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Abstract 

This report details the author’s vocational training in a tourist company, which specialises 

in the management of coaches and buses and offers a wide variety of services in that field. 

The vocational training undertaken was twofold. Firstly, the completion of various projects 

in relation to the appraisal of the company’s viability to join Vakinn, which is the official 

quality and environmental system within Icelandic tourism. Secondly, the work on the 

outlines of the company’s employee handbook. The handbook was created according to 

Vakinn’s quality standards as well as their studies on sustainability and quality of service in 

tourism. This was to answer the question of how well Vakinn is of use in the creation of an 

employee handbook. The companies that take part in Vakinn have access to material to guide 

and aid them in the induction of various quality, safety, and environmental processes. Turns 

out that Vakinn was an asset in the creation of the employee handbook as its material spans 

the most vital components needed. It seems that Vakinn’s adaptation to Iceland’s official 

policies on tourism has been successful and their quality-framework lends itself well to the 

theoretical concepts of this industry. 

Keywords: Vakinn, quality system in tourism, employee handbook, sustainable tourism, 

safety plans 

  



 

 

 

 

Útdráttur 

Í þessari skýrslu er sagt frá verknámi í ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í rekstri 

hópferðabifreiða og er með fjölbreytta starfsemi á því sviði. Verknámið var tvíþætt, annars 

vegar voru margvísleg verkefni unnin vegna úttektar í tengslum við aðild fyrirtækisins að 

Vakanum sem er gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi. Hins vegar voru gerð 

drög að starfsmannahandbók fyrir fyrirtækið út frá gæðaviðmiðum Vakans og fræðum um 

sjálfbærni og þjónustugæði í ferðaþjónustu. Leitast var við að svara spurningunni um hversu 

vel Vakinn nýtist við gerð starfsmannahandbókar. Þátttakendur í Vakanum hafa aðgang að 

handleiðslu og hjálpargögnum sem leiða þá í gegnum gerð og innleiðingu á margvíslegum 

ferlum er varða gæða-, öryggis- og umhverfismál. Í ljós kom að Vakinn reyndist vel við ritun 

starfsmannahandbókar þar sem hann spannar allt það mikilvægasta sem þar þarf að koma 

fram. Svo virðist sem aðlögun Vakans að opinberri stefnu um ferðaþjónustu á Íslandi hafi 

tekist með ágætum auk þess sem gæðaviðmið hans falla vel að fræðilegum hugmyndum um 

þessa atvinnugrein. 

Lykilorð: Vakinn, gæðakerfi í ferðaþjónustu, starfsmannahandbók, sjálfbær ferðaþjónusta, 

öryggisáætlanir. 
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1 Inngangur 

Þessi skýrsla greinir frá BA verknámi í ferðamálafræði þar sem markmiðið var að kynnast 

hvernig unnið er með gæða-, öryggis og umhverfismál í íslensku ferðaþjónustufyrirtæki. 

Leitað var til SBA-Norðurleiðar sem sérhæfir sig í rekstri hópferðabifreiða en fyrirtækið var 

eitt af þeim fyrstu til að ganga til liðs við Vakann sem er gæða- og umhverfiskerfi 

ferðaþjónustunnar á Íslandi.  

Við undirritun verknámssamnings var ljóst að framundan væri töluverð vinna til að uppfylla 

nauðsynleg viðmið sem voru forsenda fyrir áframhaldandi þátttöku í Vakanum og að 

verkefnastjóri Ferðamálastofu sem starfar við Vakann myndi vera innanhandar og veita 

nauðsynlegar upplýsingar og ráðgjöf. Tvö megin viðfangsefni voru skilgreind á 

verknámstímanum. Annars vegar að fara yfir stöðuna í Vakanum og uppfæra gögn í 

samræmi við gæðaviðmið Vakans og hins vegar að vinna að gerð starfsmannahandbókar 

sem myndi nýtast fyrirtækinu í framtíðinni. Við þessa vinnu var ein spurning höfð að 

leiðarljósi: Hvernig nýtist Vakinn við gerð starfsmannahandbókar?  

Við öflun fræðilegra upplýsinga var leitað sérstaklega eftir efni sem er um og styður við 

ferðaþjónustu á Íslandi. 
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2 Fræðilegur grunnur 

Þessi kafli er fræðileg umfjöllum um viðfangsefni verknámsins. Í upphafi er dregin upp 

mynd af stöðu ferðaþjónustu á Íslandi og þar með því starfsumhverfi sem íslensk 

ferðaþjónustufyrirtæki búa við. Því næst er athyglinni beint að hugmyndum um þjónustu og 

þjónustugæði og sérstök áhersla lögð á að gera grein fyrir Vakanum.  

2.1 Staða ferðaþjónustu á Íslandi 

Ferðaþjónusta er ein af stærstu atvinnugreinum samtímans en í rauninni samanstendur hún 

af mörgum atvinnugreinum sem eiga það sameiginlegt að þjónusta ferðamenn (Edward 

Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Sífellt fleiri jarðarbúar hafa tök á því 

að ferðast og kjósa að gera það. Áfangastöðum ferðamanna fjölgar jafnt og þétt í kjölfarið. 

Ferðaþjónusta er hnattrænt fyrirbæri sem nýtur vaxandi vinsælda og er afar breytileg eftir 

heimshlutum og veltur á sögulegum, landfræðilegum, pólitískum og félagslegum aðstæðum 

á hverjum stað (Smith, 2016).  

Fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur verið gríðarleg á undanförnum árum, langt umfram það 

sem gengur og gerist í heiminum. Áætlað er að á árunum 2010-2015 hafi vöxtur í 

ferðaþjónustu hér á landi verið fimmfalt meiri en vöxtur greinarinnar á heimsvísu. Útlit er 

fyrir að áfram verði árlegur vöxtur í ferðaþjónustu á Íslandi umfram þá þróun sem búist er 

við í heiminum, m.a. vegna aukins áhuga á vetrar-, útivistar- og ævintýraferðamennsku sem 

og aukins áhuga á Íslandi sem áfangastað (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og 

Samtök ferðaþjónustunnar, 2015).  

Árið 2010 var fjöldi ferðamanna á Íslandi rúm 488.000 (Ferðamálastofa, 2017) en árið 2017 

fór fjöldinn upp í 2,2 milljónir og hefur því meira en fjórfaldast á átta ára tímabili 

(Ferðamálastofa 2018). Þetta er mikil aukning fyrir fámenna þjóð í stóru landi og hlýtur að 

reyna á innviði ferðaþjónustunnar ekki síst þegar litið er til öryggis- og umhverfismála og 

þeirrar staðreyndar að sífellt fleiri ferðamenn kjósa að koma til landsins að vetri til þegar 

veður geta verið válynd.  
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Samkvæmt Ferðamálastofu má gera ráð fyrir að 23% ferðamanna sem sóttu Ísland heim árið 

2010 hafi gert það að vetrarlagi 

en árið 2017 var hlutfallið komið 

upp í rúm 33%. Sé fjölgunin milli 

áranna 2016 og 2017 skoðuð 

sérstaklega kemur í ljós að 

hlutdeild vetrarferða í 

aukningunni var rúm 42%, sjá 

mynd 1.  

Undanfarin ár hefur Ferðamálastofa kannað hvaða þættir hafa áhrif á þá ákvörðun 

ferðamanna að koma til Íslands og svo virðist sem náttúran sé okkar mesta aðdráttarafl en 

reikna má með að tæp 80% ferðamanna komi hingað til að njóta hennar (Ferðamálastofa, 

2016). Það er því ljóst að náttúran sjálf er ein stærsta auðlind ferðaþjónustu á Íslandi og því 

skynsamlegt að gæta hennar vel.  

2.2 Sjálfbær ferðaþjónusta 

Árið 1987 kom út viðamikil skýrsla um umhverfismál á vegum Sameinuðu þjóðanna og 

World Commission on Environment and Development (WCED)  en henni var ritstýrt af Gro 

Harlem Brundtland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs. Skýrslan bar heitið Okkar 

sameiginlega framtíð og þar var hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) var 

kynnt til sögunnar og hefur síðan þá haft mikil áhrif á stefnumörkun í stjórnmálum, 

umhverfisvernd og atvinnulífi. Samkvæmt þessari skýrslu snýst hugtakið sjálfbær þróun um 

að auðlindir séu nýttar á ábyrgan hátt þannig að komandi kynslóðir hafi jöfn eða jafnvel betri 

tækifæri til að njóta þeirra. Sjálfbær þróun grundvallast á að jafnvægi ríki á milli þriggja 

undirstöðuþátta hennar sem eru efnahagur, umhverfi og samfélag (WCED, 1987).  

Hugmyndafræðin um sjálfbæra þróun hefur skotið rótum innan ferðamálageirans og er þar 

gjarnan stefnt að sjálfbærri ferðaþjónustu (e. sustainable tourism). Samkvæmt alþjóðlegu 

ferðamálasamtökunum UNWTO (e.d.) er sjálfbær ferðaþjónusta skilgreind sem 

„ferðaþjónusta sem tekur að fullu tillit til efnahags nú og í framtíðinni, félags- og 

Mynd 1. Þróun ferðamannafjölda eftir árstíðum 2016 - 2017. 
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umhverfisáhrifa og ásamt því að gæta að þörfum gesta, atvinnugreinarinnar, umhverfis, og 

samfélagi gestgjafa.“ 

Alþingi markar stefnu í ferðamálum á Íslandi og samþykkti árið 2011 ferðamálaáætlun sem 

gildir til ársins 2020 og þar er m.a. greinilegt að hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar er til 

staðar. Ferðamálaáætlunin hefur fjögur meginmarkmið: 

1. Að auka arðsemi atvinnugreinarinnar. 

2. Að standa að markvissri uppbyggingu áfangastaða, öflugri vöruþróun og 

kynningarstarfi til að skapa tækifæri til að lengja ferðamannatímabilið um land allt, 

minnka árstíðasveiflu og stuðla að betri dreifingu ferðamanna um landið. 

3. Að auka gæði, fagmennsku, öryggi og umhverfisvitund ferðaþjónustunnar. 

4. Að skilgreina og viðhalda sérstöðu Íslands sem áfangastaðar ferðamanna, m.a. með 

öflugu greiningar- og rannsóknarstarfi. 

Í ferðamálaáætlun 2011-2020 er jafnframt tilgreint sérstaklega að íslensk náttúra sé auðlind 

ferðaþjónustunnar og mikilvægt sé að byggja upp, vernda og viðhalda ferðamannastöðum 

og talað er um að innleiða þurfi hugarfar sjálfbærni og ábyrgðar á náttúru og menningu 

landsins (Ferðamálastofa 2011). Til að stuðla að farsælli þróun ferðaþjónustu á Íslandi fóru 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra og Samtök ferðaþjónustunnar í umfangsmikla vinnu við 

frekari stefnumótun með áherslu á sjálfbæra þróun. Útkoman var fimm ára verkefni.  

Stjórnstöð ferðamála sem ætlað er að starfa á árunum 2015-2020 og er hlutverk hennar fyrst 

og fremst að samhæfa aðgerðir og finna leiðir í samvinnu við opinbera aðila, stoðkerfi 

greinarinnar, greinina sjálfa og aðra hagsmunaaðila. Stjórnstöð ferðamála (2016) vinnur eftir 

Vegvísi í ferðaþjónustu. Þar er áhersla lögð á sjö lykilþætti sem eru: 

• Samhæfing 

• Jákvæð upplifun ferðamanna 

• Áreiðanleg gögn 

• Náttúruvernd 

• Hæfni og gæði 

• Aukin arðsemi  

• Dreifing ferðamanna 
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Stefnt er að því að á þessu fimm ára tímabili verði lagður traustur grunnur að ferðamálum 

sem einkennist af góðu skipulagi sem leiðir til þess að tækifæri í ferðaþjónustu séu vel nýtt. 

Markmiðið er að ferðaþjónusta á Íslandi verði framúrskarandi þannig að landið verði 

eftirsóknarverður og sjálfbær áfangastaður ferðamanna (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið 

og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 

Ferðamálastofa fer með framkvæmd ferðamála á Íslandi. Umhverfisvernd, fagmennska og 

neytendavernd eru meðal þeirra atriða sem Ferðamálastofa hefur að leiðarljósi og þar af 

leiðandi snúast verkefni hennar meðal annars um þróunar-, gæða- og skipulagsmál í 

ferðaþjónustu (Lög um skipan ferðamála nr. 73/2005). Eitt af þessum verkefnum er að leiða 

vinnu við uppbyggingu á heildstæðu gæða- og umhverfiskerfi fyrir ferðaþjónustuna. Kerfið 

nefnist Vakinn og markmið þess er að veita þátttökufyrirtækjum handleiðslu og stuðla 

þannig að auknum gæðum og samfélagslegri ábyrgð í ferðaþjónustu á Íslandi. Vinnan við 

Vakann hefur verið í nánu samstarfi við Samtök ferðaþjónustunnar, Ferðamálasamtök 

Íslands og Nýsköpunarmiðstöð (Ferðamálastofa, e.d.) og fellur undir eitt af fjórum 

meginmarkmiðum í Ferðamálaáætlun 2011-2020.  

2.3 Þjónustugæði 

Wilson, Zeithaml, Bitner og Gremler (2012) benda á að þjónusta sé margbrotið fyrirbæri og 

að einfaldasta skilgreiningin sé að hún kristallist í þremur þáttum sem eru verknaður (e. 

deeds), ferli (e. processes) og frammistaða (e. performance).  

Í viðskiptum eru vörur áþreifanlegur hluti en þjónusta ekki. Þjónusta (e. service) er m.a. 

óáþreifanleg af því að hún tengist frammistöðu starfsfólks og því hvernig störf eru unnin. 

Það er vandasamt að skilgreina góða þjónustu og festa hönd á hvað það nákvæmlega er sem 

gerir þjónustu framúrskarandi en sé hún veitt eykur hún gildi viðskipta, til dæmis í formi 

þæginda, skemmtunar eða vellíðunar. Þjónusta er gjarnan veitt um leið og vara er afhent og 

gæði hennar geta ráðið úrslitum um upplifun og ánægju viðskiptavinarins og hvort hann 

getur hugsað sé að eiga áframhaldandi viðskipti við viðkomandi þjónustuaðila (Wilson, 

Zeithalm, Bitner og Gremler, 2012). 

Þjónustumarkaðsfræði snýst um fyrirheit um þjónustu og hvernig staðið er við fyrirheitin 

gagnvart viðskiptavininum. Þjónustuþríhyrningur Bitner (e. The Services Marketing 
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Triangle) er líkan sem notað er til að skýra tengsl og samspil á milli þriggja lykilaðila í 

viðskiptum en það er fyrirtækið sjálft, viðskiptavinirnir og starfsmenn fyrirtækisins (sjá 

mynd 2). Á vinstri armi þríhyrningsins sést að fyrirtækið, þ.e. stjórnendur þess og starfsmenn 

tengjast í gegnum innri markaðssetningu sem lýtur að hönnun ferðavörunnar í takt við 

aðstæður á markaði. Hægri armur þríhyrningsins sýnir ytri markaðssetningu og samspil sem 

verður á milli fyrirtækis og viðskiptavina t.d. í gegnum auglýsingar. Að lokum sýnir lárétta 

hliðin sambandið sem verður á milli viðskiptavina og starfsmanna fyrirtækisins þegar varan 

er afhent. Ef jafnvægi ríkir á milli þessara þátta má reikna með að þjónustan sé góð og 

viðskiptavinirnir ánægðir (Wilson o.fl., 2012).  

Mynd 2. Þjónustuþríhyrningur Bitners. 

Þegar viðskiptavinir eru óánægðir er það líklega vegna þess þjónustan sem þeir fá er ekki í 

samræmi við væntingar þeirra og þá er sagt að svokölluð viðskiptavinasprunga (e. customer 

gap) hafi myndast. Til að tryggja gæði þjónustunnar þarf að loka sprungunni en það verður 

einungis gert ef þjónustuaðilinn áttar sig á því hvar skóinn kreppir. Við þá vinnu getur hann 

skoðað og greint vandann sem hann glímir við út frá sérstöku sprungulíkani (e. Gaps Model 

of Service Quality) en því er ætlað að meta þjónustugæði. Sprungulíkanið gerir ráð fyrir 

fjórum gerðum galla eða sprungum þegar þjónusta er veitt (Wilson o.fl., 2012), sjá mynd 3.  
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Mynd 3. Brestir í þjónustugæðum samkvæmt sprungulíkaninu. 

Viðskiptavinasprunga myndist einungis ef einhver(jar) af sprungum 1-4 eru til staðar. Til að 

koma í veg fyrir myndun viðskiptavinasprungunnar þurfa stjórnendur annars vegar að þekkja 

nákvæmlega væntingar viðskiptavina og gera þjónustusamninga í samræmi við þær og hins 

vegar tryggja að starfsmenn sem veita þjónustuna viti til hvers er ætlast af þeim og að þeir 

fari eftir gildandi verklagsreglum þegar þjónusta er innt af hendi.  

Þegar horft er til þess hve margt getur farið úrskeiðis þegar kemur að þjónustugæðum þá er 

nauðsynlegt að geta metið þau með einhverjum hætti. Ýmis mælitæki hafa verið hönnuð og 

eitt af þeim er SERVQUAL, vel þekkt og útbreitt mælitæki sem fyrirtæki nota til að kanna 

væntingar og upplifun viðskiptavina gagnvart þjónustu sem er greinandi spurningalisti er. 
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SERVQUAL er greinandi spurningalisti sem byggir á fimm víddum þjónustu (Bhat 2012). 

Samkvæmt Wilson o.fl. (2012) má skilgreina þjónustuvíddirnar á eftirfarandi máta: 

• Áreiðanleiki (e. reliability), hæfni til að veita nákvæmlega þá þjónustu sem var 

lofað. 

• Viðbragð (e. responsiveness), viðskiptavini sýnd umhyggja og honum veitt 

eftirtekt. 

• Trúverðugleiki (e. assurance), framkoma, hæfni og kurteisi vekur traust hjá 

viðskiptavini. 

• Hluttekning (e. empathy), viðskiptavini sýnd og honum veitt eftirtekt. 

• Áþreifanleiki (e. tangible), ytri ásýnd t.d. húsnæði, búnaður, starfsfólk og skrifleg 

gögn. 

2.3.1 Mannauðsstjórnun  

Á undanförnum áratugum hefur mannauðsstjórnun fengið aukið vægi í rekstri fyrirtækja 

vegna þess að mönnum er orðið ljóst að samkeppnisforskot sem byggir á mannauði er 

varanlegra forskot en það sem einungis byggir á verði, vöruframboði eða nálægð við markaði 

(Brynja Bragadóttir, Elín Valgerður Margrétardóttir, Hildur Jóna Bergþórsdóttir og Tómas 

Bjarnason, 2011)  

Það er ljóst að hagsmunir ferðaþjónustuaðila felast að stórum hluta í samspilinu á milli 

ferðavörunnar sem þeir bjóða og hvernig hún er afhent viðskiptavininum. Styrk stjórnun er 

forsenda þess að þetta samspil skili tilætluðum árangri. Stjórnunin þarf að snúast um að 

virkja auðlindir fyrirtækisins, sérstaklega mannauðinn, og hanna vöru sem svarar eftirspurn 

og væntingum viðskiptavina (Page, 2015). Þetta endurspeglast í Vegvísi um ferðaþjónustu 

þar sem í fyrsta lagi er bent á að ferðaþjónusta er þekkingargrein sem byggir á starfsfólki 

greinarinnar og því þurfi að laða hæft fólk að greininni og tryggja því aðgang að þekkingu, 

fræðslu og menntun. Í öðru lagi er bent á að í hverjum landshluta þurfi stefnumótandi 

stýringu sem ætlað er að stuðla að gestrisni, góðri þjónustu við ferðamenn og jákvæðri 

upplifun þeirra (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 

Stjórnendur þurfa sífellt að takast á við þróun og breytingar í starfsumhverfinu og þær 

ákvarðanir sem þeir taka hafa áhrif á fyrirtækið og starfsemi þess. Við ákvarðanatöku er 

mikilvægt að jafnvægi ríki á milli tveggja meginþátta sem annars vegar tengjast tækni og 
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búnaði (e. technical skills) og hins vegar mannlegri færni (e. human skills) hvort heldur sem 

unnið er utan fyrirtækisins með birgjum og viðskiptavinum eða innan fyrirtækisins með 

starfsmönnum þess. Þegar vísað er til þeirra eiginleika sem þeir búa yfir er gjarnan talað um 

þeir þurfi að eiga auðvelt með að tjá sig, vera liprir í samskiptum og hafa getu til að vera 

leiðtogar. Einkenni góðra stjórnenda er metnaður þeirra til að auka starfshæfni sína og 

annarra starfsmanna með menntun, fræðslu og þjálfun. Hæfni stjórnenda er talin velta á 

þremur þáttum:  

1. Skilningur á því sem þarf að framkvæma. 

2. Að koma hlutunum í verk. 

3. Að hrífa aðra með sér (Page 2015). 

Starfsmannavelta (e. employee turnover) er lykilþáttur í starfsmannamálum hvers fyrirtækis 

en hún sýnir þann fjölda sem lætur af störfum í fyrirtæki á tilteknu tímabili. Með því að 

skoða starfsmannaveltu geta stjórnendur fyrirtækja fengið mikilvægar vísbendingar um 

starfsánægju og gæði starfsmannastjórnunar. Mikil starfsmannavelta er óhagkvæm, það 

tekur tíma og kostar peninga að þjálfa nýtt starfsfólk og svo hafa rannsóknir sýnt að jákvæð 

tengsl eru á milli lítillar starfsmannaveltu og tryggðar viðskiptavina (Arney Einarsdóttir og 

Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Erlendar rannsóknir benda til þess að í ferðaþjónustu 

geti kostnaðurinn við brotthvarf góðs stjórnanda samsvarað eins til tveggja ára launakostnaði 

og að kostnaður við að missa góðan almennan starfsmann sé á við laun í fjóra til tólf mánuði 

(Stjórnstöð ferðamála, 2016). 

Brotthvarf starfsmanna, sérstaklega þeirra hæfustu, getur haft neikvæð áhrif á ánægju 

viðskiptavina, starfsandann innan fyrirtækisins og þar með gæði þjónustunnar í heild sinni 

(Wilson o.fl., 2012). 

Page (2015) segir að geta til að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu sé að stórum 

hluta talin velta á farsælli mannauðsstjórnun (e. human resource management) og bendir á 

hversu víða rætur mannauðsstjórnunar liggja og að stjórnendur þurfi að geta unnið með 

eftirfarandi lykilatriði: 

• Gagnrýnin meðvitund um umfang og eðli vinnumarkaðarins. 

• Hönnun starfa og starfslýsinga. 
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• Vönduð vinnubrögð við starfsmannaráðningar, nýliðaþjálfun, fræðslu og leiðir til að 

halda góðu starfsfólki. 

• Móttöku starfsmanna, starfsþjálfun og jafnrétti. 

• Mat á frammistöðu starfsmanna. 

• Laun og hvatningu. 

• Starfslok, meðferð kvartana og samskiptavanda. 

• Samtök í atvinnulífi, gildandi lög og samninga stéttarfélaga. 

• Að vera leiðtogi starfsmanna. 

Góð mannauðsstjórnun er hverju fyrirtæki mikilvæg. Starfsánægja starfsfólks hefur jákvæð 

áhrif á ánægju viðskiptavina og ánægðir viðskiptavinir eru líklegir til að auka enn frekar á 

starfsánægju starfsmanna. Sumar rannsóknarniðurstöður hafa gefið til kynna að ánægðir 

starfsmenn séu forsenda þess að viðskiptavinirnir verði ánægðir (Wilson o.fl., 2012).  

Það er brýnt að stjórnendur fyrirtækja skilji tengslin á milli hæfni, starfsánægju, þjónustu og 

arðsemi. Mynd 4 sýnir samspilið á milli þessara þátta og að stjórnendum hætti til að vera 

meira meðvitaðir um upplifun, ánægju  og tryggð ferðamanna og áhrif þessara þátta á tekjur. 

Jafnframt að þeim hættir til að vera minna meðvitaðir um þann ávinning sem hlýst af góðu 

starfsumhverfi, starfsánægju, og þáttum sem tengjast stöðugleika í starfsmannahaldi. Því er 

mikilvægt að stjórnendur átti sig á hversu mikil verðmæti felast í góðu starfsumhverfi og 

starfsmannahaldi sem einkennist af hæfni, þekkingu, starfsánægju og stöðugleika 

(Stjórnstöð ferðamála, 2016).  

 

Mynd 4. Samspil hæfni, starfsánægju, þjónustu og arðsemi. 
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2.3.2 Starfsmannahandbækur og nýliðaþjálfun 

Starfsmannahandbók er mikilvægur vettvangur við miðlun upplýsinga bæði fyrir 

atvinnurekendur og starfsmenn. Þegar vinnuveitandi afhendir og kynnir 

starfsmannahandbók fyrir nýjum starfsmanni slær hann tvær flugur í einu höggi. Í fyrsta lagi 

fær starfsmaðurinn nauðsynlegar upplýsingar um vinnustaðinn. Í öðru lagi er það staðfesting 

á að starfsmaðurinn hafi fengið upplýsingarnar og því þekkist það að starfsmenn séu beðnir 

um að staðfesta með undirskrift að þeir hafi móttekið starfsmannahandbók og verið upplýstir 

um innihald hennar (Society For Human Resource Management, 2017). 

Starfsmannahandbók er fyrst og fremst ætlað að vera upplýsingarit um stefnu og starfsemi 

fyrirtækis sem og samskipti og ábyrgð bæði stjórnenda og starfsfólks. Hvert fyrirtæki þarf 

að semja sína eigin starfsmannahandbók þannig að hún endurspegli sem best starfsemi og 

starfsmannastefnu fyrirtækisins. Í starfsmannahandbók eiga m.a. að vera upplýsingar um 

stefnu og gildi fyrirtækisins, fyrirkomulag ráðninga og starfsloka, móttöku nýliða, fræðslu 

og þjálfun og vinnutíma. Þar eru líka upplýsingar um öryggismál og vinnureglur sem t.d. 

geta snúist um snyrtimennsku, klæðnað, framkomu, háttvísi, almenna netnotkun og notkun 

tölvupósts. Markmiðið er alltaf að miðla upplýsingum um starfshætti og verklag af ýmsu 

tagi og stuðla að góðum samskiptum milli stjórnenda og starfsfólks. Að afhenda nýjum 

starfsmanni starfsmannahandbók er góð leið til að bjóða hann velkominn til starfa og kynna 

um leið fyrirtækið og áherslur þess varðandi gæði, þjónustu og samskipti við viðskiptavini 

og auðvelda honum þannig að verða sem fyrst hluti af liðsheild vinnustaðarins (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

Það nægir fyrirtæki ekki að hafa góða starfsmannahandbók því nauðsynlegt er að fylgja 

innihaldi hennar eftir með nýliðaþjálfun. Þegar rétta fólkið hefur verið ráðið til starfa þarf 

það að fá fræðslu og þjálfun til að tryggja að rétta þjónustan sé veitt. Mörg fyrirtæki hafa 

áttað sig á því að geta þeirra til að mæta þörfum viðskiptavina veltur á framlínustarfsfólkinu 

og hversu brýnt er að efla færni þess. Með eflingu (e. empowerment) starfsfólks er átt við að 

gefa starfsmönnum löngun, færni og verkfæri til að sinna viðskiptavinum auk heimildar til 

að taka ákvarðanir um hvernig það er best gert (Wilson o.fl., 2012). Ávinningur fyrirtækja 

af hæfu og vel þjálfuðu starfsfólki liggur í aukinni framleiðni og gæðum. Sé vel tekið á móti 

nýju starfsfólki og því veitt viðeigandi þjálfun minnka líkurnar á því að það láti af störfum 

eftir stuttan starfstíma hjá fyrirtækinu. Það skiptir gríðarlega miklu máli því há 



 

 

13 

 

starfsmannavelta birtist bæði í auknum kostnaði og minni þjónustugæðum (Ingi Bogi 

Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Cooper, Fletcher, Gilbert og Wanhill (1998) telja 

að „...áskorunum í ferðaþjónustu verði einungis mætt með vel menntuðu, vel þjálfuðu, 

hæfileikaríku, kraftmiklu, margtyngdu starfsfólki með frumkvöðlahugsun sem skilur eðli 

ferðaþjónustu og hefur fengið faglega þjálfun. Jafnframt að mannauðsstjórnun í hæsta 

gæðaflokki muni gera fyrirtæki samkeppnishæf og auka virði þjónustunnar sem þau veita“.  

2.4 Vakinn  

Árið 2008 var tekin sú ákvörðun í Iðnaðarráðuneytinu að ráðast í gerð samræmds gæðakerfis 

fyrir allar greinar í ferðaþjónustu á Íslandi. Forsaga málsins var sú að aðilar í ferðaþjónustu 

höfðu um árabil talað um þörfina fyrir gæðakerfi. Ferðamálastofu og Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands var falið að hafa umsjón með verkinu en ráðgjafafyrirtækið Alta var fengið til að 

gera úttekt á slíkum kerfum víða um heim. Niðurstaðan var sú að staðla og aðlaga kerfi frá 

Nýja Sjálandi sem ber nafnið Qualmark. Íslenska gæðakerfið hlaut nafnið Vakinn og er hann 

skilgreindur sem gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi og hefur verið í 

notkun frá því snemma árs 2012. Tilgangurinn með Vakanum er að efla gæði, öryggi og 

umhverfisvitund í ferðaþjónustu á Íslandi. Þetta er gert með því að veita 

aðildarfyrirtækjunum handleiðslu og stuðning ásamt því að hvetja þau til samfélagslegrar 

ábyrgðar. Skilgreindur ávinningur af þátttöku í Vakanum er margvíslegur: 

• Handleiðsla og ráðgjöf. 

• Skýrari stefna og aukin færni við rekstur. 

• Bætt öryggi og velferð gesta og starfsmanna. 

• Gæðastimpill fyrir fyrirtæki og stjörnuflokkun gististaða byggð á faglegri úttekt. 

• Samkeppnisforskot og aukin markaðshæfni. 

• Vakinn og fyrirtækin innan hans eru kynnt á margvíslegan hátt. 

• Árlegar úttektir, stuðningur og aðhald. 

Einungis aðildarfyrirtæki sem standast árlega úttekt hafa leyfi til að nota merki Vakans. 

Þátttakendur eiga að að hafa merki Vakans á heimasíðu sinni og gera viðskiptavinum sínum 

ljóst hvað felst í viðurkenningu Vakans (Vakinn, e.d.-b).  
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Allir þátttakendur í Vakanum þurfa að vinna eftir almennum gæðaviðmiðum sem eiga við 

um allar gerðir ferðaþjónustu og uppfylla að lágmarki 70% viðmiðanna. Því næst eru 30 

sértæk gæðaviðmið sem eru sniðin sérstaklega að mismunandi gerðum ferðaþjónustu, t.d. 

rekstri hópferðabíla. Til að hljóta viðurkenningu Vakans þurfa fyrirtæki að uppfylla 100% 

sértækra gæðaviðmiða sem eiga við um þjónustuna sem þau bjóða. Samhliða þróun Vakans 

á almennum og sértækum gæðaviðmiðum var einnig sérstakt umhverfiskerfi þróað. 

Umhverfiskerfið byggir á hugmyndafræði um sjálfbæra þróun eins og Sameinuðu þjóðirnar 

kynntu það í skýrslunni „Okkar sameiginlega framtíð“ en þar er lagt upp með að jafnvægi 

ríki á milli þátta er lúta að efnahag, samfélagi og umhverfi. Umhverfiskerfið er árangurstengt 

og fá fyrirtæki brons-, silfur- eða gullmerki eftir því hversu vel á veg þau eru komin varðandi 

sjálfbærni í ferðaþjónustu. Frá 1. janúar 2019 verður gerð sú krafa að allir þátttakendur í 

Vakanum séu með í umhverfiskerfinu og uppfylli að minnsta kosti skilyrði fyrir bronsmerki 

(Vakinn, e.d.-b). 

2.4.1 Vakinn og rekstur hópferðabíla 

Fyrirtæki sem stunda rekstur hópferðabíla og eru þátttakendur í Vakanum þurfa eins og allir 

aðrir þátttakendur að vinna í samræmi við almenn gæðaviðmið nr. 200 en að auki eftir 

sértækum gæðaviðmiðum nr. 220 um hópferðabíla og umhverfisviðmiðum nr. 300. Að auki 

þurfa öll fyrirtæki sem eru í Vakanum að fylgja siðareglum hans sem snúast m.a. um að veita 

góða og áreiðanlega þjónustu, virða viðskiptavini og hagsmuni þeirra, stunda ábyrga 

viðskiptahætti sem samræmast gildandi lögum ásamt því að hafa öryggis- og umhverfismál 

í hávegum (Vakinn, e.d.-b). 

Almenn gæðaviðnið nr. 200 skiptast upp í sjö flokka (Vakinn e.d.-a) sem eru: 

• Sala og kaup á vöru eða þjónustu (20 undirgreinar). 

• Þjónusta og ánægja viðskiptavina (16 undirgreinar). 

• Aðstaða, búnaður og nánasta umhverfi (17 undirgreinar). 

• Stjórnendur og starfsfólk (18 undirgreinar). 

• Menning og saga (10 undirgreinar). 

• Öryggi, velferð og ábyrgð (18 undirgreinar). 

• Stjórnun fyrirtækisins (19 undirgreinar). 
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Sértæk gæðaviðmið nr. 220 um hópferðabíla greinast upp í fjóra flokka Vakinn. (e.d.-d) sem 

eru: 

• Öryggi (12 undirgreinar). 

• Leyfismál og viðhald (6 undirgreinar). 

• Umhverfi (7 undirgreinar). 

• Menntun og þjálfun (7 undirgreinar). 

Uppbygging umhverfisviða er með svolítið öðru sniði en þeim til grundvallar liggur 

sérstakur gátlisti um sjálfbæra ferðaþjónustu og er honum ætlað að aðstoða þátttakendur við 

að átta sig á hvar þeir standa og á hvaða sviðum þeir þurfa helst að bæta sig. Gátlistinn 

greinist upp í átta flokka sem eru: 

• Stefnumótun og starfshættir. 

• Innkaup og auðlindir. 

• Orka. 

• Úrgangur. 

• Náttúruvernd. 

• Samfélag. 

• Birgjar og markaður. 

• Upplýsingar til viðskiptavina. 

Flokkun gæðaviðmiða er með sama hætti fyrir brons-, silfur- og gullmerki Vakans en 

undirgreinum fjölgar og kröfurnar aukast eftir því sem fyrirtækin færast ofar í flokkuninni 

(Vakinn e.d.-c). 

2.4.2 Staða Vakans 

Svo vel virðist hafa tekist til með innleiðingu á Vakanum að Samtök ferðaþjónustunnar 

(SAF) hafa það sem skráð markmið að fyrirtækjum í honum eða sambærilegum gæðakerfum 

muni fjölga og er litið á það sem lið í að laða starfsfólk að greininni og að halda í gott 

starfsfólk (Stjórnstöð ferðamála, 2016). Í apríl 2018, sex árum eftir að Vakinn tók til starfa, 

hefur hann náð töluverðri útbreiðslu og þá höfðu 115 ferðaþjónustufyrirtæki gengið til liðs 

við hann (Vakinn, e.d.-b). 
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Blamey (2001) fjallar um 10 einkennandi þætti fyrir starfsemi fyrirtækja sem leitast við að 

stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu. Sé kannað hvort og þá hvernig viðmið Vakans samræmast 

þeim atriðum kemur í ljós að að samsvörunin er nokkuð góð, sjá mynd 5 og má líta á það 

sem staðfestingu á að Vakinn standi undir því að vera öflugt kerfi fyrir gæða- og 

umhverfismál. 
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Mynd 5. Tengsl Vakans við skilgreiningu Blamey á sjálfbærri ferðaþjónustu 
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3 Aðferðafræði og verklag 

Í október 2017 hófst undirbúningur verknámsins þegar leitað var til SBA-Norðurleiðar eftir 

samningi um BA verknám þar en fyrirtækið sérhæfir sig í rekstri hópferðabíla. SBA-

Norðurleið hefur starfað frá árinu 2001 en fyrirtækið í núverandi mynd varð til við samruna 

nokkurra fyrirtækja sem höfðu verið starfandi mun lengur á þessum markaði. Heilsársstörf 

hjá fyrirtækinu eru um 50 en yfir sumartímann fer starfsmannafjöldinn upp í 180. Fyrirtækið 

er eitt af þeim stærstu sinnar gerðar á landinu og í daglegum rekstri eru yfir 80 hópferðabílar. 

Stefna fyrirtækisins er að bjóða farþegum upp á vandaðar bifreiðar og góða þjónustu. 

Bílaflotinn samanstendur af fólksbílum, götubílum, grindarbílum og fjórhjóladrifsbílum sem 

taka 4 – 74 farþega því stefnan er að vera með bíla sem henta fyrir ólíkar ferðir í öllum 

aðstæðum á Íslandi. Fyrirtækið sinnir margvíslegum verkefnum og má þar nefna akstur með 

hópa innlendra og erlendra ferðamanna, skólaakstur, áætlunarferðir milli Akureyrar og 

Reykjavíkur um Kjöl á sumrin, skoðunarferðir um Mývatnssveit og Jökulsárgljúfur sem og 

akstur með farþega úr erlendum skemmtiferðaskipum. Starfsstöðvar SBA-Norðurleiðar eru 

tvær, á Akureyri og í Hafnarfirði, og á báðum stöðum er rekið fullkomið bifreiðaverkstæði. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Akureyri (SBA-Norðurleið, e.d.). 

Lagt var upp með að vinna verkefni á sviði gæða-, öryggis- og umhverfismála og þannig 

hittist á að þegar leitað var til SBA-Norðurleiðar kom í ljós að framundan var vinna við að 

koma fyrirtækinu í gegnum næsta stöðumat og úttekt vegna aðildar þess að Vakanum. 

Erindinu var vel tekið, samningur um verknám undirritaður og ákveðið að verknámið myndi 

snúast um undirbúningsvinnu vegna úttektarinnar. Haldinn var fundur með verkefnisstjóra 

hjá Ferðamálastofu sem hefur umsjón með innleiðingu og eftirfylgni á vegum Vakans, 

framkvæmdastjóra SBA-Norðurleiðar og starfsmanni fyrirtækisins sem kom að innleiðingu 

Vakans á sínum tíma. Farið var yfir stöðu fyrirtækisins innan Vakans og hvaða atriði þurfti 

að þróa betur til að standast næstu úttekt. Fyrirtækið var með þeim fyrstu til að ganga til liðs 

við Vakann árið 2014 og hafa báðir aðilar gengið í gegnum ýmsar breytingar síðan þá. 

Niðurstaða fundarins var að skynsamlegt væri að fara lið fyrir lið í gegnum gæðaviðmiðin 
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þrjú sem eiga við um rekstur og starfsemi SBA-Norðurleiðar og uppfæra atriði þar eftir 

þörfum. Þessi gæðaviðmið eru: 

• Almenn gæðaviðmið nr. 200 um ferðaþjónustu aðra en gistingu, 3. útgáfa. 

• Sértæk gæðaviðmið nr. 220 um hópferðabíla, 3. útgáfa. 

• Umhverfisviðmið nr. 300, 3. útgáfa. 

Önnur niðurstaða fundarins var að samhliða vinnu við gæðaviðmið væri heppilegt að lista 

upp þau atriði sem eiga erindi inn í starfsmannahandbók þannig að þegar vinnu við úttekt 

væri lokið stæðu eftir drög að starfsmannahandbók sem hægt væri að vinna áfram með eins 

og tími myndi leyfa. 

Verknámstíminn var rúmar 200 klukkustundir og fór að mestu fram á skrifstofu SBA-

Norðurleiðar á Akureyri frá því snemma í janúar og fram í byrjun apríl 2018. 

3.1 Vinna við Vakann 

Fyrstu skrefin voru að öðlast skilning á uppbyggingu gæða- og umhverfiskerfisins og öllum 

þeim hjálpargögnum sem því tilheyra. Verkefnastjóri Ferðamálastofu á Akureyri var búinn 

að bjóða handleiðslu og aðstoð eftir þörfum og var það töluvert nýtt, mest í gegnum 

tölvupóst. 

Því næst þurfti að kafa ofan í öll gögn og verkferla sem tilheyrðu Vakanum hjá SBA-

Norðurleið. Til að finna réttu gögnin var leitað til nokkurra starfsmanna og þá tók við lestur, 

flokkun og greining eftir því hvort gögnin áttu við um almenn gæðaviðmið nr. 200, sértæk 

gæðaviðmið nr. 220 um hópferðabíla eða umhverfisviðmið nr. 300.  

Eftir gagnaöflun og stöðugreiningu var gerður aðgerðalisti yfir nauðsynleg viðfangsefni og 

hann borinn undir starfsmann Vakans. Þegar búið var að fá staðfestingu á að aðgerðalistinn 

væri raunhæfur og réttur var ráðist í að vinna eftir honum. Þegar þeirri vinnu var að mestu 

lokið var boðað til árlegrar úttektar en þá kom starfsmaður Vakans á vinnustaðinn, ræddi við 

starfsmenn, skoðaði gögn og aðstæður, bæði á skrifstofu og bifreiðaverkstæði. Eftir úttektina 

barst skýrsla með smávægilegum athugasemdum en þegar sýnt hafði verið fram á að úr þeim 

hafði verið bætt með fullnægjandi hætti bárust lokaskýrslur sem staðfestu að SBA-

Norðurleið uppfyllir viðmið Vakans og er því áfram aðili að honum.  
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3.2 Gerð og innihald starfsmannahandbókar 

Samhliða vinnunni við Vakann var haldin skrá yfir þau gæðaviðmið hans og annað sem þótti 

líklegt til að eiga erindi inn í starfsmannahandbók. Áður en eiginleg handbókarskrif hófust 

þurfti að taka ákvörðun um með hvaða sniði hún ætti að vera þannig að hún myndi nýtast 

fyrirtækinu sem best. Byrjað var á að lesa fræðilegt efni um eðli og tilgang 

starfsmannahandbóka og því næst var leitað á netinu að slíkum handbókum íslenskra 

fyrirtækja. Í ljós kom að þær eru mjög misjafnar, sumar afar ítarlegar en aðrar nánast eins og 

gátlistar. Sú ákvörðun var tekin í samráði við rekstrarstjóra að starfsmannahandbók SBA-

Norðurleiðar ætti að vera nokkurs konar uppflettirit, frekar einföld og aðgengileg. Álit 

framkvæmdastjóra, rekstrarstjóra og bílstjóra var fengið eftir því sem þurfa þótti og voru 

fyrstu drög að starfsmannahandbók tilbúin í byrjun apríl. Drögin voru kynnt á 

starfsmannafundum fyrri hlutann í apríl og þá bárust nokkrar góðar ábendingar frá 

starfsmönnum sem brugðist verður við. 

Sú stefna var tekin við gerð handbókarinnar að líta beri á hana sem lifandi skjal sem mun 

taka breytingum í takt við þarfir og þróun fyrirtækisins. Þegar vinnan var langt komin fóru 

að þróast hugmyndir um að sumt af því efni sem er í starfsmannahandbók þurfi að vera 

aðgengilegt starfsmönnum sem oft eru við vinnu fjarri skrifstofu og verkstæði. Í framhaldi 

af því var ákveðið að þróa betur litlar möppur sem eru í öllum bílum fyrirtækisins og hafa 

þar til dæmis atvikaskýrslur, verklagsreglur og viðbragðsáætlanir. Einnig kom í ljós að þörf 

er á að fastmóta nýliðaþjálfun og verður það eitt af forgangsverkefnum í mannauðsstjórnun 

fyrirtækisins. 
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4 Verknámsáætlun og framkvæmd 

Verknámsáætlunin var í raun einföld því í upphafi var ákveðið að sinna fyrst verkefnum sem 

nauðsynlegt var að ljúka til að uppfylla viðmið Vakans og fá þar með áframhaldandi 

viðurkenningu og vottun á gæðastarfi fyrirtækisins. Þar á eftir var reynslan af vinnunni við 

Vakann og lestur fræðilegs efnis nýtt til að gera drög að starfsmannahandbók. Eftirfarandi 

umfjöllun lýsir viðamestu viðfangsefnum verknámsins í þeirri röð sem þau voru unnin, of 

langt mál að greina frá öllum verkefnum sem unnið var að. Í viðauka 2 eru fyrstu drög að 

Starfsmannahandbók SBA-Norðurleiðar og verður vísað í þau eftir því sem við á.  

4.1 Öryggisáætlanir 

Öryggi viðskiptavina og starfsmanna er fyrirferðarmikill þáttur í gæðaviðmiðum Vakans. 

Nákvæmlega er tilgreint hvernig öryggisáætlanir eiga að vera en þær byggja á leiðbeinandi 

reglum með um öryggismál fyrir ferðaþjónustuaðila sem Ferðamálastofa gaf út árið 2013. 

Markmiðið er að mæta auknum kröfum um öryggi og auðvelda rekstraraðilum að átta sig á 

öryggiskröfum sem gerðar eru fyrir mismunandi tegundir ferða (Ferðamálastofa, 2013). Í 

þessum reglum kemur fram að þeir sem bjóða ferðamönnum skipulagðar ferðir eiga að gera 

öryggisáætlun fyrir ferðirnar og að þær séu hluti af gæða- og öryggismálum fyrirtækja. 

Öryggisáætlanir innihalda fjóra þætti: 

 

1. Áhættumat á að vera skriflegt fyrir hverja ferð. Þar á að tilgreina hvaða hættur geta 

mögulega leitt til óhappa, tilgreina alvarleika hættunnar og líkur á því að hætta 

skapist. Upplýsa á þá sem kaupa og taka þátt í ferðum um hugsanlega áhættuþætti. 

Áhættumatið er umfangsmesti þátturinn í hverri öryggisáætlun og er framkvæmt í 

fimm skrefum: 

a. Greining á hugsanlegum hættum og óhöppum með því að fara á 

markvissan hátt yfir alla þjónustu sem fyrirtæki veitir, greina aðstæður, 

starfsumhverfi og framkvæmd ferða. 

b. Greining á hverjir geta orðið fyrir slysum og hvernig. Meta þarf hvert 

starfssvæði og hverjir það eru sem geta lent í hættu. Skoða á hvort hægt er 
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að ráða bót á vandanum með því að breyta þjónustu, breyta leiðarvali, auka 

fræðslu eða auka við þann búnað sem notaður er. 

c. Alvarleiki hættu metinn með því að yfirfara eðli áhættuþátta, annars vegar 

með tilliti til alvarleika slysa á fólki og hins vegar truflunar á starfsemi 

fyrirtækisins. 

d. Áhættumat útbúið eftir að markvisst hefur verið unnið að fyrstu þremur 

skrefunum. Bent er á að gera eigi áhættumat þó svo að mönnum sýnist 

engin hætta vera til staðar. 

e. Áhættumat endurmetið reglulega, að minnsta kosti einu sinni á ári og alltaf 

ef slys hefur átt sér stað og þá skal atvikaskýrsla höfð til hliðsjónar. 

2. Verklagsreglur eiga að vera skriflegar. Þær taka mið af niðurstöðum úr áhættumati 

og markmið þeirra er að lágmarka eða útloka hættur sem þar eru tilgreindar. Í 

verklagsreglum á að tilgreina hvernig þjónusta er innt af hendi og hvaða kröfur eru 

gerðar um færni og þekkingu starfsmanna. 

3. Viðbragðsáætlun á m.a. að taka mið af áhættumatinu. Hún þarf að vera einföld, 

skýr og tilgreina hvernig á að bregðast við ef slys eða óhöpp ber að höndum. 

Markmiðið er að koma í veg fyrir möguleg óhöpp og draga úr afleiðingum slysa 

eða óhappa. 

4. Atvikaskýrsla er liður í gæða- og öryggisstjórnun og í hana á að skrá óhöpp, slys 

og önnur atvik sem hefðu getað leitt til óhapps eða slyss. Jafnframt á að nota hana 

til að meta þjónustu, efla öryggi, áhættumat og viðbragðsáætlanir. Atvikaskýrslur 

geta sýnt fram á áhættuþætti sem felast í mismunandi tegundum þjónustu 

(Ferðamálastofa, 2013).  

Á heimasíðu Vakans eru greinargóðar leiðbeiningar um gerð öryggisáætlana og þar eru 

margvísleg form og eyðublöð sem auðvelda fyrirtækjum þessa vinnu. Vandinn er hins 

vegar sá að talað er um að fyrirtæki skuli gera öryggisáætlanir sem ná yfir allar ferðir þess 

og þjónustu gagnvart viðskiptavinum. Ferðir á vegum SBA-Norðurleiðar eru mjög margar 

og ólíkar og til að einfalda málin voru gerðar fjórar mismunandi öryggisáætlanir sem eiga 

að ná yfir allar gerðir ferða en það eru áætlunarferðir, hópferðir, ferðir með leiðsögn og 

ferðir með ökuleiðsögn. 



 

 

25 

 

Þegar unnið var með atvikaskýrslurnar kom fram smávægilegur galli í gögnum Vakans því 

atvikaskýrslurnar eiga einungis við um atvik sem tengjast viðskiptavinunum en gera ekki 

ráð fyrir að starfsmaður ferðaþjónustufyrirtækis slasist eða veikist við störf og því var 

ráðist í að gera slíka skýrslu fyrir SBA-Norðurleið og nú geta starfsmenn fyrirtækisins 

nálgast hana á sama stað og aðrar atvikaskýrslur. Öllum atvikaskýrslum ber að skila til 

næsta yfirmanns því markmiðið er að fara yfir þær með reglulegu millibili og sjá hvaða 

lærdóm má draga af þeim. 

4.2 Viðbragðshópur 

Að hafa skilgreindan viðbragðshóp er hluti af öryggisáætlunum fyrirtækis og er hann m.a. 

tilgreindur í viðbragðsáætlunum. Ákveðið var að tilgreina meðlimi í viðbragðshóp SBA-

Norðurleiðar og skilgreina hlutverk þeirra í samræmi við ákvæði Vakans um öryggismál. 

Vissulega er aðalmarkmiðið að tryggja rétt og fumlaus vinnubrögð ef slys ber að höndum en 

þar eru líka atriði sem hnykkja á siðareglum Vakans, t.d. að viðhalda trúnaði og þagmælsku 

gagnvart viðskiptavinum og þess vegna er tekið skýrt fram að einungis framkvæmdastjóri 

sér um samskipti við fjölmiðla. 

4.3 Umhverfisstefna 

Í nokkur ár hefur umhverfisstefna SBA-Norðurleiðar verið á heimasíðu fyrirtækisins. Við 

endurskoðun á henni voru lítilsháttar breytingar gerðar sem fólust í því að tilgreina annars 

vegar bann við óþörfum lausagangi bifreiða og hins vegar að fyrirtækið leitast alltaf við að 

nota bifreiðar sem hæfa hópastærðum sem best. 

Ákveðið var að kynna umhverfisstefnu fyrirtækisins í starfsmannahandbókinni og ítreka 

hvað felst í aðild að Vakanum og fyrirheitum um sjálfbæra þróun í ferðaþjónustu. Einnig er 

komið inn á landvernd og umgengni við náttúruna. Þegar verklagsreglur fyrir leiðsögumenn 

verða settar inn í handbókina stendur til að ítreka að náttúran á Íslandi er viðkvæm og því 

þurfi leiðsögumenn að ganga um landið af nærgætni og kenna gestum sínum að gera slíkt 

hið sama. Þegar farið er um viðkvæm eða friðuð svæði þar sem sýna þarf sérstaka aðgát á 

leiðsögumaður að koma þeim skilaboðum til farþega sinna á jákvæðan hátt (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2011).  
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Umhverfisviðmið Vakans byggja á gátlista um leiðir til sjálfbærrar ferðaþjónustu og þar er 

kafli um innkaup og auðlindir (Vakinn, e.d.-c). Í fyrirtæki sem rekur stóran bílaflota skiptir 

umgengni miklu máli og ákveðið var að skoða hvar væri hægt að gera enn betur til að draga 

úr kostnaði vegna viðhalds og endurnýjunar á hlutum. Fyrsta skrefið í þessa átt var að finna 

leið til að draga úr viðhaldskostnaði og efnisnotkun vegna nýrra gólfdúka í rútunum en þeir 

hafa verið að skemmast vegna mannbrodda. Hannað var merki til að hafa við inngangana í 

rúturnar yfir vetrartímann. Leiðsögumenn og bílstjórar verða svo beðnir um að upplýsa 

farþega um ástæðu þess að óleyfilegt verður að vera á mannbroddum inni í bílunum.  

4.4 Flokkun úrgangs 

Eitt af markmiðum Vakans er að stuðla að sjálfbærni í ferðaþjónustu (Vakinn, e.d.-b) og því 

eru strangar kröfur um flokkun útgangs. Vel er staðið að flokkun úrgangs hjá SBA-

Norðurleið en þegar fyrirtækið var tekið út kom engu að síður ábending um að bæta þyrfti 

flokkun á lífrænum úrgangi á kaffistofum starfsmanna. Þegar bætt var úr því var ákveðið að 

gera flokkun á vinnustaðnum enn auðveldari með því að fjölga ílátum fyrir pappír, plast og 

ýmist spilliefni á verkstæði.  

Fyrirtækið er með starfsstöðvar í tveimur sveitarfélögum þar sem reglur um frágang á 

úrgangi eru ekki alveg eins. Hluti starfsmanna vinnur á báðum starfsstöðvum og því var 

ákveðið að samræma flokkunina til að gera starfsmönnum auðveldara að ganga frá úrgangi 

með ábyrgum hætti. Því var ákveðið að kynna skipulag á flokkuninni í starfsmannahandbók 

og gera hana betur sýnilega á viðeigandi stöðum innan fyrirtækisins. 

4.5 Starfsmannahandbók 

Vinnan við að setja starfsmannahandbókina saman fór fram undir lok verknámstímans en 

megnið af innihaldi hennar hafði verið unnið í ferlinu við að koma fyrirtækinu í gegnum 

úttekt Vakans. Marmiðið var að efni gæðahandbókarinnar myndi ná yfir öll mikilvægustu 

gæðaviðmið Vakans sem ætlast er til að almennir starfsmenn tileinki sér. 

Eitt af almennum gæðaviðmiðum Vakans (200-7.10) er að til sé starfsmanna- og/eða 

gæðahandbók. Fram kemur að þar eigi að vera upplýsingar um (Vakinn, e.d.-a): 

• Stefnu fyrirtækis, framtíðarsýn og hlutverk. 
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• Siðareglur, framkomu og samskipti. 

• Þjónustu og verklag. 

• Vinnuvernd. 

Engar nákvæmari upplýsingar eru í gögnum Vakans um hvaða fleiri upplýsingar skuli vera 

í starfsmannahandbók þannig að nákvæmari útfærsla er ákvörðun hvers og eins fyrirtækis. 

Þar sem brýnt er að stjórnendur séu meðvitaðir um ávinning af góðu starfsumhverfi, ánægðu 

starfsfólki og stöðugleika í starfsmannahaldi (Stjórnstöð ferðamála, 2016) þarf að huga að 

því hvernig starfsmannahandbókin nýtist best. 

Hér var valin sú leið að hafa mikilvægar upplýsingar á einum stað og miða sérstaklega við 

það sem nýir starfsmenn þurfa að vita því álitið er móttaka þeirra og þjálfun við byrjun starfs 

getir haft veruleg áhrif á hversu góðir starfsmenn þeir verða og hversu vel þeim líður á 

vinnustaðnum og hversu miklar líkur eru á að hin illræmda viðskiptavinasprunga myndist 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009 og Wilson o.fl., 2012). Í 

pælingum um nýliðaþjálfun var tekin sú ákvörðun að skipuleggja hana betur og fela 

ákveðnum starfsmönum, svo kölluðum starfsfóstra, að hafa umsjón með móttöku og þjálfun 

nýliða (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009. Gerður var sérstakur 

gátlisti (nýliðaþjálfun) fyrir starfsfóstra í samvinnu við reyndan bílstjóra hjá fyrirtækinu og 

er ráðgert að útfæra gátlistann nánar þannig að greinargóð lýsing fylgi öllum atriðum á 

listanum. Náist þetta mun nýliðaþjálfunin spanna öll helstu gæðaviðmið Vakans. Á 

starfsmannafundum lýstu starfsmenn ánægju sinni með hugmyndir um betri nýliðaþjálfun 

en það er í samræmi við áherslur í Vegvísi í ferðaþjónustu þar sem fjallað er um mikilvægi 

hæfni, menntunar og vinnustaðaþjálfunar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og SAF, 

2015). 

Til að auðvelda bæði stjórnendum og starfmönnum að hafa skýra sýn á atriði sem þarf að 

fara yfir með reglulegu millibili var gert ársyfirlit sem sýnir efnistök á starfsmannafundum 

fyrirtækisins. 

4.6 Vinnu- og upplýsingamappa bílstjóra 

Þetta viðfangsefni er dæmi um það sem ekki var á verkáætlun í upphafi en þróaðist þegar 

verið var að leita að skilvirkum lausnum varðandi hvernig væri hægt að ganga úr skugga um 
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að bílstjórar hefðu öll nauðsynleg gögn við höndina þegar þeir eru við vinnu fjarri 

starfsstöðvum fyrirtækisins og mögulega ekki með aðgang að tölvu eða neti. Lausnin fólst í 

því að uppfæra möppur sem eru í öllum bílum og hafa fram til þessa einungis innihaldið 

akstursskýrslur, ökutækja- og símanúmeraskrá fyrirtækisins. Sú tillaga sem kynnt var á 

starfsmannafundum um breytt innihald í möppunum gerði ráð fyrir að það væri að finna: 

• Upplýsingar um bíla fyrirtækisins, þ.e. skráningarnúmer, sætafjölda og símanúmer. 

• Akstursskýrslur. 

• Gátlista vegna atriða sem þarf að sinna sérstaklega við upphaf og lok ferða. 

• Öryggisáætlanir og vinnureglur bílstjóra. 

• Viðbragðsáætlanir á íslensku og ensku. 

• Atvikaskýrslu Vakans á íslensku og ensku. 

• Atvikaskýrslu vegna starfsmanna SBA-Norðurleiðar. 

• Skema fyrir tæmingu salerna. 

• Tjónaskýrslu tryggingafélaganna. 

• Tjónaskýrslu SBA-Norðurleiðar. 

Gagnlegar tillögur bárust frá starfsmönnum og verður brugðist strax við þeim. Í því 

sambandi má nefna eyðublað sem hentar til að skrá  ábendingar um minniháttar viðhald og 

lagfæringar sem má sinna þegar rólegt er á verkstæðum fyrirtækisins. Viðbrögð starfsmanna 

sýndu að það er mikilvægt að yfirfara og endurskoða starfsmannahandbækur með reglulegu 

millibili þannig að þær endurspegli starfsumhverfið (SHRM, 2017). 
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5 Umræður 

Á síðustu 10 árum eða svo hefur ferðaþjónusta á Íslandi vaxið gríðarlega og nú er svo komið 

að útflutningsverðmæti hennar er um það bil þrefalt meira en útflutningsverðmæti 

sjávarafurða og næstum helmingi meira en samanlagðar tekjur af útflutningi sjávarafurða og 

áls (Morgunblaðið, 2. mars 2018). Það má velta fyrir sér hvernig við höfum brugðist við 

þessari staðreynd og hvort við séum erum á réttri leið. Þeirri spurningu verður kannski ekki 

svarað í stuttu máli en óhætt er að fullyrða að innleiðing Vakans er skref í rétta átt og vitnar 

um vilja til að stunda sjálfbæra ferðaþjónustu. 

Eins og áður hefur verið nefnt er Vakinn víðtækt kerfi sem sameinar gæða-, öryggis- og 

umhverfismál. Það er því ótvíræður kostur fyrir þá sem eiga aðild að honum að hann skuli 

vera sérstaklega lagaður að lögum, reglugerðum og aðstæðum á Íslandi. 

Niðurstaða verkefnisins er að hægt sé að líta á Vakann sem tvíhliða gæða- og umhverfiskerfi. 

Annars vegar veitir aðildin fyrirtækjum í ferðaþjónustu ákveðna vissu fyrir því að þau séu 

að bjóða góða vöru og stunda ábyrga viðskiptahætti, því starfsemi þeirra er tekin reglulega 

út af starfsmanni Ferðamálastofu sem um leið veitir margvíslegar upplýsingar og ráðgjöf. 

Hins vegar eiga viðskiptavinirnir að hafa ákveðna tryggingu fyrir því að þeir séu að velja 

góða vöru sem uppfyllir viðmið um sjálfbærni, gæði og öryggi. 

Vinnan við verkefnið leiddi í ljós að gæðaviðmið Vakans henta mjög vel þegar semja á 

starfsmannhandbók. Auðvelt er að velja atriði út frá gæðaviðmiðunum og hægt er að styðjast 

við flokkun gæðaviðmiðanna við að kaflaskiptingu. Starfsmannahandbók verður e.t.v. aldrei 

endanleg frekar en stefna í mannauðsmálum, öryggismálum eða umhverfismálum. Hún ætti 

frekar að vera lifandi skjal sem mótast eftir hugmyndum og reynslu þeirra sem vinna við 

fyrirtækið og líka eftir straumum og stefnum í ferðamálum og áherslum yfirvalda hverju 

sinni. 

Það var tiltölulega auðvelt að vinna eftir viðmiðum Vakans þar sem þau eru skýr og virðast 

falla vel að starfsumhverfi fyrirtækisins. Þó vöknuðu vangaveltur um örfá atriði sem mættu 

vera skýrari: 
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• Viðmið Vakans um atriði sem lúta að mannauðsstjórnun mættu vera fleiri og skýrari, 

t.d. um upplýsingaflæði innan fyrirtækis, þ.e. milli stjórnenda og starfsmanna. Hvatt 

er til að gefa starfsmönnum kost á að láta skoðanir sínar í ljós en lítið er um almennt 

upplýsingastreymi frá stjórnendum til starfsmanna (sbr. tillögu að fréttabréfi hér á 

eftir). 

• Í almennum gæðaviðmiðum nr. 200-1.7 er kveðið á um að nafn fyrirtækisins sé nefnt 

þegar svarað er í síma en hvergi er talað um sambærileg rafræn atriði eins og 

undirskriftir starfsmanna í tölvupóstum. 

• Viðmið nr. 200-1.13 mætti vera ítarlegra. Þar er talað um að upplýsingar á heimasíðu 

eigi að vera trúverðugar en ekki er tilgreint hvað felst í því. Það gæti t.d. verið saga 

fyrirtækisins, gildi og stefna.  

5.1 Tillögur til framtíðar 

Skiplag og mótun stefnu til framtíðar er einn af því sem stjórnendur fyrirtækja þurfa að huga 

að. Fyrirtæki þurfa að vera í sífelldri þróun og og því eru hér settar fram nokkrar tillögur að 

viðfangsefnum sem SBA-Norðurleið gæti hugað að í náinni framtíð til að auka þjónustugæði 

sín enn frekar. 

5.1.1 Tillögur sem falla að almennum gæðaviðmiðum nr. 200 

• Taka ákvörðun um hvernig allir framlínustarfsmenn fyrirtækisins eru merktir með 

eigin nafni og nafni fyrirtækisins. Þetta er í mjög góðu lagi varðandi fasta starfsmenn 

en huga þarf sérstaklega að útfærslu þessa atriðis þegar um sumarstarfsmenn og 

afleysingafólk er að ræða (viðmið 200-2.15). 

• Gera vinnustaðaskírteini um leið og starfsmaður undirritar ráðningarsamning. 

Útskýra í nýliðaþjálfun hversu mikilvægt er að starfsmaður sé alltaf með skírteinið á 

sér við störf fyrir fyrirtækið (viðmið 200-4.4). Huga þarf sérstaklega að útfærslu 

þessa atriðis þegar um sumarstarfsmenn og afleysingafólk er að ræða. 

• Þróa framkvæmd starfsmannasamtala og hvernig best er að upplýsa þá um 

frammistöðu sína (viðmið 200-4.5). 

• Halda áfram með þróun nýliðaþjálfunar innan fyrirtækisins (viðmið 200-4.8). 

• Styðja starfsmenn til tungumálanáms. Gefa erlendum starfsmönnum sem vilja læra 

íslensku og sækja þar til gerð námskeið kost á að hætta klukkutíma fyrr í vinnunni 
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tvo til þrjá daga í viku. Til að gæta jafnræðis má bjóða íslenskum starfsmönnum sams 

konar tilhliðrun varðandi vinnutíma ef þeir vilja bæta enskukunnáttu sína og sækja 

námskeið til þess (viðmið 200-4.12 og 200-4.18).  

• Skerpa reglur um notkun barnabílstóla og hvetja viðskiptavini til að láta vita ef þeir 

þurfa að fá lánaðan bílstól. Þetta má gera með því að hafa sérstakan hnapp í 

bókunarvél fyrirtækisins þar sem fólk merkir við aldur barna sem það bókar þau í 

ferð (viðmið 200-6.5). 

• Endurhanna merki fyrirtækisins og setja gildin gæði, öryggi og ábyrgð með. Um leið 

ætti að skoða enska útgáfu merkisins en það stendur Icelandic bus company sem 

getur gefið ranga mynd af starfsemi fyrirtækisins (viðmið 200-6.18). Hér væri 

skynsamlegt að skoða muninn á merkingu ensku orðanna bus og coach. Í Bretlandi 

er skilgreiningin á bus sambærileg okkar skilgreiningu á strætó eða á leiðum sem eru 

24 km eða styttri. Orðið coach er notað um rútur sem keyra lengri vegalengdir er 24 

km (Page, 2015). Gott væri að leita álits hjá tungumálasérfræðingi og fá um leið mat 

á hvaða skilningur er lagður í þessi tvö orð á bandarískum markaði. 

• Gæta þess að Vakinn verði sýnilegri í menningu fyrirtækisins, fjalla reglulega um 

hann á starfsmannafundum og halda siðareglum hans á lofti (viðmið 200-7.4). 

• Halda áfram að vinna að þróun starfsmannahandbókarinnar með starfsmönnunum. 

Það sýndi sig á kynningarfundunum að starfsmenn voru áhugasamir og komu með 

góðar ábendingar, hafa sand í bílunum að vetrarlagi, leggja áherslu á nýliðaþjálfun 

o.fl. (viðmið nr. 200-7.16). 

• Halda gildunum gæði, öryggi og áreiðanleiki á loft. Stjórnendur og starfsmenn geta 

byrjað á því að bæta gildunum inn í sjálfvirka undirritun á tölvupóstum (ætti að falla 

undir viðmið nr. 200-1.7). 

• Mánaðarlegt rafrænt fréttabréf til starfsmanna til að bregðast við óskum þeirra um 

meira upplýsingaflæði innan fyrirtækisins (ætti að falla undir 4. kafla í Almennum 

gæðaviðmiðum nr. 200). 

5.1.2 Tillögur sem falla að sértækum gæðaviðmiðum nr. 220 

• Bæta verkferla við þjónustu við farþega skemmtiferðaskipa sem koma til Akureyrar 

á sumrin. Útbúa sérstakar upplýsingamöppur fyrir leiðsögumenn og halda fund eða 

stutt námskeið á vorin þar sem farið er yfir almenna framkvæmd ferðanna og ýmis 
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öryggisatriði, t.d. öryggisáætlanir, viðbragðsáætlanir og atvikaskýrslur (viðmið nr. 

200-1.3, nr. 200-1.4 og nr. 200-1.7). Stór hluti leiðsögumanna eru svo kallaðir 

sumarstarfsmenn en æskilegt er að þeir fái líka einhvers konar nýliðaþjálfun sem 

gerir þeim kleift að átta sig fljótt og vel á verkferlum og vinnustaðamenningu (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

• Halda áfram að þróa upplýsingamöppu sem er í öllum bílum fyrir bílstjóra. Verið er 

að vinna lista með upplýsingum um staði við hringveginn þar sem hægt er að losa úr 

salernum. Gera samskonar lista yfir bílastæði við hringveginn sem henta vel til að 

stoppa á með stóra bíla og fjölmenna hópa eins og t.d. stæðið við Kálfaströnd í 

Mývatnssveit sem sést ekki frá veginum en er frábær áningarstaður (fellur undir 

kaflana um öryggis- og umhverfisviðmið). 

• Skoða sérstaklega verklag við norðurljósaferðir í ljósi aukinnar vetrarferðamennsku 

og í tengslum við þjónustu breskra hópa sem eru farnir að koma með beinu flugi til 

Akureyrar.  

o Fræða starfsmenn um myrkurgæði, slökkva ljós þar sem stoppað er, 

(bílstjórar). 

o Tryggja öryggi þar sem stoppað er, forðast að nota svokölluð keðjuplön við 

þjóðveg því þar getur gestum stafað hætta af annarri umferð (leiðsögumenn). 

o Hafa mannbrodda með í för, hafa þá til staðar en gæta þess að fólk sé ekki á 

þeim inni í rútunum (spurning um viðhaldskostnað og auðlindanotkun). 

o Fræða starfsmenn um grunnatriði þegar myndir eru teknar af norðurljósum, 

betri þjónusta við viðskiptavinina sem eykur jákvæða upplifun af ferðinni. 

Þessi aðgerð fellur undir viðmið um menntun og þjálfun.  

5.1.3 Tillögur sem falla að umhverfisviðmiðum nr. 300 

• Ráðast í einhvers konar samfélags- og/eða umhverfisverkefni, gjarnan með öðrum 

ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinu sem einnig eru aðilar að Vakanum. Verkefnið 

gæti t.d. verið hluti af átakinu Hreinsum Ísland sem Landvernd og Blái herinn standa 

fyrir. Það gæti t.d. falist í að tína plast úr fjörunni í Héðinsfirði. Samstarfsaðilar um 

slíkt verkefni gætu verið önnur ferðaþjónustufyrirtæki við Eyjafjörð sem einnig eru 

þátttakendur í Vakanum (viðmið nr. 300-2.1 sem er skilyrði fyrir silfurmerki, getur 

einnig fallið undir viðmið 200-4.17). 
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• Stefna að silfurmerki Vakans árið 2019 og gullmerki 2020. Til þess þarf fyrirtækið 

að bæta skráningu sem fellur undir grænt bókhald sem byggir á reglulegum 

mælingum sem sýna notkun á eldsneyti, rafmagni og heitu vatni auk upplýsinga um 

magn úrgangs sem fellur til hjá fyrirtækinu (viðmið 300-2.3). 

• Leita til starfmanna með hugmyndir að umhverfisvænum samgöngumáta og hvernig 

fyrirtækið getur stutt við þær hugmyndir. Fyrirtækið gæti gengið á undan með góðu 

fordæmi, keypt reiðhjól sem starfsmenn gætu notað á vinnutíma þegar þeir þurfa að 

útrétta. Hjólin mættu gjarnan vera hvít eins og rútur fyrirtækisins og merkt á sama 

hátt og þær og þannig myndi þau virka eins og auglýsing ásamt því að styrkja ímynd 

fyrirtækisins. Þessi tillaga samræmist atriði 1.5 á gátlistanum Á leið til sjálfbærrar 

ferðaþjónustu (Vakinn, e.d.-c).
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6 Lokaorð 

Ljóst er að stoðkerfi ferðaþjónustunnar á Íslandi er í örum vexti og að fyrirtæki hafa aðgang 

að margvíslegum upplýsingum, stuðningi og ráðgjöf. Gallinn er hins vegar sá að þessi mál 

eru í höndum margra ólíkra aðila og stofnana og má sem dæmi nefna Ferðamálastofu, 

Íslandsstofu, Stjórnstöð ferðamála, Íslenska ferðaklasann, Vinnueftirlitið, Markaðsstofur 

landshlutanna, SAF, lög og reglugerðir. Því getur verið erfitt og tímafrekt, sérstaklega fyrir 

lítil fyrirtæki með fáa starfsmenn að vita hvert best er að snúa sér hverju sinni. Aðild að 

Vakanum eða sambærilegum gæðakerfum einfaldar ferðaþjónustufyrirtækjum að fóta sig á 

markaðinum og þau eiga að geta treyst því að kerfið sé sniðið að íslensku starfsumhverfi og 

leiði þau rétta leið í gegnum frumskóg laga, reglugerða, gæða-, öryggis- og umhverfismála.  

Vel hefur tekist til með Vakann, hann samræmist vel hugmyndum um sjálfbæra þróun og 

sjálfbæra ferðaþjónustu og hann hefur náð góðri útbreiðslu. Fyrirtæki sem eru í Vakanum og 

viðskiptavinir þeirra eiga því að geta treyst því að verið sé að bjóða vöru og þjónustu í 

samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til atvinnugreinarinnar. Þegar fyrirtæki ganga til liðs 

við Vakann fá þau styrka handleiðslu í gegnum innleiðingarferlið og margvísleg hjálpartæki 

í hendurnar sem hæfa því sviði sem þau starfa á. Vinnan við þetta verkefni leiddi í ljós að 

Vakinn  er yfirgripsmikið verkfæri sem  nýtist vel við gerð starfsmannahandbókar. 
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