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Útdráttur 

Umhverfi ferðaþjónustu er síbreytilegt og í því felast margþættar áskoranir. 

Skipulagsheildir sem þar starfa þurfa að vera viðbúnar að takast á við breytingar og 

áskoranir með árangursríkum hætti. Þekking gegnir þar lykilhlutverki því að hún getur 

skipt sköpum fyrir velgengni og samkeppnisforskot skipulagsheilda.  

Markmið þessarar rannsóknarritgerðar er að varpa ljósi á mikilvægi 

þekkingarstjórnunar í íslenskri ferðaþjónustu. Hér á landi hefur það viðfangsefni lítið verið 

rannsakað. Framkvæmd var eigindlega rannsókn til að skoða og reyna að skilja hvernig 

skipulagsheildir á sviði ferðaþjónustu hér á landi varðveittu og miðluðu þekkingu sinni. 

Gagnaöflun fór fram með ellefu hálfstöðluðum viðtölum sem tekin voru við stjórnendur 

og starfsmenn skipulagsheildanna. 

Rannsóknin leiddi í ljós að almennt voru skipulagsheildir innan ferðaþjónustunnar 

meðvitaðar um mikilvægi þekkingarstjórnunar. Allir viðmælendur svöruðu til dæmis að 

starfsmenn og þekking þeirra væri mikilvægasta auðlindin. Hins vegar vantaði töluvert 

upp á markvissa þekkingarstjórnun og aðgerðir til að miðla og varðveita þá þekkingu sem 

skapast. Algengast var að stjórnendur og starfsmenn notuðu tölvuforrit til að skrá niður 

þekkinguna. Rannsóknir sýna hins vegar að það er yfirleitt ekki árangursríkasta leiðin til 

að miðla leyndri þekkingu. Því var komið með hugmyndir að nýjum leiðum sem 

skipulagsheildir gætu tileinkað sér til að ná fram markvissari þekkingarstjórnun. Við það 

gætu þau náð enn meiri árangri og komist yfir þann leynda fjársjóð sem þekkingin er. 
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1  Inngangur 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið og dafnað gífurlega á síðasta áratug. Þar sem nýr 

atvinnuvegur og starfsgrein þróast, skapast þekking. Þar verða hins vegar einnig til 

áskoranir sem erfitt getur verið að takast á við. Vegna þess að álag getur verið mikið á 

ákveðnum árstíðum er starfsmannavelta oft töluverð og starfsmenn sem hafa ekki mikla 

reynslu eða menntun eru ráðnir inn. Í umhverfi sem þessu er mikilvægt að gæta þess að 

þekking varðveitist og týnist ekki þegar starfsmenn fara.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá betri yfirsýn um stöðu þekkingarstjórnunar innan 

íslenskrar ferðaþjónustu og sjá hversu langt Ísland er í raun komið. Rannsóknarspurningin 

er þessi: Hver er staða þekkingarstjórnunar innan ferðaþjónustufyrirtækja? Er markvisst 

verið að varðveita þekkingu eða er sífellt verið að finna upp hjólið? Hugsanlega eru 

einhverjar skipulagsheildir að vinna með aðferðir sem aðrar þekkja ekki og þessi rannsókn 

gæti hjálpað þeim að koma auga á lausnir sem gætu gagnast ferðaþjónustunni síðar meir. 

Fyrri hluti ritgerðarinnar setur viðfangsefni rannsóknarinnar í fræðilegt samhengi. Í 

öðrum kafla verður fjallað um hugtakið þekkingu og mismunandi gerðir hennar 

skilgreindar. Farið verður yfir kenningar fræðimanna um það hvernig best sé að miðla 

þekkingu milli manna og um þann flókna eignarrétt sem henni fylgir oft.  

Í þriðja kafla er umfjöllun um þekkingarstjórnun og mismunandi skilgreiningar 

fræðimanna á hugtakinu. Farið verður yfir þekkingarstefnu og mismunandi gerðir hennar. 

Í framhaldinu er fjallað um hugtakið menningu og hvernig hún hefur áhrif á alla þætti 

þekkingarmiðlunar innan skipulagsheilda. Næst verða kynntar aðferðir sem hægt er að 

nota í þekkingarstjórnun og farið yfir hvað í þeim felst. Kenningin um virkni miðlunarleiða 

verður kynnt í framhaldinu og farið yfir hvaða miðlunarleiðir henta best fyrir hverja gerð 

þekkingar fyrir sig. Í lokin verður fjallað um stjórnendur og hlutverk þeirra í 

þekkingarstjórnun. 

Í fjórða kafla verður ferðaþjónusta á Íslandi kynnt til leiks og rætt um fyrri rannsóknir 

á þekkingarstjórnun innan greinarinnar. Næst verða rætt um þær hindranir sem geta 

komið upp við þekkingarstjórnun. Í framhaldinu er farið yfir kerfi sem eru nýtt í 

þekkingarmiðlun í ferðaþjónustu og lýst hvernig þau geta vegið upp á móti hindrunum og 
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auðveldað hana. Í lok kaflans er fjallað um klasa og hvernig þeir geta haft jákvæð áhrif á 

nýsköpun og miðlun reynslu og þekkingar.  

Í fimmta kafla er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar sjálfrar. Útskýrt verður hvað 

felst í eigindlegri aðferðafræði og færð rök fyrir því af hverju hún varð fyrir valinu. Næst 

er því lýst hvernig viðtölin fóru fram og hvaða aðferðum var beitt. Þar á eftir eru 

viðmælendur kynntir, undir dulnefnum. Loks verður fjallað um gildi rannsóknarinnar og 

rætt um takmarkanir hennar og hvað hefði mátt fara betur.  

Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Farið verður yfir hvers konar 

þekking er til staðar hjá skipulagsheildunum. Næst verður rætt um það hvers konar 

menning er til staðar hjá þeim og hvernig áhrif hún hefur á starfsemina. Í framhaldinu 

verður fjallað um þau tæki og tól sem skipulagsheildirnar notuðu til að miðla þekkingu sín 

á milli. Þar á eftir verður fjallað um það hvernig þessi tæki og tól eru notuð í raun. Þá er 

farið yfir hvaða ferli fer í gang í upphafi starfs og þegar starfi lýkur. Í lokin eru kynnt svör 

úr síðustu spurningu viðtalanna, þ.e. hver sé mikilvægasta auðlind skipulagsheildanna. 

Í sjöunda kafla má finna umræður og vangaveltur rannsakanda um aðferðir 

skipulagsheildanna og reynt verður að svara rannsóknarspurningunni. Fyrst er umfjöllun 

um þekkingarstefnu innan skipulagsheildanna og það hvort hún sé yfirleitt til staðar. Næst 

verða greindar þær miðlunarleiðir sem skipulagsheildirnar notuðu og farið yfir það hvort 

þær hafi verið notaðar á markvissan máta. Í framhaldi af því er fyrirtækjamenning skoðuð 

og athugað hvort hún sé frjór grundvöllur fyrir þekkingarstjórnun og miðlun. Í lokin verða 

aðferðir til þekkingarstjórnunar kynntar og farið yfir mögulegar leiðir sem 

skipulagsheildirnar gætu tileinkað sér til að gera stjórnun og þekkingarmiðlun skilvirkari.  
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2 Þekking 

Í þessum kafla verður fjallað um eina af mikilvægustu undirstöðum skipulagsheilda, 

þekkingu. Í upphafi verður farið yfir ýmsar skilgreiningar fræðimanna á fyrirbærinu og 

reynt að gera grein fyrir hvað í henni felst. Í framhaldinu verða tvær helstu gerðir hennar 

skilgreindar, þ.e. ljós og leynd þekking, og reynt að gefa mynd af því hversu erfitt getur 

reynst að miðla þeirri síðarnefndu. Næst verður gerð grein fyrir SECI-líkani sem útskýrir 

mismunandi leiðir til að miðla ljósri og leyndri þekkingu og fjallað um notagildi þess. Loks 

verður rætt um það hver eigi raunverulega þá þekkingu sem skapast innan skipulagsheilda 

og hversu flókið það getur verið að gæta að eignaréttinum. 

2.1  Hvað er þekking? 

Ef manneskja væri valin handahófskennt og spurð hvað þekking væri myndi hún eflaust 

lýsa henni sem kunnáttu sem hún annað hvort hefur eða getur lært af öðrum og nýtt sér 

í daglegu lífi og starfi. Davenport og Prusak (1998, bls. 1) orðuðu það á eftirfarandi hátt: 

„Þekking er hvorki gögn né upplýsingar þótt þau tengist henni. Við skiljum þekkingu 

nefnilega best ef við höfum þetta tvennt í huga.“ Önnur skilgreining er frá Grant (1996, 

bls. 110), þar sem hann segir að þekking sé einfaldlega „það sem er vitað“. Hann lýsir því 

þannig að þekking sé í raun allt sem skipulagsheildir þekkja og kunna.  

Hægt er að sjá fyrir sér að skipulagsheild sé eins og mannslíkaminn. Heilinn er 

þekkingin sem þar skapast og býr, á meðan líkaminn sjálfur og vöðvarnir eru starfsmenn, 

vinnustaðurinn og samstarfsaðilar. Hver einasti vöðvi líkamans gerir manneskjunni kleift 

að hreyfa sig, lyfta lóðum og setja sér markmið. En ekkert myndi gerast ef heilinn starfaði 

ekki með. Á endanum eru það boðin sem hann sendir frá sér sem gera það að verkum að 

manneskjan getur unnið öll sín afrek. Jafnvel þótt aðeins verði örlítill skaði á honum 

minnkar geta alls líkamans. Hið sama gildir um skipulagsheildir. Sé ekki hugað að 

varðveislu og miðlun þekkingar, hætta boðin að streyma og ólíklegt er að hún starfi eftir 

sinni bestu getu. Einnig er líklegt að hún stofni samkeppnisforskoti sínu og velgengni í 

voða. 

Þekking er lykillinn að samkeppnisforskoti sem hægt er að viðhalda (Gupta og 

Govindarajan, 2000; Simon, 1968; Penrose, 1959). Við lifum á tímum þar sem heimurinn 
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er síbreytilegur og stöðug tækniþróun á sér stað á hverjum degi. Því er mikilvægt að 

skipulagsheildir lagi sig að breytingum og séu reiðubúnar að takast á við nýjar áskoranir 

og nýti sér til þess þekkinguna sem þar býr.  

2.1.1 Leynd þekking 

Þekkingu má flokka í tvennt; ljósa (e. explicit) þekkingu og leynda (e. tacit) þekkingu. 

Polanyi (1958) skrifaði um leynda þekkingu og lýsti henni svo að við vitum mun meira en 

við getum sagt. Þessi orð lýsa leyndri þekkingu afar vel. Nonaka (1994) kom í kjölfarið með 

hagnýtari útskýringu. Samkvæmt honum hefur leynd þekking bæði hugræna og tæknilega 

eiginleika (e. elements). Með hugrænum eiginleikum er átt við að hver og ein manneskja 

skynjar heiminn og skilur aðstæður út frá sínu sjónarhorni og reynslu. Tæknilega hliðin er 

aftur á móti færni og hæfileiki sem einstaklingur öðlast í gegnum starf sitt.  

Boiral (2002) tók saman fjögur einkenni leyndrar þekkingar. Í fyrsta lagi er hún 

persónuleg eins og Polanyi (1958) tók fram. Hún er einstaklingsbundin og myndast í 

gegnum reynslu fólks. Ef ekki tekst að kóða hana er hætt við að starfsmenn fari með hana 

út úr skipulagsheildinni ef þeir hætta þar. Í öðru lagi myndast og þróast leynd þekking oft 

í gegnum óbeinar lærdómsleiðir. Þekking skapast jafnvel í undirmeðvitundinni þegar 

dagleg verkefni eru framkvæmd. Hægt er að segja sem svo að leynd þekking sé samansafn 

af þekkingu sem fólk fær með því að gera hlutina í stað þess að læra þá. Í þriðja lagi er 

yfirleitt mjög erfitt að kóða leynda þekkingu og koma henni yfir á form sem auðvelt er að 

deila og útskýra. Mikil áskorun getur falist í því að miðla leyndri þekkingu vegna þessa, 

sérstaklega hjá fyrirtækjum með mikla starfsmannaveltu. Fjórða og síðasta einkennið er 

mikilvægi hennar fyrir starfið (e. operational relevance). Við það að læra af eigin reynslu 

myndast svokölluð lagni (e. dexterity) sem gerir starfsmenn hæfa til að framkvæma 

ákveðin verkefni. Hjá Citroën er jafnvel farið að prófa þessa lagni til að sjá hvort 

starfsmaður sé hæfur eða ekki. Þessi leynda þekking gæti þannig mögulega komið í 

staðinn fyrir háskólagráður að einhverju leyti. 

2.1.2 Ljós þekking 

Öfugt við leynda þekkingu má lýsa þeirri ljósu sem stafrænni (Nonaka, 1994). Mögulegt 

er að varðveita ljósa þekkingu með áþreifanlegum hætti svo sem í ferlum, skrám og fleiru. 

Það sem einkennir ljósa þekkingu er meðal annars að auðvelt er að miðla henni með 
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kennslu eða þjálfun milli stofnana og starfsdeilda skipulagsheildar. Einnig er auðvelt að 

endurgera hana og setja það sem í henni felst upp á skipulagðan máta (Dalkir, 2011). 

Hægt er að færa rök fyrir því að skipulagsheildir græði á því að undirstaða þekkingar 

þeirra sé ljós. Samkvæmt Hall og Pierpaolo (2002) minnkar við það hættan á að 

starfsmenn gangi út með þekkingu og finna þurfi hjólið upp á nýtt. Þá er hægt að sameina 

þekkingu skipulagsheildarinnar til að auðvelda ákvarðanatöku og mun einfaldara verður 

að meðhöndla þekkinguna, til dæmis ef þarf að miðla henni til dótturfyrirtækja erlendis. 

Einnig er auðveldara að veita einkarétt á þeirri ljósu þekkingu sem skapast, svo sem með 

útgáfu handbóka og fræðirita. Þá er skýrara hver á þekkinguna en þegar um leynda 

þekkingu er að ræða. 

2.1.3 Þekking skipulagsheilda 

Til að skilja þekkingu skipulagsheilda er hægt að hugsa sér að hún sé ekki aðeins 

samanlögð þekking einstaklinga (Bhatt, 2000) heldur verði hún til í gegnum flókið samspil 

tækni, aðferða og fólks (Bhatt, 2001). Segja má að allir einstaklingar inni í skipulagsheild 

taki þátt í sköpun og varðveislu þekkingar. Hins vegar hafa starfsmenn í mismunandi 

stöðum innan skipulagsheildarinnar ekki sömu hlutverk. Þeir sem vinna í framlínustörfum, 

eins og afgreiðslu, eru í daglegum samskiptum við viðskiptavini og eru auk þess í daglegri 

snertingu við það sem framleitt er innan skipulagsheildarinnar og starfsemi hennar. Þess 

vegna búa þeir yfir mikilli kunnáttu. Það getur hins vegar verið flóknara að breyta þessari 

hæfni yfir í þekkingu sem nýtist öðrum starfsmönnum. Þar koma millistjórnendur og 

stjórnendur sterkir inn. Millistjórnendur virka eins og nokkurs konar brú milli þess sem 

stjórnendum finnst að eigi að vera og þess sem starfsmenn í framlínustörfum vita að er 

(Nonaka og Takeuchi, 1995). Sem dæmi mætti nefna yfirmann í verslun sem vill að 

ákveðið magn af tiltekinni vöru sé selt og starfsmann sem fylgst hefur með og hlustað á 

hvað viðskiptavinurinn vill. Þarna væri æskilegt að millistjórnandi tæki að sér að brúa bilið 

og auðvelda þekkingarmiðlunina. Hlutverk einstaklinganna eru ólík en bæði eru þau jafn 

mikilvæg. 

Rannsókn Boiral (2002) leiddi í ljós hversu fjölbreytt þekkingarmiðlun og öflun er meðal 

einstaklinga innan skipulagsheilda. Því ættu þær helst að vera sveigjanlegar þegar kemur 

að aðferðum til þekkingarstjórnunar. 
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2.2 Umbreyting þekkingar og SECI-ferlið 

Miðlun þekkingar milli deilda og stjórnun hennar getur hins vegar verið flókið ferli. 

Samkvæmt Grant (1996) fer upptaka (e. absorption) þekkingar eftir hæfni 

skipulagsheildar eða einstaklings til að bæta nýrri þekkingu ofan á þá sem fyrir er. Í grein 

Hall og Pierpaolo (2002) var tekið gott dæmi um það hvernig leynd þekking umbreyttist í 

ljósa. Fyrir miðaldir var einungis hægt að miðla og kenna tónlist í gegnum reynslu. Þannig 

þurfti hver einstaklingur að miðla sinni þekkingu til næsta manns en um leið og sú 

manneskja var ekki lengur til staðar hvarf þekkingin á sama veg. Snemma á miðöldum var 

hins vegar fundin upp ákveðin aðferð til að skrá niður nótnakerfi og var þannig hægt að 

breyta leyndri þekkingu í ljósa.  

Þegar horft er á viðskiptaheim, þar sem þekking er fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina, 

verður þessi umbreyting hins vegar mun flóknari. Til þess að skipulagsheild geti notfært 

sér þekkingu sína þarf að vera tenging og samspil milli ljósrar og leyndrar þekkingar innan 

hennar.  

Ein fyrsta rannsóknin á þekkingarstjórnun sem til er á íslensku er meistararitgerð Ástu 

Dísar Óladóttur frá árinu 2001. Fyrir þann tíma liggja fáar heimildir fyrir á íslensku um 

þekkingarstjórnun. Í ritgerðinni má finna ítarlega samantekt um SECI-ferli félaganna 

Nonaka og Takeuchi (1995). Það sýnir umbreytingarferli þekkingar en samkvæmt Nonaka 

o.fl. (2000) skiptist það í fjögur stig; félagsmótunarform, ytra þekkingarform, 

samsetningarform og innra þekkingarform. Hér verður fjallað um líkanið og stuðst við 

þýðingar úr ritgerð Ástu Dísar Óladóttur (2001).  

2.2.1 Félagsmótunarform 

Félagsmótunarform (e. socialization) er það kallað þegar leynd þekking breytist í leynda. 

Í þessu ferli er þekkingu ekki miðlað í gegnum tungumál heldur frekar í gegnum athafnir, 

samvinnu og athugun. Nonaka og Takeuchi (1995) tóku dæmi um nokkurs konar 

æfingabúðir (e. brainstorming camp) sem japanska fyrirtækið Honda hélt. Þar var mikil 

áhersla lögð á að öllum starfsmönnum væri velkomið að mæta og staða þeirra innan 

fyrirtækisins skipti engu máli. Eina reglan í þessum búðum var að ef manneskjan hefði 

eitthvað út á að setja, yrði hún að setja gagnrýnina fram á uppbyggilegan hátt. Með því 

að fá sér te, fara í bað og ræða málin var hægt að koma leyndri þekkingu á milli 

einstaklinga.  



 

16 

Annað dæmi um félagsmótunarform er lærlingur í fyrirtæki sem fylgist með 

meistaranum og tekur eftir smáatriðum í vinnu hans. Jafnvel þótt meistarinn gæfi út 

ítarlega lýsingu á verkferlum sínum gæti hann ekki skrifað niður hvert einasta smáatriði. 

Félagsmótunin lýsir því í raun óbeinni miðlun leyndrar þekkingar, oft í gegnum reynslu og 

án þess að fela í sér sérstakt tungumál (Ásta Dís Óladóttir, 2001). 

2.2.2 Ytra þekkingarform 

Ytra þekkingarform (e. externalization) er ferli þar sem leyndri þekkingu er breytt í ljósa 

með því að nota líkön og myndlíkingar. Með þessari aðferð er hægt að nýta reynslu og 

hæfni starfsmanna og færa þekkinguna yfir á form sem aðrir geta skilið. Því má segja að 

þetta form sé lykillinn að því sem þarf til að nýta leyndu þekkinguna sem skapast (Ásta 

Dís Óladóttir, 2001). 

2.2.3 Samsetningarform 

Í samsetningarformi (e. combination) er í raun verið að vinna með þá ljósu þekkingu sem 

skapast hefur og gera hana ríkari og flóknari. Það ferli að flokka, sameina og fara í gegnum 

þá þekkingu sem þegar er til getur leitt til nýrrar þekkingarsköpunar. Hér skipa 

millistjórnendur mikilvægt hlutverk við að flytja þekkingu milli starfsmanna og yfirmanna. 

Jafnvel er átt við að starfsmenn leiti sér þekkingar utan skipulagsheildarinnar og miðli 

henni í framhaldi til samstarfsaðila (Nonaka, 1991). Þeir þurfa í raun að setja saman, 

ritstýra og vinna með þekkingu frá mörgum einstaklingum og miðla henni svo áleiðis til 

að hægt sé að nýta hana á sem flestum sviðum.  

Sem dæmi um þetta nefna Nonaka o.fl. (2000) matvælafyrirtækið Kraft. Þar var mælt 

hvernig vörurnar seldust á sölustöðum fyrirtækisins. Síðan notfærðu menn sér 

upplýsingarnar, ekki aðeins til að vita hvaða vörur þeir ættu að selja, heldur einnig hvernig 

best væri að selja þær og hvaða markhópa væri best að reyna að höfða til. Þannig nýttist 

þessi þekking milli sviða og samtvinnaðist stefnu og markaðsáætlun fyrirtækisins. 

2.2.4 Innra þekkingarform 

Að vissu leyti má sjá innra þekkingarform (e. internalization) sem lokastig en einnig sem 

upphafsstig ferlisins. Hér er verið að breyta ljósri þekkingu í leynda. Dæmið sem Nonaka 

o.fl. (2000) nefna hér er um starfsmann sem er að hefja störf hjá fyrirtæki. Honum er 

leiðbeint og hann fær væntanlega einhvers konar skjal með lýsingu á daglegum störfum. 
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Þessi aðferð nýtist best ef ljósa þekkingin sem tekin er inn er sett fram á skýran máta, 

hvort sem er í sögum, handbókum eða skjölum. 

Þekkingarsköpunarferlið er flæðandi og því er í raun aldrei lokið. Mismunandi hlutar 

ferlisins vinna ávallt saman. Þegar búið er að skapa ljósa þekkingu úr leyndri er unnt að 

hefja nýtt verkferli, með því til dæmis að halda námskeið og byrja að breyta ljósu 

þekkingunni í leynda á ný (Nonaka og Nishiguchi, 2001). 

2.2.5 Hagnýtt gildi SECI-líkansins 

Þegar þekking er sköpuð og henni miðlað innan skipulagsheilda hefur leynd og ljós 

þekking stöðugt áhrif hvor á aðra í kraftmiklu ferli. Einstaklingar gegna þar lykilhlutverki, 

þar sem leynd þekking býr oftast í þeim. Vilji skipulagsheildir ná árangri er mikilvægt að 

huga að starfsmönnum þeirra (Ásta Dís Óladóttir, 2001). SECI-líkanið gagnast okkur að því 

leyti að það sýnir fram á mikilvægi þess að allir þættirnir vinni saman.  

Nonaka (1991) tók sem dæmi að félagsmótunarform sé mikilvægur hluti af ferlinu en 

ekki nægilegt eitt og sér. Segjum sem svo að fundur sé haldinn þar sem starfsmenn ræða 

saman, fá hugmyndir og miðla leyndri þekkingu sín á milli. Ef upplýsingarnar og þekkingin 

er ekki skráð á einhvers konar form er ekki hægt að deila henni til annarra deilda 

skipulagsheildarinnar. Því býr hún aðeins í huga einstaklinganna sem sóttu fundinn. Til 

þess að skrá þekkinguna er hægt að nota ytra þekkingarform, þar sem starfsmennirnir 

búa jafnvel til líkön eða sögur sem miðla þekkingunni á viðeigandi hátt. Þegar líkanið er 

tilbúið er ef til vill önnur deild að vinna með svipað umfjöllunarefni og þá er hægt að 

sameina þeirra þekkingu þessari nýju og þar höfum við samsetningarformið. Að lokum 

fær nýr starfsmaður skjölin og fær þannig leyndu þekkinguna til sín og byrjar að læra á 

starfið.  

SECI-líkanið sýnir hversu mikilvægt er að skipulagsheildir leggi áherslu á að öll formin 

starfi saman því þannig er hægt að miðla leyndu þekkingunni. Formgerðirnar fjórar eru 

lykilþáttur í velgengni þekkingarsköpunar skipulagsheilda. Ef fylgst er með virkni milli 

þáttanna fjögurra er hægt að meta hversu mikla þekkingu skipulagsheild skapar (Ásta Dís 

Óladóttir, 2001). 



 

18 

2.3 Hver á þekkinguna? 

Hugmyndir, viðskiptaáætlanir og nýtt slagorð. Allt eru þetta fyrirbæri sem verða til í 

hugum einstaklinga. Ef til vill kom nýja slagorðið eftir miklar umræður samstarfsaðila á 

tveggja tíma fundi. En hver á þá í raun og veru hugmyndina? Liebeskind (1996) nefnir 

dæmi sem útskýrir muninn á venjulegum eignum annars vegar og vitsmunalegum eignum 

(e. intellectual property) hins vegar. Auðvelt er að setja upp grindverk í kringum landsvæði 

eða öryggiskerfi inn í byggingu. Flóknara er að standa vörð um þekkingu einstaklinga. Lög 

og reglugerðir um vitsmunalegar eignir hafa þó aukist og meira eftirlit er með þessum 

þætti um allan heim (Teece, 1998). Liebeskind (1996) nefnir nokkur dæmi sem sýna 

hversu flókið ferlið getur verið. Kokkurinn sem gerði vinsælasta frauðið í bænum gæti 

neitað að hleypa nokkrum manni inn í eldhúsið og læst uppskrift sína inn í skáp. Því væri 

ekki svo erfitt fyrir hann að standa vörð um þekkingu sína og reynslu. En þegar kemur að 

samspili einstaklinga, til dæmis í hópi þar sem skipst er á hugmyndum og þekking sköpuð 

á þann hátt, er sá möguleiki alltaf fyrir hendi að einn aðili geti farið annað með þekkingu 

sína og annarra jafnvel líka. Vissulega er hægt að gera samninga og fá einkaleyfi en ferlið 

er mun flóknara þegar kemur að þekkingu heldur en þegar um ákveðna vöru er að ræða. 

Skortur á skýrum eignarétti getur gert það að verkum að erfitt er að vita fyrir víst hver eigi 

þekkinguna (Cooper, 2006; Grant, 1996). 

Segjum sem svo að skipulagsheild hafi skýra þekkingarstefnu og hæfileikaríka 

starfsmenn sem stöðugt miðla þekkingu sín á milli. Þótt allir þessir eiginleikar séu fyrir 

hendi geta skapast mikil vandamál ef traust er ekki til staðar. Ólíklegt er að þekkingin skili 

sér fullkomlega milli einstaklinga innan fyrirtækis ef þeir treysta ekki hver öðrum 

(Davenport og Prusak, 1998). Þeir sem skrá þekkingu niður verða að geta treyst ritstjórum 

og þeim sem koma efninu á framfæri til að setja það fram á réttan hátt. Þetta á einnig við 

þegar kemur að kerfum sem skjalfesta tölvupósta og fylgjast með öllum samskiptum. Þá 

getur þetta gert hlutina verri en þeir eru. Þekkingin er vissulega skráð niður en það getur 

haft svo neikvæð áhrif á starfsmenn að sköpunargleði þeirra minnki, vegna þess að þeim 

líði verr en ella (Prichard, Hull, Chumer og Willmott, 2000). 

Eins og fram hefur komið í þessum kafla er þekking mikilvægur þáttur í velgengni og 

samkeppnisforskoti skipulagsheilda. Til þess að unnt sé að fullnýta þessa auðlind er 

þekkingarstjórnun mikilvægt tæki og því er hún er umfjöllunarefni næsta kafla.  
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3 Þekkingarstjórnun 

Samkvæmt Garvey og Williamson (2002) eru öll hagkerfi þekkingarhagkerfi. Alls staðar er 

einhvers konar sérhæfð þekking sem keyrir áfram efnahag og velgengni skipulagsheilda. 

Því má segja að þekkingarstjórnun sé ekki nýtt fyrirbæri. Í þessum kafla verður fyrst fjallað 

um fræðilega nálgun þekkingarstjórnunar. Síðan verður fjallað um þekkingarstefnu og 

hvað beri að hafa í huga þegar stefna fyrirtækja er mörkuð. Í framhaldi er rætt um 

menningu og hvernig hún getur haft áhrif á umhverfið. Hún getur hvatt til 

þekkingarmiðlunar en einnig skapað umhverfi sem kemur í veg fyrir miðlun hennar. Næst 

verða aðferðir sem hægt er að nota til að miðla þekkingu kynntar og farið yfir hvað í þeim 

felst. Kenningin um virkni miðlunarleiða verður kynnt í kjölfarið og fjallað um hvaða 

miðlunarleiðir henta fyrir mismunandi gerðir þekkingar. Að lokum verður farið yfir 

hlutverk stjórnenda í þekkingarstjórnun og hvað þeir geta gert til að auðvelda miðlun og 

varðveitingu hennar. 

3.1 Fræðileg nálgun þekkingarstjórnunar 

Þróun þekkingar, miðlun hennar og lærdómur er félagslegt og flókið fyrirbæri (Garvey og 

Williamson, 2002; Hitt, 1998). Í margar aldir hafa skipulagsheildir og fjölskyldur deilt 

þekkingu sín á milli og gætt þess að hún haldist milli kynslóða. Það var hins vegar ekki fyrr 

en á tíunda áratug síðustu aldar að stjórnendur og yfirmenn fóru að tala um 

þekkingarstjórnun (Hansen, Nohria og Tierney, 1999). Þetta kom eflaust í kjölfarið á 

tæknivæðingu og aukinni áherslu á mikilvægi mannauðs og þeirrar þekkingar sem hver 

og einn kemur með inn í skipulagsheildir.  

Þó nokkuð margar mismunandi nálganir um þekkingarstjórnun eru til. Gurteen (1999) 

skilgreindi þekkingarstjórnun sem nokkurs konar viðskiptaheimspeki þar sem notuð væru 

ferli, meginreglur og tækni til að deila og miðla þekkingu svo að hægt væri að fylgja stefnu 

og markmiðum skipulagsheildar. Þekkingarstjórnun snýst því í raun og veru um nauðsyn 

þess að skilgreina, nota og deila milli manna þeirri þekkingu sem þarf til að takast á við 

nýjar áskoranir og staðsetja sig á markaði (Zehrer, 2011). Evanschitzky, Ahlert, Blaich og 

Kenning (2007) segja að eigi þekkingarmiðlun að bera árangur þurfi hún að vera leiðandi 

í breytingum á hegðun og menningu og jafnframt að þróa ný ferli, hugmyndir og stefnur.  
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Samkvæmt rannsóknum Davenport og Prusak (1998) er auðveldara að miðla þekkingu 

og stuðla að stofnanaþekkingu (e. organizational knowledge) í litlum skipulagsheildum en 

stórum. Rannsóknir þeirra sýndu að þetta gekk best ef starfsmenn voru ekki fleiri en tvö 

til þrjú hundruð. Ef þeir voru fleiri var erfitt að fylgjast með því hver vissi hvað. Bathelt, 

Malmberg og Maskell (2004) eru sammála þessu en segja að því meira sem skipulagsheild 

vex, því flóknari verði leiðirnar sem þekkingin berst og þar með sé erfiðara að vera með 

árangursríka þekkingarstjórnun. Þar sem flestar skipulagsheildir innan íslenskrar 

ferðaþjónustu eru í smærri kantinum koma þessar niðurstöður sér vel fyrir íslensku 

skipulagsheildirnar í þessari rannsókn. 

3.2 Þekkingarstefna 

Ein af mikilvægustu ákvörðunum skipulagsheildar til að stuðla að markvissri 

þekkingarmiðlun er að skapa sér skýra þekkingarstefnu sem endurspeglar starfsemi, 

markmið og samkeppnisáætlun þess (Hansen, Nohria og Tierney, 1999). Skipulagsheildir 

sem hafa nýtt sér þekkingarstjórnun til að varðveita og miðla þekkingu hafa notað til þess 

tvær ólíkar leiðir (Hansen, Nohria og Tierney, 1999); skráningarleið og samskiptastefnu. 

3.2.1 Skráningarleið 

Í skráningarleið eru tölvur og upplýsingakerfi notuð til að miðla þekkingu til starfsmanna. 

Þekking er fönguð (e. extracted) frá manneskjunni sem skapaði hana og henni miðlað 

áfram þar sem hún getur nýst öðrum. Þetta er gert með því að skrá niður ferla þegar 

verkefni er unnið og kryfja niðurstöðurnar þegar því er lokið. Þessir bútar eru svo notaðir 

þegar næsta verkefni hefst og þannig er hægt að vinna það á hagkvæman hátt. Þetta gerir 

það að verkum að hægt er að nálgast þekkingu starfsmanna, jafnvel þegar þeir eru hættir 

störfum, án þess að hafa beint samband við þá (Hansen o.fl., 1999). Þessi aðferð sparar 

fjármagn og hentar vel þeim sem vilja ná ákveðinni niðurstöðu sem byggist á fyrri reynslu, 

án þess að til nýsköpunar þurfi að koma (Jashapara, 2011). Dæmi um þetta eru 

þjónustufyrirtæki og fyrirtæki sem framleiða ákveðna vöru í miklu magni. 

3.2.2 Samskiptastefna 

Í samskiptastefnu er áhersla lögð á persónuleg samskipti einstaklinga. Þá skiptir miklu 

máli að þeir séu augliti til auglitis hver við annan og geti unnið saman að hugmyndum og 

dýpri skilningi á viðfangsefninu. Skipulagsheild fjármagnar til dæmis ferðir milli 
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starfsstöðva þar sem sérfræðingar kynna vörurnar hver fyrir öðrum í stað þess að 

fjármagna skráningu á verkferlum í tölvutækt form (Hansen o.fl. 1999). Áhersla er lögð á 

að efla tengslanet innan skipulagsheildarinnar og að þróa í gegnum samskipti og 

samræður skapandi lausnir við þeim áskorunum sem við blasa. Þessi aðferð hentar því vel 

þeim sem vilja skera sig úr með framúrskarandi og sérhæfðri vöru eða þjónustu 

(Jashapara, 2011).  

Samkvæmt rannsókn Hansen o.fl. (1999) var þekkingarstjórnun notuð í mörgum og 

mismunandi skipulagsheildum. Nefnd voru sem dæmi sjúkrahús, tölvufyrirtæki og 

ráðgjafarfyrirtæki. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þær skipulagsheildir sem nutu mestu 

velgengninnar notuðu báðar leiðir, en einbeittu sér þó sérstaklega að einni leið frekar en 

að nota þær jafnmikið. 

3.2.3 Markviss og ómarkviss þekkingarstjórnun 

Samkvæmt Schulz og Jobe (2001) kallar alþjóðlegur viðskiptaheimur nútímans sífellt á 

nýjar lausnir og fljóta og skilvirka miðlun þekkingar. Í rannsókn þeirra var fjallað um 

muninn á markvissri og ómarkvissri þekkingarstjórnun. Þar sem stjórnun var markviss 

voru ákveðnar miðlunarleiðir notaðar fyrir ákveðna gerð þekkingar og gott skipulag haft 

á því. Kóðun (e. codification) var oft notuð til þess. Dæmi um kóðun eru innri net, 

skráningarkerfi, tölvupóstar og alls konar forrit sem skrá niður upplýsingar. Aðalkosturinn 

við kóðun er sá að hún auðveldar flæði þekkingar um skipulagsheildir. Rannsóknin leiddi 

í ljós að markviss og skipulögð stjórnun á þekkingu skipulagsheilda stuðlaði að bættri 

frammistöðu þeirra.  

Ómarkviss þekkingarstjórnun fer á mis við fyrrnefnda ávinninga. Kóðun þeirra verður 

óskipulögð vegna þess að þar er skortur á skýrri stefnu og einbeitingu. Sem dæmi má 

nefna upplýsingar um viðskiptavini sem eru bæði vistaðar í skjalasafni og í rafrænu safni.  

Þetta getur valdið ringulreið. 

3.3 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning er talin skipta miklu máli þegar kemur að markvissri og áhrifaríkri 

þekkingarstjórnun. Hún mótar skipulagsheildir og hefur þess vegna svo mikil áhrif á þær. 

Hér er til dæmis um að ræða vinnuaðferðir, hegðun og gildi. Fyrrnefndir þættir stuðla 

annað hvort að miðlun þekkingar eða koma í veg fyrir hana (Janz og Prasarnphanic, 2003; 
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Alavi og Leidner, 2001; Gold, Malhotra og Segars, 2001; Slater og Narver, 1995). Schein 

(1984) segir að auðvelt sé að greina „hvers konar“ menning sé til staðar í skipulagsheild. 

Þetta sjáist til dæmis á því hvernig fólk klæðir sig, hvernig það hagar sér og hvernig skjöl 

er notast við innan skipulagsheildarinnar. Erfiðara sé hins vegar að skilja „hvers vegna“ 

menningin er eins og hún er. Til að reyna að skilja það er gott að athuga þau gildi sem 

stjórna hegðun. Góð leið til að rannsaka gildi er að taka viðtöl.  

3.3.1 Styrkleiki menningar 

Samkvæmt Schein (1984) er gott að horfa á tvo þætti til að meta hvernig menning innan 

skipulagsheildar er. Sá fyrri er stöðugleiki þess hóps sem starfar saman. Ef 

starfsmannavelta er mikil og starfsmenn þekkjast ekki vel er erfitt fyrir menningu að skila 

góðu umhverfi til þekkingarsköpunar. Hinn þátturinn er hversu lengi menn hafa starfað 

saman og hvað þeir hafa gengið í gegnum saman. Þó svo að allir í hópnum séu sterkir og 

klárir einstaklingar getur vantað upp á sameiginlega reynslu sem geri þeim kleift að deila 

sögum og þekkingu sín á milli. Þó má taka fram að ef menning á efstu stigum 

skipulagsheildar er sterk, stjórn er góð og menn hafa gengið í gegnum margt saman, getur 

skipulagsheildin lifað af starfsmannaveltu á neðri stigum (Schein, 1984). Mikilvægt er að 

hafa í huga að það gerist ekki sjálfkrafa að sameiginleg reynsla geri hóp að sterkum hópi. 

3.3.2 Þekkingartengd hegðun 

„Til þess að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem menning skipulagsheildar hefur á 

sköpun og miðlun þekkingar þarf í fyrsta lagi að skilja hvernig hún hefur áhrif á 

þekkingartengda hegðun“ skrifuðu De Long og Fahey (2000, bls. 116) og bjuggu í 

framhaldinu til ramma sem sýnir fjögur dæmi þar sem menning hefur áhrif á 

þekkingartengda hegðun. 

Í fyrsta lagi mótar menning þau viðhorf sem ráða því hvaða menning er talin skipta 

máli fyrir skipulagsheildina. Það hefur áhrif á hvaða þekkingu er lögð áhersla á að 

varðveita. Í þessu samhengi er mikilvægt að skoða undirmenningu en í stórum 

skipulagsheildum eru oft margar deildir. Hver deild er líkleg til að hafa mismunandi 

forgangsröðun um hvaða þekking skipti mestu máli. Til dæmis er fjárhagsdeildin líkleg til 

að leggja áherslu á sparnað, þar sem þekking er ljós og auðvelt er að túlka í tölum. 

Markaðsdeildin gæti hins vegar viljað undirstrika mikilvægi gæðavöru, þar sem 
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framleiðslan felur í sér leynda þekkingu. Þetta getur valdið núningi og erfiðleikum þegar 

kemur að því að ákveða hvaða þekking skiptir mestu máli. 

Í öðru lagi miðlar menning því hvernig þekking berst á milli þrepa innan stofnunar. 

Hvaða þekkingu á stofnunin sjálf og hvaða þekkingu eiga einstaklingarnir? Oft er það 

innsiglað í hegðun starfsmanna og fer eftir því hvort þeim ber að skrá niður þekkingu eða 

ekki. Traust skiptir hér máli þar sem það getur haft mikil áhrif á flæði þekkingar milli 

einstaklinga og inn í skipulagsheildina. Ef starfsmaður veit að skipulagsheildin er að ganga 

í gegnum niðurskurð og er að segja fólki upp getur verið að hann sé ólíklegri til að deila 

þekkingu sinni með öðrum. Hvatakerfi gætu komið sér vel ef breyta ætti þessum normum. 

Í þriðja lagi skapar menning félagslegt umhverfi. Hversu formlegir eru fundir? Mega 

allir tjá skoðanir sínar? Eru stjórnendur á sömu hæð, með opnar dyr, eða á efstu hæð og 

ekki hægt að ræða við þá? Er lögð áhersla á þekkingarmiðlun eða er starfsfólk almennt 

ekki hvatt til að miðla þekkingu sinni? Allt hefur þetta áhrif á samskipti fólks og þar af 

leiðandi á þekkingarmiðlun. Stjórnendur geta gert sitt besta til að gefa leiðbeiningar um 

skráningu á þekkingu starfsmanna en ef það er ekki hluti af menningunni er ólíklegt að 

þær aðgerðir skili árangri. Hér skiptir einnig máli hversu auðvelt er að nálgast yfirmenn. 

Menning með norm sem koma í veg fyrir bein samskipti milli valdastiga skapar umhverfi 

sem hindrar markvissa miðlun þekkingar 

Í fjórða lagi skapar menningin umhverfið sem nýjar hugmyndir og ný þekking koma inn 

í. Þekking verður verðmæt þegar henni er miðlað rétt og hún kemst í notkun. Ef 

starfsmaður kemur með nýja hugmynd sem er ef til vill áhættusöm, hvernig er tekið á 

móti henni? Er hún skotin niður strax? Er rökrætt um hvort hún sé slæm eða góð? Allt fer 

þetta eftir því hvernig menning er til staðar. Forstöðumaður fyrirtækisins Intel taldi 

rökræður og samræður einmitt vera hornstein velgengni sinnar. Fyrirtæki með menningu 

þar sem ný þekking þrífst best eiga það sameiginlegt að hafa norm um að taka þátt í því á 

mörgum sviðum fyrirtækisins að safna saman upplýsingum um ytra umhverfið. Hæfir 

starfsmenn fara á vettvang, sjá áskoranir og eru hæfir til þess að finna leiðir til að takast 

á við þær. Skipulagsheildir mega ekki vera hræddar við að prófa nýjar leiðir og viðurkenna 

að núverandi leið sé ef til vill ekki sú besta. Þetta getur reynst sérlega erfitt fyrir 

stjórnendur en æskilegt er að þeir láti ekki tilfinningar standa í vegi fyrir því sem best er 

fyrir skipulagsheildina. 
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3.3.3 Stig menningar 

Til þess að skilja þessi margslungnu stig menningar er gott að líta á töflu Schein (1992) um 

þrjú stig fyrirtækjamenningar en hún gagnast vel við greiningu menningar innan 

skipulagsheilda.  

 

Mynd 1: Þrjú stig fyrirtækjamenningar 

(Schein, 1992) 

3.3.3.1 Sýnileg tákn (e. artifacts)  

Nýr starfsmaður kemur inn á vinnustað. Hann hefur ef til vill fengið handbók um stefnu 

skipulagsheildarinnar og les hana áður en hann mætir. Þegar hann er kominn og fær sér 

kaffibolla með nýju samstarfsfélögunum tekur hann eftir því hvernig þeir klæða sig og 

hvernig þeir tjá sig. Hann sér auglýsingu um grillveislu sem haldin verður í næstu viku og 

ýmsar tilkynningar eru á veggjum vinnustaðarins. Allt eru þetta sýnileg tákn og lýsa, eins 

og nafnið gefur til kynna, því sem sést og heyrist og þeirri tilfinningu sem einstaklingur 

fær við að koma inn á vinnustaðinn. Allt skiptir þetta máli og öllu þessu er auðvelt að taka 

eftir. 
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3.3.3.2 Yfirlýst gildi (e. espoused values) 

Yfirlýst gildi felast meðal annars í stefnu, slagorðum, markmiðum og yfirlýsingum sem 

skipulagsheildin sendir frá sér. Þar eru settar fram lýsingar á því hvert hún stefnir og 

hvernig starfsmönnum ber að haga sér. Starfsmenn þurfa að vera meðvitaðir um þessa 

þætti þótt þeir séu ekki endilega sjáanlegir þegar horft er yfir skipulagsheildina. Þegar 

gildin eru skoðuð þarf að hafa í huga að ekki er víst að þau séu samhæfð undirliggjandi 

þáttum. Hugsanlega er stefnan einfaldlega framtíðarsýn sem stefnt er að en ekki mikið 

gert til að ná henni. Eina leiðin til að komast að því hvort gildin séu í raun djúpt í viðjum 

menningar fyrirtækis er að skoða dýpsta lag hennar. 

3.3.3.3 Undirliggjandi þættir (e. basic underlying assumptions) 

Hér er um að ræða gildi sem eru svo rótgróin hjá einstaklingi eða skipulagsheild að ekki 

er hægt að hugsa sér að gera eitthvað á annan máta en venjan er. Þessir þættir geta annað 

hvort styrkt skipulagsheild og sameinað hana eða skapað alvarleg vandamál. Schein tók 

dæmi um starfsmann sem hafði þann undirliggjandi þátt að vera sveigjanlegur, vinna 

heima og ná að afkasta miklu á þann hátt. Ef yfirmenn og samstarfsmenn hugsa á sama 

hátt og deila þessum þáttum styrkist menningin og hægt er að skapa afslappað umhverfi 

þar sem starfsmenn hafa frelsi til að skapa og miðla þekkingu á þann máta sem þeir kjósa. 

Ef yfirmaður er hins vegar vanur því að starfsfólk vinni alltaf á staðnum, gæti hann litið á 

það sem leti að vilja vinna heima og ef til vill tekið starfsmanninn á teppið fyrir þessa 

hegðun, sem er honum þó svo eðlileg.  

Til þess að geta lagt réttmætt mat á yfirlýst gildi og sýnileg tákn er nauðsynlegt að hafa 

djúpstæðan skilning á undirliggjandi þáttum. Mikilvægt er að skilja hvernig starfsmenn 

haga sér í raun og veru og hver náttúruleg viðbrögð þeirra við aðstæðum eru. Þá er hægt 

að átta sig á því hvort stefna, slagorð, markmið og orðræða, sem þeir setja sér, sé raunhæf 

eða bara eitthvað sem lætur skipulagsheildina líta vel út. Ef þekkingarstjórnun á að verða 

árangursrík þarf kjarngóða undirstöðu meginreglna og gilda í hópum innan heildarinnar 

(Essers og Schreinemakers, 1997). 

3.4 Aðferðir til að miðla þekkingu 

„Vel heppnuð föngun og miðlun sérfræðiþekkingar veltur á hæfni til að varpa ljósi á 

þekkinguna og koma henni á framfæri á þann hátt að aðrir eigi auðvelt með að skoða 

hana“ (Leake, Maguitman, Reichherzer, Cañas, Carvalho, Arguedas, Brenes og Eskridge, 
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2003, bls. 1). Þó svo að fræðin hafi fjallað um mikilvægi þess að þekkingu sé miðlað milli 

skipulagsheilda og einstaklinga hefur lítið verið skrifað um það hvernig eigi að velja réttar 

miðlunarleiðir og gott fyrirkomulag til að ná sem bestum niðurstöðum (Jasimuddin, 

Connell og Klein, 2014). Fræðimenn hafa þó þróað nokkrar aðferðir til að skrá og miðla 

þekkingu og verður fjallað um nokkrar þeirra hér á eftir.  

3.4.1 Viðtöl við sérfræðinga 

Stöðluð viðtöl eru algeng leið til að skrá niður þekkingu starfsmanna sem eru að hætta. 

Einnig eru starfslokaviðtöl tekin þegar starfsmenn eru að fara á eftirlaun. Miklar kröfur 

eru hér gerðar til spyrjanda um að þekkja viðfangsefnið vel og hafa góða viðtalstækni 

(Dalkir, 2011). 

3.4.2 Hugarkort 

Hugarkort (e. cognitive map) er ákveðin leið sem menn geta notað til að reyna að breyta 

leyndri þekkingu sinni í kerfisbundna, ljósa þekkingu. Þá útskýra þeir hugmyndir úr sínu 

flókna umhverfi með því að teikna upp leiðir svo að aðrir fái betri innsýn í hugarheim 

þeirra. Hægt er að teikna kortin á blað, setja þau upp á stórum fleti eins og veggtöflum 

eða nota þar til gerð tölvuforrit (Dalkir, 2011). Hugarkort eru byggð á hugtakakortum sem 

fjallað er um í grein Leake, o.fl. (2003). Kortin eru aðlaðandi vegna einfaldleikans sem í 

þeim býr og þau eru notuð jafnt hjá leikskólabörnum sem geimvísindamönnum. 

Einstaklingar sem búa yfir sértækri þekkingu og eru sérfræðingar á sínu sviði geta 

auðveldlega tekið þátt í gerð kortanna og komið flóknum hugmyndum sínum á framfæri 

á auðskiljanlegan hátt. Í grein Leake o.fl. (2003) er lýsing á nákvæmu og flóknu tölvukerfi 

sem auðveldar talsvert gerð hugtakakorta og myndi líklegast nýtast vel við skrásetningu 

þekkingar. 

3.4.3 Ákvörðunartré 

Algeng leið til að kóða (e. codify) leynda þekkingu er að nota ákvörðunartré. Þau eru oft í 

formi flæðirits sem sýnir mismunandi útkomu ólíkra ákvarðana (Dalkir, 2011). Nota má 

ákvörðunartrén til að ferla ákvarðanir sem þarf að taka og gera vinnuna þannig skilvirkari. 

Þetta gæti til dæmis komið sér vel þegar skipuleggja ætti nýtt verkefni. Þá væri hægt að 

skrásetja verkþætti sem ætti að fylgja og taka fram í hvaða röð best væri að vinna hvert 

atriði. 



 

27 

3.4.4 Rafrænt nám 

Önnur leið til að miðla þekkingu er að notast við alla þá tækni sem til er í dag með 

Internetinu. Dalkir (2011) tók dæmi um starfsmenn alþjóðlegu geimferðastöðvarinnar 

NASA. Vitað var að um 60% starfsmanna færu fljótlega á eftirlaun. Þess vegna var ákveðið 

að reyna að koma í veg fyrir að mikilvæg þekking þeirra tapaðist. Skipulagt var námskeið 

þar sem þeir sem voru að hætta gerðust mentorar og sáu um kennslu og umsjón. 

Rafrænar aðferðir voru notaðar og þekkingu og kunnáttu var miðlað til nýrra starfsmanna. 

Notuð var blanda af tölvupóstum, umræðum og vinnustofum í beinni.  

3.4.5 Lærdómssögur 

Roth og Kleiner (1998) fjalla um það hvernig hægt sé að nota lærdómssögur til að miðla 

þekkingu. Aðaltilgangur þeirra er að mynda íhugul samtöl (e. reflective conversations). 

Þegar lærdómssaga er búin til ber að hafa þrjár reglur í huga. Í fyrsta lagi þarf hún að vera 

trú gögnunum. Gögnin sem notuð eru og þær grunnupplýsingar sem þar má finna þurfa 

að vera sannar svo að sagan sé marktæk. Í öðru lagi þarf lærdómssagan að vera trú sjálfri 

sögunni með því vera áhugaverð og grípa lesanda. Í þriðja lagi þarf hún að vera trú 

lesandanum. Hún þarf að geta hjálpað honum að skilja söguna og árangurinn og notfæra 

sér þekkinguna. Venjulega er hún sett upp í tveimur dálkum. Öðrum megin er sagan sjálf 

og hinum megin eru athugasemdir sem meta hvað átti sér stað. Lesendum gefst svo færi 

á að túlka sjálfir hvað gerðist og ræða um það opinskátt í litlum hópum. 

Eins og sjá má eru margar mögulegar leiðir til að miðla þekkingu og koma upplýsingum 

á framfæri. Hins vegar getur reynst erfitt að vita hvaða leið á að nota í hverju tilviki. Til 

þess þarf að skoða hvers eðlis þekkingin er og ákveða í framhaldi réttar leiðir til að miðla 

henni. 

3.5 Virkni miðlunarleiða 

Aðferðir sem notaðar eru til að koma upplýsingum og þekkingu frá einum starfsmanni til 

annars eru margbreytilegar. Sem dæmi má nefna fundi, tölvupósta og símtöl. Daft, Lengel 

og Trevino (1987) héldu því fram að miðlunarleiðir væru misjafnlega góðar til að auðvelda 

skilning og leysa úr tvíræðni. Í grein þeirra kom fram kenning um virkni miðlunarleiða (e. 

media richness) sem gengur út á að finna hvernig best sé að meta hvaða miðlunarleið 

henti best fyrir hverja gerð þekkingar fyrir sig. Samkvæmt þeim eru fjórir mælikvarðar 
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sem sýna fram á virkni miðlunarleiða. Þeir eru endurgjöf (e. feedback), viðbrögð (e. 

multiple cues), tjáningarkerfi (e. language variety) og persónulegur hvati (e. personal 

focus). 

Endurgjöf: Mikilvægt er að hafa möguleika á að fá endurgjöf við þeim upplýsingum 

sem komið er á framfæri. Því fyrr sem endurgjöf er veitt, þeim mun fyrr er hægt að leysa 

vandamál og því skilvirkari er miðlunarleiðin.  

Viðbrögð: Hvers konar viðbrögð er hægt að fá með miðluninni? Öllum samskiptum 

fylgja bendingar sem gefa dýpri skilning á því sem sagt er. Dæmi um það er augnaráð, 

orðalag og ýmiss konar merki. Því meira af þessu sem miðlunarleiðin getur sýnt, þeim 

mun betur gengur að koma upplýsingum til skila.  

Tjáningarkerfi: Hvernig er upplýsingum komið á framfæri? Hægt er að nota tölur til að 

sýna fram á söluaukningu en ef útskýra á vinnuferla getur verið betra að nota tungumál 

og sögur. 

Persónuleg skerpa: Skilaboðum og þekkingu er komið betur áleiðis ef manneskjan 

hefur áhuga á því að koma henni frá sér. Hér skiptir hvatning og menning miklu máli.  

Hægt er að nota þessa kenningu sem tól til að finna út hvernig best sé að koma 

þekkingu til skila. Því leyndari sem hún er þeim mun virkari þurfa miðlunarleiðirnar að 

vera. Tökum sem dæmi nokkrar samskiptaleiðir sem hægt væri að nota innan 

skipulagsheildar. Rannsókn Kiesler, Siegel og McGuire (1984) sýndi að það tók 

einstaklinga sem voru augliti til auglitis mun styttri tíma að ná samkomulagi heldur en 

aðra sem áttu í skrifuðum tölvusamskiptum. Niðurstaðan gaf til kynna að þetta væru 

meira en bara tæknilegir örðugleikar og gæti verið vegna þess að minni ákafi myndaðist í 

tölvuumræðunum. Einnig getur það hafa verið vegna skorts á augnsambandi, blæbrigðum 

í rödd og fleiri atriðum sem ekki er hægt að tjá í rituðu máli. Því má sjá að samskipti manna 

sem eru augliti til auglitis hver við annan eru virk miðlunarleið. Símasamskipti fylgja fast 

á eftir, því að þar heyrist röddin og hægt er að lesa í hana. Endurgjöf fæst líka samstundis 

þótt hún sé ekki jafn rík og þegar manneskjurnar eru báðar á sama stað (Daft o.fl, 1987). 

3.6 Stjórnendur 

Samkvæmt Schein (1992) var það á skrifstofu stjórnenda sem þau gildi urðu til er 

starfsmenn voru hvattir til að vinna eftir og takast á við verkefni út frá. Nú á dögum er 
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þetta líklegast ekki svo einfalt. Fundir eru haldnir þar sem fleiri en stjórnendur fá að leggja 

orð í belg. Hins vegar gegna stjórnendur mikilvægu hlutverki í skipulagsheildum og hafa 

mikil áhrif á stefnumótun og almenna starfsemi. Fyrir stjórnendur er því mikilvægt að 

skoða öll þrjú stig menningar innan skipulagsheilda áður en ákvarðanir eru teknar. 

Sérstaklega er mikilvægt að skoða vel dýpstu stigin og velta fyrir sér hvernig best sé að 

takast á við þann kvíða sem oft fylgir breytingum (Schein, 1992). 

Samkvæmt Porter (1990) gera margir stjórnendur þau mistök að leitast eftir jafnvægi 

og einbeita sér of mikið að því að minnka áhættu, með fjárhagslega velgengni að 

markmiði. Porter vill hins vegar meina að samfélag okkar biðji um leiðtoga sem trúa á 

breytingar og eru ekki hræddir við að fara út fyrir þægindarammann til að ná þeim. 

Leiðtogar sem átta sig á nauðsyn áskorana og pressu eru því mikils metnir. Samkvæmt 

Porter ætti markmið fyrirtækja að miða að því að ná alþjóðlegu forskoti en ekki bara að 

lifa af í umhverfi sínu. 

Í framangreindri umfjöllun um virkni miðlunarleiða gegna stjórnendur lykilhlutverki. 

Það er þeirra hlutverk að skoða og átta sig á því hvers konar þekkingu þarf að miðla. Þegar 

það er komið á hreint þarf að velja þá miðlunarleið sem best hentar til að koma 

þekkingunni áleiðis. Sé hún leynd og flókin þarf virka miðlunarleið. Þá er stundum ekki 

nóg að vera aðeins í samskiptum með tölvupósti heldur þarf meira til. Sé þekkingin ljós 

þarf að taka ákvörðun um hvort henni þurfi að miðla augliti til auglitis. Það getur verið 

óþarfa kostnaður að eyða fjármagni í ferðalög eða fundi ef þekkingin er ekki þess eðlis að 

svo virka miðlunarleið þurfi til (Daft o.fl., 1987). Þetta eru ákvarðanir sem stjórnendur 

þurfa oft að taka og því myndi það hjálpa ef þeir væru meðvitaðir um virkni mismunandi 

miðlunarleiða og áttuðu sig á því um hvers konar þekkingu væri að ræða í hverju tilviki. 

Oft líta stjórnendur og starfsmenn skipulagsheilda svo á að þekkingarskráning sé hluti 

af menningunni og að nægilegt efni sé til en starfsmenn notfæri sér hins vegar ekki 

þennan gagnagrunn. Það getur þó stafað af því að svo mikið sé til af upplýsingum að erfitt 

sé að finna það sem menn leita að í raun og veru (Dalkir, 2011). Einnig er oft ákveðin 

rútína í því sem skipulagsheildir gera til að skapa þekkingu. Því getur verið erfitt fyrir þær 

að skoða hvað er gert innan þeirra og hvernig, því aðeins eru til gögn um brot af því sem 

fer fram í raun og veru (Teece, 1998). 
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Eins og fram hefur komið í þessum kafla skiptir þekkingarstjórnun miklu máli fyrir 

starfsemi og velgengni skipulagsheilda. Þetta á ekki hvað síst við um atvinnugrein eins og 

ferðaþjónustu sem hefur þróast ört hér á landi og þrífst í ófyrirsjáanlegu umhverfi. Þar 

myndast því á hverjum degi ný tækifæri til þess að læra. Þróun ferðaþjónustu og 

þekkingarstjórnun innan hennar er einmitt umfjöllunarefni næsta kafla. 



 

31 

4 Ferðaþjónusta 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru yfir sögu ferðaþjónustu á Íslandi. Farið verður yfir 

það hvernig hún varð að einni stærstu atvinnugrein landsins. Í framhaldinu verður fjallað 

um þekkingarstjórnun innan ferðaþjónustu og hversu mikilvæg hún er til að tryggja 

fyrirtækjum og stofnunum innan greinarinnar samkeppnisforskot. Næst verður rætt um 

þær hindranir sem koma upp við þekkingarmiðlun í ferðaþjónustu og reynt að finna 

hvernig best sé að miðla þekkingu þrátt fyrir þær. Að lokum verður fjallað um klasa og 

hvernig þeir geta haft jákvæð áhrif á þekkingarmiðlun. 

4.1 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Innferðamennska (e. inbond tourism), þ.e. ferðir íbúa annarra landa sem koma hingað til 

skemmri dvalar en tólf mánaða, hefur aukist nokkuð stöðugt frá árinu 1970. Vöxturinn 

jókst þó nokkuð í kringum árið 1990. Mesta aukningin varð hins vegar árið 2010 (Gil-Ana 

og Hujibens, 2018). Heildarfjöldi ferðamanna sýnir þetta vel. Árið 2011 var hann 566 þús. 

en stökk upp í 2.343 þús. þegar mest var, árið 2018 (Ferðamálastofa, 2020). Margir þættir 

höfðu sitt að segja í þessu viðamikla stökki en erfitt er að mæla hversu mikil áhrif hver 

þáttur hafði. Hér verður gerð grein fyrir nokkrum þeirra.  

Umfjöllun um Ísland varð umfangsmeiri á heimsvísu. Flestir muna eftir því þegar 

sjónvarpsþættirnir Game of Thrones voru myndaðir hér á landi og kvikmyndir eins og The 

Secret Life of Walter Mitty voru teknar upp. Fyrirtæki fóru jafnvel í dagsferðir til að skoða 

svæðin sem komu fram í sjónvarpsefninu. Kreppan árið 2008 hafði einnig mikil áhrif á 

landið og að sjálfsögðu heiminn allan. Um það bil 85% af bankastarfsemi hrundi og gildi 

íslensku krónunnar gjörféll (Þórólfur Matthíasson, 2008). Í Evrópu olli kreppan því að 

ferðamönnum fækkaði og ferðaþjónustan lenti í erfiðleikum (Ispas, 2010). Á Íslandi varð 

ferðamennskan hins vegar að einni af undirstöðum íslensks efnahagslífs í stað þess að 

verða kreppunni að bráð (Gunnar Þór Jóhannesson og Edward H. Hujibens, 2010). Fjölgun 

ferðamanna hafði djúpstæð áhrif á atvinnulíf hér á landi. Miklar tekjur urðu til fyrir bæði 

fyrirtæki og hið opinbera, krónan styrktist og mörg störf sköpuðust (Ásta Dís Óladóttir og 

Gylfi Magnússon, 2019).  
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Mörgum til undrunar átti gos Eyjafjallajökuls, árið 2010, mikinn þátt í að koma Íslandi 

á kortið. Mikil truflun varð á flugumferð í allt að viku á flugvöllum um allan heim, alveg frá 

London til Ástralíu (Budd, Griggs, Howarth og Ison, 2011). Ísland var á allra vörum og 

fréttastöðvar út um allan heim kepptust við að bera fram nafnið á jöklinum góða.  

En hvers konar skipulagsheildir flokkast undir ferðaþjónustu? Erfitt er að svara því þar 

sem svo margar koma til greina. Þetta eru allt frá augljósum skipulagsheildum eins og 

upplýsingamiðstöðvum, markaðsstofum og söfnum upp í frumkvöðla- og tæknifyrirtæki 

og matvöruverslanir. Því má segja að „vörurnar“ sem ferðaþjónustan framleiðir séu mjög 

fjölbreyttar og finnist víða þegar vel er að gáð (Scott og Ding, 2008).  

4.2 Þekkingarstjórnun í ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta á Íslandi og um allan heim er viðkvæm atvinnugrein. Heimsfaraldrar, 

hryðjuverkaárásir og efnahagshrun eru bara nokkrir af mörgum áhættuþáttum sem geta 

umturnað ferðaþjónustunni (Baxter og Bowen, 2004). Gott dæmi um þetta er Covid-19 

veiran sem heimurinn berst við um þessar mundir. Í síbreytilegu umhverfi sem þessu er 

mikilvægt að skipulagsheildir geti lagað sig að nýjum aðstæðum og uppgötvað leiðir til að 

halda starfseminni gangandi. Miðlun þekkingar og lærdómur skipulagsheilda er lykillinn 

að velgengni innan ferðaþjónustu (Hjalager, 2002). Því má segja að þekking sé ómissandi 

fyrir ferðaþjónustuna.  

4.2.1 Fjölgun rannsókna 

Rannsóknir á þekkingarstjórnun í ferðaþjónustu eru enn á byrjunarstigi (Shaw og 

Williams, 2009). Þó segir Xiao (2006) að rannsóknir sýni fram á að vöxtur eigi sér stað í 

þekkingu í formi bóka, greina, rannsókna og ráðstefna á sviði ferðaþjónustu. Á síðustu 

árum hafa rannsóknir bæst við samhliða fjölgun ferðamanna en McKercher (2018) 

gagnrýnir þær greinar sem verið er að skrifa. Þó svo að rannsóknum og greinaskrifum 

fjölgi spyr hann sig hvort niðurstöðurnar séu marktækar. Margir sem rannsaki 

ferðaþjónustu séu með mun minni reynslu en áður var og einbeiti sér að því að skrifa sem 

flestar greinar á sem stystum tíma í stað þess að einbeita sér að gæðum. Hér verður gerð 

grein fyrir nokkrum rannsóknum þar sem skoðuð er þekkingarstjórnun á sviði 

ferðaþjónustu. 
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4.2.2 Mikilvægi þekkingar í ferðaþjónustu 

Pizam (2007) segir frá ráðstefnu sem hann fór á, um skipulagsheildir í svokölluðum 

þekkingariðnaði (e. Knowledge based industry). Þar tók hann eftir því að ekkert var minnst 

á ferðaþjónustu í þessu samhengi. Því ákvað hann að rannsaka hvort ferðaþjónusta ætti 

ekki heima í þessum fræðaheimi. Niðurstöður hans leiddu í ljós að án nokkurs vafa væru 

ferðaþjónustufyrirtæki hluti af þekkingariðnaðinum. Cooper (2018) hélt því fram að til að 

þekkingarstjórnun innan ferðaþjónustunnar yrði markviss þyrfti að líta á hana sem 

nauðsynlega auðlind. Mikilvægt væri að hafa í huga hvernig þekkingunni væri miðlað og í 

þessari tilteknu þjónustugrein væri því best háttað með samskiptum og lærdómi í 

teymum. Tækni skipti hins vegar einnig miklu máli í ferlinu. 

Rannsókn Yang og Wan (2004) byggðist á eigindlegum viðtölum við starfsfólk á 

hótelum. Niðurstöður sýndu að allir stjórnendur gerðu sér grein fyrir mikilvægi 

þekkingarstjórnunar en slíkt umhverfi var aftur á móti ekki til staðar fyrir starfsmenn. Ekki 

var verið að stuðla að menningu þar sem þekkingarmiðlun og sköpun væri til staðar. Shaw 

og Williams (2009) settu fram þá athugasemd að rannsóknin sýndi vel hve lítið væri lagt í 

að varðveita þekkingu í starfsemi vegna þess hve velta framlínustarfsfólks væri mikil.  

4.2.3 Mikilvægi miðlunar 

Gamble, Chalder og Stone (2001) skoðuðu mikilvægi þess að skipulagsheildir þekki 

viðskiptavini sína og komust að þeirri niðurstöðu að þau væru oft treg til að deila þekkingu 

sinni á hegðun viðskiptavina. Pyo (2005) færði hins vegar sterk rök fyrir því að nauðsynlegt 

væri að deila þekkingunni með öðrum og frjóvga þannig þekkingargrunn 

atvinnugreinarinnar í heild sinni. Hann lagði einnig áherslu á að hver áfangastaður hefði 

sín sérkenni og því þyrfti að kortleggja þá þekkingu sem skapaðist á hverjum stað og átta 

sig á muninum á þeim. Stamboulis og Skayannis (2003) komust að þeirri niðurstöðu að 

aðilum í ferðaþjónustu hefði ekki tekist nógu vel að notfæra sér þekkingarstjórnun. 

Prichard o.fl. (2000) fjalla um mikilvægi þjónustustarfa í efnahag nútímans. 

Leiðsögumenn eru gott dæmi, þar sem persónuleiki þeirra og framkoma er „varan“ sem 

verið er að framleiða. Skapferli þeirra mótar upplifun ferðamanna og þeir læra með 

tímanum hvernig best sé að vinna og hvað sé sniðugast að segja og gera.  
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4.3 Hindranir við miðlun 

Hjalager (2002) fjallar um það hvers vegna erfitt getur reynst að skrá niður og varðveita 

þekkingu í ferðaþjónustufyrirtækjum. Í fyrsta lagi er meirihluti starfsmanna ekki með 

mikla menntun og menn fá oftar en ekki litla sem enga þjálfun fyrir starf sitt. Menntun á 

sviðinu er ekki mikil þó svo að hér á landi hafi hún aukist talsvert síðustu árin í takt við 

vaxandi fjölda ferðamanna. Í öðru lagi er almennt mikil velta innan greinarinnar. Launin 

eru yfirleitt ekki há og þar sem ferðaþjónustan er árstíðabundin eru oft ráðnir inn 

sumarstarfsmenn sem fara þegar sumrinu lýkur. Þriðja og síðasta ástæðan sem hún nefnir 

er sú að starfsmenn stefna sjaldan að starfsframa innan ferðaþjónustunnar. Það kemur 

þó fyrir, sérstaklega innan virtra skipulagsheilda sem vinna að markaðsstarfsemi, en er 

mun sjaldgæfara í þeim störfum sem algengust eru innan ferðaþjónustunnar. Dæmi um 

það er starfsfólk í móttöku á hótelum og leiðsögumenn. Oft eru þetta einstaklingar sem 

koma úr öðrum starfsstéttum í leit að lífsstílsbreytingu og langar að vinna við óhefðbundin 

störf (Hjalager, 2002).  

Scott og Ding (2008) töluðu um fjórar helstu hindranir þekkingarmiðlunar í 

ferðaþjónustu. Fyrsta hindrunin er sú að rannsóknir alls staðar að úr heiminum sýna fram 

á að fyrirtæki í ferðaþjónustu eru lítil, með fáa starfsmenn. Þetta gerir það að verkum að 

ekki er mikill tími og fjármagn til staðar og það gerir þekkingarsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi flóknari.  

Önnur hindrunin er fólgin í því hversu margt getur flokkast undir ferðaþjónustu því 

þjónustan er á svo mörgum sviðum efnahagslífsins. Þetta getur flækt þekkingamiðlun milli 

skipulagsheilda. Einnig eru oft gerðar litlar kröfur til starfsmanna sem vilja vinna við 

ferðaþjónustu og auðvelt er að herma eftir vöru sem samkeppnisaðilar bjóða upp á. 

Þriðja hindrunin tengist þeirri fyrstu sem Hjalager (2002) nefndi hér að ofan; þ.e. hve 

þjálfun og kunnátta starfsmanna er lítil. Þannig er skilningur á þörf þekkingar lítill og ekki 

er heldur vitað nákvæmlega hvernig og hvar væri hægt að notfæra sér hana.  

Í fjórða og síðasta lagi vantar yfirleitt fjármagn fyrir rannsóknir á ferðamannasvæðum. 

Á Íslandi eiga þessar hindranir einkar vel við (Baum, Kralj, Robinson og Solnet, 2016). 
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4.4 Þekkingarmiðlun í ferðaþjónustu 

Þar sem svo erfitt getur reynst að miðla þekkingu innan skipulagsheilda í ferðaþjónustu, 

getur verið gott að horfa á stóru myndina og horfa út fyrir skipulagsheildirnar sjálfar. Þær 

geta dýpkað þekkingu sína með því að mynda sterk tengslanet og vinna saman að miðlun 

þekkingar (Baggio, Scott og Cooper, 2010). Til þess að skilja hvernig það má gera er gott 

að líta á kenningu Hjalager (2002). Þar er fjallað um fjögur kerfi sem geta stuðlað að 

myndun tengslanets í ferðaþjónustu, þar sem þekkingarsköpun og miðlun fer oft fram. 

4.4.1 Iðnkerfi (e. trade system) 

Í flestum löndum eru stéttarfélög, verkalýðsfélög og atvinnugreinasamtök uppistaðan í 

iðnkerfum. Niðurstöður rannsókna sem tengjast ferðaþjónustu eru oft fjármagnaðar og 

skipulagðar af þessum stofnunum og þar eru búnar til áherslur sem mælt er með að 

ferðaþjónustufyrirtæki fari eftir. Gott dæmi um þetta er sú umhverfisvakning sem hefur 

átt sér stað á síðustu árum. Frá henni spruttu ýmis samtök eins og Vakinn, þar sem 

umhverfiseftirlit er haft með hverri stofnun. Þarna þurfa skipulagsheildir að skapa nýja 

þekkingu og búa sér til nýja starfshætti vegna umhverfisverndar.  

4.4.2 Tæknikerfi (e. technological system) 

Ekki er öll þekking í ferðaþjónustu leynd. Notkun tæknikerfa hefur aukist mjög 

(Evangelista, 1999) og nýtist hún vel til að skrásetja ljósa þekkingu og skipuleggja alls 

konar starfsemi. Dæmi um þetta er kerfið Bókun sem notað er til að halda góðu samstarfi 

milli ferðaþjónustufyrirtækja. Annað dæmi um þetta eru tímastjórnunarforrit og alls kyns 

verkefnastjórnunarforrit fyrir stjórnendur.  

4.4.3 Innviðakerfi (e. infrastructural system) 

Á Íslandi er þetta líklega viðamesta kerfið. Í skýrslu Ferðamálastofu um erlenda 

ferðamenn á Íslandi kemur fram að um níu af hverjum tíu ákváðu að koma til landsins 

vegna náttúrunnar (Oddný Þóra Óladóttir, 2019). Náttúruna er að miklu leyti hægt að 

skoða án kostnaðar. Hins vegar þarf að byggja þar innviði og rannsaka hvernig best sé að 

gera það. Þannig skapast þekking og henni er miðlað áfram, oft í gegnum opinber kerfi 

ríkisins sem sjá um byggingar á innviðum og rannsóknir sem því fylgja. 
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4.4.4 Reglugerðarkerfi (e. regulation system) 

Reglur og lög gefa skýrar leiðbeiningar um hvernig eigi að haga sér. Á Íslandi á þetta 

sérstaklega vel við þar sem náttúran er helsta aðdráttaraflið. Margar og flóknar 

reglugerðir eru til um viðbrögð við hugsanlegu eldgosi, margir áfangastaðir eru með skilti 

um hvar megi fara og hvar ekki og þannig mætti lengi telja. Dæmi um þetta er að ef nýjar 

reglur koma fram um eldvarnir eða heilbrigðiskröfur, þurfa fyrirtæki líklega að endurnýja 

vissar stefnur og ákveðna þætti í starfseminni. 

Eins og sjá má er þekkingu ekki aðeins miðlað á milli ferðaþjónustufyrirtækja, heldur 

hafa utanaðkomandi þættir einnig áhrif á miðlunina. Þetta samspil væri hægt að styrkja 

ennþá frekar með því að koma á fót klösum. 

4.5 Klasar 

Kim og Shim (2018, bls. 1) skilgreindu klasa sem „hóp skipulagsheilda úr ákveðnum iðnaði 

sem vinnur saman í nálægð sem leiðir af sér hagkvæma samvinnu og samlegð (e. 

synergy)“. Til þess að klösum gangi vel skiptir félagsleg virkni starfsmanna miklu máli. 

Virknin auðveldar fyrirtækjunum að ná samkeppnisforskoti og hjálpar sérstaklega 

ferðaþjónustufyrirtækjum að ryðja burt þeim hindrunum sem í vegi eru (Kim og Shim, 

2018). Bathelt, Malmberg og Maskell (2004) segja að skipulagsheildir verði að framleiða 

svipaða vöru og vera í samkeppni hver við aðra til að geta verið saman í klasa. Scott og 

Ding (2008) færa hins vegar rök fyrir því að í klösum séu einstaklingar líklegri til að hópast 

saman óskipulega í stað þess að miðla leyndri þekkingu markvisst og á skipulagðan hátt.  

Suð (e. buzz) er fyrirbæri sem myndast sérstaklega vel í klösum. Með suði er átt við 

upplýsingar sem berast milli starfsmanna og einnig uppfærslur á fyrrnefndum 

upplýsingum. Einstaklingur getur óvænt lært eitthvað nýtt eða viljandi spurt spurninga í 

þeim tilgangi að læra og þetta getur átt sér stað á skipulögðum fundum eða óskipulega, 

eins og til dæmis í spjalli á kaffistofunni. Því sterkara sem traust og menning er innan 

fyrirtækis, því virkara og nytsamlegra er suðið (Bathelt o.fl., 2004). Ef fyrirtæki innan 

klasans eru á sama stað verður auðveldara að miðla þekkingu á skiljanlegan og 

nytsamlegan máta og líklegra er að einhvers konar suð eigi sér stað. Dæmi um þetta á 

Íslandi er Íslenski sjávarklasinn úti á Granda sem hlotið hefur alþjóðlega athygli og er 

notaður sem fyrirmynd að systurklasa í Bandaríkjunum (Íslenski sjávarklasinn, e.d.). 
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Á mörgum af þeim svæðum sem njóta mikillar velgengni Evrópu og Bandaríkjanna, til 

dæmis í Kísildal, hafa ríkisstjórnir það á stefnuskrá sinni að hvetja til samkeppni. Þetta 

gerir það að verkum að fyrirtækin treysta hvert á annað til að halda sér á tánum og hvetja 

til virkrar samkeppni og nýsköpunar (Garvey og Williamson, 2002). Kísildalurinn er 

líklegast eitt af frægustu dæmum um klasa og Engel (2015) lýsti því hvernig hann náði 

árangri þar á sviði frumkvöðlastarfs. 

Íslenski ferðaklasinn var stofnaður 12. mars 2015. Á vefsíðu klasans stendur 

eftirfarandi lýsing á starfseminni: „Hlutverk félagsins er að efla samkeppnishæfni og auka 

verðmætasköpun íslenskrar ferðaþjónustu.“ (Íslenski ferðaklasinn, e.d.). Nokkur af 

fyrirtækjunum sem fjallað verður um hér á eftir eru í ferðaklasanum. 
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5 Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Færð verða rök fyrir því hvers 

vegna eigindleg rannsókn varð fyrir valinu og í stuttu máli gerð grein fyrir hvað það felur 

í sér. Síðan verður greint frá markmiðum og rannsóknarspurningin rifjuð upp. Í 

framhaldinu verður svo gerð grein fyrir söfnun og úrvinnslu þeirra gagna sem notuð voru. 

Loks eru viðmælendur kynntir og hlutverk þeirra í íslenskri ferðaþjónustu útskýrt. 

5.1 Eigindleg aðferðafræði 

Eðli þekkingar og þekkingarstjórnunar í skipulagsheildum er flókið og margslungið. Því 

varð eigindleg aðferðafræði fyrir valinu en hún nýtist vel þegar rannsaka á flókin fyrirbæri 

í smáatriðum (Creswell, 2007). Eigindleg aðferðafræði leitast við að skilja merkingu 

fyrirbæra og er góð leið til að rannsaka sýn og sjónarmið þátttakenda á heiminum. Í 

megindlegum rannsóknum er lögð áhersla á óspillt gögn, það er að segja gögn sem 

rannsakandi hefur ekki nein áhrif á. Í eigindlegum rannsóknum er hins vegar viðurkennt 

að rannsakandi setji sitt mark á gögnin. Það sem rannsakendur sjá er notað við greiningu 

og verður hluti af rannsókninni (Braun og Clarke, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er 

aldrei til eitt rétt svar heldur er hægt að túlka gögn á marga mismunandi vegu. 

Niðurstöður má líta á sem sögur. Margar útgáfur eru til af sömu sögunni en allar eru  þær 

jafn gildar. Því verður að hafa í huga að rannsóknir af þessu tagi eru að mörgu leyti 

huglægar.  

Þegar rannsóknarspurningar eru hannaðar fyrir eigindlegar rannsóknir er mikilvægt að 

hafa í huga að þær séu frumlegar og bæti einhverju við þá félagslegu þekkingu sem þegar 

er til staðar. Því er gott að rannsaka viðfangsefni sem lítið hafa verið athuguð (Braun og 

Clarke, 2013).  

Þar sem þekkingarstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu hefur talsvert lítið verið rannsökuð 

varð þetta viðfangsefni fyrir valinu. Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að 

svara eru þessar:  

 Hver er staða þekkingarstjórnunar á sviði íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja? 

 Er markvisst verið að varðveita þekkingu eða er sífellt verið að finna upp hjólið? 
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Þar sem spurningarnar leitast við að skoða reynslu einstaklinga af viðfangsefni og 

framlag þeirra til þekkingarstjórnunar var ákveðið var að taka viðtöl (Braun og Clarke, 

2013). Viðtöl eru algeng leið til að afla eigindlegra gagna. Markmið þeirra er að afla gagna 

þar sem helsta takmark er ekki alhæfing heldur skilningur á upplifun, viðhorfum og 

reynslu viðmælenda. Þau gera þátttakendum kleift að segja með eigin orðum frá reynslu 

sinni og út frá sínu eigin sjónarhorni (Kvale, 1996). 

5.2 Þátttakendur og viðtöl  

5.2.1 Framkvæmd viðtala og úrvinnsla 

Notast var við markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Þar ákveður rannsakandi þau 

rannsóknarefni sem hann vill vita og velur viðmælendur sem gætu svarað þeim 

spurningum og veitt þá þekkingu sem vantar fyrir þá vitneskju. Þessi aðferð nýtist vel til 

að fá góða innsýn og djúpan skilning á viðfangsefni (Patton, 2002). Reynt var að fá viðtöl 

við einstaklinga sem starfa hjá skipulagsheildum sem gegna mismunandi hlutverki innan 

ferðaþjónustunnar, til dæmis opinberum stofnunum, einkareknum fyrirtækjum, jafnt 

stórum sem smáum, og svo einnig sprotafyrirtækjum sem hafa óbein áhrif á 

ferðaþjónustu. Tölvupóstur með beiðni um viðtal var sendur á tólf íslensk fyrirtæki og 

stofnanir. Þar sem töluverðar annir voru hjá flestum reyndist erfitt að finna viðmælendur 

sem voru tilbúnir að veita viðtal en þó náðist í ellefu einstaklinga frá átta 

skipulagsheildum. Upphaflega var markmiðið að taka viðtöl við einn stjórnanda og einn 

starfsmann á gólfi og tókst það hjá þremur skipulagsheildum. Hjá hinum var hins vegar 

ekki mögulegt að finna tvo viðmælendur frá sama fyrirtækinu svo þar var tekið viðtal við 

einn.  

Viðtöl voru tekin á tímabilinu 16. október 2018 – 17. október 2019. Þau voru hálf-

stöðluð þar sem viðtalsrammi var opinn og sveigjanlegur. Algengast er að nota þessa gerð 

viðtala í eigindlegum rannsnóknum (Braun og Clarke, 2013). Þó voru tíu fyrirfram 

ákveðnar spurningar sem unnið var í kringum og reynt að fá sem lengst og innihaldsríkust 

svör út frá hverri og einni. Margir viðmælendur voru í tímaþröng og því varð meðallengd 

viðtala um 20 mínútur. Alltaf náðust svör við fyrirfram ákveðnu spurningunum og tókst 

vel að finna fleiri spurningar á staðnum í takt við viðtalið. Viðtöl voru flest framkvæmd á 

vinnustað viðmælanda. Sérstaklega var hugað að því að umhverfi væri sem þægilegast 

fyrir viðmælendur (Braun og Clarke, 2013).  
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Viðtölin voru hljóðrituð á síma þannig að hægt væri að hlusta á þau aftur og vinna með 

þau. Þar sem lesa átti í öll smáatriði viðtala var þetta besta leiðin til að fá sem 

nákvæmastar niðurstöður (Braun og Clarke, 2013). Í framhaldi voru gögnin afrituð og 

hljóðskrám eytt. Opinni kóðun (e. open coding) var síðan beitt í framhaldinu og farið vel 

yfir öll viðtöl með rannsóknarspurningu í huga. Athugasemdir voru skrifaðar inn í viðtölin 

og merkt við allt sem gæti nýst við úrvinnslu gagnanna. Í framhaldi af því var notuð 

markviss kóðun (e. selective coding). Fundnir voru aðalflokkar og undirflokkar og bútar úr 

viðtölum litaðir með þeim lit sem við átti. Þótt þessi aðferð taki yfirleitt lengri tíma en 

aðrar gerðir kóðana varð hún fyrir valinu þar sem með henni fæst djúpur skilningur á 

gögnum og góð mynd fæst af því sem raunverulega er leitað eftir í gögnunum (Braun og 

Clarke, 2013). Mikillar nákvæmni var gætt við afritun og öll hikorð afrituð með til að fá 

sem skýrasta mynd af orðræðu og orðanotkun þátttakenda. Flokkarnir sem notaðir voru 

til að kóða skiptust í nokkra undirflokka sem sjá má í töflunni hér á eftir: 

Tafla 1: Kóðun viðtala 

Yfirflokkur Undirflokkur 

Fyrirtækjamenning Hvað gera stjórnendur 

Stefna 

Dagleg verkefni 

Miðlun þekkingar Hvað er gert þegar starfsmenn byrja 

Hvað er gert þegar starfsmenn hætta 

Kerfi notuð Skráningartól 

Samskipti – fundir o.fl. 

Þekking starfsmanna Hvað kunnu starfsmenn í upphafi? 

 

Þar sem eigindlegar rannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir að vera ekki hlutlausar 

(Kvale, 1996) var gætt sérstaklega að því að hafa viðtöl og úrvinnslu gagna sem 

hlutlausasta. Taka skal fram að rannsakandi hafði áður starfað hjá tveimur af þeim átta 

fyrirtækjum sem unnið var með. Ákveðið var að hafa þær skipulagsheildirmeð þar sem 

þær eru mikilvægar í íslenskri ferðaþjónustu. Reynt var af fyllstu nærgætni að gæta 
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hlutleysis og hafa viðtölin eins lík hvert öðru og mögulegt var. Gervinöfn voru gefin 

þátttakendum og fyrirtækjum til að gæta sjónarmiða persónuverndar.  

 

Tafla 2: Þátttakendur rannsóknar 

Dulnefni Skipulags-
heild 

Starf Hlutverk í ferðaþjónustu 

Anna A Verkefnastjóri Uppsetningar á sýningum sem tengjast 
ferðaþjónustu  

Bjarney B Verkefnastjóri Markaðssetning og kynning á landinu 

Birna B Forstöðukona Markaðssetning og kynning á landinu 

Dísa D Upplýsingafulltrúi Upplýsingagjöf og ábyrgð á því að ferðamenn 
ferðist á ábyrgðarfullan og öruggan máta 

Daníel D Verkefnastjóri Upplýsingagjöf og ábyrgð á því að ferðamenn 
ferðist á ábyrgðarfullan og öruggan máta 

Elísabet E Verkefnastjóri Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til ferðamanna 

Erna E Deildarstjóri Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til ferðamanna 

Freyja F Mannauðsstjóri Ævintýraferðamennska þar sem jöklaferðir eru 
algengar og öryggi er mikilvægt 

Guðrún G Mannauðsstjóri Dagsferðir á helstu og vinsælustu áfangastaði 

Halldóra H Sviðsstjóri Þverfagleg starfsemi sem sér um margar 
skipulagsheildir sem tengjast ferðaþjónustu 

Ingvar I Verkefnastjóri Leyfismál og umsjón á ferðamannastöðum 

 

5.3 Gildi og takmarkanir 

Til að geta verið upplýst og í stöðugri þróun þurfa samfélög á rannsóknum að halda 

(Eiríkur Smári Sigurðarson, 2013). Sýnt hefur verið fram á að lítið hefur verið um 

rannsóknir á þekkingarstjórnun í ferðaþjónustu, sérstaklega hér á landi. Þessi rannsókn 

veitir innsýn í stjórnunarhætti og aðferðir sem skipulagsheildirnar og stjórnendur þeirra 

nota til að varðveita þekkingu. Vonandi mun hún einnig hjálpa til við að beina augum 

manna að mikilvægi þekkingarstjórnunar og gefa skipulagsheildum hugmyndir um 

hvernig hægt væri að bæta hana hjá sér.  

Takmarkanir við að taka viðtöl almennt eru þó nokkrar. Ekki er alltaf samræmi milli 

orða og gjörða. Nákvæmari upplýsingar hefðu getað fengist ef megindleg rannsókn hefði 

verið framkvæmd til hliðsjónar, þar sem fram kæmi sjónarhorn starfsmanna en ekki 
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einungis stjórnenda. Auðvelt er að tala um hversu frábær þekkingarstjórnun sé hjá 

fyrirtæki en erfitt er að komast að því með viðtölum hvort hún er það í raun og veru. 

Algeng takmörkun eigindlegra rannsókna sem notast við viðtöl er að oft er ekki hægt 

að rannsaka jafn marga einstaklinga og æskilegt væri (Braun og Clarke, 2013). Best hefði 

verið að vera með fleiri og stærri skipulagsheildir innan ferðaþjónustunnar í rannsókninni. 

Því miður höfðu margir stjórnendur einfaldlega ekki tíma til að taka þátt, þar sem viðtöl 

eru tímafrek, ekki aðeins fyrir rannsakanda heldur einnig fyrir þátttakendur. Einnig hefði 

verið áhugavert að fá viðtöl við yfirmenn og undirmenn hjá öllum skipulagsheildunum en 

vegna stærðar sumra þeirra reyndist það erfitt. 

Þar sem margir erlendir starfsmenn vinna við íslenska ferðaþjónustu hefði verið 

áhugavert að ræða við þann hluta starfsstéttarinnar en í þessari rannsókn var aðeins rætt 

við Íslendinga. Áhugavert væri að sjá hvort erlendir starfsmenn hafi jafn greiðan aðgang 

að skjölum þar sem langflest þeirra eru á íslensku. Einnig væri áhugavert að sjá hvort 

stjórnendur eru jafn duglegir að sækja þekkingu erlendra starfsmanna og finna viðeigandi 

leiðir til að gæta þess að hún varðveitist. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum viðtala sem tekin voru fyrir rannsóknina. 

Fyrst verður farið yfir þá þekkingu sem til staðar var hjá fyrirtækjunum. Nefnd verða dæmi 

um leynda og ljósa þekkingu sem þar var fyrir hendi. Í framhaldinu verður reynt að greina 

þá menningu sem þar ríkti. Næst verða kynntar þær aðferðir sem skipulagsheildirnar 

notuðu til að miðla og varðveita þekkingu sem þar skapaðist. Síðan verður fjallað um það 

hvernig starfsmenn skipulagsheildanna hefjast handa við ný verkefni og hvers konar 

aðferðir, tæki og tól þeir nota til að miðla þekkingu til nýrra starfsmanna. Því næst verður 

fjallað um þau ferli sem eiga sér stað þegar starfsmenn hætta störfum. Að lokum verða 

tekin saman svör viðmælenda við því hver sé helsta auðlind skipulagsheilda en það var 

lokaspurningin í öllum viðtölunum. 

6.1 Hvers konar þekking er til staðar? 

Bæði ljósa og leynda þekkingu var að finna hjá viðmælendum. Hér kemur yfirlit um það 

hvers konar þekkingu viðmælendur höfðu. 

6.1.1 Ferðamaðurinn 

Hjá þeim skipulagsheildum sem voru í beinum samskiptum við ferðamenn var að finna 

þekkingu á ferðamanninum sjálfum og því hvaða upplýsingum hann sækist eftir. 

Skipulagsheildir D og E sáu til dæmis um upplýsingagjöf og voru því stöðugt að búa til skjöl 

með upplýsingum og gögnum sem auðvelt er að lesa og læra af. Viðmælendur hjá þeim 

báðum töluðu um mikilvægi þess að miðla þekkingunni áfram til annarra samstarfsaðila 

og auka þannig öryggi og þekkingu ferðamanna. Dæmi um ljósa þekkingu eru þær 

upplýsingar sem gott er að hafa og þekking á því hvernig best sé að afla þeirra. Hins vegar 

felst leynd þekking í því hvernig þessum upplýsingum er komið til ferðamanna. Orðalag á 

viðvörunum og menningarlegur munur milli hópa ferðamanna eru dæmi um það. 

6.1.2 Markaðurinn 

Nokkrar skipulagsheildir voru ekki í beinum samskiptum við ferðamenn heldur óbeinum, 

í gegnum aðra samstarfsaðila. Hjá skipulagsheild B fólst þekkingin í því að búa til nýjar 

markaðsherferðir og vinna með mörgum aðilum ferðaþjónustunnar samtímis. Þarna 
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skapast þekking um tengiliði, hvernig best sé að eiga samskipti við hvern og einn og 

sömuleiðis um almennt skipulag á verkefnum. Tengiliðirnir eru dæmi um nokkuð ljósa 

þekkingu, þar sem auðvelt er að skrá niður símanúmer og netföng. Hins vegar eru 

samskiptin sem þar eiga sér stað dæmi um leynda þekkingu. Ef til vill er einstaklingur 

fúsari til að aðstoða ef persónuleg tengsl eru til staðar eða beiðni um aðstoð er orðuð á 

viðeigandi hátt.  

Halldóra hjá skipulagsheild H sá einnig um þverfaglega starfsemi og þurfti að hafa 

yfirsýn yfir mörg mismunandi svið og skipulagsheildir sem tengdust ferðaþjónustu. 

Verklag hennar og þekking til að hafa þessa yfirsýn og skipulag er gott dæmi um leynda 

þekkingu.  

Skipulagsheild A sá um alls kyns verkefni og vann að sýningum víða um heim. Gögn um 

sýningar og tengiliði voru vistuð og allir starfsmenn gátu nálgast þau. Þarna er því um að 

ræða ljósa þekkingu að því leyti að hvaða starfsmaður sem var gat nálgast gögnin og 

notfært sér þau við úrvinnslu annarra verkefna.  

6.1.3 Leiðsögumenn 

Skipulagsheildir E og G unnu náið með leiðsögumönnum og þekking þeirra var bæði ljós 

og leynd. Hún var ljós vegna þess að hjá þeim báðum var hægt að leita í gagnagrunna og 

finna skrár um þær ferðir sem farið var í. Guðrún hjá skipulagsheild G sagði: 

Til dæmis leiðsögumennirnir. Þá eru þar inni leiðarlýsingar. Allt sem varðar 
gæðamálin, hvernig eigum við að bera okkur að í sambandi við norðurljósin, 
upplýsingar og fyrir bílstjóra eru alls konar verklagsreglur, þrif á bílum, hvernig 
ferð, hversu margir kílómetrar ferðin er, áhætturnar ef þetta eru til dæmis 
fjallvegir eða eitthvað slíkt. 

Þetta er gott dæmi um ljósa þekkingu sem auðvelt er að miðla. Hins vegar búa 

leiðsögumenn einnig yfir leyndri þekkingu sem erfitt er að miðla, eins og reynslu af því að 

lesa í hópinn og að spila eftir eyranu hvers konar leiðsögn eigi við fyrir hvern hóp fyrir sig. 

Í hvorugu viðtalinu kom fram leið til að varðveita þessa gerð þekkingar. 

Áður en skoðað verður hvernig þessari þekkingu var miðlað milli starfsmanna og deilda 

innan skipulagsheildanna verður litið á menningu þeirra og það umhverfi sem starfsmenn 

vinna við. 
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6.2 Menning 

Vegna mikilvægi menningar í þekkingarstjórnun var reynt að komast að því hvernig hún 

væri á hverjum stað. Erfitt er að rannsaka menningu með viðtölum þar sem stig hennar 

eru margslungin (Schein, 1992). Hins vegar var reynt var að rýna í orðræðu og komast að 

því hvernig stjórnendur tókust á við vandamál og hver viðhorf þeirra gagnvart 

þekkingarstjórnun voru. 

6.2.1 Hlutverk stjórnenda 

Þegar litið er á menningu er mikilvægt að skoða stjórnarhætti innan skipulagsheilda og 

fylgjast með hvernig andrúmsloft stjórnendur búa til fyrir þekkingarsköpun. Þetta kom 

berlega í ljós hjá nokkrum skipulagsheildum. Hjá skipulagsheild I voru til dæmis tveir 

einstaklingar sem sáu um vistunarkerfi og hvöttu samstarfsmenn sína til að nota það 

reglulega. Þetta var þó það eina sem gert var til að hvetja til miðlunar þekkingar. 

Nokkrir stjórnendur í rannsókninni virtust hvetja mest til þekkingarmiðlunar og 

sköpunar. Erna, deildarstjóri hjá E, var meðal þeirra en sviðsstjórinn Elísabet, sem vann 

með henni sagði: 

Já, já, já, já. Þú veist, deildarstjórinn sem við erum með núna er mjög skipulögð 
og vill einmitt, passa alltaf upp á það ef það er eitthvað sem hún sér (...) að 
gæti nýst áframhaldandi þá er hvatt til þess að fólk búi til eitthvað úr því 

Dæmi um áhrif sem Erna hafði á þekkingarstjórnun voru breytingarnar sem hún kom af 

stað. Hún tók eftir því að starfsmannaveltan var talsvert mikil og tugir einstaklinga höfðu 

komið og farið. Það sem einkenndi starfsmannaveltuna var að allir samningar voru gerðir 

til skamms tíma. Því tók hún málin í sínar hendur. Hún réðst í mikla vinnu ásamt 

mannauðsdeildinni í að hæfnismeta öll störf og tókst með því að hækka laun starfsmanna 

talsvert. Erna sagði: 

Með því var hægt að byggja upp einmitt ferla, hægt að leggja í alls konar vinnu 
sem var erfitt að gera og tekur langan tíma þegar fólk var alltaf að byrja og 
hætta því það er erfitt að vinna slíka vinnu (...) þegar maður er alltaf að þjálfa 
upp nýtt og nýtt fólk því það hverfur svo mikill auður með fólki 

Eftir þetta myndaðist gott teymi og starfsmannavelta varð lítil sem engin. Í framhaldinu 

var búið til námskeið þar sem mikil ferlavæðing átti sér stað og verður fjallað betur um 

það síðar.  
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Hjá skipulagsheild H virtist hlutverk stjórnenda vera skýrt um að starfsmenn ættu að 

skrá niður ferla. Sviðsstjóri sagði því að hún ætti ekki að þurfa að segja þeim að skrá neitt 

niður heldur ætti það að vera skýrt í starfslýsingu þeirra. Hún virtist því ekki taka virkan 

þátt í að hvetja til þekkingarmiðlunar heldur ætlaðist hún til að það væri byggt inn í 

menninguna. 

Áhugavert var að sjá hvað forstöðukona skipulagsheildar B gerði þegar henni fannst 

hún hafa of mikið á könnunni til að geta sinnt því eins vel og hún vildi að gert yrði:  

Þá breytum við í teymi og þá eru komnir (...) þrír eða fjórir teymisstjórar sem 
eru að taka svolítið utan um þetta og við horfum á það að teymin séu að þróa 
og hvetja þú veist, svona sín á milli. Þannig að ég sem stjórnandi sit ekki við 
borðið og við erum öll að fá hugmyndir, það bara virkar ekki í hinu daglega, 
þannig að við höfum horft á það þannig að þegar þú sem aðili ert með 
hugmyndir þá þarftu ekki að koma til mín, þú átt að taka það upp í teyminu 
og þá færðu speglun á það sem þér finnst eiga að gera en að sama skapi þá 
liggur þetta rosalega mikið á fólkinu sjálfu. Það er alveg sama hvað ég segi, 
komdu með hugmyndir, komdu með hugmyndir. Það kemur ekki eftir pöntun 
sko. En ég get lagt það inn í teymið að hugsa eða koma með hugmyndir þannig 
að ég þú veist, þetta er tricky. 

Þarna er verið að fela millistjórnendum ábyrgð og sjá til þess að þekkingarmiðlun sé á 

öllum stigum og sviðum skipulagsheildarinnar. Þetta eykur einnig samskipti milli 

stjórnenda og einstaklinga innan þeirra. 

6.2.2 Allir eru með 

Þar sem stjórnendur hvöttu ekki markvisst til þekkingarmiðlunar var meiri áhersla lögð á 

skipulagsheildina sjálfa og hlutverk hennar. Margir viðmælendur ræddu um teymisvinnu 

og hvatninguna til að miðla og skrá niður þekkingu sem fylgdi því að allir hefðu rödd. 

Verkefnastjóri skipulagsheildar A sagði:  

Það er hlustað á þá sem eru í teyminu og við meira að segja gerum 
samkomulag þegar við erum að byrja verkefni að þetta er það sem við ætlum 
að vinna eftir og já. Allir eru með og mér finnst það hafa gefið mikið.  

Þarna voru það því ekki stjórnendur sem hvöttu til þekkingarmiðlunar heldur var það 

vinnustaðurinn sem teymi sem vildi bæta sig og þess vegna var farið út í viðamiklar 

breytingar og lagfæringar á skipulagi og skráningu þekkingar.  

Hjá skipulagsheild F var svarið svipað. Mannauðsstjórinn sagðist ekki þurfa að gera 

mikið til að stuðla að þekkingarmiðlun. Hún ræddi málin við nýja starfsmenn og gerði sitt 
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besta til að ræða opinskátt reglulega við hópinn. Henni þótti þetta sjálfsagt þar sem þetta 

væri svo sterkt í menningunni. Hún mundi eftir því að þegar hún byrjaði var henni sagt að 

heimskar spurningar væru ekki til og við það skapaði andrúmsloft þar sem spurningar og 

athugasemdir voru ekki aðeins leyfðar heldur voru starfsmenn einnig hvattir til að spyrja: 

Það er rosa mikið í menningunni hjá okkur, sem sagt þessi þekkingarmiðlun, 
hún er mjög rík og hefur verið alveg frá byrjun (…) þá hefur þetta verið svolítið 
lenskan og hérna eins og ég segi, alltaf með starfsmenn þegar þeir byrja, það 
er engin spurning hérna vitlaus og það er bara raunverulega þannig. Það er 
eins og þegar ég byrjaði á sínum tíma hvað ég spurði heimskulegra spurninga. 
Það skipti aldrei neinu máli. Það var alltaf einhver tilbúinn að miðla til manns 
og hjálpa manni og koma sinni þekkingu inn hjá manni og þetta er bara búið 
að vera svona (…) óskrifuð stefna í öll þessi ár. 

6.2.3 Lært af reynslunni 

Sviðsstjóri skipulagsheildar H, Halldóra, var með ákveðna sýn á rekstur sem ekki kom fram 

hjá öðrum viðmælendum. Hún ræddi um mikilvægi þess að vera óhrædd við breytingar 

og sagði að fyrsta veikleikamerki og einkenni um að skipulagsheild væri að staðna og fara 

niður á við væri þegar stjórnandi héldi að ekki þyrfti að breyta neinu.  

Mér finnst mjög mikilvægt að þegar maður er með opinbert apparat, maður 
megi ekki vera feiminn við þetta en þetta er ógeðslega erfitt, ég skal alveg 
viðurkenna það og ég meina maður fær á sig alls konar gagnrýni fyrir að þora 
að hrista til í einhverjum hlutum en hérna fyrir svona það að vera með og bera 
ábyrgð á opinberum fjármálum eins og stjórnandi þá er það bara skylda mín 
og mér finnst ég hafa verið ráðin til þess að gera það. 

Dæmi um hvernig hún hristi upp í hlutum var þegar ákveðinni stofnun sem var undir 

sviðinu var lokað. Hún taldi að stofnuninni hefði átt að loka mun fyrr en gert var. Því leit 

hún svo á að ekki væri um að ræða tap á þekkingu og kunnáttu heldur sagði hún að þetta 

hefði verið mikilvæg lexía sem læra mætti af: 

Þannig ég myndi segja þekkingarreynslan er þá frekar, em, að hlusta á 
umhverfið og ekki gleyma því, þú veist, hverjum erum við að sinna og fyrir 
hvern og til hvers einhvern veginn. Alltaf vera að spyrja þessara spurninga og 
ekki gleyma því (...) Eftir á að hyggja hefði verið fínt að leggja niður fyrr. Þá 
hefðum við sparað fjármagn. Kannski þá bara frekar (þekkingin um) hvað 
getum við gert einhvern veginn gert til þess að passa upp á að aðrar stofnanir 
fari ekki þangað.  
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Dæmin sem hér hafa verið nefnd sýna glöggt að mismunandi menning hefur áhrif á 

þekkingarstjórnun. Þekkingarstefna gæti haft þau áhrif á menningu að þekkingarmiðlun 

yrði markvissari. 

6.3 Miðlun og varðveisla þekkingar 

Allir viðmælendur voru spurðir hvort ákveðin þekkingarstefna væri til staðar innan 

skipulagsheildarinnar. Viðmælendur hikuðu, enginn kannaðist við hugtakið og oft var í 

framhaldinu vísað í stefnuna en hún var alltaf fyrir hendi. Starfsmenn hjá B og D 

könnuðust ekki við að þar væri nein þekkingarstefna. Verkefnastjóri hjá skipulagsheild A 

taldi hins vegar að líklegast væri einhver þekkingarstefna innan meginstefnunnar en var 

þó ekki viss. Mannauðsstjóri skipulagsheildar G sagði að þar væri engin þekkingarstefna 

en í meginstefnunni væri mikil áhersla lögð á símenntun og að fræðsluferli væri virkt og 

næði til allra starfsmanna. Hjá skipulagsheildum E og I gilti sérstök skjalastefna. Það er þó 

ekki það sama og þekkingarstefna og sviðsstjóra hjá H fannst frábær hugmynd að vera 

með þekkingarstefnu og sagði í framhaldi:  

En þá er markaður að koma inn í fyrirtækin: „Heyrðu bara á ég að hjálpa ykkur 
að búa til þekkingarstefnu?“ Ég er ekki að grínast. Ég myndi alveg þiggja það 
að fá einhvern til að hjálpa mér að búa til þekkingarstefnu og það yrðu búnir 
til verkferlar og þetta yrði sett í framkvæmd. Auðvitað skiptir þetta miklu máli 

Því er ljóst að þótt þekkingarstefna væri ekki til staðar var ríkur vilji hjá stjórnendum til að 

miðla þekkingu og varðveita hana. Nóg var um tæki, tól og aðferðir sem starfsmenn 

notuðu til þessa. Hér á eftir verður farið yfir það helsta.  

6.3.1 Tölvuforrit 

Algengast var að tölvuforrit væru notuð hjá skipulagsheildum til að miðla og skrá 

þekkingu. Yfirleitt voru notuð nokkur mismunandi forrit. 

6.3.1.1 Asana og Slack 

Verkefnastjórnunartækin Asana og Slack voru notuð til að „minnka hávaðann“ á 

skrifstofunni hjá skipulagsheild A. Slack er spjallforrit þar sem hópar geta rætt saman um 

stór verkefni sem unnið er með. Verkefni sem þessi voru oft unnin í teymum og þá 

sérstaklega hugmyndavinnan sem liggur að baki. Því eru oft mörg gagnvirk atriði í gangi 

og þá er gott að hafa möguleikann á því skipulagi sem Slack býður upp á. Hægt er að brjóta 

niður hópa og umræðuefni og deila má tenglum að lesefni og gögnum. Það er mikið notað 
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í stað þess að senda tölvupósta. Þá er pósthólfið hreinna og hægt að einbeita sér að 

gagnasöfnun þegar starfsmenn eru í hugmyndavinnu. Þegar Slack var notað virtist ekki 

vera hægt að fá aðgang að samtölunum eftir að verkefninu lauk og segja má að það sé 

bæði kostur og galli. Það getur verið kostur að því leyti að upplýsingarnar eru ef til vill 

ónauðsynlegar og taka því ekki óþarfa pláss og flækjast fyrir. Gallinn gæti verið sá að 

kannski eru þetta mikilvægar upplýsingar sem gætu gagnast öðrum seinna meir.  

Þó voru ekki endilega allir meðvitaðir um öll þau skjöl sem til voru þótt þeir hefðu 

aðgang að þeim og olli það oft vandræðum. Til að bæta aðgengi að gögnum og möppum 

og bæta almennt skipulag á þekkingu fyrirtækisins voru utanaðkomandi aðilar fengnir til 

að aðstoða við það verk um hálfu ári áður en viðtalið var tekið. Við það varð aðgengi 

auðveldara að þeim tólum sem verið var að nota, vinnuumhverfið batnaði og áreitið 

minnkaði. Viðmælandi taldi þessar umbætur hafa gert mikið gagn. 

6.3.1.2 Word-skjöl 

Hjá skipulagsheild D var aðallega notað Word-skjal í nokkurs konar dagbókarformi. Það 

hefur verið í notkun frá sumrinu 2015. Í fyrstu var það aðeins notað yfir sumartímann en 

samhliða aukinni ferðamennsku kom skjalið að meira gagni og notkun þess jókst. Þar er 

daglegum verkefnum lýst og skráðar niður upplýsingar sem nýtast í starfinu. Forritið 

Microsoft Planner var einnig notað til að skrá niður dagleg störf og ferla um hvað ætti að 

gera ef upp kæmi ástand sem bregðast þyrfti við. Þá þurfti starfsmaður einungis að opna 

sérstakt skjal til að finna nákvæmar upplýsingar um næstu skref og orðalag sem nota ætti 

til að gæta fyllsta öryggis.  

6.3.1.3 One System 

One System heitir það kerfi sem var aðallega notað hjá skipulagsheild I. Þar eru ýmiss 

konar upplýsingar geymdar í formi tölvupósta, Word-, PDF- og Excel-skjala um 

viðskiptavini og samstarfsaðila. Auðvelt er að fletta upp í kerfinu og þar eiga allar 

upplýsingar að fara inn. Áður fyrr var alltaf notuð Sameign sem var safn af Office-skjölum. 

Viðmælandi minntist þó á að stundum væru ekki öll tölvupóstasamskipti sett inn á One 

System heldur aðeins lykilupplýsingar. 
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6.3.1.4 Sameign 

Nær allir viðmælendur minntust á kerfið Sameign sem var notuð til að geyma gögn. Hjá 

skipulagsheild I reyndist erfitt að fá fólk til að skipta alveg yfir í One System kerfið þar sem 

starfsmenn voru vanir að nota Sameignina.  

Verkefnastjóri hjá skipulagsheild B, Bjarney, lýsti Sameigninni á þann veg að skjöl vistist 

þar á sameiginlegu svæði í tölvukerfi sem allir hafa aðgang að. Auðvelt er að búa til 

teymismöppur þar sem hægt er að vista alls konar gögn sem tengjast hverju verkefni fyrir 

sig, til dæmis dagskrár og fréttabréf. Í flestum tilvikum var verið að vinna að því að hætta 

að nota Sameignina og fara yfir í flóknari kerfi. 

6.3.1.5 CRM 

Hjá skipulagsheild B voru starfsmenn einmitt hvattir til að hætta að nota Sameign og nota 

frekar forritið CRM (Customer Relationship Management). Verkefnastjóri lýsti því á þann 

hátt að þetta væri kerfi þar sem mögulegt væri að vista allt sem tengdist hverju verkefni 

og þar væru vistuð öll stór verkefni sem unnin væru í skipulagsheildinni. Þetta er því góð 

leið til að halda vel utan um verkefnin og gefa góða innsýn í alla vinnuna sem liggur að 

baki. Þar er hægt að geyma alla pósta og samskipti milli starfsmanna og viðskiptavina. 

Auðvelt er að fletta upp gömlum færslum í forritinu. Fyrir tíma CRM var erfiðara að halda 

utan um gögn. Frá þeim tíma eru til fundargerðir og ársskýrslur en erfiðara er að nálgast 

þau skjöl sem lýsa því hvernig verkefni voru unnin. Á þeim tíma sem viðtalið var tekið var 

markvisst verið að vista gömul skjöl og upplýsingar inni í forritinu til að auðvelda aðgengi 

í framtíðinni. 

6.3.1.6 Facebook 

Vefsíðan Facebook var mest notuð til að miðla upplýsingum hjá skipulagsheild G. Tekið 

var fram að vel væri gætt að því hvaða upplýsingar færu þar inn. Viðkvæmar upplýsingar 

voru til dæmis frekar geymdar í Sameigninni. Einnig var innri vefur til staðar og þar voru 

geymd vinnugögn fyrir leiðsögumenn, ökumenn og starfsfólk. Innri vefurinn er 

aðgangsstýrður. Það fer sem sagt eftir starfi þínu hvaða gögn þú getur séð en stjórnendur 

hafa aðgang að öllu. Dæmi um upplýsingar sem þar má finna eru leiðarlýsingar fyrir 

bílstjóra um hvernig þeir eigi að haga sér í ferðum, verklagsreglur fyrir starfsmenn og 

fleira. Mannauðsstjórinn sagðist hafa hvatt starfsmenn til að nota þennan innri vef en 
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hlutverkið hefði að vissu leyti fallið í hendur millistjórnenda og vaktstjóra. Hún tók fram 

að sumir starfsmenn tækju þátt í að skapa gögnin.  

6.3.2 Fundir 

Ásamt því að nota alls kyns forrit til að skrá niður þekkingu var einnig treyst á mannleg 

samskipti og samvinnu milli samstarfsaðila hjá skipulagsheild B. Dæmi um þetta er þegar 

byrjað er að undirbúa nýja herferð. Þá er mikið lagt upp úr fundum og hugmyndavinnu til 

að ákveða hvernig næsta herferð verður.  

Það gerum við með fyrirtækjunum. Í framhaldinu hittum við 
auglýsingastofurnar og þau taka þetta og melta þetta. Hitta okkur síðan og 
koma með sínar hugmyndir og við setjum þú veist hérna, okkar svona touch á 
það. Þeir vinna það mögulega eitthvað áfram, síðan er það lagt fyrir stjórn, 
síðan fyrir markaðsfundina og síðan er þetta unnið áfram og svo koll af kolli 
bara þangað til maður er kominn með final product en samtalið við aðila bæði 
við markaðsteymin, markaðsfundina og fyrirtækin sem þar eru og stjórnina, 
skipta alveg gríðarlega miklu máli. 

Lítið af innihaldi þessara funda er skjalfest en þó eru ávallt vistaðar glærur og fleira sem 

notað er í kynningum. Þannig er unnið með þekkingu og innsýn annarra til að ákveða 

næstu skref verkefna. Það sem einnig er gert fyrir fundina er að gamlar fundargerðir eru 

lesnar og skoðað hvað virkaði vel og hvað mætti gera betur. CRM er notað til að halda 

utan um þessi gögn. 

Hjá skipulagsheild D voru stuttir fundir oft notaðir til að miðla þekkingu. Þá sest 

yfirmaður niður með starfsmönnum og fer yfir hvað hefur verið að gerast. 

Verkefnastjórinn, Daníel, talaði um mikilvægi þess að þekkingin væri ekki aðeins „top-

down“ heldur væri hann líka fræddur um það sem gerðist á starfsstöðvum. Á hverjum 

degi hringja starfsmenn einnig í samstarfsaðila til að fá frekari upplýsingar og miðla þeim 

áfram til að auðvelda starf þeirra aðila sem miðla svo upplýsingunum. 

6.3.3 Skjalastefna 

Skjalastefna gilti hvort tveggja hjá skipulagsheild E og H. Þar hvílir rík skylda og ábyrgð á 

starfsmönnum að skrá niður verkefni og ákvarðanir sem teknar eru meðan þeir starfa þar. 

Hjá skipulagsheild E var notuð málaskrá sem kölluð var GoPro og þar eru skjalfest öll erindi 

sem til þeirra koma og allar ákvarðanir sem teknar eru. Margir starfsmenn hafa þó komið 

og farið og því hefur á síðustu árum vantað nokkuð upp á að færa inn í þetta skjal eins og 
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best hefði verið að gera. Þegar spurt var hvort almenningur gæti nálgast þessi skjöl var 

svarið jákvætt, en ferlið var flókið. Sækja þurfti um aðgang að málum rafrænt og ef 

einstaklingur vildi skoða skjalasafnið var nauðsynlegt að fara á staðinn og biðja um 

nákvæm heiti á þeim skrám sem leitað var að. Sum skjöl hafði þó ekki tekist að vista og 

var þetta ein af ástæðunum sem nefndar voru:  

Mikil starfsmannavelta og þegar búið er að fræða einn og hann hættir þá sem 
sagt berst þessi þekking ekki yfir til næsta aðila, mikið álag á starfsfólki, þegar 
þú ert að afgreiða og svara póstum alveg í tonnatali þá hefurðu ekki tíma til 
þess að vista þá í rafrænum gáttum í GoPro (...) álagið er það mikið að þú ert 
bara að hugsa um að uppfylla kröfur um þjónustuveitingu. 

Hjá skipulagsheild H var GoPro einnig aðallega notað og voru þar meðal annars skráðar 

reglur og lög, upplýsingar um ákvarðanir, sem teknar höfðu verið, svo og verkferlar. 

Hjá skipulagsheild B ríkti skylda til að skila inn ársskýrslum. Samkvæmt samningi þurftu 

starfsmenn að gera framvinduskýrslur um verkefni sín á hverju ári og var hægt að fá 

aðgang að þeim langt aftur í tímann. 

6.4 Fyrstu skref í nýju starfi 

Hér hefur verið lýst þeim tækjum og tólum sem skipulagsheildirnar sögðust nota til að 

halda utan um verkefni og miðla þekkingu. Þá má spyrja sig hvort þau séu raunverulega í 

notkun. Nú verður skoðað hvert aðgengi nýrra starfsmanna er að þekkingu 

skipulagsheilda og hvaða aðferðir eru notaðar til að þjálfa þá og miðla til þeirra þekkingu. 

6.4.1 Eigin þekking að leiðarljósi 

Þegar verkefnastjóri skipulagsheildar I hóf störf fékk hann í hendurnar handbók varðandi 

þau verkefni sem hann átti að vinna. Annars var lítið um skjöl eða starfsmenn sem hann 

gat leitað til. Það sem nýttist honum best var eigin þekking og þær tengingar sem hann 

hafði vegna 25 ára reynslu af störfum sem leiðsögumaður. Einnig hafði hann áður starfað 

við verkefni keimlík þeim sem hann var settur í. Þegar hann tók við kynningarmálum 

skipulagsheildarinnar kom það sér vel að hann hafði reynslu af kennslu hjá Endurmenntun 

Háskóla Íslands og því var þetta starf honum tamt. Hann hafði einnig reynslu af því að 

starfa á öðrum sviðum skipulagsheildarinnar og það veitti honum góða innsýn í flesta kima 

hennar. 
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Lítið aðgengi var að forvera sviðsstjóra skipulagsheildar H þar sem sú manneskja þurfti 

að fara í viðamikið starf. Sviðsstjóri fékk þó aðgang að skjalakerfi en taldi að hún hefði 

ekki farið í gegnum öll þau skjöl sem þar var að finna. Hún var þó að koma úr starfi sem 

var svipað, þótt það væri ekki af sömu stærðargráðu, svo hún þekkti vel til starfseminnar 

áður en hún byrjaði. 

Verkefnastjóri skipulagsheildar B sagði að engin gögn hefðu verið til frá fyrrum 

starfsmanni. Það sem hjálpaði henni að komast inn í starfið var reynsla hennar sem 

starfsnemi áður fyrr, þar sem hún kynntist skipulagsheildinni og starfsmönnum hennar. 

Hún hafði einnig starfað á safni í Reykjavík. Þar fékk hún margar spurningar frá 

ferðamönnum og sankaði að sér alls konar þekkingu um Ísland og starfsemi 

Reykjavíkurborgar og það hjálpaði henni í nýja starfinu.  

Þar sem staða starfsmanns hjá skipulagsheild D var glæný þurfti hún að finna allt til 

sjálf og útbúa þau gögn sem nota þyrfti í starfinu. Hún nýtti sér þá reynslu, sem hún hafði 

öðlast við áhugamál og í fyrri störfum, til að búa til gögn og miðla upplýsingum til 

ferðamanna.  

6.4.2 Þekking reyndra starfsmanna 

Þegar Erna, deildarstjóri skipulagsheildar E, hóf störf sagðist hún hafa þurft að finna upp 

hjólið að mörgu leyti. Hægt var að leita í örfáar möppur en ekki mikið annað. Forveri 

hennar hafði farið í fæðingarorlof og sá sem leysti hana af skráði ekkert niður. Því þurfti 

hún að eyða talsverðum tíma í að hringja í starfsmenn sem höfðu unnið með forveranum 

og fá upplýsingar. Í framhaldinu byrjaði hún að búa til möppur og skipuleggja verkþætti 

sjálf til að koma í veg fyrir að þetta endurtæki sig. Hún benti sérstaklega á gallann við að 

treysta á þekkingu forvera í starfi: 

Fólkið er náttúrlega bara hætt og komið annað og þú veist, þegar maður er 
kominn annað þá bara lokast í heilanum oft (...) fólkið verður bara ryðgað”.  

Þetta sýnir að í því felst viss áhætta að treysta á að fyrri starfsmenn geti hjálpað 

þeim nýju því vissulega eiga menn auðvelt með að gleyma.  

6.4.3 Handbækur  

Skipulagsheildir D, E, G og H notuðu skjal eða handbók af einhverju tagi til að þjálfa nýja 

starfsmenn. Hjá D var um að ræða skjal þar sem hversdagslegum verkefnum var lýst. Hjá 
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skipulagsheild E sagði Elísabet að handbækur þeirra útskýrðu vel samstarf þeirra við aðra 

aðila í ferðaþjónustu. Hjá skipulagsheild H hafði mannauðsstjórinn tekið saman handbók 

í þeim tilgangi að útskýra hvernig opinber stjórnsýsla virkar. Skipulagsheild G virtist hafa 

unnið mikið með sína handbók. Guðrún sagði: „Hún er inni á þessum innra vef og fólk 

getur prentað hana út ef það vill það en það er svona grunnurinn sem allir fá“. Handbækur 

virtust því vera algeng leið við þjálfun starfsmanna. 

6.4.4 Skjalasöfn:  

Viðmælendur frá skipulagsheildum A, D og E sögðu að um leið og nýr aðili væri ráðinn til 

starfa eða starfsmaður byrjaði á nýju verkefni væri honum bent á nokkurs konar skjalasafn 

þar sem finna mætti gömul verkefni, skýrslur og tengiliði. Hjá skipulagsheild A minntist 

viðmælandi á að starfsmenn rifjuðu oft upp og nýttu gömul verkefni þegar þeir fengju 

svipuð verkefni í hendurnar: 

Já, það er mjög oft, sérstaklega þegar maður er búinn að vera hérna svo lengi 
þá man maður eftir einhverju verkefni sem er keimlíkt eða já, bíddu hvað 
vorum við aftur að gera þarna og þá man maður eftir einhverju sem maður 
vill rifja upp og nýta.  

Þarna hjálpaði til að starfsmaður hafði unnið lengi hjá skipulagsheildinni og kannaðist því 

við verkefnin. Forvitnilegt væri að vita hvort nýjum starfsmanni, sem sæi skjalið í fyrsta 

skipti, gengi jafn vel að skilja verkferlana og notfæra sér þá í úrvinnslu nýrra verkefna.  

6.4.5 Mentor  

Hjá skipulagsheild I var það hlutverk sviðsstjóra að koma nýjum starfsmönnum inn í 

starfið. Ferlið fólst í því að kynna almenna starfsemi og verkefni en gekk að miklu leyti út 

á að kenna á skráningarkerfi, þar sem rík skylda hvílir á starfsmönnum um að allt sé skráð 

nákvæmlega.  

Leiðsögumenn hjá skipulagsheild G fengu að sitja í ferðum og fengu úthlutaðan mentor 

sem kenndi þeim á starfið. Þar fór það eftir reynslu einstaklinga hversu oft þeir þurftu að 

sitja ferðir með öðrum leiðsögumanni. Ef þeir höfðu mikla reynslu var þess ekki krafist en 

þeir gátu farið í slíkar ferðir ef þeir vildu.  

Sumir eru mjög reyndir, hafa jafnvel verið hjá öðrum fyrirtækjum í Gullfoss og 
Geysi á meðan aðrir eru nýir, svo það fer bara eftir hverjum og einum hvað 
hann treystir sér til að gera en allir byrja á að fara í ferðir með okkur og fá svo 
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úthlutað svona mentor eða svona manneskju sem að leiðbeinir þeim aðeins í 
gegnum fyrstu skiptin. 

Báðir viðmælendur skipulagsheildar D töluðu um að fyrirtækið réði aðeins starfsfólk með 

reynslu. Því væru starfsmenn nú þegar tilbúnir í þessa gerð upplýsingamiðlunar vegna 

þjálfunar sem þeir hefðu hlotið annars staðar. Þar var talin nægileg þjálfun að úthluta 

þeim mentor sem sat hjá þeim fyrsta daginn og sýndi þeim hvernig best væri að sinna 

starfinu. 

6.4.6 Námskeið 

Hjá skipulagsheild F er námskeiðsröð fyrir nýja starfsmenn þar sem kynntar eru allar 

deildir, ferlar og saga hennar. Einnig eru allir leiðsögumenn sendir á námskeið í 

jöklaleiðsögn ef þeir hafa ekki tekið slíkt próf áður. Námskeið þetta er að nýsjálenskri 

fyrirmynd og hefur verið haldið frá stofnun skipulagsheildarinnar. Upplýsingar um þessi 

námskeið og þróun þeirra, auk alls kyns Word-, Excel- og PDF-skjöl um starfsemi frá 

stofnun, fara síðan í skjalasafn. Samkvæmt viðmælanda var skjalasafnið þó orðið 

gríðarlega stórt og því erfitt að hafa góða yfirsýn um öll þau gögn sem þar var að finna. 

Þegar viðtalið var tekið var nýbúið að ráða inn starfsmann sem átti að sjá um að koma 

þessu í lag.  

Skipulagsheild E bjó einnig til námskeið fyrir nýja starfsmenn. Í heila viku, átta tíma á 

dag, var kennsla á tæki og tól sem notuð voru í daglegu starfi og farið yfir grunnþætti sem 

gott var að vita. Fræðslan fór fram innan starfsstöðvar þeirra en starfsmenn frá 

samstarfsaðilum voru einnig kallaðir inn til að fræða um helstu áherslur sínar. Enn fremur 

var farið í vettvangsferðir til að sýna það helsta sem starfsmenn áttu að þekkja og 

samstarfsaðilar vildu koma á framfæri. Einnig var haldin „áþreifanleg kynning“ þar sem 

deildarstjóri reyndi að miðla allri sinni þekkingu og kenndi starfsmönnum meðal annars 

að leita að upplýsingum og nota vefsíðu fyrirtækisins.  

Áhugavert var einnig að lesa um námskeið sem nýliðar hjá skipulagsheild D gengu í 

gegnum í þjálfun sinni. Þeim var lýst sem rosalegum og krefjandi þar sem nýliðar fengu 

að slást í hættuför með þeim reyndu. Ferlar um þessi námskeið voru allir skráðir niður.  
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6.5 Þegar starfi lýkur 

Hjá öllum stofnunum kemur á endanum að því að starfsmenn hætta, hvort sem það er 

vegna nýrra tækifæra annars staðar, uppsagna eða vegna starfsaldurs. Á starfsferli sínum 

hafa þeir sankað að sér alls kyns þekkingu og kunnáttu sem erfitt getur verið að beisla. 

Athugað var hvort fyrirtækin hefðu ferla eða aðferðir sem kæmu í veg fyrir að þekking 

tapaðist og færi með starfsmönnum þegar þeir yfirgefa fyrirtækið. 

6.5.1 Starfslokaferli 

Hjá skipulagsheild E var reynt að ferlavæða eins mikið og hægt var. Bæði deildarstjóri og 

sviðsstjóri staðfestu að þær hvettu starfsmenn, sem voru að hætta, til að skrá niður eins 

mikið af upplýsingum og mögulegt var í síðustu vinnuvikunni. Aðallega var notast við 

Word-skjöl en starfsmaðurinn var einnig settur í að þjálfa arftaka sinn í vikunni áður en 

hann hætti.  

Hjá skipulagsheild B er starfslokaferli sem starfsmannastjóri hefur búið til. Þar þarf 

einstaklingur að skrá öll sín verkefni og lýsa þeim. Einnig hafa stjórnendur góða yfirsýn 

yfir hver vinnur í hvaða teymi og hver gerði hvað. Listar sem innihalda þessa lýsingu eru 

sendir á alla starfsmenn. Nefnt var dæmi um konu sem bjó til þriggja blaðsíðna skjal með 

mikilvægum upplýsingum. Þar voru upplýsingar um tengiliði sem hún átti í daglegum 

samskiptum við, starfslýsingar, leiðbeiningar um skipulagningu á ferðasýningum og 

verklýsingar fyrir starfsnema. Skjalið var enn í notkun þegar viðtalið átti sér stað. Þetta 

virðist hún þó hafa gert að eigin frumkvæði og það sama gilti um starfsnema sem unnu 

hjá stofnuninni. Þeir voru ekki beðnir um að skilja neitt eftir og það fór eftir hverjum og 

einum hvort þeir gerðu það áður en þeir héldu sína leið. Þegar Bjarney var spurð hvað 

gerðist þegar starfsmenn hættu var þetta svarið: 

Þegar fólk hættir þá fær maður alltaf hnút í magann því maður veit að það býr 
yfir svo mikilli þekkingu og þá veit maður ekki hvert maður getur leitað því 
þótt við séum komin með þetta kerfi líka þá getur maður ekki sótt alla 
þekkinguna þangað. 

Svarið sýnir að jafnvel þótt ferlavæðing eigi sér stað og skjöl séu búin til er alltaf hætt við 

að eitthvað verði eftir og skili sér ekki til næstu starfsmanna. Sem dæmi má nefna 

þekkingu um það hvernig best sé að orða skilaboð og viðvaranir sem sendar eru út til 

ferðamanna og geta bjargað mannslífum. Dísa hjá skipulagsheild D sagði:  
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Það er ekki nóg að segja: „Það er vont veður á Austurlandi“, því sumir koma 
bara: „Ha? Er ég staddur fyrir norðan?“ Sumir eru bara ekki með það á hreinu. 
Þannig að ef við setjum út viðvaranir verðum við að segja hver er hættan, 
hvenær er hún og hver er ferðahegðunin sem á að koma í kjölfarið.  

Erfitt getur reynst að miðla þekkingu af þessu tagi þar sem svo mikil reynsla býr að baki 

vitneskjunni um það hvernig best sé að koma upplýsingum á framfæri. Ekkert eiginlegt 

ferli fór í gang þegar starfsmenn hættu hjá skipulagsheild D. Þegar Daníel var spurður 

hvað myndi gerast ef hann færi allt í einu í annað starf og hvort eitthvert ferli færi í gang 

svaraði hann: 

Það er ekkert þannig í ferli sko, það er náttúrlega bara alveg glatað ef að ég 
myndi drepast eða eitthvað, það myndi tjóna verkefnið til skamms tíma að 
minnsta kosti. En þetta er líka (…) ekki bara sú þekking sem verður til í starfinu 
heldur er þetta líka bakgrunnur. Ég er búinn að vinna sem leiðsögumaður, sem 
landvörður, með próf í ferðamálafræði, búinn að vinna í ferðaþjónustu. 
Maður kemur inn með helling. 

Það væri því augljóslega mikill skellur ef Daníel myndi hætta störfum eða ef eitthvað kæmi 

fyrir hann. Þekking af þessu tagi er leynd og því væri erfitt er að ferlavæða hana.  

6.5.2 Persónulegt framlag á starfsævinni 

Hjá öðrum skipulagsheildum voru ferlar ekki notaðir heldur var ábyrgðin sett í hendur 

starfsmanna um það hvort þeir vildu skrá þekkingu sína niður eða ekki. Þeim var ekki beint 

sagt að gera það en það var vel séð og vel metið innan skipulagsheildarinnar ef þeir gerðu 

það. Starfsmaður skipulagsheildar D, Dísa, talaði til dæmis um að hún hefði skráð niður 

þekkingu sína einfaldlega því henni hefði fundist það sjálfsagt. Hún tók einnig fram að þeir 

starfsmenn sem ynnu þar ennþá mættu hafa samband við hana hvenær sem væri og hún 

gæti svarað þeim spurningum sem kynnu að vakna.  

Svipuð hugmyndafræði virtist vera hjá skipulagsheild I. Þar var ekkert ferli enda höfðu 

örfáir hætt þar störfum. Ingvar sagði: „Þeir hafa séð um sem sagt að skila af sér til þeirra 

sem að taka við þannig að flæðið sé sem eðlilegast í þjónustu stofnunarinnar við 

viðskiptavini.“ Þannig virðist það hafa gengið vel að setja ábyrgðina í hendur starfsmanna 

að sjá til þess að þeir miðli þekkingu sinni sjálfir. 

Sviðstjóri skipulagsheildar H talaði um að í fullkomnum heimi væri í raun engin þörf á 

ferli þegar einhver hætti, því samkvæmt reglum ætti þetta allt að vera komið inn í kerfið. 

Hins vegar færi það mikið eftir einstaklingum hversu duglegir þeir væru að fara eftir 
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þessum reglum og skrá niður. Einnig færi það eftir starfsmönnum hversu nákvæmar 

skýrslurnar væru. Því skipti þar miklu máli að fólk stæði sig vel í starfi sínu og skráði jafnt 

og þétt niður, svo að nýr starfsmaður gæti flett upp í þeim skjölum þegar spurningar 

vöknuðu.  

6.5.3 Reynt að geyma allt 

Hjá hinum viðmælendum rannsóknarinnar var ekkert ferli sem fór í gang þegar 

starfsmaður hætti. „Við náttúrlega reynum bara að geyma allt“ sagði verkefnastjóri 

skipulagsheildar A. Það sem hún átti líklegast við var að öll skjöl úr hverju verkefni eru 

varðveitt og menn gæta þess að greina frá því á skýran hátt hvernig hvert verkefni var 

unnið.  

Hjá skipulagsheild G var minnst á að yfirleitt hætti fólk bara og væri þá farið og lítið 

hægt að gera í því. Hjá skipulagsheild H fór það eftir starfsmanni og því hvers eðlis starf 

hans var hvort hann væri hvattur til að skrá eitthvað niður eða ekki. „Maður veit einhvern 

veginn að það yrði aldrei leitað í þá þekkingu“ sagði sviðsstjórinn. Hjá þeim væru engir 

ákveðnir ferlar til staðar þar sem starfsmannavelta væri lítil. Fólk væri yfirleitt ánægt í 

starfi sínu og því væri minni þörf á þessari gerð skráningar. 

6.5.4 Flækjur og erfiðleikar 

Hjá skipulagsheild F ræddi mannauðsstjórinn um mikilvægi þess hvernig starfsmaður 

hætti, það er að segja, hvort hann hafi farið sjálfviljugur eða verið sagt upp. Þetta skipti 

máli því ef starfsmaður hætti störfum að eigin ósk gekk yfirleitt vel að fá hann til að þjálfa 

nýja starfsmenn en það sama var ekki uppi á teningnum ef honum hafði verið sagt upp. 

Hún bætti við að því miður væri síðara dæmið algengt innan ferðaþjónustunnar þar sem 

hún væri svo síbreytileg.  

Eins og sjá má voru nokkrar skipulagsheildir með ferli um hvernig best væri að miðla 

þekkingu eftir að starfsmenn hætta. Þó nefndu nokkrir viðmælendur að ekkert ferli væri 

til staðar en samt gengi vel að fá starfsmenn til að skilja eitthvað eftir sig. Hjá þeim 

skipulagsheildum gæti svarið leynst í því að þekkingarmiðlun sé rótgróinn hluti menningar 

þeirra. 
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6.6 Hver er mikilvægasta auðlind skipulagsheildar? 

Í lok hvers viðtals var borin upp spurningin: Hver er helsta auðlind skipulagsheildarinnar? 

Svörin voru mjög svipuð þótt áherslurnar væru ólíkar. Hér má sjá töflu sem sýnir svör 

þátttakenda: 

Tafla 3: Mikilvægasta auðlind skipulagsheildar 

A Það er náttúrlega þekking starfsmanna. Við erum með svo mikið af góðu fólki hérna og það er 
alveg ómetanlegt. Líka að það sé góður andi og við erum virkilega að reyna og það gengur vel 
að bæta liðsandann, við erum teymi, það er ekki bara verkefnastjórinn sem dregur allt áfram 
heldur erum við mikið að hugsa um þessa samábyrgð, við erum saman í teyminu. 

B Í núverandi mynd er það fólkið af því að aðferðirnar og þekkingin býr í hausnum á þeim að 
mestu leyti. 

d Fólkið. Það eru margir búnir að vera hérna mjög lengi þannig að þetta fólk býr yfir mikilli 
þekkingu og það er rosa gott að geta leitað til þeirra. 

E Það er náttúrlega bara þekkingin á bakvið þetta, við gætum aldrei verið að ráðleggja gönguleiðir 
ef við værum einhverjar sófakartöflur sko. Þannig að það er starfsfólkið. 

F Fyrirtæki (.,.) í ferðaþjónustunni byggist allt upp á starfsfólkinu. Ef við værum ekki með gott 
starfsfólk þá gætum við bara lokað. 

G Mér finnst það vera starfsfólkið og þekkingin þeirra. Hún er mikilvæg auðlind. 

H Það er náttúrlega klárlega mannauðurinn. Það er enginn vafi um það í mínum huga 

I Þær (skipulagsheildir) eru aldrei neitt annað en fólkið sem að starfar þar 

 

Áhugavert var að skoða svör hjá skipulagsheild B. Báðir viðmælendur svöruðu: „Fólkið“ 

en forstöðukonan bætti við að öll verkefnin væru drifin af fjármagni. Fjármagnið mætti 

þó ekki fara í að borga starfsfólki, þótt það væri í raun helsta auðlindin.  

Eins og sjá má lék ekki mikill vafi á því hver mikilvægasta auðlindin væri. Svörin voru 

áhugaverð og sýndu fram á mikilvægi þess að vekja athygli á þekkingarstjórnun og nýtingu 

hennar á íslenskum ferðaþjónustumarkaði. 



 

60 

7  Umræður 

Hér verða gögn rannsóknarinnar túlkuð og fræðilegi hluti hennar notaður til að greina 

þau. Fyrst verður farið yfir þekkingarstefnu skipulagsheildanna. Þótt engin þeirra hafi 

verið með eiginlega þekkingarstefnu var margvíslegum aðferðum beitt til að miðla og 

varðveita þekkingu. Næst verða þessar aðferðir greindar með SECI-líkani Nonaka og 

Takeuchi (1995) og kenningu Daft o.fl. (1987) um virkni miðlunarleiða. Reynt verður að 

komast að því hvort skipulagsheildirnar hafi góðan skilning á því hvers konar miðlunarleið 

sé best að nota fyrir mismunandi gerð þekkingar. Þar á eftir verður menning 

skipulagsheildanna skoðuð og reynt að greina hvers konar umhverfi menning þeirra 

skapaði. Að lokum verða lagðar fram tillögur um það hvernig fræðin geta mögulega nýst 

til að bæta þekkingarstjórnun hjá skipulagsheildum. Nefndar eru nokkrar aðferðir frá 

rannsakanda sjálfum og rætt um það hvers vegna þær gætu verið góðar lausnir. 

7.1 Þekkingarstefna 

Þótt engin af skipulagsheildunum hafi verið með ákveðna þekkingarstefnu má færa rök 

fyrir því að þær hafi flestar notað einhvers konar þekkingarstjórnun í sínum daglegu 

störfum. 

7.1.1 Skráningarleið og samskiptastefna 

Þótt engin af skipulagsheildunum hafi haft ákveðna þekkingarstefnu var hægt að túlka 

þekkingarstjórnun þeirra með fræðin að leiðarljósi. Áhugavert var að sjá hve mikil áhersla 

var lögð á skráningarleið (Hansen o. fl., 1999). Flestar skipulagsheildirnar lýstu því í 

smáatriðum hvernig alls kyns þekking var skjalfest og skráð niður í skjöl sem svo voru 

geymd í tölvum. Þá má spyrja sig hvort Dalkir (2011) hafi rétt fyrir sér með að starfsmenn 

nái einfaldlega ekki að nýta sér þekkinguna þar sem svo mikið sé í boði. Í mörgum tilvikum 

var minnst á að starfsmenn gerðu sér líklegast ekki í hugarlund hve mikið væri til af 

aðgengilegum gögnum.  

Ef grein Hansen og félaga (1999) um skráningarleið og samskiptastefnu er höfð í huga 

má finna dæmi um hvort tveggja hjá þeim stjórnendum sem fjallað var um hér að framan. 
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Til dæmis notaði fyrirtæki B CRM kerfi og reiddi sig mikið á teymisvinnu og fundi. Þar er 

verið að nota báðar stefnurnar í samvinnu hvorrar við aðra. 

Skráningar- og skjalastefna getur verið jákvæð að því leyti að hún hvetur einstaklinga 

til að skrásetja það sem þeir kunna og geta. Eins og sást eru starfsmenn þó líklegir til að 

skrásetja það eingöngu vegna þess að þeim finnst þeir „þvingaðir“ til þess. Þetta getur 

haft neikvæð áhrif á sköpunargleði og komið í veg fyrir þekkingarsköpun (Prichard, Hull, 

Chumer og Willmott, 2000). Því má færa rök fyrir og gegn þeirri ströngu skjalastefnu sem 

opinberar skipulagsheildir hafa.  

7.1.2 Markviss og ómarkviss stefna 

Schulz og Jobe (2001) sögðu að þegar um ómarkvissa þekkingarstjórnun væri að ræða 

væru óþarfa gögn oft geymd þar sem fókus vantaði á það hvernig og hvaða skjöl ætti að 

varðveita. Dæmi um þetta var hvernig Erna, deildarstjóri skipulagsheildar E, þurfti að fara 

í gegnum öll skjölin sem til voru og eyða mörgum af þeim. Þar var hún að vinna í því að 

gera þekkingarstjórnunina markvissari.  

Niðurstöðum þessarar rannsóknar svipar til niðurstaðna Yang og Wan (2004) að því 

leyti að allir viðmælendur virtust átta sig á mikilvægi þekkingar og þekkingarstjórnunar en 

höfðu ekki lagt mikla vinnu í stefnumótun. Velta má fyrir sér hversu mikilvæg eiginleg 

þekkingarstefna sé. Ef skoðuð er stefna skipulagsheildar G má sjá að í henni var greinilega 

ákveðin þekkingarstefna þótt hún væri ekki kölluð það. Líklega er þetta algengt hjá 

íslenskum skipulagsheildum, þar sem rannsóknir benda til að margar þeirra hafi enga 

sérstaka þekkingarstefnu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2009). Þetta er því eitthvað sem þær 

gætu tekið til sín og sett upp skjal sem lýsti því í hvaða átt best væri að stefna þegar kemur 

að þekkingarmiðlun. Ef til vill myndi þetta minnka spekilekann. 

7.2 Miðlunarleiðir greindar: 

Kenning Daft o. fl. (1987) um virkni miðlunarleiða og SECI-líkan Nonaka og Takeuchi 

(1995) verða hér notuð til að skoða hversu vel þær miðlunarleiðir, sem notaðar voru, 

henta til að koma áleiðis þeirri þekkingu sem við átti hverju sinni.  

7.2.1 Tölvuforrit: 

Allar skipulagsheildirnar notuðu einhvers konar kerfi með skriflegum upplýsingum, bæði 

til að skrá þekkingu og miðla henni til nýrra starfsmanna. Til að skoða hversu vel 
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miðlunarleiðin hentar þarf að athuga hvers konar upplýsingum er verið að koma á 

framfæri.  

7.2.1.1 Almenn verkefnastjórnunarkerfi 

Almennt má segja að tölvuforritin gagnist til að miðla ljósri þekkingu. Hjá skipulagsheild 

D var notað Word-skjal í dagbókarformi. Þekkingin sem þar er verið að miðla er ljós og 

auðvelt að koma henni til skila. Því hentar þessi leið vel til að miðla þeirri gerð þekkingar, 

þ.e. að breyta ljósri þekkingu í ljósa. Dísa, hjá skipulagsheild D, nefndi hins vegar einnig 

áhugaverða gerð þekkingar en það var hvernig þau orðuðu skilaboð til ferðamanna þannig 

að merkingin færi ekkert á milli mála. Þarna er um að ræða frekar leynda þekkingu sem 

myndi jafnvel henta betur að kenna en að skrá niður, þar sem erfitt er að miðla áfram 

þessari gerð upplýsinga. 

Word-skjöl væru sniðugar miðlunarleiðir fyrir innra þekkingarform og til að koma 

praktískum upplýsingum áleiðis. Noti skipulagsheildir ekki skráningarkerfi missa þær af 

tækifæri til að miðla þekkingu milli þrepa (Schulz og Jobe, 2001). Miðlunarleiðin er þó ekki 

virk, þar sem endurgjöf getur tekið langan tíma og aðeins er hægt að lesa skjölin. Einnig 

nefndu þátttakendur oft að það færi eftir hverjum og einum hversu vel þessi Word-skjöl 

væru unnin. Draga má þá ályktun að því meiri vinnu sem starfsmaður lagði í að búa til 

skjalið, þeim mun betur hafi verið hægt að miðla bæði leyndri og ljósri þekkingu. Yfir 

heildina virtist svo vera að þessi skjöl nýttust vel fyrir miðlun ljósrar þekkingar en ekki er 

líklegt að mikill árangur náist í að miðla leyndri þekkingu. 

Facebook miðlar svipaðri þekkingu en hefur þann kost að endurgjöf getur verið mun 

hraðari inni á þeim miðli. Persónuleg hvatning gæti einnig verið mikil þar sem flestir 

notendur kannast vel við Facebook og eru því líklegri til að nota það kerfi heldur en flókið 

forrit sem læra þarf inn á. Hins vegar þurfti að sía út hvaða upplýsingar færu þar inn vegna 

þess að fyrir kom að starfsmenn sem störfuðu ekki hjá skipulagsheildinni væru enn þar 

inni. Því er miðlunin að vissu leyti góð en tjáningarkerfið sjálft virkar ekki nógu vel. Skrif á 

Facebook eru oft stuttar færslur sem erfitt er að lesa í nákvæmlega hvað átt er við.  

7.2.1.2 CRM 

Hér má færa rök fyrir því að mest sé verið að umbreyta nokkuð leyndri þekkingu í ljósa, 

þó svo að ljós þekking sé líka varðveitt með þessu. Upplýsingar um það hvernig fyrri 

verkefni voru unnin og tölvupóstasamskipti við mikilvæga tengiliði eru allt upplýsingar 
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sem skipta máli fyrir rekstur og samkeppnisforskot skipulagsheildar. Miðlunarleiðin er virk 

að því leyti að tjáningarkerfið er skýrt fyrir. Endurgjöf er þægilegri með þessu kerfi heldur 

en venjulegum tölvupóstasamskiptum vegna þess að hægt er að senda gömul verkefni á 

þann sem sá um þau eða þekkir til verkefnisins og spyrja spurninga. Það fer hins vegar 

eftir einstaklingum hversu fljótir þeir eru að svara og hvort þeir eru tilbúnir að veita 

endurgjöf og hjálpa til. Þar kemur persónulega hvatningin inn. Miðað við viðtölin virtust 

menn vera hrifnir af þessu kerfi og ákafir í að deila og miðla sinni þekkingu en erfitt er að 

segja til um það án frekara rannsókna hvort það sé gert í raun og veru. Því má segja að 

þessi miðlunarleið sé góð en ekki jafn virk og æskilegt væri miðað við þá leyndu þekkingu 

sem verið er að miðla. 

7.2.2 Handbækur 

Dæmi var um að starfsmenn fengju úthlutað handbók um stefnu og skipurit, svo og 

almennar upplýsingar um skipulagsheildina. Sú miðlunarleið er ekki mjög virk enda er 

þekkingin sem verið er að miðla ljós, þ.e. í formi beinna upplýsinga. Þess háttar miðlun 

þekkingar er því gott dæmi um ytra þekkingarform og gagnast vel til þess þar sem hún 

getur miðlað ljósu þekkingunni nokkuð vel. Hins vegar verður að hafa í huga að það fer 

eftir áhuga starfsmanns hversu vel henni er komið til skila. Leggi starfsmaður sig ekki fram 

við að lesa handbókina og dembi sér frekar beint í vinnu skilar þessi leið nær engum 

árangri. Hið sama gildir um gerð handbókarinnar. Sé hún ekki vel unnin og sett upp á 

læsilegan hátt er ólíklegt að hún komi að gagni. 

Einnig þarf að hafa í huga að þótt handbækur og skjöl sem starfsmenn fá í hendur sýni 

stefnu og fleiri upplýsingar eru þetta aðeins sýnileg tákn og yfirlýst gildi (Schein, 1992). 

Ekki er mögulegt að skynja hina undirliggjandi þætti og því veitir þetta frekar 

yfirborðskenndar upplýsingar.  

7.2.3 Fundir 

Í viðtali við mannauðsstjóra skipulagsheildar G var talað um örfundi sem haldnir voru einu 

sinni í mánuði. Markmið þeirra var að gefa fólki kost á að koma með athugasemdir og 

leysa vandamál sem gætu hafa komið upp. Vissulega er þetta öflug miðlunarleið þar sem 

endurgjöfin kemur samstundis og viðbrögð verða skýr og góð, þar sem allir eru á sama 

stað, augliti til auglitis. Tjáningarkerfi skiptir hér máli. Er einhver fundarstjóri sem veit 
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hvernig best er að skrá niður það sem fram kemur á staðnum? Talar bara stjórnandinn 

eða fá fleiri að komast að? Eru virkar umræður samhliða því sem verið er að fara yfir? 

Áhugavert hefði verið að fá nákvæmari upplýsingar um það hvernig fundirnir fara fram til 

að komast að því hversu virk miðlunarleiðin er í raun og veru. Fræðilega séð er hún góð 

en í raun er erfitt að fá það staðfest nema með því að sitja nokkra fundi og sjá hvernig 

þeir fara fram. 

7.2.4 Námskeið 

Nokkrir viðmælendur nefndu námskeið sem þeir halda til að miðla þekkingunni út fyrir 

sína eigin skipulagsheild. Skýrasta dæmið var námskeið skipulagsheildar E. Þar var 

markvisst skráð niður þekking til að miðla henni áfram til nýrra starfsmanna. Þarna var 

verið að vinna með innra þekkingarform. 

Námskeið eru mjög virk leið til miðlunar því að þar er endurgjöf snögg. Viðbrögð verða 

einnig skýr og góð vegna þess að fólk er í stöðugu návígi hvert við annað. Tjáningarkerfið, 

sem notað var, var upplifun og sýnikennsla og það hentar einmitt vel til að koma leyndri 

þekkingu áleiðis. Það hvernig bjarga eigi fólki eða sýna því náttúruundur er að miklu leyti 

leynd þekking og þarna var henni komið á framfæri á skýran og skiljanlegan hátt. 

Persónuleg skerpa fer að vissu leyti eftir því hver heldur námskeiðið. Í tilfelli 

skipulagsheildar E var það sú sem hannaði námskeiðið sem hélt það og hjá skipulagsheild 

D voru námskeiðshaldarar með brennandi áhuga á efninu. Þess vegna er líklegt að 

persónuleg skerpa hafi verið mikil í þessum tilvikum. Því er niðurstaðan sú að þessi 

miðlunarleið virki vel til að koma áleiðis leyndri og sérhæfðri þekkingu og þetta sé því 

aðferð sem fleiri mættu notfæra sér.  

7.3 Fyrirtækjamenning greind 

Hér á eftir verður reynt að greina menningu skipulagsheildanna. Hafa þarf í huga að það 

er erfitt ferli sem þarfnast djúps skilnings á öllum þremur stigum menningar (Schein, 

1992). Þetta var gert með því að lesa í það hvernig stjórnendur lýstu þekkingarmiðlun og 

því hvernig svör þeirra voru. Við greininguna var stuðst við þrjú menningarstig Schein 

(1992) og líkan De Long og Fahey (2000), um fjögur dæmi þess hvernig menning hefur 

áhrif á þekkingartengda hegðun. 
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7.3.1 Öryggið á oddinn 

Talsverður munur var á þeirri menningu sem ríkti hjá skipulagsheildum D og F og hjá 

hinum viðmælendum. D og F tengdust ævintýraferðamennsku og öryggi ferðamanna. Að 

fyrra bragði var minnst á að það væri rótgróið í menninguna að miðla þekkingu og koma 

henni til sem flestra því líf væru í húfi. Hjá báðum skipulagsheildunum var þekkingu miðlað 

með námskeiðum þar sem starfsmenn fóru á vettvang og lærðu af reyndum 

leiðsögumönnum um bestu leiðirnar og öryggisatriði. Svo virtist sem um væri að ræða 

undirliggjandi þætti hjá báðum skipulagsheildum en erfitt var að komast að því með vissu 

hvort svo væri í raun.  

7.3.2 Skrifstofan 

Hjá þeim skipulagsheildum sem voru mjög skrifstofumiðaðar voru skjöl og skrár mikið 

notaðar. Verkefnastjóri skipulagsheildar A sagði að forritin Slack og Asana væru notuð til 

að minnka hávaðann á skrifstofunni. Ef við horfum aftur á kenningu Bathelt o.fl. (2004) 

um „suðið“, sem þykir sérlega gagnlegt ef traust ríkir innan skipulagsheilda, virðist 

skipulagsheild A falla undir þá lýsingu vegna þess að þar var mikið lagt upp úr teymisvinnu. 

Þá má velta fyrir sér hvort suðið minnki einnig þegar hávaðinn minnkar. Spyrja mætti 

hvort notkun þessara forrita sé nægilega virk miðlunarleið fyrir þá gerð þekkingar sem 

verið er að miðla. Einnig þarf að hafa í huga að þetta spjall er hvergi vistað og því mætti 

athuga hvort og hvernig hægt væri að geyma skjölin (Daft o.fl., 1987).  

7.3.3 Upplýsingar og miðlun  

Menningin hjá skipulagsheild G einkenndist af upplýsingamiðlun en virtist snúast minna 

um þekkingarmiðlun. Starfsmenn voru duglegir að deila upplýsingum um færð og opnanir 

á vegum en þegar kom að leyndri þekkingu var erfitt að sjá hvaða leið var notuð til að 

miðla henni. „Í sjálfu sér gerum við ekkert þannig.“ Þar sem skipulagsheildin er talsvert 

stór getur þetta stafað af skorti á trausti en slíkt getur hindrað markvissa þekkingarmiðlun 

(Davenport og Prusak, 1998). Samskipti stjórnenda við starfsmenn og deildir virtust að 

mestu leyti vera í gegnum tölvusamskipti, hvort sem það var á Facebook eða í tölvupósti. 

Samkvæmt Kiesler o. fl. (1984) getur þetta hindrað samskipti á vinnustað. 
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7.3.4 Teymi og samvinna 

Hjá skipulagsheildum A og F var sérstaklega talað um þá menningu að allir væru jafnir og 

verkefnin sem kæmu á borð væru unnin í sameiningu. Það sem skipulagsheildirnar eiga 

sameiginlegt er að fáir starfsmenn vinna þar og starfsmannavelta er mjög lítil, sérstaklega 

á efri þrepum. Miðað við orðræðu mannauðsstjóra skipulagsheildar F var ljóst að 

þekkingarmiðlun var þar eðlislæg og varð í raun sjálfkrafa hjá starfsmönnum. Samkvæmt 

Schein (1992) er þetta mjög gott tákn sem ætti að gera það að verkum að skipulagsheild 

gangi vel að takast á við áskoranir. Að sjálfsögðu er orðræðu mannauðsstjóra tekið með 

fyrirvara en teymisvinna virðist skipta miklu máli til að starfsmenn séu meðvitaðir um 

þekkingu og mikilvægi hennar. 

7.3.5 „Starfsmenn fara bara“ 

Í þjónustustörfum er varan fólkið sjálft (Prichard o.fl., 2000) Hvernig er þá hægt að 

skrásetja það sem gerir leiðsögumann að góðum leiðsögumanni? Hjá skipulagsheild G 

„fara þeir bara” og allt og sumt sem þeir hafa skráð niður eru ferlar og símanúmer. Hægt 

er að spyrja sig hvort hægt sé að varðveita raunverulega þekkingu þeirra, til dæmis þá 

hæfni að geta látið fólk njóta ferðarinnar og læra af henni. Vissulega geta leiðsögumenn 

fengið mentor með sér en hafa val um það hversu margar slíkar ferðir þeir vilja fara í. 

Varla fá þeir full laun fyrir að sitja hjá, svo að hvatningin til þess að fara í margar þess 

háttar ferðir er væntanlega ekki mikil. Þarna spilar menningin einnig sterkt inn. Erfitt var 

að segja til um hvort það væri hluti af undirliggjandi þætti hjá þeim að vilja stöðugt bæta 

við sig þekkingu eða hvort menn væru einfaldlega sáttir með eigin reynslu og létu það 

gott heita.  

Sé þekking ljós, er að vissu leyti auðveldara að miðla henni. Einnig ætti að vera 

auðveldara að gæta þess að hún glatist ekki með starfsmönnum sem hætta (Hall og 

Pierpaolo, 2002).  

7.3.6 Kjarkur stjórnenda 

Margir fræðimenn telja stjórnendur mikilvæga í þekkingarstjórnun og miðlun (Daft o.fl. 

1987; Nonaka og Takeuchi, 1995; Schein, 1984). Orðræða sviðsstjóra skipulagsheildar H, 

Halldóru, virðist vera í takt við kenningu Porter (1990) um mikilvægi þess að trúa á 

breytingar og vera ekki hræddur við að fara út fyrir þægindarammann. Gott dæmi er 
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áhættan sem hún þorði að taka með því að loka skipulagsheildinni og sá lærdómur sem 

hún tók með sér af þeim mistökum sem hún taldi að gerð hefðu verið. Sitkin (1992) fjallaði 

einmitt um mikilvægi mistaka í lærdómsferlinu og var hressandi að sjá minnst á þennan 

þátt þar sem Halldóra var eini viðmælandinn sem ræddi um hugrekki til að taka áhættu. 

Það sem vantaði hins vegar upp á hjá henni var sá undirliggjandi þáttur að deila 

þekkingu. Viljinn var greinilega til staðar en lítið var gert til þess að raunveruleg miðlun 

þekkingar gæti átt sér stað. Aðspurð hvort hún gerði eitthvað sem stjórnandi til að hvetja 

fólk til að miðla þekkingu sinni svaraði hún að það ætti einfaldlega að vita hvað gera þyrfti. 

Ef til vill er það svo að allir vita hvað þeir eiga að skrá niður. Þó getur verið gott að 

stjórnendur taki virkan þátt og minni reglulega á mikilvægi þekkingar og miðlunar hennar. 

Þannig verður þekkingarmiðlun hluti af undirliggjandi þáttum menningarinnar. Dæmi um 

þetta var hjá skipulagsheild F. Freyja sagðist minna starfsfólk sitt á þetta við og við en 

þyrfti þess í raun ekki því þetta væri raunverulega byggt inn í kjarna allra starfsmanna. Ef 

til vill er jafnmikil þekkingarmiðlun hjá þessum tveimur skipulagsheildum en áhugavert 

var að sjá muninn á því hvernig stjórnendur svöruðu.  

7.3.7 Að redda sér sjálfur 

Algengt var að starfsmenn þyrftu að bjarga sér sjálfir er þeir hófu störf. Dæmi um þetta 

voru hjá skipulagsheildum B, D, E, H og I, meira en helmingi þeirra skipulagsheilda sem 

fjallað var um. Því er nokkuð augljóst að hér mætti bæta aðkomu nýrra starfsmanna. 

Fyrstu skrefin í nýju starfi eru alltaf erfið en hægt væri að auðvelda starfsmönnum þau 

með því að útbúa auðskiljanleg gögn, þjálfa þá, halda námskeið, búa til vefsíður og finna 

leiðir til að miðla til þeirra þekkingu. Þannig væri hægt að spara skipulagsheildum bæði 

fjármagn og tíma. 

7.4 Aðferðir til að finna falda fjársjóðinn 

Þó svo að margar skipulagsheildir hafi staðið sig vel að mörgu leyti er talsvert af atriðum 

og aðferðum sem fræðin mæla með sem hvergi var minnst á í viðtölunum. Ekki er hægt 

að draga þá ályktun að engin þeirra sé notuð. Ljóst er þó að engum viðmælanda datt í hug 

að nefna þær og því er ólíklegt að þær séu mikilvægur þáttur í daglegu starfi. Hér verða 

settar fram nokkrar hugmyndir rannsakanda um hvað mætti betur fara í 

þekkingarstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu. 
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7.4.1 Námskeið um þekkingarstjórnun 

Merkilegt var að sjá viðbrögð viðmælenda þegar þeir voru beðnir að veita viðtal um 

þekkingarstjórnun í ferðaþjónustu. Margir þeirra þurftu að senda póst aftur til að fá 

útskýringu á orðinu þekkingarstjórnun. Því er ljóst að ekki er mikil þekking á hugtökum 

þekkingarstjórnunar og mikilvægi þess að setja sér skýra stefnu varðandi miðlun og 

varðveislu þekkingar. Til að bæta þennan þátt væri hægt að skipuleggja námskeið þar sem 

sérfræðingar í faginu myndu kynna aðferðir sem gott er að nota og útskýra hvers vegna 

mikilvægt er að vinna markvisst að þekkingarstjórnun. Mögulegt væri að vinna í hópum 

með hugarkort, ákvörðunartré, rafrænt nám eða lærdómssögur. 

Einnig væri hægt að kenna námskeið í að koma auga á verðmæta þekkingu sem 

skipulagsheildir vissu jafnvel ekki að þær hefðu. Þá væri rýnt í menningu 

skipulagsheildarinnar og stjórnendur gætu unnið með öllum starfsmönnum við að 

kortleggja miðlun og sköpun þekkingar. 

7.4.2 Tæki og tól 

Í fræðilegum hluta þessarar rannsóknar kom fram að þorri fræðimanna sagði að miðlun 

ljósrar þekkingar væri fremur einföld í framkvæmd á meðan miðlun þeirrar leyndu væri 

mun flóknari. Þess vegna var því oft lýst hvernig hægt væri að nota hugarkort, sögur og 

fleiri aðferðir til að miðla henni á árangursríkan hátt. Nokkur dæmi um þessa gerð 

þekkingarmiðlunar greindust hjá skipulagsheildum þessarar rannsóknar, til dæmis 

námskeið, fundir og teymisvinna. Þó var aldrei farið nákvæmlega í smáatriði um það hvort 

eitthvað væri gert til að stuðla að skráningu og miðlun þekkingar í þessum félagslegu 

athöfnum. Því má sjá að meirihluti skipulagsheilda lagði áherslu á að nota tækni til að skrá 

niður þekkingu. Hins vegar voru öll ferlin í kringum sköpun þekkingarnar í kringum 

námskeiðin einfaldlega skráð á einfaldan máta, eins og í Word-skjöl.Áhrifaríkara gæti 

verið að nota virkari miðlunarleiðir til að skrásetja þá þekkingu.  

Hægt væri að gera meira af því sem Nonaka og Takeuchi (1995) lýstu í umfjöllun sinni 

um félagsmótunarform. Dæmi var nefnt um æfingabúðir þar sem starfsmenn ræddu 

málin, fengu svörun og gátu sagt hver öðrum sögur. Það væri hugsanlega nógu virk 

miðlunarleið til að geta miðlað leyndri þekkingu.  
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7.4.3 Klasar 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kom fram að nokkrar af skipulagsheildunum voru í 

Íslenska ferðaklasanum. Hins vegar minntist enginn á það í viðtalinu. Samkvæmt Kim og 

Shim (2018) var litið á klasa sem tækifæri til að miðla þekkingu og stuðla að nýsköpun. 

Hægt væri að nýta þennan klasa meira og gera starfsmönnum ljóst að gott gæti verið leita 

til annarra til að fá ráð og læra af þeim. Þetta væri kjörið tækifæri til að auka notkun 

samsetningarforms Nonaka (1991). Vissulega er viðkvæmt að deila upplýsingum og það 

þarf að hafa í huga. En í rannsókn Pyo (2005) voru færð rök fyrir því að nauðsynlegt væri 

að deila þekkingunni og frjóvga þannig þekkingargrunn atvinnugreinarinnar. Á Íslandi er 

hún jú sérstaklega ung og á eftir að læra mikið. 

7.4.4 Þekkingarstarfsmaður 

Enginn þátttakendanna nefndi hugarkort eða sögur eða aðra af þeim virku 

miðlunarleiðum sem fræðimenn mæltu með að nota til að fanga leynda þekkingu. 

Mögulegt væri að fá inn þekkingarstarfsmann, eða þjálfa upp starfsmann innan 

skipulagsheildarinnar sem myndi sérhæfa sig í aðferðum til að fanga og miðla leyndri 

þekkingu. Hann gæti þá setið inni á fundum, skráð niður upplýsingar á frumlegan máta en 

ekki aðeins á Word-skjöl eins og flestir eru vanir. Hann gæti einnig fylgst náið með hegðun 

starfsmanna og fengið þannig djúpan skilning á menningunni. Hugsanlega gæti hann 

síðan skrifað skýrslur um það sem hann komst að og veitt stjórnendum og stjórn 

skipulagsheildarinnar dýpri skilning inn í kjarna hennar. Það myndi auðvelda þeim að taka 

ákvarðanir og takast á við áskoranir. Þetta ferli gæti reynst kostnaðarsamt í fyrstu en gæti 

veitt samkeppnisforskot og skilað hagnaði þegar til lengri tíma væri litið. 

Í raun er margt sem hægt væri að bæta og eflaust eru margar leiðir færar til þess. Best 

væri ef skipulagsheildir gætu skilgreint þekkinguna sem um er að ræða, áttað sig á því 

hvert eðli hennar er og valið sér viðeigandi miðlunarleiðir og aðferðir. Mikilvægt er 

starfsmenn og stjórnendur séu opnir fyrir nýjungum en gæti einnig að þeirri þekkingu sem 

þegar er til staðar. Því það er þekkingin sem er raunverulegi fjársjóðurinn. 
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8 Lokaorð 

Í rannsókn þessari hefur verið kannað hvernig menning, dagleg störf og aðgerðir 

skipulagsheilda hafa áhrif á varðveislu og miðlun þekkingar þeirra. Einnig hefur verið rýnt í 

það hvernig ný þekking er sköpuð og hvernig hún er varðveitt. Niðurstöður leiddu í ljós að 

allar skipulagsheildirnar áttuðu sig á mikilvægi þekkingar til að skapa verðmæti og halda 

samkeppnisforskoti. Hins vegar vantaði upp á skipulega þekkingarstjórnun hjá allflestum. Því 

benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að staða þekkingarstjórnunar í ferðaþjónustu 

hér á landi sé sú að flestar skipulagsheildir hafi viljann til að varðveita þekkingu og átti sig á 

mikilvægi hennar. Hins vegar er í flestum tilvikum verið að finna upp hjólið þegar ný verkefni 

hefjast og þegar nýir starfsmenn koma inn. Þetta er afleiðing margra þátta sem hafa áhrif á 

ferðaþjónustu. Starfsmannavelta er oft mikil hjá skipulagsheildum og erfitt getur verið að fá 

starfsmenn til að skrá niður þekkingu sína. Þetta getur haft neikvæð áhrif á menningu og það 

hefur bein áhrif á þekkingarmiðlun. Þannig á sér stað keðjuverkun sem gerir 

þekkingarstjórnun innan ferðaþjónustu einstaklega krefjandi. 

Fræðimenn hafa hins vegar skrifað um margar aðferðir sem segja má að fari út fyrir 

kassann og gagnist vel til að varðveita og miðla bæði leyndri þekkingu og ljósri. Hugmyndir að 

aðferðum sem skipulagsheildir gætu notað til að bæta þekkingarstjórnun sína og ná betri 

árangri á því sviði voru kynntar hér að fram. 

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að skipulagsheildir setji sér skýrari stefnu í þekkingarstjórnun. 

Til að geta gert það þurfa þær að átta sig á því hvers konar þekkingu er verið að vinna með 

og á hvaða hátt best sé að miðla henni.  

Í öðru lagi skiptir menning gríðarlega miklu máli. Málfar viðmælenda og lýsingar á því 

hvernig þekking var varðveitt sýndi hvers konar menningu mátti finna innan veggja 

skipulagsheildanna og það hafði mikil áhrif á þekkingarstjórnun. Þar sem umræða var opnari 

og stjórnendur tóku meiri þátt í samskiptum við undirmenn sína var þekkingarmiðlun virkari 

vegna þess að allar leiðir SECI-líkansins voru notaðar.  

Í þriðja lagi þyrfti að bæta þekkingu stjórnenda og starfsmanna á aðferðum sem hægt er 

að nota til að miðla leyndri þekkingu manna á milli. Íslensku stjórnendurnir virtust vera fastir 

í því fari að skrá niður upplýsingar í skjöl og varðveita á þann hátt. Rannsóknir sýna hins vegar 
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að sögur, ákvörðunartré, vinnubúðir og fleiri skapandi lausnir séu mun betri leið til að 

varðveita leynda og flókna þekkingu. Hægt væri að fræða starfsmenn og stjórnendur um 

þessar aðferðir og miðlunarleiðir og reyna að koma þeim í skilning um að mismunandi 

miðlunarleiðir þurfi fyrir mismunandi þekkingu. 

Af þeim miðlunarleiðum sem stjórnendur hér á landi nota nú þegar eru fundir og námskeið 

í raun þær sem ættu að bera mestan árangur, samkvæmt þeim kenningum sem um var fjallað 

í þessari ritgerð. Áhugavert væri að skoða nánar hvernig fundir fara fram og hvort þar sé 

raunverulega verið að miðla leyndri þekkingu manna á milli. Hægt væri að sitja fundi, skrá 

niður atferli starfsmanna og rannsaka hvaða áhrif menningin hefur. Hugsanlegt er að í 

einhverjum tilvikum séu fundir haldnir að óþörfu og betra væri að nota einfaldari 

miðlunarleið. Þá væri hægt að spara skipulagsheildum tíma og kostnað. Því er ljóst að 

markviss þekkingarstjórnun skilar hagkvæmari rekstri og meiri árangri þegar til lengri tíma er 

litið. Einnig væri áhugavert að sjá fleiri námskeið skipulögð fyrir starfsmenn og athuga hvort 

það skili betri þekkingarstjórnun.  

Annað atriði sem auðvelt væri að bæta væru fyrstu skref nýrra starfsmann. Meira en 

helmingur viðmælenda þurfti sjálfur að finna gögn og bjarga sér þegar þeir byrjuðu að 

vinna. Hægt væri að auðvelda starfsmönnum þessi skref með því að útbúa auðskiljanleg 

gögn sem væru tilbúin í hvert skipti sem nýr starfsmaður hæfi störf. Gott dæmi um þetta 

var námskeiðið sem skipulagsheild E hafði skipulagt. Fleiri gætu tileinkað sér þá aðferð. 

Endurnýja mætti gögnin og námskeiðin reglulega og gæta þess að þau innihaldi nýjustu 

upplýsingar hverju sinni. Ef ferlavæðing á þessu tækist vel myndi það eflaust spara 

skipulagsheildum bæði fjármagn og tíma. 

Að sjálfsögðu er auðvelt fyrir utanaðkomandi aðila að lesa fræði og skrifa um mögulegar 

lausnir. Ljóst er að í raun er mun erfiðara að framkvæma þessar breytingar á menningu þar 

sem hegðun einstaklinga og gildi skipulagsheildarinnar liggja svo djúpt í menningunni. Eins 

og fram hefur komið myndast oft kvíði við víðtækar breytingar og því gæti verið erfitt fyrir 

stjórnendur að taka markvissa ákvörðun um að breyta kjarnastarfsemi sinni. Hins vegar sýna 

víðtækar rannsóknir á mörgum ólíkum skipulagsheildum, meðal annars í ferðaþjónustu, að 

það borgar sig að varðveita þekkingu fyrirtækis og leggja fjármagn í það. Allir viðmælendur 

voru sammála um að starfsmenn og þekking þeirra væri mikilvægasta auðlindin. Þess vegna 
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er nauðsynlegt fyrir íslenskar skipulagsheildir að viðurkenna mikilvægi þekkingar og vinna 

markvisst að því að varðveita hana. 

Svo virðist sem þekking í íslenskri ferðaþjónustu hafi verið falinn fjársjóður í of langan 

tíma. Þótt við sjáum glitta í peningana og náum ef til vill að grípa í nokkra þurfum við 

áætlun til að ná allri kistunni upp. Við getum ekki gert það ein. Við þurfum að standa 

saman og mynda teymi sem getur tekist á við áskorunina. Á sama hátt gætu 

skipulagsheildir í ferðaþjónustu staðið saman og deilt þekkingu sín á milli. Þá gætu þær í 

sameiningu unnið markvisst að því að gera þessa mikilvægu atvinnugrein enn ríkari og 

fundið þann falda fjársjóð sem þekkingin er. 
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