  Innan framleiðslufyrirtækjanna segja 75% hinsvegar að þetta eigi vel 

við eða afar vel við hjá þeim.  Rúmlega 83% í hugbúnaðarþróun og ráðgjöf telja þetta 

vera gert hjá sér.  Í rannsóknar fyrirtækjunum er því svarað að þetta eigi afar vel við 

en talsverð skipting er í fjarskipta og upplýsingatækniiðnaðinum.  Þjónustufyrirtækin 

telja þetta í öllum tilvikum eiga vel við eða afar vel við sín fyrirtæki. 

Miklu máli skiptir þegar rætt er um hvort skipulagsheildir séu þekkingarfyrirtæki er 

hvernig þeim er stjórnað og hvaða þáttum á því sviði þau leggja mest upp úr. 
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6. Þekkingarstjórnun er kjarninn í stefnu fyrirtækisins. 

Þetta er spurning sem gaman er að velta fyrir sér því 75% svarenda í framleiðslu- 

fyrirtækjum telja að þekkingarstjórnun sé ekki kjarninn í stefnu fyrirtækisins.   

Rúmlega 66% hugbúnaðarþróunnar og ráðgjafar fyrirtækjanna segja þetta eiga vel við 

eða afar vel við sín fyrirtæki og 60% fjarskipta og upplýsingatækni fyrirtækjanna 

svara slíku hið sama.  Rannsóknar- og þjónustu fyrirtækin telja þetta eiga afar vel við 

sig eða 100% í báðum flokkum. 
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7. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir þeim möguleikum sem þekking þess gefur 
til þess að skapa tekjur og  þróar leiðir til þess að markaðssetja og selja 
þekkinguna 

Það sem telst athyglivert við þessa spurningu er að nær allir svarendur telja að það 

eigi afar vel við að fyrirtæki þeirra geri sé grein fyrir þeim möguleikum sem þekking 

þeirra gefur til þess að þróa nýjar leiðir og einnig til þess að markaðssetja þá þekkingu 

sem skipulagsheildin býr yfir.  Einungis 20% aðspurðra í fjarskipta og 

upplýsingatækni fyrirtækjunum töldu að þetta ætti illa við þau. 
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8. Fyrirtækið styðst við lærdómsferli til þess að skjóta stoðum undir þá 
kjarnafærni sem það býr yfir og leitar leiða til þess að skapa nýja færni. 

Eins og fram hefur komið er kjarnafærni fyrirtækja nauðsynleg ætli fyrirtæki að ná 

samkeppnisyfirburðum.  Eins og komið hefur fram hér áður þá verður kjarnafærni til 

innan skipulagsheilda með lærdómi. Á myndinni má sjá að það á vel við rannsóknar- 

og þjónustufyrirtæki að þau beita lærdómsferlum til þess að skjóta stoðum undir sína 

kjarnafærni.  Í framleiðslufyrirtækjum segja 75% svarenda að það eigi vel við þau, 

40% fyrirtækja í fjarskipta og upplýsingatækni segja það eiga vel við eða afar vel við 

sig og tæplega 67% fjármálafyrirtækja.  Sé horft á þessa mynd  þá eru fyrirtæki á 

Íslandi í dag að beita lærdómsferlum  til þess að skjóta stoðum undir kjarnafærni sína 

og þau virðast einnig leita leiða til þess að skapa nýja færni.  Hins vegar er það alltaf 

spurning hversu mikið er hægt að segja til um slíkar niðurstöður vegna þess hversu fá 

fyrirtækin eru sem taka þátt í þessari könnun. 
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9. Einstaklingar eru ráðnir til fyrirtækisins, þeir metnir og umbunað á 
grundvelli framlags síns til myndunar og nýtingu þekkingar innan 
fyrirtækisins 

Hvað þessa mynd varðar þá virðist langstærsti hluti þeirra fyrirtækja sem þátt tóku í 

þessari könnun vera að ráða til sín einstaklinga, meta þá og umbuna á grundvelli 

framlags þeirra til myndunar og nýtingar þekkingar fyrir fyrirtækið. 
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10. Menning fyrirtækisins er þannig að hún hvetur til og auðveldar að 
þekkingu sé deilt og miðlað innan þess. 

Menningin er sá þáttur sem hvað mestu skiptir þegar rætt er um þekkingarfyrirtæki.  

Menningin verður að vera þannig að hún hvetji til þess að skipulagsheildir beiti og 

miðli þekkingu.  Menningin þarf að vera þannig að hún veiti svigrúm og hvetji til 

nýsköpunar. 

Eins og hér má sjá virðast svarendur þessarar könnunar líta svo á að menningin í 

fyrirtækjum þeirra sé þannig að hún hvetji til og auðveldi að þekkingu sé deilt og 

henni sé miðlað innan fyrirtækisins.  Það er einungis í fjarskipta og 

upplýsingatækninni að 20% svara þannig til að það eigi illa við hjá þeim.  Þjónustu- 

og rannsóknarfyrirtækin virðast vera með þennan grundvallarþátt þekkingarstjórnunar 

á hreinu og segja þetta eiga afar vel við hjá sér. 
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13. Fyrirtækið ýtir undir lærdóm með því að veita svigrúm og hvatningu til 
nýsköpunar (innovation)  

Þau fyrirtæki sem tóku þátt virðast öll hvetja til mikillar nýsköpunar enda telst hún 

mikilvæg ætli fyrirtækin að ná samkeppnisforskoti.  Svo til allir svarendurnir segja að 

það eigi vel við eða afar vel við sitt fyrirtæki að þau ýti undir lærdóm með því að 

hvetja til nýsköpunar og veita starfsmönnum svigrúm. 
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21. Fyrirtækið hefur fundið leiðir til þess að tengja saman þekkingarauð og 
fjárhagslegan ávinning. 

Það er mjög athyglivert að skoða þessa mynd og sjá hversu margir hafa náð að tengja 

saman þekkingarauð og fjárhagslegan ávinning.  Rannsóknar- og þjónustu fyrirtækin 

segja þetta að öllu leyti eiga afar vel við sitt fyrirtæki en framleiðslu og fjarskipta og 

upplýsingatækni fyrirtækin eru ekki á sömu skoðun. 
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22. Fyrirtækið hefur þróað ákveðna mælikvarða (indicators) til þess að 
stjórna þekkingu. 

Hér eru það flestir sem svara því að þetta eigi ekki við, eigi illa við eða eru hlutlausir í 

garð þess að hafa fundið einhverja ákveðna mælikvarða til þess að stjórna 

þekkingunni.  Þetta mun þó vonandi breytast þegar skipulagsheildir hafa náð að þróast 

á sviði þekkingarstjórnunar í framtíðinni. 
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24. Fyrirtækið ráðstafar auðlindum sínum í verkefni þar sem þekkingin eykst 
með mælanlegum hætti. 

Á þessari mynd kemur greinilega í ljós hjá rannsóknarfyrirtækjum að þau virðast 

ráðstafa þeim auðlindum sem þau hafa yfir að ráða í verkefni þar sem þekkingin eykst 

með mælanlegum hætti.  Það er einna helst í framleiðslufyrirtækjunum að þetta sé 

ekki gert þar. 
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Nú hefur verið gerð grein fyrir helstu niðurstöðum annars hluta þessarar könnunar.  

Aðrar niðurstöður sem tengjast þessum hluta má finna í viðauka 3. 

Eins og fram hefur komið þá tók dómnefnd nú við og heimsótti þau níu fyrirtæki sem 

fengu flest stig út úr símakönnuninni.  Hér á eftir koma þær spurningar sem 

dómnefndin lagði fyrir forsvarsmenn þessara níu fyrirtækja.  Ákveðið var að nota 

einungis þær niðurstöður sem tengjast efni ritgerðarinnar beint.  Sumar niðurstöður 

eru settar fram á myndrænan hátt, aðrar í töflur.  Þær niðurstöður sem ekki birtast hér 

má finna í viðauka 4. 

6.4 Hvernig er þekkingar aflað í fyrirtækjum? 

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð þá er þekking ekki það sama og gögn og 

upplýsingar.  Í dag hefur fólk aðgang að svo miklum upplýsingum að það veit varla 

hvar þær réttu er að finna.  Það má því segja að betra aðgengi að upplýsingum hafi 

skapað hálfgert upplýsingaflóð.  Það ætti því að vera markmið þeirra einstaklinga sem 

mynda skipulagsheildina að finna réttu upplýsingarnar þegar þeir þurfa á þeim að 

halda.  Markmið skipulagsheildarinnar ætti að vera það að hafa að bjóða tæki  sem 

veita aðgang að og geta stjórnað flæði upplýsinga. 
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1. Groups and individuals routinely document and share information about 
their expertise through established ways. 

Eins og sjá má á myndinni þá svara forsvarsmenn fyrirtækjanna flestir að það sé 

mikið um það hjá þeim að hópar og einstaklingar skrásetji og skiptist á upplýsingum 

um reynslu sína, skipulega og eftir hefðbundnum leiðum.  Hjá fjarskipta og 

upplýsingatækni fyrirtækjunum virðist þetta þó vera í meðallagi.  

2. We have distinguished between knowledge management roles that are 
primarily administrative in nature, and those that are more content-
focused. 
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Fjarskipta og upplýsingatækni fyrirtæki virðast síst hafa greint á milli þeirra hlutverka 

þekkingarstjórnunar sem einkum snúast um stjórnun og þeirra sem fremur snúast um 

innihald.  Þjónustu- og rannsóknarfyrirtækin virðast hinsvegar hafa gert sér grein fyrir 

mikilvægi þess. 

3. The organization allocates resources to communities of specialists that 
wish to manage their knowledge. 

Myndin sýnir að flest fyrirtækin útdeila fjármagni til fagfólks sem vill henda reiður á 

þekkingu sinni.  Það er athyglivert að þetta er hvergi veikt hjá neinum þessara 

fyrirtækja. 
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6.4.1.1 Notkun og beiting þekkingar innan fyrirtækja 

Þegar kemur að notkun þeirra upplýsinga sem rætt var um hér á undan þá er árangur 

og skilvirkni ekki lengur fullnægjandi.  Nýsköpun er það sem mest er rætt um í dag.  

Hvernig getur skipulagsheildin okkar sett saman þær upplýsingar sem við búum yfir á 

einstakan hátt sem fullnægjir þörfum hvers og eins viðskiptavinar sem við höfum.  

Það ætti því að vera markmið skipulagsheilda í dag að koma á umhverfi sem hvetur til 

þess að upplýsingar séu nýttar á nýjan hátt og einnig ættu þær að veita aðgang að 

tækjum og tólum til þess að bæta flæði upplýsinganna. 

5. We seriously consider what others might call crazy or outrageous ideas as 
part of our problem-solving process. 

Þessi mynd er mjög athygliverð sökum þess að nær öll fyrirtækin svara því að þau 

skoði af fullri alvöru það sem aðrir myndu jafnvel telja geggjaðar eða ,,fáránlegar” 

hugmyndir sem lið í leit fyrirtækjanna að nýjum lausnum.  Það er einungis í 

hugbúnaðar fyrirtækjunum sem þetta er veikt eða í meðallagi. 
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6. Everyone in our organization can explain the basics about our financials. 
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Af þessari töflu  má ráða að forsvarsmenn þessara fyrirtækja telja að allt starfsfólk 

þeirra geti útskýrt grunnatriði í fjármálum fyrirtækisins.  Það er mjög athyglivert að 

enginn skuli svara þessu þannig að þetta sé veikt hjá þeim. 
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7. Involving our customers in the process of creating and developing new 
products and services is a well-established practice in our organization. 

Það virðist vera fastur þáttur í starfsemi fyrirtækjanna að tengja viðskiptavini því ferli 

að skapa og móta nýja framleiðslu og þjónustu.  Eins og þessi mynd gefur til kynna þá 

svöruðu öll fyrirtækin þessu eins, að þetta ætti mjög vel við hjá þeim. 

8. Our workspace is designed to promote the flow of ideas between work 
groups. 
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Vinnuumhverfi starfsfólksins í þessum fyrirtækjum er þannig að því er ætlað að stuðla 

að auknu streymi hugmynda á milli starfshópa.  Það er einungis í framleiðslu-

fyrirtækjunum að þetta þótti ekki eiga við. 

 

9. Before people fix problems, they consider the overall context in which the 
problem occurred. 

Á þessari mynd má sjá að starfsmenn fyrirtækjanna íhugi heildarsamhengi hvers 

vandamáls og leita að því búnu lausna á vandanum.  Þetta samsvarar hugmyndum um 

tveggja lykkju nám sem rætt var um í kaflanum um lærdóm.  Það er athyglivert að sjá 

hversu illa þetta á við hugbúnaðarfyrirtækin. 
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13. Dedicated roles, such as knowledge manager or knowledge coordinator, 
support the knowledge sharing process. 
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Það er einungis í þjónustu- og fjármálafyrirtækjunum að sérhæft starfsfólk á borð við 

þekkingarstjóra eða aðra samhæfendur sé að styðja við það ferli að skipst sé á 

þekkingu innan skipulagsheildarinnar.  Það vekur athygli að þetta á ekki við í 

fjarskipta og upplýsingatækniiðnaðinum og einnig að þetta sé gert í meðallagi í 

rannsóknarfyrirtækjunum. 

16. The organization has legitimized sharing knowledge by giving people the 
time to do it. 
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Það virðist vera mikið um það samkvæmt svörum þessara fyrirtækja að þau geri sér 

grein fyrir mikilvægi þess að fólk skiptist á þekkingu og fyrirtækin virðast gefa sínu 

fólki tíma til þess að sinna þeim þáttum. 

 

17. The process of measuring knowledge helps us better understand what it is 
we are trying to manage. 

Eins og sjá má á þessari mynd þá virðist það ekki vera mjög sterkt hjá þeim 

fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari könnun að það ferli sem meta á þekkingu auki 

skilning þeirra á því sem þau eru að reyna að halda utan um.  Meirihluti fyrirtækjanna 

svarar að þetta sé í meðallagi hjá þeim.  Rannsóknar- og fjármálafyrirtækin skera sig 

þó úr að þessu leyti og segja þetta vera sterkt hjá sér. 
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18. We issue an external document that reports on how well we manage 
knowledge. 
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Þessi tafla er athygliverð sökum þess að einungis rannsóknarfyrirtækin virðast senda 

frá sér gögn þess efnis hve vel þeim gengur að halda utan um þekkingu í fyrirtækinu.  

Öll önnur fyrirtæki viðurkenna að þetta sé í meðallagi eða veikt hjá þeim. 

 

19. Senior management assesses what knowledge needs to be developed when 
it allocates resources. 
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Yfirstjórn fyrirtækjanna metur hvaða þekkingu þarf að þróa þegar fjármunum er deilt 

út.  Þetta virðist vera mjög sterkt hjá flest öllum fyrirtækjunum. 
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21. We routinely ask ourselves how we can leverage our knowledge into other 
areas. 

 

 Framleiðslu- 
fyrirtæki 

Hugbúnaðar- 
þróun og  
ráðgjöf 

Rannsóknir 
og ráðgjöf 

Fjarskipti- 
og 
upplýsinga 
tækni 

Fjármála- 
fyrirtæki 

Þjónustu- 
fyrirtæki 

Sterkt 
 

 
100% 

 
50% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Í 
meðal-
lagi 

 
 

 
50% 

 
 

  
 

 
 
 

 
Veikt 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Forsvarsmenn allra fyrirtækjanna eru sammála um það að í þeirra fyrirtæki spyrji 

starfsfólkið sig hvernig það geti dreift þeirri þekkingu sem það býr yfir um 

skipulagsheildina.  Það að geta dreift þekkingunni sem skipulagsheildin býr yfir er 

grundvallaratriði vilji skipulagsheildir kalla sig þekkingarfyrirtæki. 

 



Þekking og lærdómur  Niðurstöður 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 122 

 

23. We view information technology as a tool to help us get our work done. 

Það er gaman að setja svörin við þessari spurningu myndrænt því forsvarsmenn allra 

fyrirtækjanna segja að þeir líti á upplýsingatækni sem búnað til þess að hjálpa þeim að 

vinna verkin. 
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25. Our decision to acquire knowledge is based on how much we can leverage 
it. 
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Þessi tafla sýnir greinilega hversu meðvituð fyrirtækin eru um það að dreifing 

þekkingar er fyrirtækjum í dag nauðsynleg.   

Öll fyrirtækin nema þau í fjarskipta og upplýsingatækni iðnaðinum segja að sú 

ákvörðun þeirra að afla sér þekkingar byggist á því í hve miklum mæli þau geta dreift 

henni. 
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27. We regularly review our promotion practices to make sure that we are 
not losing people with strategically important knowledge. 

Nær öll fyrirtækin virðast endurskoða reglulega það skipulag hvernig starfsfólk er 

hækkað í tign ef svo má að orði komast til þess að tryggja það að þau missi ekki út úr 

skipulagsheildinni fólk sem býr yfir mikilvægri þekkingu.  Einungis fyrirtæki í 

hugbúnaðargeiranum segir að þetta sé í meðallagi hjá þeim. 
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28. We routinely examine whether we are supporting non-strategic 
knowledge at the expense of strategically critical knowledge. 

Það virðist algengt að fyrirtækin kanni reglulega hvort verið sé að vinna að hlutlausri 

þekkingaröflun á kostnað þekkingar sem er starfsemi fyrirtækisins nauðsynleg og 

þykir það nokkuð athyglivert að ekki skulið hugsað meira um þennan þátt en raun ber 

vitni. 
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6.4.2 Ummæli þátttakenda vegna tilnefninga á þekkingarfyrirtæki ársins 2000 

Þeir aðilar sem tóku þátt í að tilnefna í netkosningunni hvað þeir teldu vera 

þekkingarfyrirtæki ársins 2000 höfðu þetta að segja um þekkingarfyrirtæki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott þekkingarfyrirtæki byggir allt á rannsóknum og hugviti.

Þekkingarfyrirtæki er stöðugt að bæta við sig þekkingu, deila henni með öðrum og skapa þar með
nýja þekkingu.

Þekkingarfyrirtæki sem eru leiðandi á sínu sviði og leitast við að vera með nýjungar sem henta hverri 
framleiðslu fyrir sig. Fyrirtæki sem hafa skapað sér nafn bæði hér heima og erlendis fyrir að vera 
traust og bjóða nýjustu tækni á hverjum tíma.

Þekkingarfyrirtæki sem eru leiðandi á sínu sviði og leitast við að vera með nýjungar sem henta hverri 
framleiðslu fyrir sig. Fyrirtæki sem hafa skapað sér nafn bæði hér heima og erlendis fyrir að vera 
traust og bjóða nýjustu tækni á hverjum tíma.

Þekkingarfyrirtæki vinna að nýsköpun á sínu sviði.  Þau fyrirtæki sem hafa réttu lausnina og skýra 
stefnu.  Eru rekin með skilvirkum hætti og starfssvið þeirra er til framtíðar sé líklegt til þess að taka 
þátt í og stuðla að framförum, hvert á sínu sviði. 

Þekkingarfyrirtæki er í forystu í fræðslu og starfsmannamálum á Íslandi.  Greinir viðhorf 
starfsmanna sinna og starfsánægju.

Þekkingarfyrirtæki nýtir hugvit sitt vel til þess að skapa verðmæta vöru.  Mikið er lagt upp úr því að
efla þekkingu starfsfólks til þess að bæta þjónustu fyrirtækisins.  Mikil umhyggja er fyrir 
starfsmönnum og þróun þeirra.  Nýjungar í starfsþróun, endurmenntun og símenntun sem skilar sér á
þann hátt að starfsmenn eiga auðveldara með að dreifa og meðtaka þekkingu innan sem utan 
fyrirtækisins. 

Í þekkingarfyrirtækjum er hugsað um starfsmenn sem lykiluppsprettu þekkingar og nýtingu 
mannauðs sem skilar viðskiptavinum ávinningi.  Nútímalegar aðferðir við stjórnun og stefnumörkun 
einkennir þessi fyrirtæki.  Þau eru óhrædd við að notfæra sér nýjustu tækni til þess að skila sér á
,,réttan” stað.  Þau eru óhrædd við að taka fljótt breytingum og hafa innbyggðan sveigjanleika.  
Óhrædd við nýjungar, starfsmönnum fjölgar og góð ímynd er þessum fyrirtækjum mjög mikilvæg. 

Þekkingarfyrirtæki vinna markvisst að því að þekking starfsmanna sem hjá þeim starfa fái notið sín.  
Það gera þessi fyrirtæki með því að bjóða upp á stöðuga menntun og halda t.d fundi með starfsfólkinu 
þar sem það getur látið til sín taka. 

Þekkingarfyrirtæki nýta fljótt og vel þekkingu sína til þess að grípa þau tækifæri sem bjóðast og 
takast á við þau vandamál sem glíma þarf við.

Þekkingarfyrirtæki einkennist af frumkvæði, viðskiptaviti og góðri stjórnun.
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Successful companies will be those that consistently 

create new knowledge, disseminate it widely throughout 

the organisation, and quickly embody it in new 

products, practices and technologies 

Ikujiro Nonaka 

7. Niðurstöður 

Þegar rætt er um þekkingarfyrirtæki og lærdómsfyrirtæki eru menn ekki sammála um 

hvað einkenni þessar skipulagsheildir.  Eru þetta allskostar ólík fyrirbæri eða eru þau 

sitt hvor hliðin á sama peningi, er ein þeirra spurninga sem sett var fram í upphafi 

ritgerðarinnar. 

Í þessari ritgerð hefur verið leitað svara við þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í upphafi, þ.e.: 

! Eru þekking og lærdómur lykillinn að árangursríkum og viðvarandi 

samkeppnisyfirburðum? 

! Eru hugtökin lærdómur og þekking algjörlega aðskilin fyrirbæri eða er þetta 

sitt hvor hliðin á sama peningi? 

! Hvernig geta skipulagsheildir metið hvort þær séu lærdóms- og/eða 

þekkingarfyrirtæki. 

7.1 Er þekking og lærdómur lykillinn að samkeppnisforskoti? 

Margt af því sem fram hefur komið virðist benda til að svo sé.  Ímyndum okkur að 

stofnað sé til skipulagsheildar sem er ætlað að starfa á einhverju ákveðnu sviði.  

Viðkomandi skipulagsheild getur keypt inn þá þekkingu sem til þarf.  Sú þekking er 
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hins vegar grundvölluð á lærdómi sem átti sér stað utan hennar, en á grundvelli þess 

þekkingargrunns sem skipulagsheildin býr yfir á þessum tímapunkti, getur það með 

góðu kallað sig þekkingarfyrirtæki.  En er sú skipulagsheild raunverulega 

þekkingarfyrirtæki? 

Að sama skapi virðist margt af því sem hér hefur verið sett fram benda til að svo sé 

ekki.  Til þess að þekking geti orðið lykill að árangursríkum og viðvarandi 

samkeppnisyfirburðum þarf tvennt að koma til.  Í fyrsta lagi þurfa að vera til staðar 

aðstæður innan skipulagsheildarinnar sem knýja þekkingarspíralinn, þ.e. að sú leynda 

þekking sem bjó í þeim mannauði sem fyrirtækið keypti nái að umbreytast og aukast 

að umfangi og mynda þannig grunn að áframhaldandi þekkingarsköpun.  Fyrirtæki 

sem skapar þessar aðstæður með stefnumiðuðum hætti er líklegra til þess að ná 

árangri í að koma þekkingu sinni í verð.  Slíkt fyrirtæki getur frekar en önnur kallað 

sig þekkingarfyrirtæki. 

En það er ekki nóg að ná góðum árangri því tryggja verður að árangur 

skipulagsheildarinnar sé viðvarandi.  Þannig þurfa, í öðru lagi, að vera til staðar 

aðstæður sem stuðla að og hvetja til lærdóms.  Umbreyting leyndrar þekkingar í 

umfangsmeiri leynda þekkingu og grundvöll þekkingarsköpunar getur ekki komið til 

nema að sérhver einstaklingur og allur þekkingargrunnur skipulagsheildarinnar hafi 

tækifæri til að efast um ríkjandi viðmið, gildi og trú, setja þessa nýju þekkingu í annað 

samhengi og læra af því.  Það er því einmitt lærdómurinn sem fær þekkingarspíralinn 

til að aukast og vaxa að umfangi.  Lærdómurinn endurnýjar þekkinguna og sér til þess 

að sú þekking sem má missa sig, aflærist. 
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7.1.1 Eru þekking og lærdómur sitt hvor hliðin á sama peningi? 

Af því sem að framan er sagt eru hlutverk umbreytingarferlanna (þekkingarspíralsins) 

og lærdómsferlanna mjög ólík.  Því er það skoðun höfundar að þekking og lærdómur 

séu ekki sitthvor hliðin á sama peningi.  Þetta eru ekki heldur algerlega aðskilin og 

óskyld fyrirbæri því nokkuð ljóst má vera að þessi ferli bæði tengjast og skarast í 

mörgum veigamiklum atriðum. 

Þegar rætt er um hvort þekking og lærdómur, og þar með þekkingar- og 

lærdómsfyrirtæki, séu ólík fyrirbrigði er rétt að velta fyrir sér hvernig þekking verður 

til.  Þekking verður til við lærdóm sem byggir á ferlum, til að mynda í gegnum 

tveggja lykkju og þriðja stigs nám.  Sú þekking sem þannig verður til umbreytist síðan 

þar sem starfsmenn skipulagsheilda búa sér til eitthvað líkan eða atburðarás til þess að 

skýra og skilja þá hluti sem þeir eru að fást við og nota hjálpartæki til þess að miðla 

þeirri sýn sem þeir hafa.  Þess vegna er hægt að segja að þekking taki sífelldum 

breytingum með lærdómi en er ekki einhverjar birgðir sem hægt er að geyma á lager. 

Peter Senge (1999) segir um lærdómsfyrirtæki að það séu skipulagsheildir sem læra í 

gegnum einstaklinga sem læra.  Þekking skipulagsheildarinnar er hins vegar meiri en 

summa þekkingar þeirra starfsmanna sem þar eru.   Lærdómur einstaklinganna tryggir 

ekki lærdóm skipulagsheildarinnar en án hans lærir skipulagsheildin ekki neitt.  

Lærdómsfyrirtækið verður að þróa hæfileikann til að aðlagast og breytast stöðugt.  

Þessar skipulagsheildir búa yfir hæfileika til þess að læra sem heild og þær búa yfir 

auknu innsæi og geta unnið úr vandamálum á árangursríkan hátt.  Þær búa einnig yfir 

hæfileika til þess að meta og bregðast við innri og ytri áreitum á stöðugan, 

gagnkvæman hátt.  Á þessu má sjá að lærdómsfyrirtækið byggir á einhverskonar 

lærdómsferlum. 
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Þekkingarfyrirtæki byggja á þekkingargrunninum sem þau búa yfir og eru stöðugt að 

umbreyta þekkingu úr leyndri í ljósa.  Þekkingargrunnurinn er það starfsfólk sem 

skipulagsheildin hefur yfir að ráða og sú þekking sem það býr yfir og hvernig þeim er 

stjórnað innan skipulagsheildarinnar.  Hvort sem þekkingargrunnurinn er leyndur eða 

ljós þá má segja að þekkingarfyrirtæki sé skipulagsheild sem á árangursríkan hátt 

getur ,,tappað” leyndri þekkingu af starfsmönnum sínum, þróast ört og leggur áherslu 

á nýsköpun, rannsóknir og þróun.  Þekkingarfyrirtæki er sú skipulagsheild sem er 

ávallt skrefi á undan viðskiptavini sínum og samkeppnisaðilum því það er þekkingin 

sem hún býr yfir sem er undirstaðan. 

7.1.2 Getur skipulagsheild verið þekkingarfyrirtæki en ekki lærdómsfyrirtæki? 

Skipulagsheild getur ekki kallað sig þekkingarfyrirtæki nema það nýti sér 

lærdómsferla sem skapa því þekkingu og leiðir til samkeppnisforskots.  Þær 

skipulagsheildir sem ná samkeppnisforskoti eru þær sem vita hvaða þekking býr í 

skipulagsheildinni og nýta hana á markvissan hátt.  Það er hins vegar möguleiki fyrir 

skipulagsheild að vera um tíma einungis þekkingarfyrirtæki en ef hún beitir ekki 

lærdómi þá mun hún á endanum ,,deyja”.  Þess vegna er það skoðun höfundar að 

lærdómsfyrirtæki sem er í fullri virkni og beitir stöðugt tveggja lykkju og þriðja stigs 

námi verði á endanum einnig þekkingarfyrirtæki.  Ef skipulagsheild er ekki stöðugt að 

læra til þess að auka við þekkingargrunn sinn þá mun hún ekki ná samkeppnisforskoti 

því það kemur nýr aðili inn á markaðinn sem býr yfir betri eða nýrri þekkingu en 

hinir.  Búi skipulagsheild yfir betri þekkingu en þeir aðilar sem fyrir eru á markaði þá 

nær hún samkeppnisforskotinu.  Þó svo að lærdómur og þekking skipti sköpum þá 

þýðir það ekki endilega að allar skipulagsheildir geti lært eða notað þekkingu á 

skilvirkan hátt því þetta er alltaf spurningin um þá einstaklinga sem mynda 
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skipulagsheildina, skipulagsheildina sjálfa og viljann til þess að breyta núverandi 

aðstæðum. 

7.1.3 Skipulagsheildir - lærdóms- og/eða þekkingarfyrirtæki? 

Til þess að ná árangri er mikilvægt að hafa stjórn á þeim þekkingarauði sem 

skipulagsheildir búa yfir.  Lykilatriði er að geta samhæft og tengt saman þá auðlindir 

sem skipulagsheildir búa yfir.  Hversu vel til tekst ræðst af umfangi þekkingarinnar. 

Eins og kom fram í inngangi þá skiptist fyrirtækjakönnunin í þrjá hluta.  Fyrsti hlutinn 

var netkosning.  Kosturinn við hana var sá að allir gátu tilnefnt þau fyrirtæki sem þeir 

vildu.  Ókosturinn var hins vegar sá að hægt var að tilnefna sitt eigið fyrirtæki og 

eflaust voru einhverjir sem gerðu það.  Annar hlutinn var sjálfsmat þar sem höfundur 

hringdi í forsvarsmenn þeirra fyrirtækja sem hvað flest stig fengu úr netkosningunni 

og lagði fyrir þá spurningar úr sjálfsmatslíkani Andersen Consulting.  Svo virðist sem 

forsvarsmenn fyrirtækjanna hafi litið til spurninganna með mismunandi hætti eftir því 

í hvaða atvinnugrein þeir eru. 

Þriðji og síðasti hlutinn var jafnframt sjálfsmat forsvarsmanna fyrirtækjanna, þeirra 

sem flest stigin fengu úr símakönnuninni.  Það sem helst vakti athygli í þeim hluta var 

hversu líkt forsvarsmennirnir litu á fyrirtækin sín.  Það kemur ekki á óvart því þetta 

eru þau níu fyrirtæki sem fengu hvað flestar tilnefningar í netkosningunni og svöruðu 

á líkan hátt í símakönnuninni. 

7.1.3.1 Ferli þekkingarstjórnunar 

Undir ferli þekkingarstjórnunar flokkast fyrsta spurningin sem sett var fram og er hún 

svohljóðandi.  ,,Kerfisbundið er unnið að því innan fyrirtækisins að greina á hvaða 

sviðum þekkingu skortir og skilgreind ferli eru notuð til þess að afla hennar”.  Flest 



Þekking og lærdómur  Niðurstöður 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 132 

fyrirtækin svöruðu því þannig að þetta ætti vel við eða afar vel við þau.  Það sem vakti 

mesta athygli var að ekkert fyrirtækjanna skildi svara þessu þannig að þetta ætti ekki 

við eða illa við.  Það má draga í efa að mörg fyrirtæki á Íslandi í dag séu að vinna að 

þessum þætti á kerfisbundin hátt. 

Þegar spurt var um hvort vandað og faglegt kerfi hefði verið þróað til söfnunar á 

mikilvægum upplýsingum þá sögðu flest fyrirtækin svo vera og sögðu að þetta ætti 

afar vel við sín fyrirtæki.  Það sem kom mest á óvart var að hugbúnaðarfyrirtækin 

skildu svara þessu þannig að þetta ætti í rúmlega 33% tilvika illa við sig eða að þau 

væru hlutlaus gagnvart þessum þætti.  Spurningin sem vaknar er sú hvort þetta ætti 

ekki einmitt að eiga vel við í fyrirtæki í þessum geira. 

Þriðja spurningin tók á því hvort allir innan fyrirtækisins taki virkan þátt í leit að 

hugmyndum eftir öllum mögulegum leiðum.  Það er nauðsynlegt að undirstrika allir 

því svarendur voru gjarnir á að segja að þetta ætti vel við hjá þeim.  Það vekur upp þá 

spurningu hvort mögulegt sé að allir séu að taka þátt í þessu ferli. 

Í spurningu fimm er spurt um hvort sú þekking sem starfsmenn búi yfir sé komið á 

framfæri og metin innan fyrirtækisins.  Ætli skipulagsheildir að kalla sig 

þekkingarfyrirtæki þá verða þau að geta svarað þessu þannig að þetta eigi mjög vel 

við þau.  Það var einungis í fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækjunum að 20% 

svöruðu því að þetta ætti illa við hjá þeim. 

Ætli þessi fyrirtæki að halda í starfsfólk sitt er nauðsynlegt að hlúa vel að þessum 

þætti því mannauðurinn er einn af lykilþáttunum þegar kemur að því hvort 

skipulagsheildir eru þekkingarfyrirtæki eða ekki. 
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7.1.3.2 Forysta í þekkingarstjórnun 

Þegar rætt er um hvort skipulagsheildir séu þekkingarfyrirtæki er nauðsynlegt að 

spyrja hvort þekkingarstjórnun sé kjarninn í stefnu skipulagsheilda.  Sé litið á 

niðurstöður þessarar spurningar þá svara 75% framleiðslufyrirtækja að svo sé ekki.  

Hvers vegna er fróðlegt að skoða og mætti kannski skýra með því án þess að því sé 

hægt að halda fram með óyggjandi hætti að áherslan á framleiðni er meiri þar en í 

hinum fyrirtækjunum sem þátt tóku í þessari könnun og minni á þekkingarauðinn. 

Eru fyrirtæki á Íslandi í dag að beita lærdómsferlum til þess að skjóta stoðum undir 

kjarnafærni sína?  Sé litið á niðurstöður spurningar 8 í símakönnuninni þá virðast 

fyrirtæki á Íslandi í dag vera að gera það og þau virðast einnig leita leiða til þess að 

skapa nýja færni.  Hins vegar er það alltaf spurning hversu mikið er hægt að segja til 

um slíkar niðurstöður vegna þess hversu fá fyrirtækin eru sem taka þátt í þessari 

könnun.  Þetta á að minnsta kosti við þau fyrirtæki sem tilnefnd voru. 

7.1.3.3 Menning innan þekkingarfyrirtækja 

Menningin er sá þáttur sem hvað mestu skiptir þegar rætt er um þekkingarfyrirtæki.  

Menningin verður að vera þannig að hún hvetji til þess að skipulagsheildir beiti og 

miðli þekkingu.  Menningin þarf að vera þannig að hún veiti svigrúm og hvetji til 

nýsköpunar.  Svarendur þessarar könnunar virðast líta svo á að menningin í 

fyrirtækjum þeirra sé þannig að hún hvetji til og auðveldi að þekkingu sé deilt og 

henni sé miðlað innan fyrirtækisins.  Það er einungis í fjarskipta og 

upplýsingatækninni að þetta virðist eiga illa við hjá þeim.  Þjónustu- og 

rannsóknarfyrirtækin virðast vera með þennan grundvallarþátt þekkingarstjórnunar á 

hreinu og segja þetta eiga afar vel við hjá sér. 
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7.1.3.4 Nýting tækni við þekkingarstjórnun 

Eins og sjá má á spurningu 15 þar sem spurt er hvort öllum starfsmönnum 

fyrirtækisins sé í gegnum tækni mögulegt að vera í sambandi við hvern annan og við 

helstu viðskipta- og samstarfsaðila fyrirtækisins þá á þetta á afar vel við þau fyrirtæki 

sem tilnefnd voru.  Enginn þeirra sem svöruðu fyrir hönd fyrirtækjanna sagði að þetta 

ætti ekki við sitt fyrirtæki. 

Spurning 18 tekur á því að fyrirtækið hvetji til þróunar á upplýsingatækni sem horfir 

til mannlega þáttarins.  Það vekur athygli hversu illa þetta á við hugbúnaðarfyrirtækin 

sem svara því að þetta eigi illa við þau eða að þau séu hlutlaus.  Það væri fróðlegt að 

skoða þennan þátt nánar og sjá hvernig hugbúnaðarfyrirtækin túlka þennan mannlega 

þátt. 

Nítjánda spurningin er svohljóðandi, tækni sem stuðlar að samstarfi og samvinnu er 

komið í hendur starfsmanna fljótt og örugglega.  Forsvarsmennirnir svöruðu því að 

þetta ætti vel við þeirra fyrirtæki enda eru mörg fyrirtæki í dag t.d að byggja upp sín 

innra net.  Í mjög mörgum íslenskum fyrirtækjum fá starfsmenn nettengdar tölvur, 

farsíma og önnur tæki sem gerir þeim kleift að eiga betra samstarf við vinnufélaga 

sína og viðskiptavini fyrirtækjanna. 

7.1.3.5 Mælikvarðar fyrir þekkingarstjórnun 

Það er spennandi að vita hvort fyrirtæki á Íslandi í dag hafi fundið leiðir til þess að 

tengja saman þekkingarauð og fjárhagslegan ávinning.  Sé litið á niðurstöður 

spurningar númer 21 í símakönnuninni má sjá að af þeim sem svöruðu hafa 

rannsóknar- og þjónustufyrirtækin náð að gera þetta en framleiðslufyrirtæki og 

fyrirtæki í fjarskipta- og upplýsingatækninni hafa ekki náð að tengja þessa þætti 

saman. 
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Einnig var spurt hvort fyrirtækin hafi þróað ákveðna mælikvarða til þess að stjórna 

þekkingunni og var athyglivert að sjá hversu hreinskilinir forsvarsmennirnir voru því 

meirihluti þeirra svaraði að þetta ætti ekki eða illa við þeirra fyrirtæki.  Enn fleiri 

sögðu að þetta ætti hvorki vel né illa við hjá þeim.  Þetta mun þó vonandi breytast 

þegar skipulagsheildir hafa náð að þróast á sviði þekkingarstjórnunar í framtíðinni.  

Eins munu verða breytingar á þegar búið er að þróa þekkingarbókhald þar sem hægt 

er að skoða mikilvægi óáþreifanlegra eigna í fyrirtækjum. 

Lokaspurningin í símakönnuninni var þannig að spurt var hvort fyrirtækin ráðstöfuðu 

auðlindum sínum í verkefni þar sem þekking þeirra eykst með mælanlegum hætti.  

Það var sérstaklega hjá rannsóknar- og þjónustufyrirtækjunum að þetta átti vel við eða 

afar vel við þau, þrátt fyrir að hafa ekki náð að þróa mælikvarða til þess að stjórna 

þekkingu. 

Síðasti hluti þessa ferlis er eins og áður hefur komið fram heimsókn dómnefndar til 

þeirra níu fyrirtækja sem efst urðu í símakönnuninni. 

Það sem að helst var markvert úr þeim heimsóknum er hversu lík svörin voru hjá 

forsvarsmönnum þeirra.  Kannski er það vegna þess að þarna eru raunveruleg 

þekkingarfyrirtæki á ferðinni, kannski er það eitthvað annað sem gerir þetta að 

verkum en erfitt er að segja til um slíkt sökum þess að því er höfundur veit best hafa 

engar samanburðarrannsóknir verið gerðar enn sem komið er. 

Það sem helst kom á óvart í þessum hluta er að þegar spurt var um hvort starfsmenn 

fyrirtækjanna íhuguðu heildarsamhengi þess vandamáls sem upp kemur hverju sinni, 

áður en þeir leituðu lausna á því þá svöruðu hugbúnaðarfyrirtækin því svo til að þetta 

væri veikt hjá þeim eða í meðallagi.  Getur verið að ástæðan fyrir því sé umfang 

vandamála í hugbúnaðargerð eða er kostnaðurinn of mikill við að ætla að skoða 
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hlutina í heildarsamhengi?  þessu má velta fyrir sér og þetta er athyglivert að skoða.  

Annað sem kom á óvart var að þegar spurt var um hvort allir í fyrirtækinu hefðu 

grundvallaratriðin í fjármálum fyrirtækisins á hreinu að þá svöruðu flestir því að það 

væri svo hjá þeim.  Einhverjir sögðu að það væri í meðallagi en enginn svaraði að 

slíkt væri ekki uppi á teningnum.  Það hljóta að teljast forvitnilegar niðurstöður því 

það getur varla verið svo í meðal stórum fyrirtækjum að allir viti grunnatriðin í 

fjármálum fyrirtækisins. 

Þegar spurt var um hvort það ferli sem meta á þekkingu auki skilning fyrirtækjanna á 

því sem þau eru að reyna að halda utan um þá svöruðu flestir því að þetta væri í 

meðallagi hjá þeim. 

Aðrar niðurstöður eru þess eðlis að ekki þarf að fjalla um þær hér.  Allar myndir er 

hægt að skoða í viðaukum þessarar ritgerðar ásamt spurningalistunum í heild sinni. 

Það sást greinilega að þau fyrirtæki sem fengu viðurkenningu hjá Félagi 

viðskiptafræðinga og hagfræðinga í nóvember 2000 voru að skora hátt á þeim þáttum 

sem skipta máli vilji fyrirtæki kalla sig þekkingarfyrirtæki.  Þessir þættir eru eins og 

áður hefur komið fram , ferli þekkingarstjórnunar, forysta í þekkingarstjórnun, 

menning innan þessara fyrirtækja, nýting tækninnar og nothæfir mælikvarðar fyrir 

þekkingarstjórnun.  Þessi fyrirtæki voru öðrum fremur að snerta á þessum 5 

lykilþáttum og því áttu þau það fyllilega skilið að fá þessa viðurkenningu. 

7.2 Lokaorð 

Þótt það sé ekki hlutverk þessarar ritgerðar að skilgreina nákvæmlega í eitt skipti fyrir 

öll hvað þekkingarfyrirtæki er þá er fróðlegt að velta fyrir sér hvort skipulagsheild geti 

verið þekkingarfyrirtæki án þess að vera lærdómsfyrirtæki um leið. 
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Sú niðurstaða sem hér er dregin fram er sú að til þess að skipulagsheild geti kallað sig 

þekkingarfyrirtæki þurfi hún að vinna meðvitað að því að umbreyta þekkingu, yfir 

lengri tíma.  Að sama skapi gildir það sama um skipulagsheildir sem vilja kenna sig 

við lærdómsfyrirtæki, þ.e. að innan þeirra sé unnið að því, leynt og ljóst, að endurnýja 

þekkingu í gegnum lærdóm á einhverjum stigum lærdómsferla. 

Heyrst hafa skilgreiningar þess efnis að þekkingarfyrirtæki séu skipulagsheildir sem 

lifa af því að selja þekkingu sem vöru.  Hafa þessar skipulagsheildir verið nefndar 

,,þekkingarsköpunarfyrirtæki”.  Dæmi um þess konar skipulagsheildir geta verið 

lögfræðistofur, ráðgjafafyrirtæki, endurskoðunarfyrirtæki, háskólar og svo framvegis. 

Að mati höfundar geta allar skipulagsheildir, samkvæmt ofangreindri skilgreiningu, 

kallað sig þekkingarfyrirtæki án þess að vera það í raun og veru því samkvæmt þessari 

skilgreiningu eru því engin mörk sett hvað sé þekkingarfyrirtæki og því væru allar 

skipulagsheildir þekkingarfyrirtæki.  Höfundur vill draga mun skýrari mörk og gera 

mun meiri kröfur til þeirrar nafnbótar sem þekkingarfyrirtæki er, samkvæmt því sem 

hér hefur verið fjallað um. 

Að mati höfundar ætti það ekki að vera nægilegt fyrir skipulagsheildir að hún byggi á 

aðkeyptri þekkingu heldur yrði að gera kröfur til þess að innan hennar sé unnið með 

markvissum hætti að því að skapa umhverfi fyrir stöðugan lærdóm og umbreytingu 

þekkingar.  Að ákveðnum tíma liðnum ávinnur viðkomandi skipulagsheild sér rétt til 

þess að taka sér nafnbótina lærdómsfyrirtæki og/eða þekkingarfyrirtæki.  Til 

aðgreiningar væri eðlilegra að skilgreina í upphafi hin svokölluðu 

þekkingarsköpunarfyrirtæki sem fyrirtæki sem byggi starfsemi sína á hugviti.  Verði 

hinsvegar ekki unnið að því að innleiða lærdóm og umbreytingu þekkingar þá rýrnar 

smám saman sú þekking sem hún býr yfir sem leiðir til þess að hún á endanum deyr.  
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Könnunin sem hér hefur verið greint frá á íslenskum fyrirtækjum svarar ekki með 

beinum eða skýrum hætti hvort fyrirtæki geti metið hvort þau séu lærdóms- og/eða 

þekkingarfyrirtæki.  Því væri mjög forvitnilegt að gera ítarlegri rannsókn á íslenskum 

fyrirtækjum og skoða þau í stærra samhengi, ræða ekki einungis við forsvarsmenn 

fyrirtækjanna heldur einnig að taka viðtöl við hinn almenna starfsmann.  Með því gæti 

fengist betri niðurstaða um hvort spurningarnar endurspegli það sem raunverulega á 

við innan fyrirtækja en sé ekki óskastaða þeirra stjórnenda sem spurðir voru. 

Aðalatriðið með þessum könnunarhluta er að nú hafa skipulagsheildir spurningalista 

sem forsvarsmenn þeirra geta stuðst við vilji þeir meta hvort þeir séu lærdóms- og/eða 

þekkingarfyrirtæki. 

Það er hinsvegar nauðsynlegt að mati höfundar að þróa þessa spurningalista sem hér 

birtast í viðaukum enn frekar og aðlaga þá að íslensku atvinnulífi.  Höfundur vonar að 

það verði gert því það er nauðsynlegt fyrir íslensk fyrirtæki að hafa einhverja 

viðmiðun sem styðjast má við til þess að meta hvort fyrirtækin eru að standa sig í 

innleiðingu þekkingarstjórnunar og lærdómsferla.   

Að þessu sögðu vill höfundur gera orð Laurence Prusak að lokaorðum sínum er hann 

sagði: ,,Þú getur ekki stjórnað þekkingu, það getur enginn.  Það sem þú getur, 

það sem fyrirtæki gera – er að stjórna umhverfi þekkingarinnar”. 
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Orða- og hugtakaskrá 

Acuity; framsýni 

Adaptive learning; lærdómur með aðlögun  

Agility; kvikleiki 

Build;  þroskast 

Capabilities-based competitiveness;  samkeppnishæfi 

Combination; samsetningarform 

Command and control model; stjórnunar- og eftirlitsform 

Committment; helgun 

Communication; samskipti 

Consistency; samkvæmni 

Core competence;. kjarnafærni 

Cultural knowledge; menningarleg þekking 

Delivery of value; sköpun virðis 

Deutero learning;  annarsstigs nám 

Double loop learning; tveggja lykkju nám 

Dynamic; kvikt (dynamic environment; að umhverfið sé kvikt 

Explicit knowledge; ljós þekking 



Þekking og lærdómur  Orða- og hugtakaskrá 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 145 

Externalization; ytra þekkingarform 

Fragmentation; uppbrot 

Framework of meaning; skilningsmótun 

Holographic design; heilmyndahönnun 

Integration; samþætting 

Internalization; innra þekkingarform 

Implicit knowledge; undirskilin þekking 

Knowledge; þekking 

Knowledge-based company; þekkingarfyrirtæki 

Knowledge-creating company; þekkingarsköpunarfyrirtæki 

Knowledge organization; þekkingarfyrirtæki 

Know-how; færni 

Know-why; þekking 

Learning; lærdómur 

Learning how; verkþekking 

Learning organization; lærdómsfyrirtæki 

Learning why; þekking 

Loop learning; lykkju lærdómur 
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Organizational redundancy; ofgnótt skipulagsheilda 

Organization of work; skipulagning vinnu 

Perceived value; skynjaður ávinningur 

Price/ performance attributes;  Verð og gæðaeigindir 

Process abilities; ferlisfærni 

Process learning; ferlisnám 

Reconstructive learning; endurnýjandi eða uppbyggjandi nám 

Single loop learning;  einnar lykkju nám 

Skills; færni 

Socializaton; félagsmótun 

Tacit knowledge; leynd þekking 

Transform;   umbreyti  

Transparency; gagnsæi 

Trial and error; happa og glappa aðferð 
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Viðauki 1 – Skilgreining á því hvað einkennir þekkingarfyrirtæki 

 

Þekkingarverðlaun Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga 

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga hefur ákveðið að standa fyrir ‘þekkingardegi 
FVH’ sem ætlað er að minna stjórnendur á mikilvægi fagþekkingar og 
stjórnunarþekkingar í rekstri fyrirtækja.  FVH er fagfélag sem vill hlúa að þekkingu 
félagsmanna og leggja sitt af mörkum til að efla mannauð í fyrirtækjum og 
stofnunum.  Á þekkingardeginum er ætlunin að veita íslensku fyrirtæki eða stofnun 
sem telst skara fram úr á sviði þekkingarstjórnunar viðurkenningu, svonefnd 
‘þekkingarverðlaun’ félagsins.  

Í raun er þekking sjálfstæð en óáþreifanleg auðlind sem skiptir sífellt meira máli fyrir 
fyrirtæki og stofnanir.  Mikils metnir fræðimenn eins og Peter Drucker og Ikujiro 
Nonaka benda á að þekkingin sé að verða sú auðlind sem mestu ráði um afkomu 
fyrirtækja og samkeppnishæfni þeirra.  Fyrir fyrirtæki er því lykilatriði að þróa með 
sér aðferðir sem gera kleift á skilvirkan og árangursríkan hátt að skapa, ná utan um, 
safna saman, breiða út og nota þá þekkingu og færni sem tiltæk er.  Í þessum 
aðferðum er fólgið lærdómsferli sem þekkingarstjórnun ýtir undir.  Í samræmi við það 
eru þau fyrirtæki og stofnanir sem huga vel að þekkingu sinni og lærdómi 
skipulagsheildarinnar ýmist kölluð lærdómsfyrirtæki eða þekkingarfyrirtæki.  Því 
aðeins eru fyrirtækin árangursrík þekkingarfyrirtæki að þau geti fljótt og vel nýtt 
þekkingu sína til að grípa þau tækifæri sem bjóðast og takast á við þau vandamál sem 
glíma þarf við í rekstrinum.  Eðli málsins samkvæmt er þekkingin nýtt bæði til að gera 
rekstur skilvirkari og árangursríkari. 

Auðlindina þekkingu má skilgreina sem innsæi og skilning á öllu því sem skiptir máli 
í starfsemi tiltekins fyrirtækisins eða stofnunar, t.d. tilteknum lykilþætti í starfsemi 
fyrirtækis, mikilvægu atriði í samskiptum milli manna eða aðgerðum á ákveðnu 
starfssviði.  Um er að ræða skilning sem verður til þegar upplýsingar, sem 
grundvallast á gögnum, hafa verið settar í viðeigandi samhengi.  Þessi skilningur er í 
raun afar víðtækur og hann má útskýra nánar með hjálp spurnarorða eins og hvað, 
hvernig, hver, hvar, hvenær, hvers vegna. 

Þekking er nátengd þeim mannauði sem fyrirtæki ræður yfir en það er mikilvægt að 
líta á þekkingu sem auðlind út af fyrir sig.  Starfsfólkið gegnir samt afar mikilvægu 
hlutverki í sköpun, miðlun og hagnýtingu þekkingar.  Lærdómur einstaklinga og vilji 
þeirra til að miðla upplýsingum sín á milli er grundvallarforsenda fyrir þekkingaröflun 
og lærdóm fyrirtækis eða stofnunar í heild sinni.  Fyrir árangur fyrirtækja er útbreiðsla 
viðeigandi þekkingar lykilatriði. 

Ein algengasta flokkunin á þekkingu sýnir að útbreiðsla þekkingar getur ýmist verið 
auðveld eða erfið.  Þegar útbreiðsla þekkingar er erfið er talað um þekkingu sem er 
undirskilin.  Hérna er átt við þekkingu sem ekki verður lýst til fullnustu í orðum.  
Þekkingin er bundin við færni og innsæi einstaklinga og er m.a. fólgin í 
sameiginlegum hugmyndum, starfsaðferðum og menningu fyrirtækja.  Þessa leyndu 
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þekkingu (e: tacit knowledge) er ekki mögulegt að breiða út nema í sínu rétta 
samhengi.  Að þekking sé þannig háð samhengi sínu á hins vegar ekki við um alla 
þekkingu, þ.e. þekkingu sem til fullnustu má gera grein fyrir í orðum eða með öðru 
táknmáli.  Slík þekking er sögð vera ljós (e: explicit knowledge) og hana má geyma á 
ýmsu formi.  Einfaldast er að hugsa sér slíka þekkingu sem hugbúnað sem auðvelt er 
að draga saman og fjölfalda á t.d. pappírsformi eða í rafrænu formi.  Af þessu sést að 
það er mun auðveldara að breiða út ljósa þekkingu en leynda og eins að ljós þekking 
hafi í ríkari mæli verið viðfangsefni þekkingarstjórnunar en leynd þekking. 

Til að tryggja árangur er mikilvægt að hafa stjórn á þekkingarauði fyrirtækis og til 
þess þarf stjórnkerfi þess, skipulag og hagnýting hvers konar tækni að stuðla að öflun, 
vistun og dreifingu þekkingarinnar.  Þessi atriði eru þó aðeins nauðsynlegar en ekki 
nægilegar forsendur þekkingarstjórnunar.  Fyrirtækjamenningin verður einnig að miða 
að því að hagnýta þessa auðlind.  Þekkingarstjórnunin sjálf er síðan það ferli sem sér 
til þess að þær upplýsingar, sá skilningur og sú þekking sem nauðsynleg er til að leysa 
úr þeim viðfangsefnum rekstrarins sem við er að glíma sé til staðar í réttu magni á 
réttum tíma.  Lykilatriði í þekkingarstjórnuninni er samhæfingar og 
samtengingargetan og árangurinn veltur á umfangi þekkingarinnar sem fyrirtækið 
ræður yfir, sveigjanleikanum í meðferð þekkingarinnar, skilvirkninni í samþættingu 
þekkingarinnar og markvirkninni við hagnýtingu þekkingarinnar. 

Hér að ofan hefur verið stiklað á stóru um þekkingu, þekkingarfyrirtæki og 
þekkingarstjórnun.  Það hefur verið gert til að skýra þær faglegu forsendur sem 
veiting þekkingarverðlauna mun byggjast á.  Þau fyrirtæki eða þær stofnanir sem 
koma til greina sem handhafar þekkingarverðlauna FVH verða að hafa gert þekkingu 
hátt undir höfði með einum eða öðrum hætti.  Til þess að finna verðugt fyrirtæki er 
með þessu bréfi óskað eftir tilnefningum um fyrirtæki sem til greina koma og hjálagt 
er spurningalisti sem ætlað er auðvelda tilnefnendum að finna fyrirtæki og koma með 
rökstuðning fyrir því hvers vegna þau ættu að hljóta verðlaunin. 

 

Heimild: Dr. Runólfur Smári Steinþórsson, tekið af vefsíðu FVH, www.fvh.is 2000. 

 

http://www.fvh.is/
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Viðauki 2 – Niðurstöður símakönnunar 

 

1. Kerfisbundið er unnið að því innan fyrirtækisins að greina á hvaða 
sviðum þekkingu skortir og skilgreind ferli eru notuð til þess að afla 
hennar. 

2. Innan fyrirtækisins hefur vandað og faglegt kerfi verið þróað til söfnunar 
á mikilvægum upplýsingum. 
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3. Allir innan fyrirtækisins taka virkan þátt í leit að hugmyndum eftir bæði 
hefðbundnum og óhefðbundnum leiðum. 

4. Fyrirtækið hefur innleitt bestu starfshætti á hverju sviði með formlegum 
hætti, þar með talið skráningu uppýsinga og að læra af reynslunni. 
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5. Óskráð þekking, þ.e. sú þekking sem starfsmenn búa yfir en geta ekki 
tjáð sig um er metin að verðleikum og komið á framfæri innan 
fyrirtækisins. 

 

6. Þekkingarstjórnun er kjarninn í stefnu fyrirtækisins. 
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7. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir þeim möguleikum sem þekking þess gefur 
til þess að skapa tekjur og  þróar  leiðir til þess að markaðssetja og selja 
þekkinguna. 

 

8. Fyrirtækið styðst við lærdómsferli til þess að skjóta stoðum undir þá 
kjarnafærni sem það býr yfir og leitar leiða til þess að skapa nýja færni. 
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9. Einstaklingar eru ráðnir til fyrirtækisins, þeir metnir og umbunað á 
grundvelli framlags síns til myndunar og nýtingu þekkingar innan 
fyrirtækisins. 

 

10. Menning fyrirtækisins er þannig að hún hvetur til og auðveldar að 
þekkingu sé deilt og miðlað innan þess. 
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11. Starfsandinn innan fyrirtækisins einkennist af gagnkvæmu trausti og 
virðingu. 

 

12. Innan fyrirtækisins er litið á það sem meginmarkmið 
þekkingarstjórnunar að skapa virði fyrir viðskiptavininn.  
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13. Fyrirtækið ýtir undir lærdóm með því að veita svigrúm og hvatningu til 
nýsköpunar (innovation). 

 

14. Starfsmenn fyrirtækisins eru ábyrgir fyrir eigin lærdómi. 
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15. Allir starfsmenn  fyrirtækisins er gegnum tækni mögulegt að vera í 
sambandi við hvern annan og við helstu viðskipta- og samstarfsaðila 
fyrirtækisins. 

 

16. Fyrirtækið notar nútímatækni til þess að gera allar mikilvægustu 
upplýsingarnar opnar og aðgengilegar öllu sínu starfsfólki. 
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17. Tæknin færir fyrirtækið nær viðskiptavinum sínum. 

 

18. Fyrirtækið hvetur til þróunar á upplýsingatækni sem horfir til mannlega 
þáttarins. 
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19. Tækni sem stuðlar að samstarfi og samvinnu er komið í hendur 
starfsmanna fljótt og örugglega. 

 

20. Upplýsingakerfin eru rauntíma (real-time), samhæfð (integrated) og 
einkennast af hugkvæmni (“smart”). 
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21. Fyrirtækið hefur fundið leiðir til þess að tengja saman þekkingarauð og 
fjárhagslegan ávinning. 

 

22. Fyrirtækið hefur þróað ákveðna mælikvarða (indicators)  til þess að 
stjórna þekkingu. 
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23. Mælikvarðar fyrirtækisins viðhalda jafnvægi milli áþreifanlegra og 
óáþreifanlegra hluta sem og jafnvægi milli fjárhagslegra og 
ófjárhagslegra hluta. 

 

24. Fyrirtækið ráðstafar auðlindum sínum í verkefni þar sem  þekkingin 
eykst með mælanlegum hætti. 
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Viðauki 3 – Spurningalistar dómnefndar og símakönnunar 

 

Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section I - Get...
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❚ Groups and individuals routinely document 
and share information about their expertise 
through established ways

❚ We have distinguished between knowledge 
management roles that are primarily 
administrative in nature, and those that are 
more content-focused

❚ The organization allocates resources to 
communities of specialists that wish to 
manage their knowledge

❚ People are able to customize their 
information environment

Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section II - Use...

❚ We seriously consider what others might call 
crazy or outrageous ideas as part of our 
problem-solving process

❚ Everyone in our organization can explain the 
basics about our financials

❚ Involving our customers in the process of 
creating and developing new products and 
services is a well-established practice in our 
organization

❚ Our workspace is designed to promote the 
flow of ideas between work groups
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Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section III - Learn...

❚ Before people fix problems, they consider the 
overall context in which the problem occurred

❚ Teams engage in off-site learning experiences 
to find better ways of working together

❚ When people finish projects, they generally 
take time to meet with their team and analyze 
what went wrong and what could have been 
done better

❚ We try to ensure that people have have some 
overlapping responsibilities, so that it is easier 
to learn from one another
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Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section IV - Contribute...

❚ Dedicated roles, such as knowledge manager 
or knowledge coordinator, support the 
knowledge sharing process

❚ We acknowledge individual contribution to our 
groupware systems by linking it to the name 
of the original author

❚ People focus their knowledge sharing 
activities on mission-critical information

❚ The organization has legitimized sharing 
knowledge by giving people the time to do it 
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Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section III - Assess...

❚ The process of measuring knowledge helps us 
better understand what it is we are trying to 
manage

❚ We issue an external document that reports 
on how well we manage knowledge

❚ Senior management assesses what knowledge 
needs to be developed when it allocates 
resources

❚ We have mapped the process flow of 
knowledge management activities
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Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section III - Build...

❚ We routinely ask ourselves how we can 
leverage our knowledge into other areas

❚ We find ourselves increasingly teaming up 
with other organizations in strategic networks 
or partnerships to bring innovative products 
to market

❚ We view information technology as a tool to 
help us get our work done

❚ We see our products and services as having 
both a tangible and intangible (or knowledge 
based) dimension

St
ro

ng

M
od

er
at

e

W
ea

k



Þekking og lærdómur  Viðaukar 

Viðskipta- og hagfræðideild  Ásta Dís Óladóttir 165 

 

Source:  The Knowledge Management Fieldbook:  Wendi R. Bukowitz & Ruth L. Williams RSSRSSRSSRSS

Section III - Divest...

❚ Our decision to acquire knowledge is based 
on how much we can leverage it

❚ We may refuse to work for a customer if 
doing the work does not build on knowledge 
that we can use in other ways

❚ We regularly review our promotion practices 
to make sure that we are not losing people 
with strategically important knowledge

❚ We routinely examine whether we are 
supporting non-strategic knowledge at the 
expense of strategically critical knowledge
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Spurningalisti símkönnunar 

 

Staðhæfingar um þekkingu 

Þitt fyrirtæki fékk tilnefningu til Íslensku þekkingarverðlaunana 2000. 

Eftirfarandi spurningar lúta að staðhæfingum um þekkingu og þú ert beðinn að svara 
því hversu vel þær eigi við um fyrirtæki þitt.  Við svarið má velja á milli fimm kosta.   

1. Á ekki við, 2. Á illa við, 3. Á þokkalega við, 4. Á vel við og 5. Á afar vel við.   

Þessi könnun er er liður í ferli sem unnið er eftir við val á þekkingarfyrirtæki ársins. 

 

I.  Ferli þekkingarstjórnunar. (The Knowledge Management Process) 

1. Kerfisbundið er unnið að því innan fyrirtækisins að greina á hvaða sviðum 
þekkingu skortir og skilgreind ferli eru notuð til þess að afla hennar. 

1 2 3 4 5 

 

2. Innan fyrirtækisins hefur vandað og faglegt kerfi verið þróað til söfnunar á 
mikilvægum upplýsingum. 

1 2 3 4 5 

 

3. Allir innan fyrirtækisins taka virkan þátt í leit að hugmyndum eftir bæði 
hefðbundnum og óhefðbundnum leiðum. 

1 2 3 4 5 

 

4. Fyrirtækið hefur innleitt bestu starfshætti á hverju sviði með formlegum hætti, 
þar með talið skráningu uppýsinga og að læra af reynslunni.  

1 2 3 4 5 
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5. Óskráð þekking, þ.e. sú þekking sem starfsmenn búa yfir en geta ekki tjáð sig 
um, er metin að verðleikum og komið á framfæri innan fyrirtækisins. 

1 2 3 4 5 

 

II.  Forysta í þekkingarstjórnun.  (leadership in knowledge management) 

6. Þekkingarstjórnun er kjarninn í stefnu fyrirtækisins. 

1 2 3 4 5 

 

7. Fyrirtækið gerir sér grein fyrir þeim möguleikum sem  þekking þess gefur r til 
þess að skapa tekjur og  þróar  leiðir til þess að markaðssetja og selja  
þekkinguna. 

1 2 3 4 5 

 

8. Fyrirtækið styðst við lærdómsferli til þess að skjóta stoðum undir þá 
kjarnafærni sem það býr yfir og leitar leiða til þess að skapa nýja færni. 

1 2 3 4 5 

 

9. Einstaklingar eru ráðnir til fyrirtækisins, þeir metnir og umbunað á grundvelli 
framlags síns til myndunar og nýtingu þekkingar innan fyrirtækisins. 

1 2 3 4 5 

 

III.  Menning innan þekkingarfyrirtækja.  (Knowledge Management Culture) 

10. Menning fyrirtækisins er þannig að hún hvetur til og auðveldar að þekkingu sé 
deilt og miðlað innan þess. 

1 2 3 4 5 
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11. Starfsandinn innan fyrirtækisins einkennist af gagnkvæmu trausti og virðingu 

1 2 3 4 5 

 

12. Innan fyrirtækisins er litið á það sem meginmarkmið þekkingarstjórnunar að 
skapa virði fyrir viðskiptavininn.  

1 2 3 4 5 

 

13. Fyrirtækið ýtir undir lærdóm með því að veita svigrúm og hvatningu til 
nýsköpunar (innovation)  

1 2 3 4 5 

 

14. Starfsmenn fyrirtækisins eru ábyrgir fyrir eigin lærdómi. 

1 2 3 4 5 

 

IV.  Nýting tækni við þekkingarstjórnun. (Knowledge Management Technology) 

15. Allir starfsmenn  fyrirtækisins er gegnum tækni mögulegt að vera í sambandi 
við hvern annan og við helstu viðskipta- og samstarfsaðila fyrirtækisins. 

1 2 3 4 5 

 

16. Fyrirtækið notar nútímatækni til þess að gera allar mikilvægustu 
upplýsingarnar opnar og aðgengilegar öllu sínu starfsfólki. 

1 2 3 4 5 

 

17. Tæknin færir fyrirtækið nær viðskiptavinum sínum. 

1 2 3 4 5 
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18. Fyrirtækið hvetur til þróunar á upplýsingatækni sem horfir til mannlega 
þáttarins. 

1 2 3 4 5 

 

19. Tækni sem stuðlar að samstarfi og samvinnu er komið í hendur starfsmanna 
fljótt og örugglega. 

1 2 3 4 5 

 

20. Upplýsingakerfin eru rauntíma (real time), samhæfð (integrated) og einkennast 
af hugkvæmni(“smart”). 

1 2 3 4 5 

 

V.  Mælkvarðar fyrir þekkingarstjórnun.  (Knowledge Mgmt Measurement) 

21. Fyrirtækið hefur fundið leiðir til þess að tengja saman þekkingarauð og 
fjárhagslegan ávinning. 

1 2 3 4 5 

 

22. Fyrirtækið hefur þróað ákveðna mælikvarða (indicators)  til þess að stjórna 
þekkingu. 

1 2 3 4 5 

 

23. Mælikvarðar fyrirtækisins viðhalda jafnvægi milli áþreifanlegra og 
óáþreifanlegra hluta sem og jafnvægi á milli fjárhagslegra og ófjárhagslegra 
hluta (indicators). 

1 2 3 4 5 
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24. Fyrirtækið ráðstafar auðlindum sínum í verkefni þar sem þekkingin eykst með 
mælanlegum hætti. 

1 2 3 4 5 
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Viðauki 4 – Aðrar niðurstöður dómnefndar 

 

1. Groups and individuals routinely document and share information about 
their expertise through established ways. 

2. We have distinguished between knowledge management roles that are 
primarily administrative in nature, and those that are more content-
focused. 
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3. The organization allocates resources to communities of specialists that 
wish to manage their knowledge. 

 

4. People are able to customize their information environment. 
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5. We seriously consider what others might call crazy or outrageous ideas as 
part of our problem-solving process. 

 

6. Everyone in our organization can explain the basics about our financials. 
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7. Involving our customers in the process of creating and developing new 
products and services is a well-established practice in our organization. 

 

8. Our workspace is designed to promote the flow of ideas between work 
groups. 
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9. Before people fix problems, they consider the overall context in which the 
problem occurred. 

 

10. Teams engage in off-site learning experiences to find better ways of 
working together. 
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11. When people finish projects, they generally take time to meet with their 
team and analyze what went wrong and what could have been done 
better. 

 

12. We try to ensure that people have have some overlapping responsibilities, 
so that it is easier to learn from one another. 
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13. Dedicated roles, such as knowledge manager or knowledge coordinator, 
support the knowledge sharing process. 

 

14. We acknowledge individual contribution to our groupware systems by 
linking it to the name of the original author. 
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15. People focus their knowledge sharing activities on mission-critical 
information. 

 

16. The organization has legitimized sharing knowledge by giving people the 
time to do it. 
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17. The process of measuring knowledge helps us better understand what it is 
we are trying to manage. 

 

18. We issue an external document that reports on how well we manage 
knowledge. 
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19. Senior management assesses what knowledge needs to be developed when 
it allocates resources. 

 

20. We have mapped the process flow of knowledge management activities. 
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21. We routinely ask ourselves how we can leverage our knowledge into other 
areas. 

 

22. We find ourselves increasingly teaming up with other organizations in 
strategic networks or partnerships to bring innovative products to 
market. 
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23. We view information technology as a tool to help us get our work done. 

 

24. We see our products and services as having both a tangible and intangible 
(or knowledge based) dimension. 
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25. Our decision to acquire knowledge is based on how much we can leverage 
it. 

 

26. We may refuse to work for a customer if doing the work does not build on 
knowledge that we can use in other ways. 
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27. We regularly review our promotion practices to make sure that we are 
not losing people with strategically important knowledge. 

 

28. We routinely examine whether we are supporting non-strategic 
knowledge at the expense of strategically critical knowledge. 
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