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Útdráttur 

Viðfangsefni í þessari rannsókn er að skoða hverjir voru helstu þættir og áskoranir við innleiðingu 

á LS Central viðskiptakerfinu hjá Bláa Lóninu. Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem að tekin voru viðtöl við níu einstaklinga sem komu að innleiðingunni 

og notast var við hálfopin viðtöl til að öðlast dýpri þekkingu á viðfangsefninu. Skoðað voru hverjir 

helstu árangursþættirnir eru í innleiðingum á viðskiptakerfum og hvernig eða hvort var tekið mið 

af þeim. Einnig var skoðað breytingamódel Kotter‘s og hvernig það getur nýst í breytingum sem 

þessum, módelið er borið saman við niðurstöðurnar og sýnt fram á að það er ómeðvitað farið eftir 

því. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að það var farið fram hjá nokkrum af mikilvægu 

árangursþáttunum sem sýnir fram á hvers vegna þeir eru mikilvægir og geta stuðlað að árangri í  

verkefnum sem þessum. Væntingastjórnun átti stóran hluta í þeim þáttum sem var mögulega 

stiklað á stóru í og voru margir viðmælendur ekki sáttir með hvernig henni var háttað eða að henni 

voru ekki gerð nægilega góð skil. Helstu áskoranirnar voru þá væntingastjórnun, stuðningur frá 

stjórn og samvinna og samskipti milli sviða.  

 

Lykilhugtök: Viðskiptakerfi, innleiðing, Kotter módel, endurmótun viðskiptaferla, mikilvægir 

árangursþættir, Bláa Lónið, LS Retail, LS Central 
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Abstract 

The subject of this study is to investigate the main challenges with implementing LS Central 

business system at the Blue Lagoon. It was conducted with qualitive research where nine 

participants associated with the project were interviewed. The interviews were half open to achieve 

a deeper understanding of the subject matter. This thesis evaluates the critical success factors that 

occur when implementing new business systems, and how or if these critical success factors were 

used. Additionally, the study evaluates Kotter‘s Model of Changes and how that model can be 

used in changes such as these, the model was compared to the results of the study, and the study 

shows that the model is unconsciously used in steps of changes even when not specifically utilized. 

This thesis shows that some of the critical success factors were missing or not utilized as much as 

they should have been, underlining why they are important and shows how they can be used in 

successful projects like these. Expectation management was key in several of the critical success 

factors that were lacking and the participants in this study were dissatisfied with its organization 

and use. The main challenges of the implementation were expectation management, support from 

administration, interdepartmental communication, and cooperation. 

 

Key words: Business systems, ERP, BPR, implementation, Kotter’s model of change, critical 

success factors, Blue Lagoon, LS Retail, LS Central   
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Formáli 

Þessi BS ritgerð er lokaverkefni höfundar í Háskólanum á Bifröst og ber titilinn: Innleiðing LS 

Central hjá Bláa Lóninu. Lokaritgerð þessi jafngildir 14 ETCS og var hún unnin undir leiðsögn 

Andreu Guðmundsdóttur aðjúnkt hjá Háskólanum á Bifröst. Unnið var í þessu lokaverkefni frá 

maí til ágúst 2021.  

Ég hóf mitt fyrsta háskólanám haustið árið 2019 og það í viðskiptafræði með áherslu á 

ferðaþjónustu við Háskólann á Bifröst. Ég hef starfað hjá Bláa Lóninu síðan í ágúst 2016 og hef 

komið að ýmsum verkefnum þar. Námið á Bifröst hefur kennt mér gríðarlega margt sem ég get 

notað í mínu starfi og er mjög þakklát skólanum fyrir góða leiðsögn. Námið hefur hjálpað mér að 

feta mín fyrstu spor í nýju starfi innan Bláa Lónsins sem sérfræðingur á viðskipta- og rekstrarsviði. 

Námið hefur stutt við bakið á mér í atvinnulífinu og hjálpað mér að vaxa í starfi. Ég vildi tengja 

námið og vinnu saman og nýtti ég þann lærdóm sem ég lærði í áfanganum „Breytingastjórnun“ en 

hann var kenndur af Haraldi Daða Ragnarssyni. Ég náði að tengja það námskeið mikið við það 

sem var í gangi í vinnunni, bæði þá tengt áhrifum kórónuveirufaraldursins og tengt við innleiðingu 

á nýju viðskiptakerfi. Mér þótti því áhugavert að rannsaka helstu þættir og áskoranir við 

innleiðingu LS Central með viðhorfi frá breytingastjórnuninni samhliða. Ég ákvað þá að nota átta 

þrepa breytingamódel Kotter‘s til þess að styðja við þessa rannsókn.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Andreu Guðmundsdóttur, kærlega fyrir góða leiðsögn og 

uppbyggilega ábendingar í tengslum við rannsóknina og fyrir það að taka sér tíma í sumar til þess 

að aðstoða mig. Öll svör frá henni voru ítarleg, fróðleg og góð og hún aðstoðaði mig einnig við að 

móta rannsóknarefnið og velja rétta viðfangsefnið. Ég er henni einstaklega þakklát þar sem að 

aðstoðin og álit hennar hefur skipt mig miklu máli. Ég vil einnig þakka öllum viðmælendunum 

sem gáfu sér tíma í að sitja viðtöl með mér og oft með stuttum fyrirvara. Bláa Lónið og aðrir 

samstarfsmenn hafa sýnt mér mikinn skilning, stuðning og sveigjanleika í þessu verkefni sem ég 

hefði ekki getað klárað verkefnið án.  

Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum og systur, Hreiðari Erni og Ásdísi Finnsdóttur, fyrir 

ómetanlegan stuðning og aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Hreiðar sýndi mér ekki aðeins 

stuðning við gerð þessarar ritgerðar heldur hefur hann stutt og hvatt mig áfram í gegnum allt námið. 

Hann hefur verið stytta mín og stoð í minni skólagöngu og hvati til þess að gera betur. Þessu 
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verkefni tileinka ég þó frænku minni heitinni, Sigrúnu Jónsdóttur, sem lést í miðjum 

ritgerðarskrifum þann 28. júlí 2021, 96 ára að aldri. Sigrún hefur verið klettur í mínu lífi og alltaf 

hvatt mig áfram í minni skólagöngu. Seinustu samskiptin okkar voru í júlí þegar við ræddum um 

háskólanámið mitt og hún var einstaklega ánægð og þakklát yfir að ég væri að (loksins) klára 

háskólanám og það í viðskiptafræði.  

Fyrir þig Rúna frænka.  
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Inngangur 

Bláa Lónið er upplifunarfyrirtæki sem starfar í ferðaþjónustugeiranum hérlendis. Fyrirtækið var 

stofnað árið 1992 og þá sem baðlón. Frá stofnun hefur fyrirtækið vaxið töluvert og orðið eitt af 

vinsælli ferðaþjónustufyrirtækjum landsins („Saga Bláa Lónsins“, e.d.). Árið 2018 var stærsta 

stækkun hjá Bláa Lóninu þegar fyrirtækið opnaði fyrsta fimm stjörnu hótelið á Íslandi ásamt gæða 

baðlóni og tveimur veitingastöðum („Saga Bláa Lónsins“, e.d.). Nýjasta viðbót Bláa Lónsins var 

árið 2021 þegar fyrirtækið opnaði nýja húðvöruverslun í Kringlunni (Ingvar Haraldsson, 2021). Í 

dag rekur Bláa Lónið tvo baðstaði, tvö hótel, fjóra veitingastaði og fjórar verslanir sem 

framlínueiningar, einnig rekur fyrirtækið rannsóknarsetur, snyrti- og heilsuvöruframleiðslu, 

lækningalind, þvottahús, vöruhús og trésmíðaverkstæði (Fannar Jónsson, 2021). Bláa Lónið er 

langt komið frá því að þetta var einungis baðlón þar sem það hefur bætt við sig ellefu 

framlínueiningum ásamt öðrum sviðum þeim til stuðnings („Saga Bláa Lónsins“, e.d.). Árið 2012 

fékk Bláa Lónið þá tilnefningu frá National Geographic að vera eitt af 25 undrum heims vegna 

einstakra eiginleika jarðsjávarins sem finnst í baðlóninu („Blue Lagoon Iceland. Árs- og 

samfélagsskýrsla 2020“, e.d.) 

Við þessa stækkun árið 2018 fann Bláa Lónið fyrir þeirri nauðsyn að vera með kerfi sem gæti stutt 

við allar þessar einingar á auðveldan máta (Þórey Guðmundsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 

2021). Til að ná endum saman í rekstri var Bláa Lónið að notast við mörg mismunandi kerfi sem 

höfðu hvert og eitt sér hlutverk. Mikil vinna fór í að tengja kerfin saman til þess að þau gætu 

„talað“ saman, en í heildina var fyrirtækið að vinna með fimm mismunandi kerfi. Flókin 

samsetning milli kerfa gerði reksturinn erfiðan og strembinn milli sviða (Þórey Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild 4. ágúst 2021). Farið var í skoðun á hinum ýmsu kerfum og reynt að finna bestu 

stafrænu lausnina sem hentaði fyrirtækinu og myndi ná yfir flest svið.  

„Við höfðum vaxið úr núverandi lausn og þurftum að fjárfesta í framtíðarvexti. Við þurftum 

heildræna lausn fyrir rekstur fyrirtækisins.“ 

-Þórey Guðmundsdóttir, fjármálastjóri Bláa Lónsins („Blue Lagoon Iceland“, e.d.) 

Bláa Lónið leitaði til LS Retail varðandi stafræna lausn en LS Retail var með kerfi, LS Central, 

sem virtist ná yfir helstu framlínueiningar fyrirtækisins, m.a. afgreiðslukerfi, upplifunar- og 

bókunarkerfi og hótelkerfi („Blue Lagoon Iceland“, e.d.) . Í markmiðasetningu fyrir árið 2021 hjá 
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Bláa Lóninu situr innleiðing LS Retail efst á lista sem heildstæð kerfislausn sem verður innleidd í 

allar einingar fyrirtækisins og er stefnt á að ljúka innleiðingunni á seinasta ársfjórðungi þessa árs 

(Fannar Jónsson, 2021). 

„Verkefnið mun gjörbylta hraða á stafrænni þróun til hjá Bláa Lóninu til framtíðar. 

Með tilkomu lausnarinnar er búið að afleggja fjölda annarra kerfa og stuðla að 

einfaldari rekstri og lægri rekstrarkostnaði þegar horft er til lengri tíma. Eins er kerfið 

sveigjanlegra hvað varðar nýtt þjónustuframboð og skráningu upplýsinga.“ 

-Ársskýrsla Bláa Lónsins 2020  

Höfundur þessarar rannsóknar er starfsmaður hjá Bláa Lóninu og hefur starfað hjá fyrirtækinu frá 

árinu 2016. Höfundur hefur ágæta þekkingu á rekstri framlínueininga Bláa Lónsins og hefur unnið 

náið við innleiðingu á viðskiptakerfinu ásamt öðrum samstarfsfélögum og öðrum tengdum 

innleiðingunni. Í þessari rannsókn leitast höfundur við að skoða hvaða áskorunum Bláa Lónið stóð 

frammi fyrir við að innleiða kerfi af þessari stærðargráðu. Einnig er skoðað hvernig samskipti og 

samvinna var á milli hagsmunaaðila og hvernig ábyrgð var dreift á sviðin. Þau svið sem innleiðing 

náði einna helst til innan Bláa Lónsins voru viðskipta- og rekstrarsvið, sölu- og markaðssvið, 

fjármálasvið og upplýsingatækni- og stafræn þróunarsvið. Notast er við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

i) Hverjir voru helstu þættir og áskoranir við innleiðingu LS Central kerfisins hjá Bláa 

Lóninu? 

Þá eru önnur rannsóknarmarkmið: 

ii) Hvað gekk vel við innleiðinguna, hvað gekk ekki eins vel og hvað væri hægt að gera 

öðruvísi? 

Í upphafi rannsóknar er farið yfir fræðileg efni tengd rannsókninni og þá einna helst viðskiptakerfi 

og hvaða áskoranir geta fylgt við innleiðingu á þeim. Farið verður yfir uppsetningu á skipuriti Bláa 

Lónsins, upplýsingar um LS Retail og svo yfirfarið innleiðingu LS Central hjá Bláa Lóninu. Í 

öðrum kafla er rýnt í aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig rannsóknin var unnin ásamt 

annmörkum sem fylgdu rannsókninni. Í fjórða kafla eru niðurstöður rýndar og þeim gert greinagóð 

skil. Að lokum eru lokaorð og umræður frá höfundi.  
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1. Fræðikafli 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu þætti sem tengjast viðskiptakerfum og innleiðingu á þeim.  

Þær áskoranir sem geta myndast við innleiðingar og mikilvæga árangursþætti sem þarf að huga til 

til þess að ná fram árangri í innleiðingum á nýju viðskiptakerfi. Rannsóknin snýr að innleiðingu á 

nýju viðskiptakerfi hjá Bláa Lóninu og þá er mikilvægt að skilgreina viðskiptakerfi og þær 

áskoranir sem geta myndast þegar slík kerfi eru innleidd. Á framhaldinu er horft til 

skipulagsheildar Bláa Lónsins og kröfur sem framlínueiningar hafa til rekstrarkerfa. Skoðuð er 

saga LS Retail og innleiðing á LS Central viðskiptakerfinu. 

1.1 Viðskiptakerfi 

Kerfi geta verið ferlar, aðferðir, aðgerðir sem sett er upp á vissan máta til þess að fá ákveðnar 

niðurstöður. Hver ferill, aðferð eða aðgerð eru skref sem vinna saman til að ná heildar markmiði. 

Viðskiptakerfi hafa þann tilgang að vinna að niðurstöðum sem eru stöðugar, mælanlegar og eru 

þar með í hag viðskiptavina (Ron Carroll, e.d.). Viðskiptakerfi eru notuð af fyrirtækjum fyrir 

mismunandi hlutverk sem tengjast rekstri fyrirtækja og eru í flestum tilvikum kerfi sem halda í 

grunnin utan um fjárhag fyrirtækja. Viðskiptakerfi eru því stundum kölluð kjarninn í fyrirtækjum 

og skapa skilvirkni milli sviða innan fyrirtækja (Markus, 2000). Hlutverk viðskiptakerfa eru 

mismunandi, allt frá því að vera einföld kerfi sem sinna einu hlutverki og í það að vera með flóknari 

uppbyggingu sem heldur utan um mörg hlutverk. Flóknari viðskiptakerfi geta séð til dæmis um 

utanumhald birgja, viðskiptavina, mannauðs, pantana, lagers og bókhalds. Flókin viðskiptakerfi 

bjóða upp á fleiri möguleika fyrir fyrirtæki og geta þá boðið upp á nákvæmari upplýsingar um 

töluleg gögn. Þessi flóknu kerfi eru oft kölluð ERP kerfi (e. Enterprise Resource Planning).  

Stærstu framleiðendurnir á þessum kerfum eru Microsoft, Oracle Corp., SAP SE, JD Edwards og 

BAAN. Viðskiptakerfin frá þessum fyrirtækjum eiga þau öll sameiginlegt að þau byggja ofan á 

grunn þannig að eitt kerfi getur sinnt mörgum hlutverkum (Markus, 2000).  

Að vera með mörg mismunandi kerfi (e. unintergrated systems) fyrir hvert hlutverk getur búið til 

margþætt vandamál fyrir fyrirtæki. Þetta getur komið í veg fyrir að fyrirtækið nái straumlínulaga 

viðskiptaháttum eða haldið fyrirtækinu frá því að ná öðrum viðskiptamarkmiðum. Erfiðara getur 

verið að greina gagnaupplýsingar og sameina þær til þess að fá heildstæða mynd fyrir reksturinn. 

Mörg mismunandi kerfi þýðir einnig að fleiri birgjar liggja á bakvið hvert kerfi og því fylgir þeim 

hærri rekstrarkostnaður. Kerfin geta verið viðkvæm og þegar tengingar milli kerfa eru sér hannaðar 
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fyrir fyrirtækin geta þau misst tengingar þegar uppfærslur eiga sér stað. Við þetta getur fyrirtækið 

fundið fyrir skipulagsröskun (e. organizational disruption) (Markus, 2000). 

Bláa Lónið var með fimm mismunandi kerfi sem þjónuðu mismunandi hlutverkum. Hvert kerfi 

þurfti að sérsníða eftir Bláa Lóninu og svo finna leiðir til þess að þau gætu unnið saman. Kerfin 

voru viðkvæm gagnvart uppfærslum og gat að bitnað oft á rekstri fyrirtækisins (Munnleg heimild, 

Olga Ingólfsdóttir, 6. ágúst 2021.   

1.1.1 Viðskiptaferlar 

Viðskiptaferlar eru skilgreindir sem röð af aðgerðum sem eru tengdar saman við að umbreyta 

aðföngum í vöru- eða þjónustuframleiðslu (Bradford, 2015). Viðskiptaferlar geta verið ótal margir 

og þjóna mikilvægum tilgangi, ferlarnir geta verið einfaldir eða flóknir og fara oft eftir fjölda skrefa 

eða fjölda kerfa sem þeir ná yfir. Ferlarnir geta verið formlegir eða óformlegir en formlegir ferlar 

eru oft vel skráðir og hverju skrefi er vel lýst. Formlegir ferlar auðvelda rekstur í fyrirtækjum en 

þá tekur þjálfun starfsmanna oft styttri tíma og hjálpar fyrirtækinu að veita straumlínulagaða 

þjónustu til viðskiptavina. Endurmótun viðskiptaferla, oft kallað BPR (e. Business Process 

Reengineering), er aðferð þar sem að markmiðið er að laga viðskiptaferla og breyta þeim til dæmis 

til þess að veita betri þjónustu, auka hagnað eða til að ná innleiðingu á nýju viðskiptakerfi 

(Bradford, 2015).  

Ákvörðun um BPR verður að koma frá æðstu stjórnendum sem keyra kerfið í gegnum sviðin sín 

og nálgast viðskiptaferla sem verða endurmótaðir á þann máta að fyrirtækið hagnist og minnki 

færi á tekjuleka eða mistökum í vinnu (Markus, 2000). ERP kerfi komu fyrst á markað sem 

upplýsingatækni sem var bætt við BPR með því markmiði að ná meira og markvissara flæði innan 

fyrirtækja. ERP kerfi innleiða gögn sem koma frá mismunandi svæðum til þess að ná hraðari 

gagnasöfnum og betra upplýsingaflæði. Með því að nota ERP kerfi eru meiri líkur á því að 

samskipti verða betri milli sviða eða innan fyrirtækja. ERP kerfi hafa verið í mótun frá áttunda 

áratugnum og tekið miklum breytingum og orðið sífellt mikilvægari hlutur í viðskiptum fyrirtækja 

og er talað um ERP kerfi sem taugakerfi fyrirtækja (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  

Í verkefnum eða innleiðingarferlum er talað um upphaf og endi en það er þó munur á milli verkefna 

og forrita. Verkefni er samansafn af hlutum sem hafa greinilegt upphaf og enda. Verkefni stefna í 

átt að markmiði sem notar ákveðið magn af auðlindum. Kerfi eru stöðug ferli sem hafa engan 
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skilgreindan endi (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Innleiðingarferli á ERP kerfum er því ekki 

hægt að vinna sem verkefni eða sem tímabundið ferli og ætti að vera talið sem kraftmikið og 

samfellt ferli án enda. Oft á tíðum er eitt af vandamálum við innleiðingu á ERP kerfum að 

stjórnendur gera ráð fyrir því að eftir að ERP kerfið er komið í loftið hjá fyrirtækinu að þá sé kerfið 

í raun klárt og innleiðingin búin (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Í rannsókn frá Metagroup 2004 

um innleiðingu ERP svöruðu 36,2% svarenda í könnun að fyrirtækið hafi leyst upp 

innleiðingarhópa sína beint eftir að kerfið fór í loftið (Michael Doane, 2004). Afleiðingin á því að 

leysa upp innleiðingarhópana var sú að fyrirtækin fundu fyrir vaxandi neikvæðum áhrifum á því 

að tapa samstarfinu milli viðskiptasviða og tölvutæknideildar. Ástæðan fyrir þessu að innleiðing á 

ERP kerfum er oft talið vera hlutverk fyrir tölvutæknideild frekar en samþætting á stjórnenda 

aðferðum, viðskiptaferlum, skipulagsheildum, fyrirtækjamenningu, upplýsingakerfi og tækni 

innan fyrirtækjanna (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  

Við árangursríkar innleiðingar þarf að huga að BPR og gera ráð fyrir að það þurfi að nýta sér það 

til þess að endurmóta ferla í samræmi við nýtt viðskiptakerfi. Ferlið á að vera samfellt ferli sem að 

hefur ekki endanlega endi og er í stöðugum umbótum. Gera þarf grein fyrir að til þess að 

innleiðingar á viðskiptakerfum gangi upp gangi upp þarf að dreifa ábyrgðinni á milli sviða og ekki 

láta ábyrgðina sitja á einu sviði (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  

1.1.2 Áskoranir við innleiðingu á viðskiptakerfum 

Innleiðingar á viðskipakerfum eru taldar vera flóknar, fyrirferðarmiklar og dýrar (Ahmad og 

Pinedo Cuenca, 2013). Oft á tíðum fara innleiðingarnar umfram upphaflegt áætlað fjármagn og 

auðlindir. Innleiðingarferli fela í sér ítarlegar skoðanir á viðskiptaferlum innan fyrirtækisins, val á 

besta mögulega hugbúnaðarkerfinu sem samsvarar kröfum fyrirtækisins, stillingar á völdu kerfi, 

þjálfun starfsmanna og hönnun eða sérsníði á hugbúnaðarkerfinu og þróun nauðsynlegra viðmóta 

(Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Nýja viðskiptakerfið tekur svo við af því gamla og 

innleiðingaferlarnir eiga í raun að vera innleiddir án þess að hafa mikil áhrif á daglegan rekstur hjá 

fyrirtækinu. Þetta getur einungis gerst ef stjórn fyrirtækisins er með skilning á lykilhlutum sem 

byggja upp innviði fyrirtækisins, vera með skilvirka áætlun fyrir innleiðinguna og skilvirka ferla 

til þess að mæla og meta verkefnið í gegnum innleiðingaferlið (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  

Innleiðingar á ERP viðskiptakerfum eru flóknar þar sem að innan- og utanaðkomandi þættir eru 

hluti af innleiðingarferlinu, þetta er því ekki eins og venjuleg innleiðing á viðskiptakerfum og er 
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heldur ekki verkefni sem situr á borðinu hjá tölvutæknideild innan fyrirtækja. Innleiðing á slíkum 

kerfum krefst virkrar þátttöku af öllum innan fyrirtækisins. Þrátt fyrir það að fyrirtækjum hafa 

verið gert grein fyrir mikilvægi þátttöku allra og annarra vandamála sem geta komið upp í 

innleiðingum hafa mörgum fyrirtæki mistekist að innleiða ERP kerfi vegna skorts á tilliti til 

skipulagsþátta eins og góðum samskiptum milli deilda, samvinnu innan og milli deilda, 

innleiðingarstjórnun og stuðningi frá stjórnendum (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).   

1.1.3 Mikilvægir árangursþættir (e. critical success factors) 

Samkvæmt rannsókn Ahmad og Pinedo (2013) eru þó nokkrir mikilvægir árangursþættir sem taka 

þarf mið af í innleiðingarferlum. Í rannsókninni var skoðað yfir 50 aðrar rannsóknir og tekið saman 

mikilvæga árangursþættir. Gert var grein fyrir 33 þáttum og voru þeir greindir eftir 

tilvikahlutföllum. Tíu stærstu þættirnir af þessum 33 voru: stuðningur og skuldbinding frá 

stjórnendum, samvinna milli sviða / deilda, nýting á auðlindum, greining gagna, breyting á 

menningu, nýting á ráðgjöf, mat á framvindu, samskipti milli sviða/deilda, teymisvinna og 

verkefnastjórnun með reynslu. Þessir tíu þættir eru flokkað í þrjá flokka: háðir þættir, mikilvægir 

þættir og grunnþættir. Á mynd eitt má sjá samband milli þessa tíu þátta og hvernig þeir hafa áhrif 

á hvorn annan.   

 

Mynd 1: Tenging milli mikilvægra árangursþátta, þýdd mynd (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013) 
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Grunnþættirnir (e. basic) eru þeir sem hafa áhrif á aðra þætti en aðrir þættir hafa oftast ekki mikil 

áhrif á þá. Þessir þættir eru tengdir við upprunalegt ástand fyrirtækisins og sýna vilja til þess að 

innleiða heildstæð kerfi. Þættirnir sem eru skilgreindir sem grunnþættir eru: teymisvinna, reynsla 

í verkefnastjórnun, auðlindir og greining gagna (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  

Háðir þættir (e. dependent) eru þeir sem verða fyrir miklum áhrifum af öðrum þáttum. Þessir 

þættir eru mikilvægir í ferlinu sem snýr að því að breyta kerfinu til þess að fyrirtækið hámarki 

nýtni á kerfinu sjálfu. Þættirnir sem eru skilgreindir sem háðir þættir eru: samvinna milli 

sviða/deilda, samskipti milli sviða/deilda og mælingar á framvindu (Ahmad og Pinedo Cuenca, 

2013).  

Mikilvægir þættir (e. critical) eru þær þættir sem verða fyrir áhrifum grunnþáttanna og þeir verða 

sérstaklega fyrir áhrifum af öðrum þáttum. Þessir þættir eru tengdir við innleiðingu af heildstæða 

kerfinu innan fyrirtækisins. Þættir skilgreindir sem mikilvægir þættir eru: breyting á menningu, 

nýting á ráðgjöf og stuðningur frá stjórn (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  

 

Mynd 2: Mikilvægir árangursþættir (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). 

1.1.3.1 Val á kerfi 

Val á viðskiptakerfum geta skipt miklu máli fyrir fyrirtæki. Sérstaklega getur það skipt til muna 

að fyrirtæki geti þróað og mótað viðskiptakerfið eftir sínum rekstri til þess að fyrirtæki nái settum 

markmiðum og verði árangursríkt (Bradford, 2015).Við val á kerfi þurfa fyrirtæki að fara í 

margskonar þarfagreiningu og taka mið af kostnaði, tímaramma, markmiðum og 

framkvæmdaráætlun sem mun móta verkefnið (Somers og Nelson, 2001). Velja þarf kerfi sem 

hentar rekstri fyrirtækisins, og mætir þörfum og kröfum þess. Vanda þarf val á kerfi vel eftir því 
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hvað hentar hverju og einu fyrirtæki hverju sinni. Fyrirtæki geta notast við ráðgjafa til stuðnings 

og upplýsingargjöf á kerfum. Ráðgjafar geta komið að góðum notum og upplýst fyrirtæki um kerfi 

sem fyrirtæki gætu hafa horft fram hjá. Ráðgjafar geta líka verið gagnlegir í innleiðingunum 

sjálfum og hafa oft reynslu af þeim. Þeir geta bent fyrirtækjum á hvaða kerfi eru auðveld í 

innleiðingu í þeirra rekstri og geta komið inn á hvaða stigi innleiðingar, hvort sem það er við val á 

kerfi, þarfagreining eða almenna upplýsingagjöf. Fyrirtæki þurfa þó að vara sig á ráðgjöfum og fá 

álit frá óháðum einstaklingum sem hafa ekki hagsmuna að gæta við að selja álveðin kerfi heldur 

veita einungis ráðgjöf. Þar af leiðandi ættu fyrirtæki alltaf að vera í stjórn við val á kerfi og vera 

með ábyrgðarþungann á vali og standa við ákvarðanir á vali sínu (Somers og Nelson, 2001).  

Viðskiptakerfi vinna best þegar það er minni sérsmíði og einfalda þannig rekstur fyrirtækisins. Því 

minna sem viðskiptakerfi eru sérsniðin að fyrirtækjum, því betra er það fyrir rekstur fyrirtækja. 

Það er vegna þess að uppfærslur og ný viðmót innan kerfa geta brotið þessi sérsnið þar sem að í 

heildarmynd birgja er ekki gert ráð fyrir neinni sérsníði. Við uppfærslur þarf að fylgjast með hverri 

sérsníði til að athuga hvort að það fylgi með í nýja viðmótið. Fyrirtæki hafa ekki endilega val um 

að fara í uppfært kerfi eða ekki og þurfa þá að eyða tíma við að endurnýja sérsniðin viðmót þegar 

uppfærslur eru gerðar. Því er betra fyrir fyrirtæki að móta sinn rekstur að viðskiptakerfinu eftir 

bestu getu til þess að hafa sérsníði í lágmarki (Somers og Nelson, 2001).  

Árangur í innleiðingum á viðskiptakerfum má oft tengja við rekstrar- og fyrirtækjabreytingar og 

því er oft horft fram hjá gildum hönnunar á viðskiptakerfunum (Somers og Nelson, 2001). Við val 

á kerfi skiptir hönnun og uppsetning einnig máli, kerfin eru hönnuð á mismunandi máta og henta 

því mismunandi rekstri. Eitt af helstu vandamálum við innleiðingu á hugbúnaði er þegar kerfi eru 

ekki í nægilegum takti við þarfir og óskir fyrirtækja. Til þess að fyrirtæki nái að nýta sér flesta 

eiginleika úr viðskiptakerfinu er mikilvægt að rekstrarferlar séu í samræmi við kerfið. Fyrirtæki 

þurfa að endurnýja viðskiptaferlana sína og geta ekki bætt rekstur nema sú vinna sé gerð. Með því 

að endurmóta viðskiptaferla eru fyrirtæki líklegri til þess að nýta sér að fullu fjárfestinguna á nýja 

viðskiptakerfinu og að lokum hámarka tekjurnar innan fyrirtækisins. Þetta ferli getur þó aukið 

flækjustig, áhættur og kostnað í framkvæmd (Somers og Nelson, 2001). Endurmótun 

viðskiptaferla er þó einn af lykilþáttum í að ná árangri við innleiðingu. Nýja viðskiptakerfið þarf 

einnig að geta tekið við gögnum frá því gamla og þar sem fyrirtæki vilja ekki missa mikilvæg gögn 
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úr eldra kerfinu. Gagnagreining er því gerð við innleiðingar og yfirfarið þau gögn sem eru 

mikilvægust og verða að fylgja inn í nýja kerfið (Somers og Nelson, 2001). 

Eftir að val á kerfi hefur átt sér stað er mikilvægt að eiga gott viðskiptasamband við söluaðila eða 

birgja til þess að innleiðingin gangi upp. Gott samband við birgja getur auðveldað innleiðingu og 

birgi getur komið sínum ráðleggingum áfram þannig að viðskiptavinurinn fái bestu möguleika úr 

lausninni. Innleiðingar þar sem góð samvinna er milli birgja og viðskiptavinar er ekki einungis 

einfaldar heldur getur góð samvinna einnig flýtt fyrir innleiðingunni með því að minnka kostnað 

og ráðstafaðan tíma í innleiðinguna. Meiri þekking berst frá birgja inn í fyrirtækið og birginn lærir 

betur á rekstur og þarfir fyrirtækisins (Somers og Nelson, 2001). Góður stuðningur frá birgja er 

einnig mikilvægur eftir innleiðingu til þess að viðhalda uppfærslum, viðgerðum og tæknileg aðstoð 

(Bradford, 2015).   

Vönduð vinnubrögð við innleiðingu viðskiptakerfa, þrátt fyrir þær áskoranir sem þær hafa í för 

með sér, eru þess virði þar sem viðskiptakerfi eru langtíma fjárfesting fyrir fyrirtæki. Hjá sumum 

fyrirtækjum geta kerfin varið allan líftíma fyrirtækisins (Somers og Nelson, 2001).  

1.1.3.2 Stefna og markmið 

Í innleiðingarverkefnum er gott að notast við áætlanir sem styðja við framfarir eða markmið í 

verkefninu. Fyrir innleiðingu á viðskiptakerfi er oft notast við tíma- og aðgerðaráætlun, og 

kostnaðaráætlun og viðskiptaáætlun. Þessar áætlanir segja til um umfang verkefnis og getur gefið 

stjórnendum betri yfirsýn yfir hvernig má áætla auðlindum fyrir verkefnið (Somers og Nelson, 

2001). Í upphafi verkefna er mikilvægt að skilgreina markmið og mögulegar aðferðir við að ná 

settum markmiðum. Markmiðin þurfa að vera greinagóð til þess að móta stefnu verkefnisins. Að 

vera með skýra stefnu og aðgengileg markmið gerir verkefnastjórnunina auðveldari og markar þrjá 

meginþætti í henni, umfang, tíma og kostnaðarmarkmið (Somers og Nelson, 2001). Áætlanir eru 

nokkurskonar uppskriftir á markmiðum og gefa aðilum innsýn í það sem er í vændum og hvað þarf 

að undirbúa fyrir. Þar af leiðandi eru einstaklingar tengdir verkefninu oft betur upplýstir þegar 

áætlanir eru til staðar. Í áætlunum þarf að gera ráð fyrir þeim auðlindum sem verkefnið á að notfæra 

sér (Somers og Nelson, 2001). Auðlindum má bera saman við bensín á bíl þar sem þær eru 

drifkraftur verkefna. Án auðlinda eins og fjármagns eða mannauðs ná verkefnin ekki langt í 

framkvæmd. Því þarf að skoða í upphafi verkefna hvaða auðlindir eru ómissandi til þess að sjá 

hvaða kosti innleiðingin felur í sér. Auðlindir þurfa að vera skilgreindar tímalega á líftíma verkefna 
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og oftar en ekki fara áætlanir vel fram úr upphaflegum ráðstöfunum á auðlindum vegna þess að 

þær eru ekki skilgreindar nógu tímalega (Somers og Nelson, 2001). 

Þegar áætlanir eru gerðar er hægt að kortleggja ferla og sjá hvernig fyrirtækið starfar í núverandi 

kerfi, oft kallað e. „as is“ ástand eða núverandi ástand (Bradford, 2015).Við greiningu á núverandi 

ástandi er oft sýnt fram á það sem núverandi kerfi getur og er það oft stefna hjá nýja kerfinu að 

mæta sömu kröfum sem upphafspunkti. Að greina þetta gerir aðilum tengdum verkefninu kleift að 

sjá hvað núverandi kerfi getur og hvaða möguleikar nýja kerfið hefur um fram það eldra (Bradford, 

2015).  

1.1.3.3 Stuðningur frá stjórn 

Í upphafi verkefna er „stuðningur að ofan“ eða stuðningur frá stjórn fyrirtækis mikilvægur þáttur. 

Hlutverk stjórnar í hugbúnaðarverkefnum og innleiðingum er meðal annars að hafa skilning á getu 

og takmörkunum innan tölvutæknisviðs, hér eftir kallað IT, og setja sanngjörn markmið fyrir IT.  

Stjórnin þarf að skuldbinda sig við árangur hjá IT, styðja samskipti og stefnu verkefnisins og miðla 

því áfram til allra starfsmanna (Somers og Nelson, 2001). Innleiðingarverkefni sem hafa ekki tekist 

má rekja til þess að stjórn felur eftirlit á framvindu og ákvarðanir á mikilvægum tímamótum og 

skila ekki upplýsingum til tæknifræðinga sem vinna að verkefninu. Stuðningur frá stjórn getur 

verið aflið sem keyrir innleiðinguna áfram og er í raun grunn ástæða þess á árangri (Somers og 

Nelson, 2001). 

1.1.3.4 Verkefnastjórnun og teymisvinna 

Verkefnastjórnun er til á meðan verkefnið stendur yfir og varir alveg frá upphafi til enda. Aðgerðir 

tengdar verkefnastjórnun geta verið mismunandi en þær eru oftast áætlaðar út frá aðgerðaáætlun, 

stjórnun, stærð verkefnis, reynslu við tækni og uppbyggingu verkefnis. Hin mikla samsetning af 

vélbúnaði (e. hardware) og hugbúnaði (e. software) ásamt ógrynni af skipulagsmálum, mannlegum 

og pólitískum vandamálum innan fyrirtækja, geta gert ERP verkefni mikilfengleg og verulega 

flókin. Góð verkefnastjórnun sem hefur góða yfirsýn er nauðsynleg til þess að fylgja tíma- og 

kostnaðaráætlunum eftir (Somers og Nelson, 2001). Góð verkefnastjórnun skilur mikilvægi þess 

að vera með áætlanir og að fara eftir þeim. Umfang (e. scope) verkefna sem er of breytt eða of 

metnaðarfullt getur ollið miklum vandræðum. Miklar sérsníðir auka umfang verkefnanna og bætir 

við meiri tíma og kostnaði við verkefnið. Minniháttar sérsníðir leyfir þá litlar eða engar hugmyndir 
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af breytingum sem koma að hálfu notenda, en það getur einfaldað innleiðinguna á að hafa 

minniháttar sérsniðir til þess að ráða við umfang ERP verkefna (Somers og Nelson, 2001).  

Góður árangur í tækninýjungum og hugbúnaðarverkefnum á oft að rekja til verkefnastjóra sem 

leiðir verkefnið áfram. Verkefnastjóri sinnir mikilvægu hlutverki sem umbreytingar leiðtogi (e. 

transformational leader) og auðveldar aðgengi teymisins að verkefninu. Verkefnastjórar sinna 

einnig því hlutverki að vera breytingastjóri á meðan verkefnið stendur yfir og þurfa að skilja 

tæknina sem verkefnið felur í sér, ásamt því að skilja viðskiptasamhengi fyrirtækisins sem innleiðir 

tæknina (Somers og Nelson, 2001). Val á verkefnastjóra er því mikilvægt. Því er kostur að velja 

verkefnastjóra sem hefur mikla þekkingu á rekstrarferlum fyrirtækisins, er í stýrihóp og getur 

fylgst með innleiðingu á viðskiptakerfinu. Viðskiptastjóri ber ábyrgð á niðurstöðum verkefnisins 

og þar með beina ábyrgð fyrir verkefninu ásamt því að fylgja niðurstöðum eftir. Góð 

verkefnastjórnun geta verið valdur þess hvort að verkefni heppnist eða ekki (Somers og Nelson, 

2001).  

Teymið sem er valið í innleiðinguna þarf að samanstanda af aðilum sem eru ekki einungis 

tæknilæsir (e. technologically competent) heldur þekkja einnig vel til reksturs fyrirtækisins og vita 

hvaða kröfur reksturinn hefur til viðskiptakerfisins. Hæfni og þekking hjá teyminu getur skipt 

sköpum fyrir innleiðingu. Þar sem að teymið skortir þekkingu, þurfa ráðgjafar að fylla þar inn. 

Teymið verður að samandstanda af einstaklingum sem eiga að taka það hlutverk að sér að vera 

ofurnotendur (e. superusers) í kerfinu. Verkefnastjórinn þarf að hafa gott aðgengi að teyminu og 

geta úthlutað verkefnum til aðila innan teymisins. Teymið sér svo um að miðla þekkingu áfram, 

styðja við þjálfun starfsfólks hjá mismunandi sviðum. Skortur á þjálfun getur leitt til vanþekkingu 

á kerfinu og þá vantar skilning á kerfinu og virkni þess. Að jafnaði hafa viðskiptakerfi sex mánaða 

lærdómstímabil sem hefst í byrjun innleiðingarinnar. Allir þeir sem nota viðskiptakerfið þurfa að 

vera þjálfaðir í notkun á kerfinu og hvernig tengja má notkun þess við rekstrarferla (Somers og 

Nelson, 2001).  

1.1.3.5 Væntinga- og breytingastjórnun 

Væntingastjórnun er eitthvað sem að hefur áhrif í gegnum allt innleiðingarferlið og er á öllum 

stigum innleiðingarinnar. Væntingastjórnun snýst um að passa upp á að væntingar notenda eða 

viðskiptavina séu raunhæfar og að gefið sé upp við hverju má búast við af innleiðingarferlinu en 

væntingar hjá fyrirtækjum og einstaklingum innan þess ná oft umfram það sem kerfið býður í raun 
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upp á. Þegar upplýsingakerfi bregðast væntingum er það oft rakið til vanhæfni seljanda til þess að 

mæta kröfum og væntingum haghafa. Viðskiptakerfi hafa einnig ekki náð að mæta væntingum 

þrátt fyrir jákvæðan stuðning í gegnum fyrirtækið ef að kerfið hefur verið „of selt“ (e. oversell) af 

framleiðanda. Árangursrík stjórnun á væntingum notenda hefur verið beintengd við árangur á 

innleiðingu kerfa  (Somers og Nelson, 2001).  

Breytingastjórnun er það ferli að stýra og stjórna breytingum, það felur í sér skilgreint ferli sem 

nýtir sér innanhús reynslu og þekkingu frá starfsmönnum sem  greina tækifæri til úrbóta og 

vaxtarmöguleika í rekstri. Með breytingastjórnun er sett fram tímasett markmið sem tryggja 

innleiðingu breytinganna með kerfisbundnum hætti. Hún getur nýst fyrirtækjum vel þegar það 

kemur að breytingum í rekstrarumhverfi og getur verið krefjandi aðferðarfræði en árangursrík ef 

rétt er gengið að henni (Piers Myers, Sally Hulks, og Liz Wiggins, 2012). 

Í breytingastjórnun er mikilvægt að starfsmenn og kerfi vinni saman til þess að búa til og veita þá 

þjónustu sem viðskiptavinir kaupa. Hegðun og uppbygging fyrirtækis eru mótuð eftir hönnun þess. 

Fyrirtæki sem ná að búa til og gefa frá sér gæða lausnir, sem leysa þarfir og væntingar haghafa án 

þess að vera með of mikinn kostnað eða áhættu á baki eru talin vera vel uppsett (e. engineered) 

fyrirtæki. Fyrirtæki eru uppbyggð af mismunandi lögum (e. layer) sem leggjast hvert ofan á annað 

og er mikilvægt að þau styðji við hvort annað (Kosanke, Jochem, Nell og Bas, 2003). 

Breytingastjórnun er aðal áhyggjuefni þeirra sem eru tengdir innleiðingunni á viðskiptakerfinu. 

Ný viðskiptakerfi geta þýtt miklar breytingar sem valda mótlæti, ruglingi og mistökum. Um 

helmingur innleiðinga á viðskiptakerfum ná ekki að mæta væntingum vegna þess að fyrirtæki 

vanmeta hlutverk breytingastjórnunar. Breytingastjórnun er því mikilvæg í árangursríkum 

innleiðingum í tækni og við endurmótun viðskiptaferla. Fyrirtæki þurfa að nota aðferðir 

breytingastjórnunar sem fylgja stórum innleiðingum sem hafa miklar breytingar meðferðis 

(Somers og Nelson, 2001).   

Stýrð breyting (e. directed change) á sér stað þegar breytingar eru innleiddar frá æðstu stjórnendum 

og niður til starfsmanna. Starfsmenn koma þá minna við sögu í breytingunum og verða frekar fyrir 

þeim. Stýrðar breytingar eru í flestum tilfellum skipulögð breyting (e. planned change) og er aðferð 

sem stuðst er við þegar um miklar breytingar eru í vændum. Skipulagðar breytingar eru breytingar 

sem fela oftast í sér upphaf og endi. Þegar stórar breytingar eru innleiddar á þennan máta reynir á 
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stjórnendur og leiðtoga fyrirtækisins, þar á meðal hæfni þeirra til þess að stýra innleiðingunni og 

setja hana í framkvæmd (Piers Myers o.fl., 2012).  

Önnur tegund breytinga er þegar starfmenn fá meiri þátttöku í breytingum og er kölluð auðvelduð 

breyting (e. facilitated change). Starfsfólk tekur þá beinan þátt í breytingunni og er minna álag á 

stjórnendum. Breytingarnar í þessum tilfellum eru kvikar og starfsfólk hefur þá oft meira svigrúm 

til þess að segja sitt álit og koma með hugmyndir að breytingum (Piers Myers o.fl., 2012). 

1.1.3.6 Samvinna og samskipti milli sviða 

Lykilbreyta í árangursríkum innleiðingum á viðskiptakerfum er góð samvinna milli sviða (Somers 

og Nelson, 2001). Í stórum verkefnum eins og innleiðingu á nýju viðskiptakerfi þarf að hafa 

fyrirtækjamenningu sem hefur ríkjandi vilja til að stefna að sama markmiði fram yfir 

einstaklingsmarkmið. Einnig þarf fyrirtækjamenningin að vera með traust milli samstarfsaðila, 

yfirmanna, söluaðila og til fyrirtækisins sjálfs. Viðskiptakerfi ganga inn á mörg svið og hefur 

marga snerti fleti innan fyrirtækisins og er því mikilvægt er að vera með stuðning og vilja frá öllum 

sem koma að kerfinu og innleiðingu þess. Án góðrar samvinnu og stuðnings milli sviða mun 

viðskiptakerfið vera ólíklegt til þess að ná tilsettum árangri (Somers og Nelson, 2001).   

Góð samskipti milli sviða eru oft kölluð olían sem heldur vélinni gangandi. Samskipti eru 

lykilþáttur sem snertir á flesta þætti í innleiðingarferlum. Samskipti eru ómissandi innan verkefna 

teyma, milli teyma og annarra innan fyrirtækisins, og við viðskiptavininn. Slæm samskipti milli 

einstaklinga innan teymis og annarra innan fyrirtækja er oft grundvöllur vandamála í endurmótun 

á viðskiptaferlum eða innleiðingu á viðskiptakerfum (Somers og Nelson, 2001).  

1.1.4 Kotter módel 

Kotter módelið er breytingarmódel sem skilgreinir átta þrep sem myndast við breytingar. Kotter 

módelið getur átt við bæði stýrðar og óstýrðar breytingar. Kotter módelið lýsir og skilgreinir hvert 

þrep vel og fer yfir hvert þrep sem á sér stað í innleiðingum breytinga. Kotter módelið getur nýst 

vel í breytingastjórnun þar sem að það fer yfir helstu þrep sem fylgja breytingum og hvað þarf að 

huga að í breytingum. Þessi þrep geta þar með stutt að árangri í breytingum (Piers Myers o.fl., 

2012). 
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Mynd 3: Átta þrep Kotter's (Piers Myers o.fl., 2012). 

Í fyrsta þrepi er skilgreind þörf fyrir breytingu og þarf oft að vera hvati sem liggur á bakvið þörfina 

til þess að breyta. Mikilvægt er í þessu þrepi að minnast á áhætturnar sem gætu skapast ef að engu 

verður breytt. Annað þrep er myndun á hóp eða teymi sem sér um breytinguna og innleiðingu 

hennar, það er sérstaklega mikilvægt að stjórnendur styðji við verkefnið og hafi sameiginlega 

framtíðarsýn. Þriðja þrepið er að búa til yfirsýn yfir það sem verkefnið á að breyta og hvert 

markmiðið er. Gert er grein fyrir því hvað á að vera betra og hverju skal breyta og hvað kemur í 

staðinn. Fjórða þrepið er að koma þessari sýn áfram til starfsmanna með því að útskýra tilganginn 

með henni og hvert markmiðið er með verkefninu. Í þessu þrepi getur teymið oft mætt andstöðu 

og mótlæti frá starfsmönnum séu þeir ekki tilbúnir fyrir breytingarnar og þar kemur fimmta þrepið 

inn en það er að hvetja starfsmenn til þess að styðja við breytinguna og sýnina sem verkefnið 

stefnir að. Sjötta þrepið er að skipuleggja og búa til skammtímamarkmið sem eru í raun 

áfangasigrar sem hægt er að gleðjast yfir og gera verkefnið skemmtilegra sem gefur þá jákvæðari 

yfirsýn. Sjöunda þrepið fer þá yfir áframhaldandi hvatningu og stuðning við breytingunni til þess 

að keyra verkefnið áfram og fylgja breytingunum eftir. Áttunda og seinasta þrepið snýst um að 

keyra breytinguna inn í fyrirtækjamenninguna og gera hana samofna fyrirtækinu sjálfu (Piers 

Myers o.fl., 2012).  
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1.2 Skipurit Bláa Lónsins 

Innan veggja Bláa Lónsins eru sex svið sem sjá beint og óbeint um rekstur á fyrirtækinu.  Af 

þessum sex sviðum er eitt svið sem rekur allar framlínueiningar Bláa Lónsins, eða Viðskipta- og 

rekstrarsvið, og við það til stuðnings eru hin fimm sviðin þau svið erum fjármálasvið, 

mannauðssvið, markaðs- og sölusvið, fasteigna- og öryggissvið og upplýsingatækni- og stafrænt 

þróunarsvið. Þessi sex svið eru háð hvor öðru og styðja þau öll við heildarrekstur Bláa Lónsins. Í 

skipuriti Bláa Lónsins má myndrænt hversu flókinn rekstur Bláa Lónsins er byggður upp („Blue 

Lagoon Iceland. Árs- og samfélagsskýrsla 2020“, e.d.). Þessar einingar starfa á mismunandi hátt 

en þó með sameiginlegu markmiði, að veita ógleymanlega þjónustu. Hver eining hefur 

mismunandi kröfur á reksturinn og hvernig honum skal háttað og hvað þarf til þess að hann gangi 

sem best innan hverrar einingar („Saga Bláa Lónsins“, e.d.).  

 

Mynd 4: Skipurit Bláa Lónsins („Blue Lagoon Iceland. Árs- og samfélagsskýrsla 2020“, e.d.) 

Fjármálasviðið leggur áherslu á auðsjáanleika og vill eiga auðvelt með að tengja greiðslur við 

upplifun og að ferð gestsins skili sér rétt í bókhaldið (Þórey Guðmundsdóttir, munnleg heimild 4. 

ágúst 2021). Upplýsingatækni og stafræn þróun (IT) sér um að þessi samvinna sé rétt og reynir að 

leysa vandamál sem upp koma og finna lausnir við þeim til þess að öll svið séu ánægð með lausnina 

sjálfa. Hvert svið var með kröfu á kerfið og sýndu fram á hvaða vandamál sviðin þurfa að leysa í 
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daglegum rekstri (Gígja Eyjólfsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 2021). Hér eftir verður farið yfir 

þær kröfur sem hver og ein framlínueining gerir til viðskiptakerfisins. 

1.2.1 Viðskipta- og rekstrarsvið 

Viðskipta- og rekstrarsvið Bláa Lónsins heldur utan um þrettán sölu- og upplifunarsvið eða 

framlínueiningar sem eiga í beinni snertingu við viðskiptavini. Þessu sviði er skipt upp í fimm 

undirsvið sem sinna mismunandi framlínueiningum. Undirsviðin eru verslanir, hótel, veitingar, 

húðvörur og baðsvæði. Hvert svið hefur mismunandi fjölda af framlínueiningum og  hefur hver 

eining sinn mannaforráð og sér um þjálfun („Blue Lagoon Iceland. Árs- og samfélagsskýrsla 

2020“, e.d.).  

1.2.1.1 Verslanir og húðvörur 

Verslanirnar og húðvörur eru með einföldustu notkunina á viðskiptakerfinu eða í raun einungis 

afgreiðslukerfi. Helsta verkefni kerfisins hjá verslununum er að geta afgreitt og selt vörur úr 

verslun. Verslanirnar eru fjórar en einungis ein er staðsett í Bláa Lóninu. Sú verslun gerði þær 

kröfur á kerfið að hótelgestir ættu að geta lagt vörur á herbergisreikninginn sinn (Gígja 

Eyjólfsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 2021).  

1.2.1.2 Hótel 

Hótel Bláa Lónsins eru tvö og eru þau bæði staðsett á Bláa Lónssvæðinu. Hótelin hafa mismunandi 

gæða staðla en annað hótelið er fjögurra stjörnu og hitt er fimm stjörnu („Saga Bláa Lónsins“, 

e.d.). Þrátt fyrir þessa mismunandi gæða staðla hafa hótelin þörf á sömu kerfum og gera sömu 

kröfur til þeirra. Hótelin þurfa aðgang að bókunarkerfi fyrir veitingastaðina og afþreyingu ásamt 

grundvallar hótelkerfi. Framlínan þarf að geta tekið við gestum og fundið á auðveldan máta bókun 

þeirra fyrir innskráningu og geta haldið utan um herbergisreikninga gesta fram að útskráningu. 

Auðvelt flæði hótelgesta til annarra framlínueininga er mikilvægt að framfylgja fyrir upplifun 

gestsins en hótelgestir eru í flestum tilvikum með marga snertifleti og hafa gott aðgengi að örðum 

einingum (Gígja Eyjólfsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 2021). Hótelgestir á fjögurra stjörnu 

hótelinu, Silica hótel, fá innifalið í dvöl sinni miða í Bláa Lónið sem þeir geta nýtt á meðan dvöl 

sinni stendur. Með því er Bláa Lónið að hvetja gesti sína til þess að fara á fleiri en einn stað („Silica 

Hotel“, e.d.). Á fimm stjörnu hótelinu, The Retreat, eru gestir með ótakmarkaðan aðgang að 

Retreat Spa sem hefur bæði baðlón og veitingastað á sama svæði. Ógleymanleg upplifun er eitt af 
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gildum Bláa Lónsins og er þá líka að gefa gestum sínum góða upplifun á milli eininga („Retreat 

Hotel“, e.d.). 

1.2.1.3 Veitingastaðir 

Veitingastaðir Bláa Lónsins eru þrír ásamt einum kaffistað, eða fjórar einingar í heildina. Hver 

veitingastaður hefur mismunandi matseðil og bjóða upp á mismunandi upplifun. Veitingastaðirnir, 

Moss, Lava Brasserie og Spa Restaurant, þurfa allir að hafa vel uppbyggt veitingakerfi sem nær 

að senda rétti sem pantaðir hafa verið til matreiðslumanna sem vinna í eldhúsinu. Kerfið þarf að 

geta gefið upplýsingar um pantanir. Mikilvægt er fyrir matreiðslumenn að vita hvað á að matreiða 

ásamt því að hafa upplýsingar um ofnæmi eða hráefni sem á að sleppa (Gígja Eyjólfsdóttir, 

munnleg heimild 4. ágúst 2021). Til að senda rétti inn á borð þurfa matreiðslumenn að geta látið 

framreiðslumenn vita á hvaða borð rétturinn á að fara. Upplýsingaflæði á veitingastöðunum þarf 

því að ganga vel fyrir sig og vinna eins og vel smurð vél þar sem að gestir stoppa stutt og þjónustan 

þarf  að vera framúrskarandi og hikstalaus. Kaffistaðurinn, Lava Café, er hins vegar með einfaldari 

notkun á kerfinu og er í raun bara afgreiðslukerfi þar sem að maturinn á staðnum er tilbúinn í 

pökkuðum einingum sem gestir geta neytt samstundis. Veitingastaðirnir og Lava Café gera þó 

sömu kröfur og verslun Bláa Lónsins gerir og það er að geta gefið hótelgestum þann möguleika á 

að safna saman vörum og mat á reikning sem greiddur er við útritun. Veitingastaðirnir skera sig 

þó að vissu leyti út þar sem að þeir vilja geta haft möguleika á að leyfa daggestum á að hafa sama 

möguleika og hótelgestir, að safna saman neyttum mat og drykk á einn reikning sem greiddur er 

þá á baðsvæðunum sjálfum (Gígja Eyjólfsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 2021).  

1.2.1.4 Baðsvæði 

Baðsvæði Bláa Lónsins eru tvö, Bláa Lónið og Retreat Spa. Baðlónin hafa bæði verið með 

armbandakerfi sem gerir gestum kleift á að ganga á milli svæða og hafa aðgang að með 

armböndum sínum. Þó svo að baðsvæðin séu mismunandi þá leggja þau sömu kröfur á kerfið. 

Baðsvæðin þurfa að geta tekið við gestum á auðveldan máta og skráð þau inn og afritað aðgang 

gestsins á armband. Ef gestir hafa bókað auka upplifun þarf starfsmaður í móttöku að geta tekið 

við greiðslu og skráð gestinn inn. Auðvelt þarf að vera að gera bókun fyrir gesti sem mæta óbókaðir 

og taka greiðslu fyrir. Mikið álag er sérstaklega í Bláa Lóns móttökunni en þar geta langar raðir 

myndast og er því krafa á hratt og öruggt kerfi til að afgreiðslan gangi hratt fyrir sig (Gígja 

Eyjólfsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 2021).  
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1.2.2 Sölu- og markaðssvið 

Sölu- og markaðssvið er svið sem er gríðarlega mikilvægt svið þegar það kemur að fyrstu snertingu 

við viðskiptavini Bláa Lónsins. Markaðssvið teygir arma sína í gegnum auglýsingar og markvissa 

markaðssetningu ásamt því að koma vörumerki Bláa Lónsins á framfæri. Loforðin eru veitt í 

gegnum markaðssviðið og leggur það því þær kröfur á kerfið að geta uppfyllt þau loforð sem veitt 

eru að fyrra bragði til viðskiptavina. Sölusvið er í beinu sambandi við viðskiptavini, og sér einnig 

um B2B (e.business to business) viðskipti. Sölusvið er því að sjá um að bóka beint inn í kerfi og 

bæta við upplýsingum um viðskiptavini fyrir öll framlínusvið og kemur séróskum á framfæri ef 

við á. Þetta svið vinnur einungis í gegnum viðskiptakerfið og er þeirra þjónusta veitt með 

netsamskiptum eða í gegnum síma. Kröfur sölusviðs á kerfið er þá að geta afgreitt bókanir hratt 

og örugglega, gengið frá breytingum á bókunum ásamt því að geta komið séróskum eða öðrum 

beiðnum auðveldlega áfram svo að framlínan sé meðvituð um þær (Gígja Eyjólfsdóttir, munnleg 

heimild 4. ágúst 2021).  

1.3 LS Retail 

Hér á eftir verður viðskiptakerfinu sem Bláa Lónið tók til innleiðingar gerð skil til að lýsa hvað 

viðskiptakerfið hafði í för með sér ásamt því að farið er yfir LS Retail og stofnun þess.  

LS Retail er íslenskt fyrirtæki sem var stofnað árið 2007 við samruna tveggja fyrirtækja, 

Landsteinar og Strengur. LS Retail hannar stafrænar lausnir fyrir viðskiptavini sína og starfar á 

hugbúnaðarmarkaði. LS Retail býður upp á mismunandi stafrænar lausnir sem eru allar að 

einhverju leyti afgreiðslukerfishugbúnaður, með því er verið að vísa til hugbúnaðar sem notaður 

er þar sem sala og greiðsla fer fram (Ritstjórn, 2011). LS Retail býður upp á fjórar vörur sem hafa 

mismunandi eiginleika og eru þær LS Central, LS One, LS First og LS Express („About LS Retail“, 

e.d.).  

LS Central er vinsælasta starfræna lausnin sem LS Retail býður upp á. Það sem gerir LS Central 

sterka lausn er það að hún er byggð ofan á fjármálakerfið Microsoft Dynamics NAV. Þetta gefur 

fyrirtækjum möguleika á að vera með eina heildstæða lausn fyrir rekstur sinn. LS Central er í 

stöðugum umbótum og heldur fast í hendur við allar breytingar og umbætur frá Microsoft. LS 

Central er lausn sem er með það markmið að leysa flest verkefni í einu kerfi og kallar fyrirtækið 

það sameinaðan viðskiptahugbúnað (e. unified commerce software) sem kemur í stað margra kerfa 

sem gera hvert aðeins hluta af vinnunni. Innan LS Central lausnarinnar eru fimm greinar (e. 
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branch) sem að þjóna mismunandi sviðum fyrir verslanir, veitingastaði, lyfjaverslanir, hótel og 

bensínstöðvar („LS Central the unified commerce software solution for retail“, e.d.). Nýjasta 

viðbótin í þessum greinum er hótel greinin en henni var komið í framkvæmd árið 2019 (LS Retail, 

2019).  

LS Retail hefur náð góðri fótfestu og dafnað á sínum markaði en síðast liðin tíu ár hefur fyrirtækið 

vaxið töluvert (Ritstjórn, 2020). Lausnir frá LS Retail hafa verið settar upp í 80.000 verslunum, 

veitingastöðum, lyfjaverum og bensínstöðum í yfir 140 löndum („About LS Retail“, e.d.). LS 

Retail háttar viðskiptum sínum þannig að fyrirtækið er ekki í beinum viðskiptum við viðskiptavini 

sína heldur selur fyrirtækið lausnina til annarra fyrirtækja, söluaðila, sem svo selja til fyrirtækja til 

notkunar. Með þessum viðskiptahætti getur LS Retail selt lausn með mörgum möguleikum sem 

söluaðili mótar og hannar fyrir fyrirtækin eftir hentugleika (Ritstjórn, 2011).  

1.4 Innleiðing LS Central 

Undirbúningur fyrir innleiðingu á LS Central hjá Bláa Lóninu hófst í 2019 eftir að fyrirtækið samdi 

við LS Retail. Gerð var greining á núverandi ástandi hjá Bláa Lóninu og hvaða kosti fyrirtækið 

hafði í vændum við innleiðingu á einu samheldnu kerfi frekar en að vera með nokkur mismunandi 

kerfi. Bláa Lónið hafði uppfært gagnagrunn sinn úr Navision 2009 í nýja útgáfu árið 2019 en sú 

útgáfa var Navision 2018, eða Microsoft Business Central. Útgáfan var veflausn sem myndi bjóða 

upp á tækifæri við að breyta um viðskiptakerfi þegar að þar að kæmi (Þórey Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild 4. ágúst 2021). Kostur þess fyrir Bláa Lónið að hafa uppfært kerfið árið 2019 var 

sá að það auðveldaði innleiðinguna á LS Central þar sem LS Central er byggt ofan á það kerfi. 

Upphafleg verkefnaáætlun frá LS Central stefndi á að verkefnið myndi byrja í þriðja ársfjórðungi 

árið 2019 og væri það greining á verkefninu sjálfu. Verslunarkerfið eða LS Retail yrði svo innleitt 

í fyrstu verslunina í fjórða ársfjórðungi á sama ári. LS Activity, bókunarkerfi og Hospitality yrði 

svo innleitt í fyrsta ársfjórðungi árið 2020. Nýja hótel kerfið, LS Hotels og loka innleiðing á kerfinu 

var stefnt á að ljúka á fjórða ársfjórðungi árið 2020 (Olga Ingólfsdóttir, munnleg heimild 6. ágúst 

2021). 

Hótel kerfið innan LS Central var óklárað og var Bláa Lónið kjörið tækifæri fyrir LS Retail að 

nýta sér samstarfið til uppbyggingar á hótel kerfinu vegna þeirrar þekkingar sem Bláa Lónið býr 

yfir (Olga Ingólfsdóttir, munnleg heimild 6. ágúst 2021). Á IT sviði Bláa Lónsins voru fulltrúar 

sem störfuðu aðallega við uppbyggingu og hönnun á kerfinu í samstarfi við LS Retail. Seinna voru 
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fengnir inn aðilar frá öðrum sviðum til þess að bæta við þekkingu sinni og hvaða kröfur hvert svið 

hafði á kerfið (Sigurður Long, munnleg heimild 6. ágúst 2021). 

1.4.1 Áhrif Covid í innleiðingu LS Central 

Innleiðingaverkefni Bláa Lónsins og LS Retail á viðskiptakerfinu var áætlað að það myndi byrja í 

þriðja ársfjórðungi árið 2019. Sú innleiðing seinkaði og ekki leið á löngu þar til nýtt ár væri hafið 

(Olga Ingólfsdóttir, munnleg heimild 6. ágúst 2021). Þetta nýja ár var hins vegar mótað af fréttum 

frá Wuhan héraði í Kína og faraldri sem geisaði þar, Covid-19 eða kórónuveirufaraldur. Við þetta 

myndaðist mikil óvissa í samfélaginu og ekki leið á löngu þar til faraldurinn náði til Íslands 

(Embætti landlæknis, 2020). Í febrúar 2020 varð fyrsta kórónuveirusmitið hér á Íslandi og í 

kjölfarið fylgdu miklar samkomutakmarkanir í samfélaginu (Sóttvarnarlæknir, 2020). Við þessar 

miklu samkomutakmarkanir lokaði Bláa Lónið dyrum sínum tímabundið og mikil óvissa tók við 

(„Bláa Lónið lokar tímabundið“, e.d.). Til að sporna miklu tapi í rekstri fór Bláa Lónið í uppsagnir 

á starfsfólki. Lokun Bláa Lónsins var þó ekki lengi en fyrirtækið opnaði aftur fyrir almenningi um 

miðjan júní sama ár. Í þriðju bylgju faraldursins í október ákvað Bláa Lónið að loka dyrum sínum 

aftur („Covid-19 | Yfirlýsing Bláa Lónsins“, e.d.). Í byrjun árs 2020 var Bláa Lónið með um 800 

starfsmenn en við lokanir þurfti fyrirtækið að fækka starfsmannaflotanum sínum og voru rúmlega 

100 starfsmenn eftir í lok árs („Blue Lagoon Iceland. Árs- og samfélagsskýrsla 2020“, e.d.).  

Í innleiðingunni notaði Bláa Lónið og LS Retail við miðakerfi sem kallast DevOps til þess að leysa 

vandamál sem fylgdu í uppbyggingu á kerfinu og innleiðingunni. Starfsmenn Bláa Lónsins gátu 

sent inn verkbeiðnir beint á aðila hjá LS Retail og fylgst með svörum og framförum. Eftir mikla 

vinnu hjá Bláa Lóninu, LS Retail og Tegra var fyrsti hluti í LS Central innleiddur til framlínunnar 

í desember árið 2020, og var það afgreiðslukerfið sjálft eða Retail (Sigurður Long, munnleg 

heimild 6. ágúst 2021). Bláa Lónið var með opna húðvöruverslun á Laugaveginum og opnaði 

einnig tímabundið verslun í Smáralindinni og á Hafnartorgi („Opnar tvær verslanir á 

höfuðborgarsvæðinu“, 2020). Í febrúar árið 2021 stóð til fyrir Bláa Lónið að vera með 

helgaropnanir á upplifunarsvæðum sínum og var þá stefna hjá Bláa Lóninu að ná betur inn á 

íslenskan markað (Kolbeinn Tumi Daðason, 2021). Til viðbótar við afgreiðslukerfið var bætt við 

LS Central lausnina upplifunar- og bókunarkerfi; LS Activity, og veitingakerfi; LS Hopitality. LS 

Activity var einnig notað á hótelunum báðum þar sem að hótelkerfið var ekki fullbúið fyrir opnun 

(Gígja Eyjólfsdóttir, munnleg heimild 4. ágúst 2021). Helgaropnanir hjá Bláa Lóninu vörðu þó 
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ekki lengi og við tók aftur lokun eftir frekari samkomutakmarkanir og að lokum mikilli 

jarðskjálftavirkni á Reykjanesinu („Bláa lónið lokað vegna skjálftavirkni“, 2021;„Blue Lagoon 

Iceland. Árs- og samfélagsskýrsla 2020“, e.d.). Í lok maí 2021 var seinasta innleiðing hjá LS Retail 

þegar hótelkerfið, LS Hotels, var innleitt og keyrt inn hjá báðum hótelum (Gígja Eyjólfsdóttir, 

munnleg heimild 4. ágúst 2021). Frá því að innleiðingin hófst hefur DevOps miðakerfið verið 

mikið notað og voru stofnaðir rúmlega 1.700 verkbeiðnir eða miðar. Verkbeiðnirnar eða miðar eru 

gerðir til þess að ganga frá lausum endum í innleiðingunni og einnig til þess að greina hvað þarf 

að gera til þess að innleiða. Verkbeiðnirnar eru skráðar á einstaklinga sem sjá til þess að ganga frá 

beiðninni og passa að hún virki eins og krafist er um. Af þessum 1.700 beiðnum hefur tekist að 

ljúka ríflega 1.200 beiðnum (Olga Ingólfsdóttir, munnleg heimild 6. ágúst 2021). 
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3. Aðferðarfræði 

Hér verða gerð skil á aðferðafræði rannsóknarinnar. Farið verður í hvaða rannsónaraðferðir voru 

notaðar, ásamt því verður gerð stuttlega grein fyrir viðmælendum. Þá verður fjallað um úrvinnslu 

og greiningu gagna. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Rannsóknarmarkmið rannsóknarinnar er að rýna í hvaða áskoranir mynduðust við innleiðingu á 

nýju viðskiptakerfi hjá Bláa Lóninu og hver áhrif innleiðingarinnar innan fyrirtækisins voru. 

Markmiðið er meðal annars að skoða helstu þætti og áskoranir við innleiðingu á LS Central kerfinu 

eru. Megin rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er:  

iii) Hverjir voru helstu þættir og áskoranir við innleiðingu LS Central kerfisins hjá Bláa 

Lóninu? 

Einnig er lögð fram ein undirspurning: 

iv) Hvað gekk vel við innleiðinguna, hvað gekk ekki eins vel og hvað væri hægt að gera 

öðruvísi? 

3.2 Eigindleg rannsókn 

Við vinnslu rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 

Til þess að fá svar við rannsóknarspurningunum. Eigindleg aðferðarfræði leitast að svara ákveðnu 

fyrirbæri og byggir á lýsandi gögnum.  Til dæmis það sem er skrifað, það sem er talað eða hegðun 

fólks. Með eigindlegum rannsóknum fæst dýpri skilningur á viðfangsefninu (Taylor, Bogdan og 

DeVault, 2016). Við innleiðingu á LS Central viðskiptakerfinu voru einstaklingar sem unnu náið 

í verkefninu eða alfarið. Þessir einstaklingar tókust á við erfið verkefni og reiddu sig mikið á 

teymisvinnu, samskipti og samvinnu. Með eigindlegri rannsókn er hægt að svara 

rannsóknarspurningunum betur þar sem að þetta gefur víðtækari svör frekar en megindleg 

rannsókn myndi gera. Þessi rannsókn byggist því ekki upp á tölulegum gögnum og er þá enn frekar 

byggð á upplifun þeirra einstaklinga sem unnu að verkefninu og getur gefið rannsókninni dýpri 

skilning við greiningu á viðtölum.   

Sú eigindlega rannsóknaraðferð sem var notuð við vinnslu þessarar rannsóknar voru viðtöl. Þar 

sem greina á áskoranir sem fylgdu í kjölfar innleiðingar á nýju viðskiptakerfi hjá Bláa lóninu voru 
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hálfopin viðtöl talin skilvirkasta leiðin til þess að dýpka skilning á efninu.  Í hálfopnum viðtölum 

eru spurningar notaðar sem búið er að undirbúa fyrir fram í samræmi við rannsókn og 

rannsóknarspurningu. Spurningarnar eru því notaðar til að fá svör við sérstökum efnum en í hálf 

opnum viðtölum getur höfundur spurt annarra spurninga sem verða til út frá svörum viðmælenda 

Þær spurningar eru ekki ákveðnar fyrir fram og þannig næst dýpri skilningur á viðfangsefninu 

(Esterberg, 2002). Höfundur notaðist við viðtalsramma eða spurningalista til að mynda ramma um 

viðtölin og til að passa að viðmælendur fengu sömu spurningar og að spurningarnar tengdust 

rannsóknarefninu.  

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptöku og skrifuð upp orðrétt. Höfundur hafði einnig aðgang að 

gögnum frá vinnustað og gögnum tengdum innleiðingunni, bæði frá Bláa Lóninu og LS Retail. 

Þessi gögn eru ekki opin almenningi og eru bundin trúnaði við höfund rannsóknarinnar. 

Viðmælendur voru níu talsins og eru flestir starfsmenn Bláa Lónsins sem starfa á þeim sviðum 

sem innleiðingin hafði mest áhrif á. Starfsmennirnir starfa á viðskipta- og rekstrarsviði, 

fjármálasviði, sölu- og markaðssviði og upplýsingatækni og starfrænni þróun. Einnig var tekið 

viðtal við einn starfsmann frá LS Retail sem var í mikilli samvinnu við Bláa Lónið. Tekin voru 

viðtöl við bæði yfirmenn, undirmenn og starfsmann LS Retail og voru viðtalsrammarnir mótaðir 

eftir því. Viðtölin eru byggð upp eins en þó eru einhverjar spurningar mismunandi.  

3.4 Annmarkar 

Annmarkar við þessa rannsókn eru þeir að rannsóknin var unnin í þröngum tímaramma og var 

einnig framkvæmd áður en að innleiðingu á viðskiptakerfinu er að fullu lokið. Fyrsta fasa 

innleiðingarinnar er einungis lokið og kerfin eru komin í notkun en enn eru einhverjir hnökrar í 

kerfinu sem getur skert álit viðmælenda á kerfinu. Höfundur er einnig tengdur inn í 

innleiðingaverkefnið og hefur því meiri tengingu við efnið en óðáður aðili. Hins vegar getur verið 

að viðmælendur voru ekki eins opnir með viðtölin ef að höfundur væri utanaðkomandi aðili. 

Höfundur er einnig ekki reynslu mikill í eigindlegum rannsóknum og getur verið að 

viðtalsramminn hafi ekki verið nægilega sterkur eða mögulega var eitthvað ábótavant í hann. 

Reynt var að móta spurningalistann eftir þeim áskorunum sem myndast við innleiðingu á 

viðskiptakerfum til þess að athuga mikilvæg atriði. Viðtölin eru einnig upplifun viðmælenda eða 

þeirra hugmyndir að svörum og eru svörin þá huglæg frekar hlutlæg, en tilgangur eigindlegra 
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rannsókna er þó að fá huglægt álit þátttakenda byggt á þeirra upplifun og reynslu. Höfundur ákvað 

að taka viðtöl við starfsmenn Bláa Lónsins ásamt starfsmanni frá LS Retail og einblína einna helst 

á þátttakendur sem voru viðráðnir innleiðinguna innanhúss hjá Bláa Lóninu vegna þess að 

höfundur gerir ráð fyrir að þessir einstaklingar hafi mikla þekkingu um hvernig verkefnið gekk og 

þeirra svör svari rannsóknarspurningunum. Við þetta val á úrtaki getur rannsóknin mögulega hafa 

misst af fleiri áhrifaþáttum eða aukalegum upplýsingum frá öðrum aðilum sem komu að 

verkefninu. Tekin voru viðtöl við níu viðmælendur en erfitt reyndist að fá fleiri í viðtöl vegna 

sumarleyfa en rannsóknin var framkvæmd á miðju sumri. Fleiri þátttakendur gætu gefið skýrari 

mynd af niðurstöðum.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar.  

4.1 Þörf á nýju viðskiptakerfi 

Þegar spurt var um hvort að þörf hafi verið á nýju viðskiptakerfi voru viðmælendur sammála því. 

Þær ástæður voru gefnar að núverandi viðskiptakerfi var að þeirra mati orðið úrelt og of sérsniðið 

að Bláa Lóninu. Kerfið var viðkvæmt og því fylgdi orðið töluverð rekstraráhætta. Hugmyndin að 

einu heildarkerfi heillaði mikið og virtist fylgja meira öryggi þar sem að það er byggt ofan á sterkan 

grunn eins og Microsoft. Fyrri kerfin unnu ekki nógu vel saman og var tregi á milli kerfa til að 

miðla upplýsingum. Þar sem rekstur Bláa Lónsins hefur vaxið fljótt á milli ára óx fyrirtækið í 

rauninni úr því kerfi sem það var í. Helsta ástæðan sem Bláa Lónið horfði til var þessi 

rekstraráhætta sem fylgdi notkun mismunandi kerfa. Þá var fyrirtækið byrjað að sjá að þáverandi 

kerfi myndi ekki vaxa með fyrirtækinu. 

4.2 Aðgerðaráætlun, væntingastjórnun og auðlindir 

Gerð var ýtarleg aðgerðaáætlun fyrir innleiðinguna og fyrirtækið var undirbúið fyrir innleiðingu á 

nýju kerfi þegar það uppfærði sig úr gamla fjárhagskerfinu, Navision 2009, í Business Central árið 

2018. Við uppfærsluna var verið að færa fjárhagskerfið úr því að vinna með forrit sem fjárhagskerfi 

í að vinna með veflausn. Sú vinna hófst eins og fyrr hefur verið nefnt árið 2018 og var þá grunnur 

fyrir ný kerfi, hvort sem það væri mörg kerfi sem væru látin vinna saman eða eitt heildar kerfi. 

Þegar spurt var um hvort að notast var við aðgerðaráætlun mátti þó sjá að ekki allir aðilar voru 

með aðgengi að aðgerðaáætluninni en þeir gerðu þó ráð fyrir að hún hafi verið gerð. Allir 

viðmælendurnir höfðu einhverja mynd af aðgerðaáætluninni og vissu hvaða skref átti að taka og 

gerðu sér einnig grein fyrir því að hún var lengri en upprunalega var búist við og hafði raskast 

töluvert tímalega.  

Þegar að aðgerðaáætlunin er gerð í upphafi af LS Retail virðist vera eins og það hafi verið 

einhverjir innanhús hnökrar hjá fyrirtækinu sem olli því að væntingar út frá áætlun voru mun meiri 

en LS Retail gat í raun framkvæmt. Knappur tími á aðgerðaráætluninni eins og var gert í upphafi 

þegar að innleiðingin átti að byrja í þriðja ársfjórðungi árið 2019, virðist vera lýsandi fyrir þessum 

innanhús hnökrum hjá LS Retail.  

„LS Retail voru í einhverri svona innri pólitík á meðan verkefninu stóð” 
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Bláa Lónið lagðist í kaup á kerfi sem var mögulega of nýtt og ekki fullbúið og hafði kerfið verið 

selt á þeim forsendum að það væri lengra komið en í raun bar vitni. Bláa Lónið vissi hins vegar af 

því að kerfið væri nýtt og gerði sér grein fyrir áhættunum sem fylgdi en bjóst við lausn sem var 

meira tilbúin en raun bar vitni. Það virðist þó vera að miðað við svörun á spurningunni um hverjar 

voru þeirra væntingar og að hvort að það hafi verið væntingastjórnun til staðar, að væntingar hjá 

mörgum náðu langt fram yfir það sem kom fram upphafi eins og upplýsingar frá LS Retail varðandi 

aðgerðaáætlunina og finnst aðilum ferlið hafa tekið langan tíma.  

„Og það er svolítið væntingastjórnun sem þarf að, það skiptir gríðarlegu máli að það þarf að 

upplýsa alla haghafa gríðarlega vel og hérna, bara reglulega og að tryggja að allir séu svona 

með viss, og sömu væntingar til afurðarinnar sem á að koma úr þessu verkefni“ 

Upplýsingagjöfin og togstreitan sem hefur verið innanhús hjá LS Retail hefur bitnað á Bláa Lóninu 

og fundu starfsmenn fyrir því þegar að væntingastjórnunin var ekki eins og hún hefði átt að vera. 

Þegar að viðskiptakerfið var selt virtist Bláa Lónið og starfsmenn þeirra vera með hærri væntingar 

út frá kynningu LS Retail  Aðgerðaáætlunin var einnig aðallega tengd við tímaáætlun sem fór úr 

skorðum. Hún var einnig notuð sem mælikvarði á árangur í verkefninu en fyrir utan það var ekki 

notaður neinn sérstakur mælikvarði á árangur nema reglulegir fundir samkvæmt viðmælendum.  

Viðmælendur voru einnig allir sammála um að helstu auðlindir sem voru nýttar í innleiðinguna 

var fyrst og fremst mannauðurinn sem kom að verkefninu. Tími var einnig nýttur meira en við var 

búist og var tímalínan mun lengri heldur en við var búist sem þýðir að mannauðurinn var meira 

notaður í innleiðinguna. Við þessar tvær breytur fór einnig kostnaður fram úr áætlun og er fjármagn 

þriðja auðlindin.  

4.3 LS Retail  

Þegar spurt var um val á viðskiptakerfi var LS Retail eina fyrirtækið sem Bláa Lónið fann á 

markaði sem náði að mæta kröfum frá öllum rekstrarsviðum og flóknum rekstri Bláa Lónsins. 

„Ótrúlegt en satt að þá er ekki til annað fyrirtæki sem býður upp á eina lausn í öllum okkar 

rekstri. Stærri hótel og önnur upplifunarfyrirtæki eru að notast við mörg mismunandi kerfi frekar 

en eina heildarlausn“. 

 Áður en hugmyndir að innleiðingu LS Retail hófst fór fram greinamikið innanhússtarf sem 

kortlagði og skjalfesti alla viðskiptaferla innan Bláa Lónsins, það verkefni var kallað DX 
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verkefnið. Við greiningu á því verkefni kom í ljós hversu flókinn reksturinn var vegna notkunar á 

mismunandi kerfum á sama tíma. Ráðgjafar sem störfuðu við greiningavinnuna á DX verkefninu 

voru eins og nokkurskonar óbeinir ráðgjafar og gátu þeir bent á lausnir sem voru í boði fyrir Bláa 

Lónið. Skoðaðir voru kostir og gallar þess sem fylgdu bæði því að vera með eina heildarlausn eða 

sérsniðin kerfi að hverri einingu. Þeir þátttakendur sem spurðir voru stóðu við bakið á þeirri 

ákvörðun sem tekin var þegar kerfið var keypt og minntust á það að þeir myndu taka sömu 

ákvörðun aftur.  

4.4 Verkefnastjóri og teymi 

Innan veggja Bláa Lónsins er ráðið í stöðu verkefnastjóra hjá IT. Þessi staða er til þess að geta 

sinnt stórum verkefnum sem koma á borðið hjá Bláa Lóninu og voru viðmælendur sammála um 

að verkefnastjóri væri nauðsynlegur í framkvæmd á innleiðingunni. Verkefnastjórinn fékk 

svigrúm til þess að leiða verkefnið áfram og var með mikinn stuðning frá sínum yfirmanni. 

Innleiðingarteymið hjá rekstrareiningum Bláa Lónsins var valið í gegnum yfirmenn, reynt var að 

velja þá starfsmenn sem voru með rekstrarþekkingu en líka ákveðið tæknilæsi. Verkefnastjóri gat 

einnig gefið ábendingar um þá starfsmenn sem honum þótti vænlegir í starfið ef einhver vafi var á 

vali. Teymið var hvatt áfram með stuðningi frá yfirmönnum og hrósi þegar við átti. Teymið hafði 

einnig það svigrúm að hafa áhrif á lykilákvarðanir og talaði fyrir hönd síns svið með hagsmuni 

fyrirtækisins fyrir brjósti og fengu þeir traust til þess.  

Þó voru ekki allir viðmælendur sammála að stjórnendur eða stjórnin í heild hafi haft fullan skilning 

á verkefninu og ábyrgðinni sem fylgdi og myndaði það töluverða togstreitu á sumum sviðum. 

Viðmælendur voru með skiptar skoðanir þegar það kom að þeirra hagsmunum eða hagsmunum 

tengdum sínu sviði en þeim fannst flestum ná að einhverju leyti ná að koma sínum hagsmunum 

áfram varðandi innleiðinguna. Hluta viðmælenda fannst eins og þeir höfðu komið of seint að 

borðinu og hefðu viljað fá að sitja upplýsingafundi eða vera upplýstir fyrr um ákvarðanir sem voru 

teknar og ástæður þess.  

4.5 Samvinna og samskipti  

Þegar spurt var um samvinnu og samskiptum innan sviða hjá Bláa Lóninu voru viðmælendur flestir 

ánægðir með samvinnuna og fannst öllum teymisvinnan hjá innleiðingarteyminu ganga sérstaklega 

vel. Góður árangur innan teymisins sýnir að traust milli aðila hafi verið til staðar og gengið var vel 
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til verka. Hins vegar virðist ábyrgðin ekki hafa dreifst nógu vel á aðila og fundu einstaka 

einstaklingar fyrir mun meiri ábyrgð heldur en þeir kærðu sig um. 

„Ábyrgðin lá á tímabili alveg svakalega mikið á mér og mér fannst það mjög óþægilegt“ 

Samskipti voru almennt góð og fundu viðmælendur fyrir því að auðvelt var að ræða sín á milli eða 

innan teymisins. Samskipti voru þó ekki öll góð og komu hnökrar upp á sem sýndi fram á 

vanþekkingu á málum eða mögulega of mikið álag. Þó samvinnan og samskipti hafi verið almennt 

góð minntust nokkrir viðmælendur á að það voru of fáir aðilar sem komu að verkefninu sem að 

myndaði meira álag á fáar hendur. Mestur þungi var á IT og fjármálasviði og fundu flestir 

viðmælendur fyrir því að meiri ábyrgð var þar.  

4.6 Menning og skipulagsheild 

Viðmælendur áttu erfitt með að greina hvort að það hafði verið breyting á menningu innan 

fyrirtækisins sem tengdist innleiðingunni sjálfri. Viðmælendur minntust á að á sama tíma og 

innleiðingin var, voru áhrif Covid fremur mikil. Sumir viðmælendur bentu þó á það að samskipti 

á þessu tímabili hafa orðið meiri og betri milli sviða. En eins og fyrr segir var of erfitt fyrir 

viðmælendur að greina hvort að áhrifin koma frá innleiðingunni eða er afleiðing af Covid 

faraldrinum.  

„En ef við svörum þessu þannig að ég ímynda mér annan heim þar sem Covid var ekki, að 

eitthvað allt annað hafi gerst, þá held ég að þetta kerfi hafi ekki breytt neinu varðandi menningu 

fyrirtækisins að öllu öðru óbreyttu“ 

Viðmælendur voru ekki allir sammála varðandi það hvort að breytingar hafi átt sér stað á 

skipulagsheildinni við innleiðinguna. En minnst var þó á að á sama tímabili og innleiðingin var í 

gangi fékk IT svið veigameiri sess hjá fyrirtækinu og var sviðið aðgreint frá fjármálasviðinu. Ný 

staða fyrir framkvæmdarstjóra yfir sviðinu var stofnuð og fundu viðmælendur allir fyrir mikilvægi 

hennar og þá sérstaklega í innleiðingunni.  

4.7 Áskoranir 

Viðmælendur voru flestir með sterkar skoðanir á áskorunum sem mynduðust út frá innleiðingunni. 

Áskoranirnar sem viðmælendur nefndu voru allar mismunandi að einhverju leyti en miðuðust þó 

að svipuðum hlutum.  Helsta áskorunin sem myndaðist hjá flestum aðilum var skilningsleysið sem 

myndaðist á milli einstaka aðilum og milli sviða. Væntingar voru aðrar en það sem fengið var í 
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hendur, þá aðallega varðandi skilningsleysi frá stjórnendum og mismunandi sviðum um aðgang að 

starfsmönnum sem voru mikilvægir í innleiðingunni og varðandi hversu fáir unnu verkefnið. 

Stjórnendur gerðu sér kannski ekki alveg grein fyrir því hversu mikilvægt var að hafa starfsmann 

í innleiðingarvinnunni fyrr en verkefnið var komið lengra af stað.  

„Það er svolítið skilningsleysi í öðrum einingum fyrir innleiðingunni þó það hafi verið búið að 

margtyggja ofan í fólk hvað þetta þyrfti,  að við þyrftum aðgang að fólki , að við þyrftum tíma, að 

þetta yrði erfitt og að allt yrði verra til þess að byrja með og allt þetta“ 

 

Verkefnið var umfangsmikið og flókið og gerðu viðmælendur sér ekki alveg grein fyrir því hversu 

stórt verkefnið væri og hversu mikið það gæti tekið á starfsmenn ásamt því að sviðin myndu finna 

fyrir mikilvægi á samvinnu og samskiptum.  

„Að einhvern veginn samþætta það sem er í gangi á þessum tíma út frá álagi í vinnu og álagi í 

innleiðingu, og svona skilning á milli eininga sem skiptir gríðarlega miklu máli eða 

sameiginlegur skilningur milli eininga um varðandi væntingar og forgangsröðun og svona, 

varðandi hvernig leyst er úr málum.“ 

„Þetta er bara opin hjartaaðgerð og heilaaðgerð á sama tíma.„ 

  

Væntingastjórnunin var einnig ofarlega í hugum viðmælenda en það með þeim stærri áskorunum 

sem viðmælendur fundu fyrir í verkefninu. Mikið var minnst á það að viðmælendur bjuggust við 

öðru en það fékk í hendurnar og voru ekki með nægilega raunhæfa mynd af kerfinu frá upphafi. 

„Þannig það var bara svolítið farið í óvissu og bara ýmislegt lofað í byrjun sem bara stóðst 

ekki“ 

Einnig virtist vera að einhverjar innanhús vandamál hjá LS Retail eða ekki nægilega góð samskipti 

virtust orsaka áskorun fyrir innleiðinguna og hafa áhrif bæði fyrir Bláa Lónið sem viðskiptavin, 

Tegra sem samstarfsaðila og LS Retail sem söluaðila.  

„í svona stóru batteríi eins og LS að þá er svona pólitík innan sviða hjá þeim og við kannski 

verðum svolítið fyrir barðinu á því að DEV teymið þeirra versus consulting teymið þeirra er ekki 

á sama máli um hvernig á að leysa hlutina. Og þá erum við kannski svolítið bara „Heyrðu, við 
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þurfum bara lausn, en þú veist, þið þurfið bara að koma með þetta“. Og við erum enn þá með 

nokkur svona mál opin og það er svona skilningur líka á þörfum okkar en hann (skilningurinn) 

var ekkert rosalega sterkur LS meginn.“ 

 

„…bara helstu áskoranirnar voru kannski, ömm.. já.. að fá, ef ég tala um innan LS að þá var það 

að fá fólk innan þróunardeildar og consulting að vinna meira saman og tala saman, og fá 

þróunardeildina líka til þess að koma og tala við viðskiptavininn og þarfir viðskiptavinarins. 

Öm. Já. Áskoranir fyrir partnerinn er að vera í betri, er að vera í góðu samstarfi, vera betra 

samstarfi með, sem sagt að láta okkur vita ef að viðskiptavinurinn er ekki sáttur eða tala betur 

saman um það sem er raunverulega í gangi.“ 

Viðmælendur voru hins vegar sammála um það að teymisvinnan hjá innleiðingarteyminu gekk 

vonum framar og voru allir ánægðir með hvernig gengið var þar inn. Fólkið í innleiðingarteyminu 

virtist standa sig vel að sögn viðmælenda. Ánægja með samstarfið innan teymisins var auðséð í 

gegnum svörun frá viðmælendum og virtust viðmælendur hafa fundið fyrir breytingu á þeirra 

sviðum varðandi samskipti innan sviða í gegnum teymin.  

„Menn hafa verið að öllum vilja gerðir til þess að láta hlutina ganga upp og það hafa allir verið 

tilbúnir til þess að fara svona, extra mile, til þess að láta þetta ganga upp.“ 

4.8 Lærdómur 

Viðmælendum sögðust flestir hafa dregið mikinn lærdóm við þetta verkefni. Sumir voru reynslu 

meiri en aðrir á þessu sviði en drógu þó einhvern lærdóm af. Helst virtist það vera 

væntingastjórnunin sem viðmælendur vildu gera betur í og minntust fleiri en einn viðmælendur á 

að hún þarf að vera raunhæfari þegar farið er í svona stór verkefni.  

„Við hefðum bara gert eins og Bandaríkin eru að gera, við værum bara með svona 

hræðsluáróður. Við hefðum bara hrætt alla notendur, þetta verður ömurlegt meðan við erum að 

innleiða. Við hefðum gírað alla niðrí að þetta myndi vera ógeðslega erfitt, þá kannski hefði fólki 

gengið betur. “ 

Einnig fundu viðmælendur fyrir vöntun á betri upplýsingagjöf og var rauði þráðurinn í svörum 

viðmælenda að það hefði mátt, að þeirra mati, draga fleiri að borðinu og vera með betri 

upplýsingagjöf. 
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„Ég (hefði) tekið fleiri framkvæmdarstjóra inn í stýrihópinn og ég hefði haft meira 

upplýsingaflæði til lykilnotenda og framkvæmdarstjórnar og hefði mikið lagt upp úr því að hafa 

einhverskonar fréttabréf eða síðu eða reglulega fundi þar sem er verið að tilkynna“ 

5. Samantekt og umræður 

5.1 Þörf á nýju viðskiptakerfi 

 

Mynd 5: Fyrsta þrep í átta þrepa hring Kotter's 

Í fyrsta þrepi í átta þrepa líkani Kotter‘s (1995) er farið yfir það hvernig þarf að búa til þörf á 

breytingu en það virðist sem að Bláa Lónið og starfsmenn stóðu sig vel í því að sýna fram á 

nauðsyn breytingarinnar og voru þeir vel upplýstir um ástæður þess að breyting var nauðsynleg. 

Með því að skapa þessa þörf fyrir breytingu finnur fólk fyrir sameiginlegri þörf á innleiðingunni 

(Piers Myers o.fl., 2012). Viðmælendur voru allir samróma um hvers vegna það lá á að breyta um 

viðskiptakerfi og minntust flestir á aukna rekstraráhættu í því kerfi sem var áður í notkun. Flókinn 

rekstur hjá Bláa Lóninu var ekki einungis það sem stóð í gamla kerfinu heldur var það ekki að 

vaxa og fylgja vexti fyrirtækisins.  

Við innleiðingu LS Retail sáu fulltrúar frá ýmsum deildum innan sviðanna um að prófa kerfið og 

unnu með IT til þess að þróa kerfið þannig að það hentaði hverju sviði og IT fékk þar á móti 
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upplýsingar um hvað vantaði og hvað væri að ganga upp. Þessar upplýsingar voru svo færðar á 

borðið hjá LS Retail þegar við átti. Við breytingu sem þessa þarf einnig að breyta vana starfsfólks 

og má segja að í núverandi rekstri að það þurfi að breyta mótaðri hegðun fólks. Kerfið er frábrugðið 

því sem áður var og því býður það ekki endilega upp á sömu hluti en hefur jafnframt aðra kosti. 

 

5.2 Verkefnastjóri og teymi  

Verkefnastjórnun og teymisvinna er einn af mikilvægu árangursþáttunum og fundu viðmælendur 

fyrir nauðsyn á að hafa bæði. Verkefnastjórnun var mikilvæg hjá bæði Bláa Lóninu og LS Retail 

og brúuðu þeir verkefnastjórar sem stóðu að verkefninu bilið á milli fyrirtækja. Skipaður var 

verkefnastjóri innan Bláa Lónsins sem sá að mestu megni um innleiðinguna. Verkefnastjóri 

framfylgir mikilvægum verkefnum og sá hann einnig um mat á framvindu samkvæmt 

viðmælendum og hélt reglulega fundi.  

 

Mynd 6: Annað þrep í átta þrepa hring Kotter's 

Í öðru þrepi í átta þrepa módeli Kotter‘s er að mynda hóp eða teymi í kringum verkefnið sem tengt 

er breytingunum. Það var ekki síður mikilvægt í þessu verkefni og sammældust viðmælendur um 

mikilvægi þess að vera með fulltrúa frá hverju sviði og fékk þá hvert svið rödd til að koma sínum 
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ábendingum áfram. Þar er einnig mikilvægt að teymið finni fyrir stuðning og skilning frá sínum 

stjórnenda og stjórnarteyminu. Sumir viðmælendur upplifðu skort þar á og fundu þeir aðilar síður 

fyrir vilja í að vinna verkefnið. Þetta hafði einmitt að gera með það hversu fáir voru að vinna 

verkefnið og var það þá stærra en mögulega búist var við af stjórnendum. Í upplýsingaflæði mátti 

sjá að sumir stjórnendur einfaldlega gerðu sér ekki grein fyrir stærð verkefnis og bjuggust þar af 

leiðandi ekki við því að verkefnið myndi taka jafn mikinn tíma af þeirra starfsmanni. Einnig má 

gera ráð fyrir að Covid faraldurinn hafi spilað þar inn í þar sem að Bláa Lónið var ekki með marga 

starfsmenn á milli handanna eftir miklar uppsagnir og mögulega sátu mörg önnur verkefni í 

höndum fárra starfsmanna sem að eftir sátu.  

5.3 Aðgerðaráætlun, væntingastjórnun og auðlindir 

 

Mynd 7: Þriðja og fjórða þrep í átta þrepa hring Kotter's 

Aðgerðaáætlun má segja að sé í raun þriðja og fjórða þrepið í átta þrepa módeli Kotter‘s en þau 

þrep eru að mynda sýn og að koma sýninni áfram. Aðgerðaáætlunin getur sýnt fram á hvað er í 

vændum og hvert lokamarkmiðið er. Mikilvægt er að hafa góða stefnu og markmið í 

innleiðingarverkefnum en það er einnig einn af mikilvægu árangursþáttum í innleiðingum (Piers 

Myers o.fl., 2012). Aðgerðaáætlunin eða sýnin sem þurfti að móta í upphafi gaf viðmælendum 
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hugmynd um hvað var í vændum og hefði mögulega mátt hafa hana sýnilegri að mati höfundar þar 

sem að viðmælendur voru ekki allir vissir um hvað var nákvæmlega í aðgerðaráætluninni og hver 

tímamarkmiðin voru. Aðgerðaáætlunin sem var að mestu í höndum verkefnastjóra var einnig notuð 

sem væntingastjórnun. Þær væntingar sem voru bornar upp við viðmælendur voru mun meiri en 

gefa átti upp og þurfti verkefnastjóri að draga þær niður í þessi „as is“ markmið og var augljóst út 

frá svörum viðmælenda að þeir aðilar sem komu að verkefninu voru ekki sáttir með þær væntingar 

sem að LS Retail hafði gefið þeim í upphafi. Við sölu á LS Central kerfinu virðist vera eins og 

kerfið hafi verið „of selt“ sem bjó til bæði óraunhæfa aðgerðaráætlun og einnig setti grunnin fyrir 

því að væntingar einstaklinga voru aðrar en það sem hægt var að framkvæma. Þegar árangursþættir 

í innleiðingaferlum eru skoðaðir er væntingastjórnun ofarlega þegar það kemur að mikilvægi og 

er hún eitthvað sem að getur mótað hugmyndir fyrirtækisins og einstaklinga innan þess frá byrjun 

(Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Í þessu innleiðingarverkefni virðist vera að væntingarnar hafi 

verið settar of hátt í upphafi og því var erfitt að draga þær niður því þær hugmyndir frá upphafi 

skekkja ímynd einstaklinga frá upphafi. Þrjú þrep af átta í átta þrepa módeli Kotter‘s fjalla um 

sýnina sem mynda þarf fyrir verkefnið og er erfitt að breyta sýninni sem aðilar fá eftir að hún hefur 

verið gefin út. Sýnin er mynduð, komið áfram, styrkt og notuð til hvatningar. Þær væntingar sem 

voru upphaflega gefnar út af LS Retail  þegar kerfið var selt, virðast hafi farið eftir þessum þremur 

þrepum Kotter‘s (1995). Samkvæmt viðmælendum voru innanhúss samskipti ekki nægilega sterk 

þar sem að þeir aðilar sem seldu kerfið voru ekki nægilega raunhæfir yfir því sem forritarar þeirra 

gætu framkvæmt og því fegruðu þeir kerfið til muna.   

Önnur áskorun sem fylgir oft innleiðingarverkefnum á viðskiptakerfum eru auðlindir. Tími er 

einna stærstur í því ásamt mannauð og voru viðmælendur sammála því að það voru helst nýttu 

auðlindirnar í þessu verkefni. Mannauðurinn var að mati viðmælenda fremur fámennur og fékk 

hann að mati sumra ekki nægilega mikinn tíma til þess að vinna í innleiðingunni. Að því leyti má 

gera ráð fyrir að tími innleiðingarinnar hafi lengst og kostnaður aukist með því. Tími, mannauður 

og kostnaður er þrennt sem helst í hendur og ef eitthvað af þessu framlengist að þá fylgja hinir 

tveir fast á eftir. 
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5.4 LS Retail 

 

Mynd 8: Fimmta þrep í átta þrepa hring Kotter's 

Viðmælendum fannst LS Retail hafa verið með bestu lausnina og horfðu meira til þessa (e. „to 

be“) ástands sem framtíðin ber í skauti sér. Það að velja rétt viðskiptakerfi er einn stærsti hluti af 

helstu árangursþáttunum og er þar mikilvægt að vera búinn að ljúka þarfagreiningu eins og fyrr 

hefur verið minnst á til þess að gera grein fyrir hverju búist er við af kerfinu og hvað það þarf að 

framkvæma (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Þarfagreiningin var gerð í samvinnu við LS Retail 

og stefnir fyrirtækið á að mæta þeim að bestu getu. 

Þetta tengist inn á bæði mikilvæga árangursþætti og átta þrepa módel Kotter‘s. Samkvæmt 

árangursþáttum er mikilvægt að það sé stuðningur frá stjórn og þegar teyminu finnst að það sé 

hlustað á þeirra áhyggjur og ábendingar hefur teymið traust til hverra og vinnur þá á skilvirkari 

máta (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Einstaklingarnir innan teymisins fundu flestir fyrir trausti 

og hvatningu frá sínum yfirmönnum en þó mismikið eftir einstaklingum. Þessir aðilar eru svo 

lykilmenn í fimmta þrepi Kotter‘s eða þeir sem að styrkja sýnina og hvetja fólk. Eins og einn 

viðmælandi segir:  
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„Ég held það hafi alveg ótrúlega mikið að segja að hafa valið svona fólk inn til þess að vera 

svona kyndilberar út á við“ 

5.5 Samvinna og samskipti 

Samvinna og samskipti á milli sviða er mikilvægt að hafa í innleiðingaverkefnum enda er það bæði 

mikilvægur árangursþáttur og hluti af áskorunum við innleiðingu á viðskiptakerfum (Somers og 

Nelson, 2001). Samvinnan samkvæmt viðmælendum virtist ganga mun betur en samskiptin. 

Samvinnan þurfti að vera mikil á milli sviða og lá ábyrgðin eins og fyrr hefur verið nefnt, hjá IT. 

IT deildin var því hjartað í þessu verkefni og fóru flest verkefni og upplýsingar í gegnum 

verkefnastjórann þar. Þar mátti sjá að samvinnan, sérstaklega í innleiðingarteyminu gekk mjög vel 

og voru samskiptin þar líka einstaklega góð. Samskiptin voru erfiðari á köflum og gerir höfundur 

ráð fyrir því að líklegast var það vegna vanþekkingu á ástandi, kerfi eða vegna álags á 

starfsmönnum, miðað við svör frá viðmælendum.  

 

Mynd 9: Sjötta þrep í átta þrepa hring Kotter's 

Í sjötta þrepi í átta þrepa módeli Kotter‘s (1995) er minnst á skammtímamarkmið og áfangasigra. 

Mat á framvindu er hluti af því og samkvæmt viðmælendum voru aðallega sprettir haldnir. Sprettir 

voru fundir sem voru haldnir með teymum frá Bláa Lóninu og LS Retail þar sem opnar verkbeiðnir 
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voru yfirfarnar og tekið stöðu á þeim og hver vann að þeim ásamt því að nýlega lokuðum beiðnum 

voru einnig yfirfarnar. Sprettirnir voru ekki mikil hvatning og hefði mátt að mati höfundar hafa 

fleiri skammtímamarkmið sem teymið gæti stefnt að saman og haft þar af leiðandi áfangasigra sem 

væru þá hvatning fyrir teymið og stutt við samvinnu og samskipti. 

5.6 Menning og skipulagsheild 

Breytingar á menningu og skipulagsheild er oft eitthvað sem gerist í innleiðingarverkefnum og er 

þá aðallega verið að horfa til breytinga sem tengjast verkefninu sjálfu. Í ljósi utanaðkomandi þátta 

sem fylgdu tímalínu verkefnisins og gerir enn er erfitt að segja til um hvað hafði áhrif á hvað. 

Viðmælendur voru sammála um það að Covid og aðrir þættir sem voru í gangi á sama tíma gætu 

verið breytan sem hafði áhrif. Að mati viðmælenda er breytingin sem hefur orðið á þessu tímabili 

einna helst aukin samskipti innan fyrirtækisins. Einn viðmælandi benti einnig á að aukin samvinna 

gæti myndast vegna þess að núna eru allir starfsmenn að vinna í sama kerfi og því auðveldara að 

færa sig á milli sviða. Höfundur gerir grein fyrir því að utanaðkomandi þættir voru fremur stórir 

og hafa almennt séð haft mikil áhrif á menningarlíf og almennar venjur fólks um allan heim. Það 

er því erfitt að reyna að flétta úr hvað er raunverulegur áhrifaþáttur. 

5.7 Áskoranir 

Allir viðmælendur gátu bent á þær áskoranir sem þeir fundu mest fyrir og þær áskoranir sem minnst 

var helst á lýsa því sem fyrr hefur verið nefnt í fræðum og það er mikilvægi væntingastjórnunar 

eða myndun á sýn og er það einkennandi hvað slíkt hefur mikil áhrif á verkefni. Áskoranirnar 

mynduðu oft á tíðum ágreining sérstaklega þar sem að væntingarnar voru meiri en það sem í 

rauninni var gefið og var það valdur þess að aðilar innan fyrirtækisins urðu pirraðir á því að hafa 

ekki í höndunum það sem þeim var lofað í upphafi. Erfitt reyndist vera að snúa aðilum úr þeirri 

sýn sem þeir höfðu á kerfinu í það sem raunverulega var í vændum eftir að kerfið var selt. 

Upprunalegu upplýsingarnar náðu mikilli fótfestu meðal viðmælenda og mátti sjá í svörum þeirra 

að væntingarnar voru enn þær sömu. Gert var grein fyrir langtímamarkmiðum og framtíðarsýninni 

en viðmælendur bjuggust við að þær myndu fylgja tímalínunni betur og ekki taka eins langan tíma 

og verkefnið hefur gert. Þessi atriði tengjast beint inn í mikilvæga árangursþætti sem Ahmad og 

Pinedo Cuenca, (2013) fara yfir í rannsókn sinni. Háðir þættir eins og samvinna og samskipti eru 

einstaklega mikilvægir vægir þar sem að upplýsingar verða að ná flæði milli sviða. Álag vegna of 

hárra væntinga geta skipt sköpun í samskiptum og myndað erjur í samskiptum eða samvinnu 
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(Somers og Nelson, 2001). Í svörum viðmælenda má oft sjá orðið „of selt“ kerfi og lýsir það 

hvernig væntingarnar hafa verið mun hærri heldur en það sem LS Retail gat boðið uppá. 

Viðskiptakerfi ná ekki að mæta væntingum ef að kerfið hefur verið „of selt“ af seljanda. 

Árangursrík stjórnun á væntingum notenda hefur verið beintengd við árangur á innleiðingu kerfa  

(Somers og Nelson, 2001). 

Viðmælendum fannst einnig að stjórnendur voru ekki nægilega upplýstir eða gerðu sér ekki 

nægilega mikla grein fyrir umfangi verkefnisins og því sem fylgdi því. Að hafa stuðning frá stjórn 

er einn af mikilvægustu árangursþáttunum en án stuðningsins getur verkefnið ekki verið 

framkvæmt eins og þarf (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Margir viðmælendur minntust á að 

stjórnendur voru oft á tíðum ekki að gefa nægilega mikið svigrúm eða gefa starfsmanni tíma til 

þess að vinna að innleiðingunni eins og hún krafðist af starfsmanninum. Upplýsingagjöf í þeim 

efnum var því ábótavant því að stjórnendur gerðu sér einfaldlega ekki grein fyrir umfangi 

verkefnisins fyrr en álagið á starfsmanninum var orðið töluvert meira en eðlilegt er. Samskipti er 

að því leyti ekkert síður mikilvæg fyrir yfirmenn eins og þau eru fyrir einstaklingana sem unnu í 

teyminu.  

Viðmælendur voru einnig einstaklega ánægðir með alla samvinnuna sem hefur myndast í teyminu 

innanhús og að samstaða hafi verið í þeim hóp til þess að vinna verkefnið af fullum ofsa. Einnig 

var einstaklega mikil ánægja með verkefnastjórann og fannst viðmælendum að verkefnið hefði 

ekki getað verið unnið án þess að vera með verkefnastjóra. Grunnþættirnir í mikilvægum 

árangursþáttum eru einmitt verkefnastjórnunin og teymisvinna en þessir tveir þættir spanna stórt 

svið og er drifkrafturinn í verkefnunum (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013). Minnst var einnig á að 

þegar verkefnið hefst var verkefnastjóri sem hættir, við þetta tapar Bláa Lónið rekstrarþekkingu 

frá þeim einstakling og getur það hafa gert erfiðara fyrir nýjum verkefnastjóra sem kannski hefur 

þekkingu á tækni en hefur ekki sömu innsýn inn í rekstur fyrirtækisins. Við val á verkefnastjóra er 

kostur á að huga við það að hafa sýn á bæði rekstrarhlið og tæknihlið til að auka skilning á þörfum 

flestra sviða innan fyrirtækis (Somers og Nelson, 2001). Þrátt fyrir það að verkefnastjórinn var 

nýrri en Bláa Lónið hefði viljað voru viðmælendur sammála um það að hann hafi staðið sig vel í 

verkefninu og væri ómissandi. Þetta getur einnig haft þau áhrif að verkefnastjórinn hafi fundið 

fyrir meira álagi frá innleiðingunni.  
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5.8 Lærdómur 

Viðmælendur fannst þeir hafa lært töluvert af innleiðingunni og vildu margir gera margt öðruvísi. 

Viðmælendur vildu takast á við væntingastjórnunina og gera henni betri skil en hún leggur 

grunninn að verkefninu og mótar þá sýn sem að einstaklingar sem tengjast verkefninu hafa fyrir 

brjósti sér, gera þarf hana raunhæfari og að hægt sé að ná þeim markmiðum sem hún setur (Somers 

og Nelson, 2001). Einnig minntust viðmælendur á það að þó að ef að væntingastjórnunin væri of 

raunhæf að þá mögulega yrðu svona stór verkefni aldrei framkvæmd þar sem að þetta verkefni 

hefur reynst flestum viðmælendum erfitt og umfangsmikið.  

Upplýsingagjöfin var einnig ekki nægilega góð og vildu flestir viðmælendur efla hana á milli sviða 

og milli einstaklinga. En upplýsingagjöf er hægt að nota sem samskipti milli sviða og því meiri 

sem upplýsingagjöfin er að því betur geta einstaklingar unnið í verkefninu og milli sviða. Með 

betri þekkingu verða einstaklingar skilningsríkari á það sem önnur svið eru að gera (Somers og 

Nelson, 2001). Viðmælendum fannst erfitt að áætla hvað væri hægt að gera betur og fannst alltaf 

hægt að hugsa aftur í tímann um hvað væri hægt að gera betur og hvað ekki. Áskoranir myndast 

ekki fyrr en þær koma oft á tíðum en það er þá undirbúningurinn og væntingastjórnun sem getur 

stutt við það hvernig einstaklingar takast á við þær áskoranir (Ahmad og Pinedo Cuenca, 2013).  
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6. Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hverjir helstu þættir og áskoranir væru við innleiðingu 

LS Central viðskiptakerfisins væru hjá Bláa Lóninu. Þá var leitast við að svara þáttum eins og hvað 

gekk vel við innleiðinguna, hvað hefði mátt fara betur og hvort það væri hægt að gera eitthvað 

öðruvísi.  

Eins og sjá má í samantekt og umræðum að þá er innleiðingin en yfirstandandi. Seinustu tvo skrefin 

í átta þrepa módeli Kotter‘s hafa ekki verið framkvæmd í innleiðingunni á viðskiptakerfinu þar 

sem innleiðingunni er ekki lokið hjá Bláa Lóninu.  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að úrtakið var lítið sem gefur þrengri sýn á viðfangsefnið. 

Þar sem úrtakið var lítið hefur rannsóknin ekki náð yfir öll sjónarhorn sem fylgdu innleiðingunni. 

Ef rannsókn yrði gerð aftur á svipuðu viðfangsefni, væri fróðlegt að fá fleiri viðmælendur og frá 

fleiri hagsmuna aðila, eins og til dæmis fleiri frá LS Retail og Tegra. Einnig væri áhugavert að sjá 

þessa rannsókn framkvæmda á síðari stigum eða þegar innleiðingu er lokið og kominn reynsla á 

viðskiptakerfið.  

Styrkleikar rannsóknarinnar voru að tekinn voru viðtöl við einstaklinga sem tóku virkan þátt í 

innleiðingunni og stóðu henni sem næst. Reynt var að fá sjónarhorn bæði frá þeim sem tóku 

ákvörðun um að fjárfesta í kerfinu og þeim sem sáu um að innleiða kerfið fyrir sitt svið innan Bláa 

Lónsins. 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi sem tengjast innleiðingu á nýju viðskiptakerfi 

innan stærri fyrirtækja. Þessi rannsókn gæti því verið grundvöllur fyrir öðrum svipuðum 

rannsóknum  sem tengjast innleiðingu á nýjum viðskipakerfum innan stærri fyrirtækja.  

Þá getur Bláa Lónið nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til þess að bæta áframhaldandi 

innleiðingu á nýja viðskiptakerfinu eða í framtíðinni ef að breytt væri um viðskiptakerfi aftur. 

Rannsókn þessa er hægt að nota til hliðsjónar þegar farið er í innleiðingu á nýjum viðskiptakerfum 

eða þegar gerðar eru breytingar á kerfum innan fyrirtækja.  Bláa Lónið getur einnig nýtt 

rannsóknina þegar fyrirtækið stefnir á að fara í önnur innleiðingarverkefni og hvernig fyrirtækið 

getur tekist á við aðrar breytingar innan fyrirtækisins. LS Retail getur nýtt rannsóknina sem grunn 

í að aðstoða söluaðila við innleiðingu á lausninni sinni til annarra fyrirtækja. Einnig getur 

rannsóknin nýst óháðum fyrirtækjum sem stefna á að breyta um kerfi í miðjum rekstri. 
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8. Viðauki  

Spurningar – Yfirmenn 

Hvað var til þess að Bláa lónið vildi innleiða nýtt viðskiptakerfi?  

- Hvers vegna?  

- Hvað á innleiðing að áorka?  

Var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið? /  

- Ef já, hvernig var sú áætlun?  

- Hvernig stóðst hún?  

- Eða viðskiptaáætlun? 

Hvernig varð LS Retail fyrir valinu?  

- Var notast við ráðgjafa við val á viðskiptakerfinu?  

Hvernig var innleiðingarteymið valið?  

- Var teymið hvatt áfram? Hvernig? 

o Fékk teymið að taka lykilákvarðanir eða hafa áhrif á ákvarðanir 

▪ Ef svo, hvernig?  

Var valinn verkefnastjóri fyrir innleiðinguna? 

- Hvernig?  

Hvernig var hagsmunum varðað milli sviða?  

- fékk þitt svið á koma sínum áherslum varðandi viðskiptakerfið áfram?  

Hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

Hvernig var samvinna milli sviða? 

Hvernig voru samskipti milli sviða?  

Hverjar voru þínar væntingar til kerfisins? Var einhver væntingastjórnun?  

Var settur mælikvarði á árangur í verkefninu?  

- Hvernig var framvinda metin?  
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- Var sett tímalína? Stóðst hún?  

Var einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við innleiðinguna?  

- Ef svo, hver var hún?  

Að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranir í innleiðingunni?  

- Hvað fannst þér ganga vel? Og ekki eins vel?  

Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu sem þú hefur nú, ef 

þú værir að fara í annað innleiðingarverkefni?  

Hafði þessi innleiðing einhver áhrif á skipulagsheildina hjá Bláa Lóninu?  

Spurningar – Undirmenn 

Hvað var til þess að Bláa lónið vildi innleiða nýtt viðskiptakerfi?  

- Hvers vegna?  

- Hvað á innleiðing að áorka?  

Var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið? /  

- Ef já, hvernig var sú áætlun?  

- Hvernig stóðst hún?  

- Eða viðskiptaáætlun? 

Hvernig var hagsmunum frá þínu sviði varðað?  

- fékkst þú eða þitt svið á koma sínum áherslum varðandi viðskiptakerfið áfram?  

Hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

Hvernig var samvinna milli sviða? 

Hvernig voru samskipti milli sviða?  

Var settur mælikvarði á árangur í verkefninu?  

- Hvernig var framvinda metin?  

- Var sett tímalína? Stóðst hún? 

Var einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við innleiðinguna?  
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- Ef svo, hvernig var hún?  

Að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranir í innleiðingunni?  

- Hvað fannst þér ganga vel? Og ekki eins vel?  

Hverjar voru þínar væntingar til kerfisins? Var einhver væntingastjórnun?  

Hvernig gekk teymisvinnan? 

Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu sem þú hefur nú, ef 

þú værir að fara í annað innleiðingarverkefni?  

Fannst þú fyrir stuðning frá þínum stjórnenda og/eða stjórnarteyminu?  

- Var mikill skilningur frá stjórnenda?  

- Ef svo er, hvernig lýsir sér sá stuðningur / skilningurinn? 

Spurningar – LS starfsmenn 

Hvað var til þess að Bláa lónið vildi innleiða nýtt viðskiptakerfi?  

- Hvers vegna?  

- Hvað á innleiðing að áorka?  

Var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið? /  

- Ef já, hvernig var sú áætlun?  

- Hvernig stóðst hún?  

- Eða viðskiptaáætlun? 

Hvernig varð LS Retail fyrir valinu?  

- Var notast við ráðgjafa við val á viðskiptakerfinu?  

Hver var aðkoma LS að verkefninu?  

Hvernig var hagsmunum varðað milli sviða?  

- fékk þitt svið á koma sínum áherslum varðandi viðskiptakerfið áfram?  

Hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

Hvernig var samvinna milli sviða? 
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Hvernig voru samskipti milli sviða?  

Hverjar voru þínar væntingar til kerfisins? Var einhver væntingastjórnun?  

Var settur mælikvarði á árangur í verkefninu?  

- Hvernig var framvinda metin?  

- Var sett tímalína? Stóðst hún?  

Að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranir í innleiðingunni?  

- Hvað fannst þér ganga vel? Og ekki eins vel?  

Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu sem þú hefur nú, ef 

þú værir að fara í annað innleiðingarverkefni?  

Viðtölin eru að öllu jöfnu nafnlaus og er viðmælandi merktur sem V í svörun og höfundur þessar 

ritgerðar merktur sem H  

 

8.1 Viðmælandi 1 

H: Jæja, þá erum við byrjuð að taka upp. Emm, já bara einfaldar spurningar um innleiðinguna 

aðallega og uu, þú veist, ef þú veist ekki svarið að þá bara veistu ekki svarið  

V: Mhmm  

H: En það er náttúrulega bara hérna að þú því ert einn af þeim svona í lykil..  svona lykilteyminu 

í innleiðingunni 

V: Mhmm  

H: Að þá, hvað hérna, að þínu mati, hvað varð til þess að Bláa Lónið vildi innleiða nýtt 

viðskiptakerfi?  

V: Það var náttúrulega til að fá hérna svona áreiðanlegri upplýsingar til að geta séð söluna strax. 

Við vorum með sér kassakerfi, til sælla minninga, sem við tókum þá uppgjörið einu sinni á dag úr 

kassakerfinu og bókuðum inn í Navision. Og kassakerfið var algjörlega ótengt og sér skrifað fyrir 

okkur, hérna, og þú veist, við tókum svo uppgjörið í gegnum sölureikninga og rekjanleikinn var 

mjög lítill á, þú veist, sölunni sjálfri. Þetta safnaðist, eins og staðgreiðslan safnaðist upp í einn 

sölureikning. 
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H: Mmm 

V: Svo voru greiðsluhættirnir í rauninni bara afgreiðslurnar. Greiðsluhættirnir komu bara í 

færslubók í runum. Kannski er þetta of detailað. En þá fengum við bara upplýsingar, hérna var 

greitt VISA kort, ein færsla. 

H: Já  

V: Svo enduðum við á að fá splittun á því, sem við bættum úr. Svo var í Navision 2009 var hætt 

að þjónusta það. Hætt bara að gera breytingar fyrir, forrita fyrir Navision 2009. Þannig við vorum 

í rauninni að hérna, þurftum að fara í innleiðingu. Og innleiðingin var þá með því markmiði að 

fara inn í LS Activity. Þannig að við hérna byrjuðum þar. Og þá í rauninni vorum við komin með 

LS Activity sem að talar við LS Retail sem er Retail kassakerfið hjá okkur.  

H: Hvenær fórum við aftur í, var það ekki 2000 og ? 

V: Við fórum í NAV 2018 árið 2019. Sú vinna byrjaði í raun 2018 

H: Já þannig við fórum í viðskipti við LS þá?  

V: Já, eða ég held það. Megin markmið var allavega að komast inn í LS kassakerfið þá þannig að 

þetta væri þá ein lausn. En það var ekki ákveðið með Hotels fyrr en kannski fyrir ári síðan. 

H: Nei 

V: Eða tveimur árum síðan  

H: Ég held það sé alveg eitt og hálft til tvö ár síðan.  

V: Hvenær kom ég aftur úr fæðingarorlofi?  

H: Eða ætli þeir hafi ekki látið vita af lausninni þá? Að hún væri til eða væri í hönnun, já 

V: Já. En þá í rauninni núna erum við alltaf með þessar færslur ofan í Business Central, það er þú 

veist, rekjanleikinn er allur þar, þó svo að við eigum í rauninni enn þá eftir að átta okkur á því hvað 

hérna, hvernig við getum notað þessi gögn.  

H: Já 

V: Þú veist, við ættum að geta gert einhverjar skýrslur en við erum kannski ekki alveg komin 

þangað.  
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H: Nei. Þannig að ykkar markmið var þá að vera með meiri rekjanleika. Já. Okei. Uuu, veistu fyrir 

þig, var gerð einhver aðgerðaáætlun fyrir innleiðinguna?  

V: Já, það var alltaf verið að vinna með einhver plön sko. Það var alltaf verið að stilla upp. Það var 

fyrst innleiðingin inn í 2018 sem við þurftum að gera. Svo var innleiðingin inn í Business Central 

sem þurfti að gera áður en við förum í Activities.  

H: Já  

V: Og allt það, þennan pakka sko. Ömm, tímalínan þar var, við erum örugglega að fara inn í 

Business Central (árið) 2019 úr NAV 2018 svo förum við í Business Central, ábyggilega hvað, 

2020. Eitthvað svoleiðis. Ég man ekki alveg nákvæmlega..  

H: Inn í Activity?  

V: Nei, bara inn í Business Central. Þá erum við enn þá að vinna með… Er það ekki?  

H: Við náttúrulega innleiðum.. 

V: Ég man ekki alveg hvernig.. eða hvort við fórum beint inn í.. 

H: Jú, það hlýtur að vera á undan því að við tvöþúsund.. desember 2020 förum við inn í 

kassakerfið.. inn í Activity 

V: Já 

H: Þá er það komið inn í búðirnar eða hvort það var komið aðeins fyrr.  

V: Já.  Nú man ég ekki alveg hvernig þetta var sko, vorum við að innleiða bæði.. innleiða.. fórum 

við.. þurftum við ekki að innleiða bæði á sama tíma.. Þú verður að spyrja X um tímalínuna þarna. 

H: Já 

V: Þetta rennur allt saman fyrir mér.  

H: Mhmm. Fannst þér þessi aðgerðaáætlun, finnst þér hún hafa staðist?  

V: Nei, alls ekki. En við vorum náttúrulega rosa heppin að hafa þetta tímabil þar sem við gátum 

sett mikið af okkar starfsfólki í þetta. 

H: Mhmm 



 

 

 
  51 

V: En við ætluðum að vera mun sneggri að þessu. En við erum kannski svona, ætluðum örugglega 

að fara í ágúst 2020 en fórum í desember.  

H: Já.  

V: Sem er kannski ekkert svo slæmt en þú veist, það er náttúrulega samt. 2020 var náttúrulega..  

H: Já kannski ekki miðað við þá tímalínu..  

V: Það var kannski, við hefðum aldrei getað verið svona, fljót ef að við hefðum verið í fullum 

rekstri. Það hefði verið bara dagur og nótt að leiðrétta og allskonar.  

H: Já. 

V: Þarna, þegar við innleiddum Activities þá vorum við alltaf með þessar helgar, í febrúar. 

H: Já  

V: Og mars, fengum helgar, svo komu jarðskjálftar eða COVID og svo jarðskjálftar svo.. þú veist. 

Við höfðum alveg svolítinn tíma til að aðlagast Activities og svo í Hotels höfðum við eina helgi 

til að aðlagast.  

H: Já.. meira álag þar.  

V: Við fengum ekki eins góðan tíma. Það hefði verið gott að fá þessar ljótu helgar þarna líka.  

H: (Hlær) Fá þetta inn fyrr.  

V: Já.  

H: Já, en var einhver hérna, kannski, veistu hvort að það var gerð líka viðskiptaáætlun fyrir þessu?  

V: Pottþétt 

H: Pottþétt 

V: Örugglega fullt fyrir ofan budget. 

H: Já, einmitt, líka bara kannski  þú veist, tími og svoleiðis.  

V: Já miklu meiri tími sem fór í þetta því að við í rauninni erum að þróa kerfið með þeim. Eins og 

með Hotels að þá náttúrulega er þar líka tími sem við erum að leggja í þetta sem að það var ekkert 

ætlast til í að við værum að búa til kerfið fyrir þá, eða fyrir LS.  
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H: Nei, einmitt. En hérna, veistu hérna hvernig í rauninni, hvernig var hagsmunum frá þínu sviði 

varðað?.. Fékkst þú, fékkstu að koma þínum áherslum áfram varðandi viðskiptakerfið sjálft?  

V: Þegar eða eftir að við byrjum að testa og prófa þessa hluti að þá í rauninni kemur svo margt upp 

sem að ég í rauninni stjórna bara alfarið og með kannski back up frá yfirmönnum. Það var ekkert, 

eða kannski ekki mikið sem kemur frá yfirmönnum sem að ég þurfti að enforce-a til LS. Það var 

yfirleitt bara sem kom upp hjá mér eða ég tók eftir.  

H: Já.  

V: Eða þú veist, ég og Y og fleiri. Það var yfirleitt eitthvað sem fer úrskeiðis sem að maður þurfti 

að aðlagast frekar hratt og ná einhvernveginn utanum vandamálið. 

H: Já. En þú fékkst alveg að koma þínum skoðunum á framfæri?  

V: Já, algjörlega 

H: Og..  

V: Kannski er maður líka að gera það besta fyrir fyrirtækið þannig maður veit að maður er alltaf 

að bakka sjálfan sig upp líka. Maður er í rauninni að fá álit annarra, hvort sem það sé yfirmaður 

eða næsti.. þú veist, einhver sem vinnur í IT eða söludeild að þá eru þetta rosa mikil samskipti að 

það hefur hjálpað mjög mikið.  

H: Já, en hérna, hvaða svona auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna að þínu mati?  

V: Er það ekki bara starfsfólkið okkar  

H: Jú.  

V: Þú veist, ömm, það er náttúrulega rosa mikið af verktökum sem við höfum fengið, það er 

kannski Tegra eða samspilið þar á milli en ég held að það sé aðallega bara starfsfólk. Er eitthvað 

annað sem getur verið stórt í þessu?  

H: Nei, ég er alveg sammála því, að þetta er starfsfólk. En svona, hvernig fannst þér samvinnan 

vera á milli sviða? Innan Bláa Lónsins þá.  

V: Hún var eiginlega ótrúlega misjöfn, á mismunandi tímapunktum.  

H: Já.  
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V: Eða það kannski byrjaði kannski þannig að við vorum dálítið mikið að hérna vinna þetta sjálf. 

Þegar við vorum í Activities og Retail.  

H: Mhmm 

V: Þá í rauninni vorum það bara ég og Y sem vorum að gera allt. 

H: Mhmm  

V: Að við vorum að gera öll test og allt það. Að þá er það í rauninni IT og Finance og samvinnan 

þar var rosalega góð. Það var ekkert mikið að láta sig varða eða kannski ekki gefið nóg of mikill 

sveigjanleiki frá yfirmönnum annarsstaðar til þess að fara bara 100% í þetta svona eins og ég fékk.  

H: Já  

V: Það var, það hjálpaði náttúrulega bara okkur að við lentum kannski í 50% þeim tilfella sem við 

hefðum lent í ef við hefðum ekki gefið okkur tíma í að skoða þetta fyrst sko.  

H: Já. Og þannig, hvernig fannst þér ábyrgðinni vera dreift, að því leyti, í samvinnu?  

V: Já hún var eins og ég segi í hérna, eins og þegar við vorum í Retail að þá var hún rosalega mikið 

bara við. Svo þegar við tökum upp Activities að þá var það ennþá rosalega mikið bara við. 

Ábyrgðin var enn þá rosa mikið hjá okkur og það var ekkert sett sérstaklega mikið samstarf, meira 

hérna frekar verið að ýta á eftir, „þetta er að, þetta er að“ og þannig verið að koma með… eins og 

ég segi það er alveg gott að fá ábendingar og að bent sé á vandamál en það væri alveg gott að fá 

„Hey getum við gert svona“. Það er kannski meira svoleiðis Activity megin en svo Hotel megin 

að þá í rauninni kom miklu meiri samvinna og ábyrgðin var miklu meira dreifð.  

H: Mhmm 

V: Enda kannski miklu stærri innleiðing þegar upp er staðið að við fengum ekki þennan tíma sem 

við í rauninni þurftum að fá. Eða þessar helgar fyrir eins og við gerðum með Activities.  

H: Já, mhmm. Passar.  

V: Já passar.  

H: Hvernig fannst þér þá samskiptin vera á milli sviða?  

V: Bara góð.  
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H: Bara góð.  

V: Bara mjög góð. Það er ekkert eitthvað sem að, þú veist, það hefur alltaf verið eitthvað frekar 

jákvætt. Ég held að þetta sé líka eitthvað sem að maður lærir, það er ótrúlega margt, maður kemst 

alveg ótrúlega langt á því að segja bara „Ég skil ekki, geturðu hjálpað mér?“ eða „Ég veit ekki 

hvað er í gangi, af hverju?“, þú veist.  

H: Mhmm.  

V: Maður nær kannski ekki fólki með sér þegar að það er, þú veist, verið að… öskra á mann  og 

segja „Heyrðu, ÞÚ varst að gera vitleysu“ og það hefur svolítið verið held ég hingað til svona 

kúltúrinn. Það er kannski verið svolítið mikið að skamma mann og segja „Þú gerðir..“ og eitthvað. 

Þá fer fólk frekar kannski, og er ekki eins tilbúið til þess að leita bara lausna og hjálpast að, þú 

veist, finna út úr hvernig kerfið á að vera og hvers vegna það er eins og það er. Sérstaklega þegar 

við förum úr kerfi sem við vorum í rauninni að stjórna öllu sjálf og lesa inn í sölureikninga og 

bókað sjálf og eitthvað. Að þá í rauninni, hérna, svo vorum við ekkert að skilja nákvæmlega allt 

sem að var bókað og við vissum ekki í rauninni hvaða upplýsingar við myndum fá. Þannig við 

fórum í rauninni bara í loftið án þess að, við vildum ekki hafa einhverjar skorður, við vildum ekki 

hafa einhverjar skorður sem við myndum, þú veist, sem segja, hérna, „Ég vil bara sjá, hérna, þessa 

sölu.. eitthvað“. Þú veist, þá er þetta í rauninni bara, ég kem bara og ég ætla bara að skoða hvernig 

þetta lítur út og svo á endanum ætla ég að búa mér til eitthvað mynstur sem að eða einhverjar 

skýrslur og svo eitthvað sem ég get unnið með sko.  

H: Já. En þannig að, en fannstu mikið fyrir, hérna, að þessu í samskiptunum að..  

V: Mhmm.  

H: Að fólk var frekar að fela sig eða voru samskiptin frekar bara opin? Eða var þetta kannski 

50:50?  

V: Sko ég er náttúrulega rosa lítið, ég held það sé bara bæði. Því ég náttúrulega núna er bara meira 

í back office, ég er ekkert endilega í bókunarhlutanum sjálfum.  

H: Nei.  

V: Heldur er ég meira í bara, í því sem er verið að setja inn bók.. niðurgreiðslur. Þannig að ég 

kannski er ekki með alla söguna þarna. Ég held það sé, ég held það hafi alltaf bara verið, hérna, þú 
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veist, jákvæð fyrir mér. Það hefur ekki verið eitthvað svona mikið, mikið eða ekkert eitthvað 

slæmt, þannig.. í samskiptum.  

H: En eins og varðandi árangur, var settur, hérna, mælikvarði á árangur í verkefninu? Eitthvað 

svona eins og milestones kannski?  

V: Við erum alltaf með hérna, spretti, allavega og hérna það hefur náttúrulega verið stjórn á því. 

Ég er ekkert endilega viss um að það hafi verið sett ákveðið milestones nema þá að koma einhverju 

einu kerfi í loftið. Þetta voru náttúrulega fjögur kerfi sem fóru í loftið.  

H: Mhmm.  

V: Og hérna, Hospitality er náttúrulega á sama tíma líka og Activities. Þannig þú veist, en ekki að 

mér vitandi, ég er náttúrulega ekki heldur verkefnastjóri.  

H: Nei. Humm. Fannst þér vera einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við 

innleiðinguna?  

V: Neibb. Ekki neitt. Bara COVID. Ég held að það hafi frekar haft áhrif frekar en innleiðingin 

sjálf. Það er kannski það að samskipti eru orðin betri í kjölfarið að því að við erum búin að vinna 

meira saman þvert á deildir.  

H: Já. Okei. Svo sem ekkert slæm breyting.  

V: Eins og ég segi, hvort sem það er COVID eða þú veist, hitt. 

H: Já.  

V: Ég veit það ekki. Örugglega innleiðingin frekar.  

H: Einmitt. Okei. Ömm að þínu mati, hverjar fannst þér vera helstu áskoranir í innleiðingunni?  

V: Heyrðu, það er… hmmm… sko við byrjuð á því að það er gengisuppreikningur.  

H: Hvað þýðir það?  

V: Við sem sagt erum að bóka núna það sem gerist þegar við erum að bóka sölu á hótelinu og það 

við í rauninni rákum okkur á þegar að við fórum í loftið með Activities og svo með Hotels líka er 

að við vorum vel undirbúin í, fyrir Activities og þar af leiðandi vorum við mjög undirbúin undir 

Hotels líka. Að þegar við bókum sölu á veitingastað fyrir gest sem að er í þrjár nætur, hann fer út 

að borða á þremur mismunandi dögum eða eitthvað annað, kaupir sér í búðinni og lætur skrifa á 
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hótelherbergið þá er salan alltaf að bókast á mismunandi dögum. Og eins og þessu var stillt upp í 

LS þá í rauninni hefðum við svo í lokin, dregið allt upp á kassa í íslenskum krónum og þetta hefði 

bara verið sett á fjárhagslykil. Fjárhagslykill, fjárhagslykil sem sagt tekjur og fjárhagslykill inn, 

inn, inn svo dregið niður á kassa út allt. Nema það var ekkert eitthvað, er í rauninni búið að hugsa, 

þetta kerfi fyrir svona rosalega stóran rekstur eins og við erum og fyrir utan það að við gerum upp 

í evrum. Þannig við erum alltaf að selja í íslenskum krónum og það eru mismunandi evrur á 

mismunandi dögum. Og það verður alltaf smá gengismismunur þegar þú dregur upp í lokin á þriðja 

degi að þá í rauninni, hérna, myndum við alltaf vera safna upp í evrutölu á þennan lykil. Það sem 

að stærsti árangurinn, bæði minn og fjármálasviðs var í rauninni að fá þessar tekjur bókaðar í 

gegnum viðskiptamann, inn, inn, inn með þá bókunarnúmeri.  

H: Mhmm  

V: Og svo þegar þetta var dregið niður á kassa að þá í rauninni er þetta í íslenskum krónum sem 

eru einhverjar evrur á einhverjum tímapunkti, að hérna þá getum við jafnað öllum þessum færslum 

saman með bókunarnúmeri og það er allt sjálfvirkt í rauninni. Það eina sem við þurfum að vinna 

með er þessi mismunur sem myndast þegar að það er gefinn afsláttur eða þá þegar að það er gefinn 

afsláttur á degi eitt og svo dettur hann út og þá er rukkað hærra verð. Þá í rauninni erum við, eða 

þú veist, akkúrat bara þetta var í rauninni í Activity fyrsta og það var í rauninni bara innan dagsins 

og þá vorum við bara að bóka söluna á því einu sinni. En hérna, og mismunurinn þar, ef að það 

hefði ekki verið mikið gert þá hefði hann náttúrulega bara, verið inni og hangið inni á þessum lykli 

og enginn vitað ástæðuna.  

H: Mmm, mhmm.  

V: Þannig að, þú veist, þetta er alveg frekar mikið og það er, var ekkert mikið svona out of the box 

einhver afstemming milli Activities og BC, það sem þú bókar inn í BC.  

H: Já.  

V: Það er alveg ótrúlega mikið sem vantar þar upp á, að því að þetta er örugglega bara notað núna 

akkúrat í smærri fyrirtækjum þar sem að gestur getur bara verið með bókun og getur sagt ég ætla 

voida öllu á þessari bókun og bakfæra, eða hvernig sem það er. Þannig að það er í rauninni þannig 

að salan bókist á fyrsta degi, fyrsta, öðrum og þriðja degi. Það er í rauninni bæði áskorun fyrir 
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okkur út af gengisuppreikningi svo er það líka bara áskorun út af reikningum sem við sendum frá 

okkur.  

H: Já.  

V: Og það eru mikið af, eins og, það er ekkert hótel á Íslandi sem að er með þetta á hreinu eins og 

við í rauninni höfum stillt upp að við viljum hafa.  

H: Já.  

V: Hérna, já þannig að hérna, það hefur verið svona það stærsta sem að við, ö, rákum okkur á og 

undirbjuggum okkur fyrir en svo var það seinna, að þú veist, tekjur, að tekjurnar séu að bókast það 

er enn þá stærra verkefni sem að heldur bara áfram að vera áskorun.  

H: Mhmm. Já. Var eitthvað sem þér fannst ekki ganga vel? Eða ganga vel? Eða var eitthvað sem 

þér fannst ganga vel?... Hvað fannst þér.. (Hlær) Hvað fannst þér ganga vel? Og ekki vel?  

V: (Hlær) Eitthvað sem mér fannst ganga vel? Ótrúlega neikvæð spurning. Fannst mér eitthvað 

gott (hlær)?  

(Hlátur hjá báðum aðilum) 

V: Sko, ég, maður er ekkert enn þá farinn að sjá eitthvað sem gengur endilega rosalega vel. Af því 

að, þú veist, erum bara einhvern veginn í miðjum, miðri innleiðingu akkúrat núna að, þú veist, 

núna erum við komin með svona þokkalegt yfirlit fyrir, hérna, Activity og maður verður búinn að 

vera með það í, hvað er þetta, átta mánuðir?  

H: Já.  

V: Maður er eiginlega bara, þetta tekur allt svo rosalega langan tíma og líka með svona rosalega 

stóra breytingu, að hérna, að það er einhvernveginn ekki hægt að, maður sér ekkert alveg eitthvað 

sem að eitthvað eitt sem að hefur gengið vel, nema þá að bara það að hérna, samstarf á milli deilda 

hefur gengið vel þegar á reynir. Það er ekkert eitthvað eitt sem stendur upp úr þegar kemur að.  

H: Nei.  

V: Svo náttúrulega gengur Hotels ekki eins vel og maður hefði vonað.  

H: Mhmm.  

V: Sem að er, bömmer.  
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H: Bömmer. Já. Öö, varst þú með einhverjar sérstakar væntingar til kerfisins? Með væntingar, var 

væntingastjórnun?.. þannig 

V: Það var væntingastjórnun og að við vorum bara að fara með kerfið í loftið og planið var að við 

vorum að fara með kerfið í loftið sem var bara eins og, það má ekki vera verra en við höfum það 

akkúrat núna.  

H: Já.  

V: Þannig við vildum fá alla hluti sem við höfum akkúrat núna svo lengi sem það er ekki hægt að 

gera það á einhvern annan hátt í einhverju nýju kerfi. Þannig að, þú veist, það var alltaf passað upp 

á það að það væri ekkert allir eitthvað massívt spenntir yfir einhverjum breytingum sem áttu að 

koma inn en komu svo ekkert inn eða eitthvað þannig.  

H: Mhmm.  

V: Heldur var bara lagt upp með að gera bara það sem að þarf. Það var skipt í fasa, fasi eitt, fasi 

tvö og showstopperar og eitthvað sem við getum ekki lifað án og ég held að verkefna stjórnunin 

hafi bara verið mjög raunsæ á það sem var ekki hægt að leysa strax. Svo er náttúrulega allskonar 

sem að kom kannski upp þegar við fórum svo að innliða.  

H: Já, ókei. En fannst þér, hvernig fannst þér teymisvinnan ganga?  

V: Ganga vel. Mér fannst hún ganga best þegar það voru skipulagðir fundir þar sem að það var 

svona gott skipulag á og kannski eitthvað svona task sem að þurfti að leysa.  

H: Já.  

V: Og yfirleitt gekk það best þegar við vorum undir pressu. Yfirleitt var þetta þá einhvern veginn 

öö, þá þurftu allir að leggja allt til hliðar og leysa það sem var og þá á ég náttúrulega aðallega við 

Hotels því það var ekkert mikið um teymisvinnu þannig nema bara þá hérna hjá Y, IT og Finance.  

H: Já. Fannst þú fyrir stuðning frá þínum stjórnanda eða stjórnarteyminu?  

V: Já. Alltaf. Ég fékk alltaf tíma en á tímabili að þá var ég náttúrulega alltaf að leysa önnur verkefni 

líka sem að var svolítið, maður þurfti alltaf að ganga frá öllum verkefnum og maður var náttúrulega 

líka undirmönnuð á þeim tíma en allur stuðningur þá á ég við varðandi mínar hugmyndir og það 
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sem ég var að gera og hugmyndirnar sem ég kom með til þeirra og þá var alltaf bara mjög góður 

stuðningur þar.  

H: Fannst þér fá skilning líka, að frá stjórnanda? Fannstu fyrir skilning frá honum?  

V: Já. Mikill skilningur.  

H: Ókei, og það var þá eins og ég segi, hvernig lýsir sá skilningur? Eins og þú varst að segja?  

V: Já í rauninni þá bara bæði í þá frelsi til þess að taka, eða ekki taka ákvarðanir alveg en að koma 

með hugmyndir til þeirra og að þær hugmyndir voru studdar. Maður var ekki endilega verið að 

horfa í allt sem ég var akkúrat að gera alla daga. Þó svo að það hafi verið alveg ótrúlega gott að 

geta fengið álit annarra að þá gafst ekki endilega tími til að vera mikið að rýna og þá var í rauninni 

mér alveg treyst fyrir því að taka, og mér var treyst fyrir því að koma með ef það væri eitthvað 

vafamál eða væri eitthvað sem að myndi mögulega, springa í andlitið á okkur á einhverjum 

tímapunkti.  

H: Mmm.  

V: Eða þú veist það var ekkert eitthvað sem að ég var ekki studd með.  

H: Er eitthvað sem þú myndir vilja gera öðruvísi í dag, miðað við þær upplýsingar sem að þú veist 

í dag?  

V: Já, það eru náttúrulega ótrúlega margir hlutir sem að við vorum að, héldum að við værum að 

fínpússa, eins og við héldum að við værum að senda frá okkur flotta reikninga til að byrja með, 

þegar við vorum með opið í Activities. Eins og fyrstu helgarnar að þá í rauninni vorum við með, 

voru þeir sem voru að vinna í reikningagerðinni treystu ekki á að kerfið myndi senda rétta reikninga 

að þá í rauninni var svolítill tregi við að breyta og hérna, senda bara út og fá svolítið í andlitið bara 

það sem var að fara úrskeiðis.  

H: Mm.  

V: Þannig það var alltaf verið að taka færslur, breyta þeim í sölureikninga og færa og senda 

reikninga þannig en það sem við í rauninni lærum eftir á að þegar að við förum actually að nota 

færsluskránna til þess að mynda reikninga og það var alltaf markmiðið. Það var í rauninni ákvörðun 

sem að við tókum eftir að við höfðum reynt að láta kerfið búa sölureikning út frá einhverjum 

færslum. En, þú veist, við vorum með nóg of góðar upplýsingar inn í færslunum til þess að mynda 
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reikninga bara alveg eins og hérna, hérna, þegar við erum að senda reikninga frá okkur og þá 

þurfum við að hafa nokkrar upplýsingar eins og bókunarnúmer og nafn bókunar, svo að 

viðskiptavinurinn geti tengt við sínar bókanir, hérna, þá reikninga sem að hann er með. Er að hérna 

við vorum, við vorum of lengi að leyfa hlutunum bara að hérna, eða leyfa reikningunum bara að 

fara, þú veist, svolítið bara yfir höfðuð, að bara gera bara smá mistök þannig að við myndum læra 

að því og við myndum þurfa að aðlagast miklu hraðar og það á kannski við meira en bara reikninga 

en við vorum dálítið, ég segi ekki alltaf, en við vorum dálítið að, þú veist, horfa á það sem við 

vorum með og hvernig allt var gert einu sinni og að, við vorum svolítið að móta, við vorum svolítið 

mótuð að því og við vissum í rauninni ekki og án þess að vita hvað við myndum fá með nýju kerfi. 

Við eyddum alveg smá tíma í hluti sem voru svo bara einfaldir eftir að við gáfumst upp á að móta 

þá í formið sem það var í fyrir. Þannig að það er allskonar svona sem að hefði mátt gera öðruvísi 

og svo kannski á móti er eitthvað sem að kannski hefði mátt vera betri í að, þú veist, átt okkur á að 

hérna, við hefðum þurft að eyða tíma í á móti. Held það sé ekkert annað sem að.. 

H: Nei, ókei. Þetta er bara..  

V: Hver var spurningin?  

(Hlæja báðir)  

H: Er eitthvað sem að þú hefðir viljað gera öðruvísi í dag, miðað við það sem þú veist.  

V: Já.  

H: Kannski ef þú værir að fara inn í annað innleiðingarverkefni með þær upplýsingar sem þú hefur 

núna, hvað myndirðu breyta eða er eitthvað sem þú myndir breyta?  

V: Það hefði kannski, eða líka bara það ég held að maður læri helst á því að maður viti í rauninni 

ekki hvaða hlutir maður er að fá og hvaða hluti maður er að missa fyrr en maður fer að nota kerfið 

og maður fer að nota kerfið. Það er í rauninni bara að reyna að testa kerfið eins mikið og hægt er 

en svo er alltaf eitthvað sem að fer úrskeiðis og ekki hægt að testa þegar það er komið einmitt í, 

þú veist, það er mikið magn af færslum og gerist eitthvað í kerfunum sem gerist bara í rekstri en 

gerist ekki í testunum sko. Þannig nei, ég held það sé ekkert annað, nema bara, bara þetta. Eða 

bara, þú veist, móta kannski betur hvað maður vill fá út úr kerfinu og kannski vera með fleiri svona, 

hérna, fundi þar sem maður er að rökræða um þessa hluti sem að vantar og það má ekki alltaf vera 
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þannig að sá sem talar hæst fær það sem hann vill heldur þarf þetta að vera svona jafnt yfir alla og 

öll að vera raunsæ á hvað verður að vera og hvað má sleppa.   

H: En já þá var þetta bara seinasta spurningin mín.  

V: Í alvörunni?  

H: (Hlær) Viltu fleiri?  

V: Nei, hvað ertu með meira? Ertu með bara fullt meira? Eða þurfti þetta bara að vera einhver 

ákveðinn tími? 

H: Nei, ég er með spurningar sem ég allavega tengdi við innleiðinguna.  

(Slökkt á upptöku)  

8.2 Viðmælandi 2 

(Upptaka hefst) 

H: Sko, þá er þetta bara um innleiðinguna aðallega.  

V: Já. 

H: Og hvernig hún bara gekk, þannig að hérna, öö, fyrsta spurning er þá bara hvað var til þess að 

Bláa Lónið vildi innleiða nýtt viðskiptakerfi? 

V: Öö. Já. Lónið var náttúrulega búið að vera í langan tíma með kerfi sem að var svolítið búið að 

klastra saman, byggði á gömlu kerfi sem að upphaflega, hérna, kassakerfi og síðan var það orðið 

bókunarkerfi fyrir Lónið. En svo náttúrulega hefur starfsemi Lónsins vaxið bara mjög hratt á 

undanförnum árum og er orðin bara mikið flóknari en hún hefur verið við rekum núna, í stað þess 

að reka bara eitt lón og einn veitingastað og, hérna, eitt kaffihús og eitt smærra hótel að þá erum 

við náttúrulega komin með þrjá veitingastaði og tvö hótel, við erum með fjöldann allan af 

verslunum og þetta er svona saman. Þannig það var orðin svona nauðsynlegt og við fundum það 

bara að til þess að tryggja bæði aukna sölu, aukna bókunar möguleika milli eininga og hérna koma 

í veg fyrir tekjuleka að þá var tímabært að koma þessu saman að þá var eins og ég segi, gamla 

kerfið var ekki gert til þess fallið að ná utan um þessa flóknu starfsemi.  

H: Mm, já þá ertu eiginlega búinn að svara hverju innleiðing á að áorka.  

V: Já.  
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H: Var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið?  

V: Já, auðvitað var það gert. Þetta var unnið í samstarfi við LS Retail og þeir auðvitað gerðu 

aðgerðaáætlun eða svona innleiðingaráætlun í samstarfi við okkur. Og uu, það var í rauninni bara 

þetta að það var ákveðið hvernig þetta ætti að byrja og svo nokkurn veginn unnið samkvæmt því.  

H: Hvernig stóðst hún?  

V: Það er eins og með allar stórkostlegar áætlanir að þær standast yfirleitt ekki.  

(Léttur hlátur frá báðum) 

H: Nei  

V: En ég meina það var svo sem vitað, enda mikið flækjustig og þetta var gríðarlega flókið verkefni 

að hluta til vegna við erum að innleiða kerfi sem er nýtt. Hluti af kerfinu er alveg nýr. Og það þarf 

mikla samþættingu milli eininga og þannig að ég myndi nú segja að innleiðingin, hún er auðvitað 

enn þá í gangi, þú veist, raunverulega og hefur gengið, sumt hefur bara gengið vel en annað svona, 

gengið ekki eins vel. En það er bara svona með allar svona innleiðingar.  

H: Og voruð þið með líka viðskiptaáætlun?  

V: Fyrir það… já já, það var alveg gerð áætlun fyrir þetta, bæði þá kostnaðaráætlun og 

viðskiptaætlun og verkefnaáætlun.  

H: Já. Ö, hvað varð til þess að LS Retail varð fyrir valinu?  

V: Já sko við skoðuðum marga möguleika, við skoðuðum svona ýmsa möguleika og skoðuðum 

möguleika í bara hvað væri í boði á markaðnum. Hvað væri góð lausn sem að hérna, lausnir sem 

væru bæði samþættar lausnir og svona margar, hvað á ég að segja, svona margar ólíkar ótengdar 

lausnir sem væri þá hugmynd um að tengja saman með API bara, svona API tenging. Öm, það eru 

kostir og gallar við hvoru tveggja en u, þú veist, LS Retail er bara, hefur, starfsemi okkar er bara 

þess eðlis að við erum í Retail, við erum í hérna upplifun og við erum í hótel og veitingastarfsemi 

og LS Retail hafði bæði reynslu af slíkri starfsemi, hafa verið með, LS Retail lausnin hefur verið 

innleidd í, eða hafði verið innleidd í, hérna, skemmtiferðaskip og náð ákveðnum svona, í starfsemi 

sem að kannski mörgu leyti, einhverju leyti, keimlík því sem við erum með.  

H: Mhmm.  
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V: En þannig að, síðan kannski voru þeir að, voru þeir í startholunum í innleiðingu eða svona pilot 

verkefni með hótelkerfi. Þannig að bæði reynslan sem var komin á það kerfi sem var fyrir og bara 

möguleikar á að tengja það við okkar starfsemi, við okkar bakendann, fjárhagsmegin og hérna, 

upplýsingakerfinu okkar. Svona allavega leit þetta þannig út að þetta væri góð lausn fyrir okkur.  

H: Mhmm. 

V: Eða hentaði okkar starfsemi vel en auðvitað er það bara eins og það er og þetta er komið upp á 

eitthvað flækjustig og svona sem við höfum rekist á og erum að rekast á en það var svo sem, mátti 

vita að svoleiðis mál koma alltaf upp.  

H: Já. Notuðu þið við einhverja ráðgjafa við val á viðskiptakerfinu?  

V: Ég held ekki, þú verður bara að kanna það hjá einhverjum öðrum en ég held að við höfum verið 

bara með, svona in-house vinna en X man það betur en ég.  

H: Já. Hvernig var innleiðingarteymið valið?  

V: Öm, það var auðvitað mjög.. Innleiðingarteymið var valið út frá þarf.. það þurfti auðvitað að 

gera þarfagreiningu, það var mikill fókus á bæði, IT og fjárhag og svo auðvitað sölu, sölumálin og 

business. Þannig það var valið út frá þeirri þarfagreiningu sem lá fyrir.  

H: Já. Ö, var teymið hvatt einhvern veginn áfram?  

V: Ég veit ekkert, ég var ekki – ég geri eiginlega bara ráð fyrir því.  

H: Nei, ö, veistu fékk teymið að taka einhverjar ákvarðanir eða hafa áhrif á ákvarðanir?  

V: Já, ég held að það hafi alveg verið, og gerir það enn þá. Til dæmis hafa þessir aðilar sem eru 

þarna inni í hótelum og frá öllum viðskiptaeiningum og söludeild haft mikið um það að segja hvað, 

hvernig kerfið hefur verið aðlagað að okkar þörfum og það hafi mikið verið hlustað á þá aðila sem 

koma að innleiðingunni og sátu þar við borðið eða að því marki sem hægt er.  

H: Já. U, var valinn verkefnastjóri fyrir innleiðinguna?  

V: Já.  

H: Veistu hvernig hann var valinn?  

V: Já, það var bara ráðið í þá stöðu, og það var aðili sem hafði reynslu og þekkingu af 

verkefnastjórnun. 
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H: Ö. Hvernig var hagsmunum varðað á milli sviða?  

V: Hvernig var hagsmunum varðað á milli sviða?  

H: Já.  

V: Getur þú skýrt betur? 

H: Fékk þitt svið að koma sínum áherslum áfram varðandi..  

V: Já svoleiðis, jú jú, það var alveg gert og reynt að passa upp á það. Og hefur alveg verið gert og 

svo auðvitað hefði kannski, að mínu mati, businessinn, átt að koma nær þessu fyrr. Söludeildin var 

mjög involved í þetta sem dæmi á sínum tíma en að mínu mati hefði átt að draga, hérna, viðskipta 

einingarnar að þessu fyrr, eða rekstrareiningarnar. En það er alltaf eins og það er það vilja allir 

vera fremstir í röðinni. En jú, jú, það fengu allir að hafa, auðvitað var, það fengu allir að hafa input 

í vinnuna og hafa áhrif á, hérna, alveg klárt.  

H: Og, hérna, hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðingunni?  

V: Já, þetta bara, færir einstaklingar með þekkingu á starfseminni okkar og kerfunum okkar. Og 

hérna, það var kannski fyrst og fremst það. Það var verið að keyra mjög mikið á sömu 

einstaklingunum sem að var kannski skiljanlegt en það var eiginlega galli líka og ég held að það 

er kannski lærdómurinn sem við tökum út úr þessu að bara það er ákveðin rekstraráhætta að láta 

svona stóra innleiðingu hvíla á fáum höndum.  

H: Mhmm. Ö, hvernig var samvinnan milli sviða?  

V: Hún var bara mjög góð, það er allavega mín tilfinning. Við höfum haft mjög gott samstarf við 

IT og okkar einingar og hafa gengið bara mjög vel. Ég meina, ég held að fólk hafi tekið, þeir sem 

hafa verið í þessu verkefni hafa verð mjög jákvæðir gagnvart því, samstarfið við IT hafa verið bara 

mjög góð.  

H: Fannst þér ábyrgðinni vera dreift eða hvernig fannst þér henni vera dreift á sviðin?  

V: Já, jú, jú, henni var bara kannski svolítið dreift eftir ábyrgðarsviði hvers og eins sviðs svolítið. 

Þetta var ákveðinn hluti sem sneri að bókunarferli og svona öðru slíku það lá hjá söludeildinni 

meðan að kannski svona hardcore og auðvitað hótelbókunarkerfið og allt slíkt. Að meðan að svona 
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meira hardcore hérna, point of sale hlutir þættirnir voru hjá rekstrareiningunum sem er alveg 

lógískt.  

H: Já, og hérna, hvernig voru samskiptin á milli sviða?  

V: Sko, samskiptin..eh ég meina, hvað okkur varðar að þá voru samskiptin bara blíðleg milli, 

hérna, allavega milli rekstrareininganna okkar og IT bara mjög góð. IT var alltaf  með gott aðgengi 

og lausnarmiðað og gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að tryggja svona, framgang og lausnir, 

en, en hérna ég get auðvitað bara talað fyrir hönd mín sviðs.  

H: Mhmm. Ö, hverjar voru þínar væntingar til kerfisins og voru þið með einhverja 

væntingastjórnun?  

V: Nei, ég held að væntingastjórnun hafi verið eitthvað sem að LS Retail ætti að taka til 

endurskoðunar þegar að þeir selja svona lausnir bæði varðandi hvað er hægt að gera, og á hvað 

stuttum tíma að koma í ferli og innleiðingu.  

H. Mhmm.  

V: Og ég held að það sé alveg klárt að, hérna, þetta kerfi er að mörgu leyti mjög gott og mjög 

margt í kerfinu mjög gott en annað kannski ekki alveg staðist væntingar.  

H: Nei. 

V: Og hérna, þannig ég held að væntingastjórnun í svona verkefnum sé gríðarlega mikilvægt og 

ég held að hérna, ég kem nú, ég vann mikið í innleiðingarverkefnum á kerfum í mínu fyrra starfi 

hjá X og í digital innleiðingu og við hlógum alltaf að því að þar tók maður alltaf innleiðingaplön 

og kostnaðarplön og margfaldaði með pí. Stundum hef ég það á tilfinningunni að það er ekkert 

fjarri í lagi.  

H: Nei (hlær), einmitt.  

V: Og það er svolítið væntingastjórnun sem þarf að, það skiptir gríðarlegu máli að það þarf að 

upplýsa alla haghafa gríðarlega vel og hérna, bara reglulega og að tryggja að allir séu svona með 

viss, og sömu væntingar til afurðarinnar sem á að koma úr þessu verkefni.  

H: Já einmitt. Ö, var settur mælikvarði á árangur í verkefninu?  
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V: Ja, ég geri, já ég geri bara ráð fyrir því. Það hefur verið tímalínur og svona innleiðingar á hvenær 

hlutirnir fara í loftið og hvernig þeir eiga að virka.  

H: Einmitt.  

V: En ég er kannski ekki rétti aðilinn til að svara því.  

H: Nei, einmitt. (Flettir blaðsíðu) Þetta er að verða búið.  

V: Ekkert mál.  

H: Fannst þér vera einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við innleiðinguna?  

V: Já ég held að þetta hafi gert okkur alveg heilmikið, svona innleiðing flókinna verkefna að draga 

eiginlega alla að borði, eða svona mikilvæga hagsmunaaðila að borði.  

H: Mhmm.  

V: Og svona, bara svona að leysa málin í sameiningu, að það hafi verið svona stærsti 

lærdómsþátturinn í þessu öllu saman.  

H: Já, einmitt. En svona að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranir við innleiðinguna?  

V: Já, ég held að það hafi sko, voru bæði þarna væntingastjórnun og það var transition tíminn eða 

þegar við vorum að fara úr einu kerfi í annað, það var að, hérna og þetta svona millibilsástand sem 

getur verið kerfjandi og erum að eiga við enn þá. Bara að hlutir séu að skila sér rétt milli ólíkra 

eininga í þessu kerfi og svo auðvitað bara að mörgu leyti, að einhverju leyti það sem fylgdi þessu 

var auðvitað gríðarleg handavinna og annað hjá sumum aðilum og auðvitað bara svona samskipti 

og svo bara mikið að gera í vinnunni líka út af öðru.  

H: Já  

V: Að einhvern veginn samþætta það sem er í gangi á þessum tíma út frá álagi í vinnu og álagi í 

innleiðingu, og svona skilning á milli eininga sem skiptir gríðarlega miklu máli eða sameiginlegur 

skilningur milli eininga um varðandi væntingar og forgangsröðun og svona, varðandi hvernig leyst 

er úr málum. Öm, þetta er svona rosalega, þetta eru svona samhangandi þættir, þetta er bara 

gríðarlega flókið verkefni. Þetta er bara opin hjartaaðgerð og heilaaðgerð á sama tíma.  

H: Já 

V: Það er bara gríðarlega flókið.  
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H: Var eitthvað sem þér fannst ganga sérstaklega vel?  

V: Öö, já mér fannst sko að mörgu leyti, eða ég kannski að einhverju leyti ótengdur en það var 

bara viðmót á hótelkerfinu til dæmis, að mér fannst ganga margt vel og mér hefur þótt ganga bara 

gríðarlega vel og hefur þótt samstarfið við IT ganga gríðarlega vel í þessu verkefni. Menn hafa 

verið að öllum vilja gerðir til þess að láta hlutina ganga upp og það hafa allir verið tilbúnir til þess 

að fara svona, extra mile, til þess að láta þetta ganga upp. Mér finnst samstarfið allavega, ég get 

ekki kvartað yfir því. Það hefur verið virkilega gott og kannski borið þetta verkefni uppi, kannski 

að einhverju leyti.  

H: Já. Hafði þessi innleiðing einhver áhrif á skipulagsheildina hjá Bláa Lóninu?  

V: ….svona ekki formlega svona.. vissulega má segja að.. Jú, hérna þetta auðvitað hefur aukið, jú 

ég myndi segja að þetta hafi aukið vægi IT enn þá meira inn í fyrirtækið að nú er aðili kominn, sá 

sem er yfir IT er að hann er, það er komin designeraður framkvæmdarstjóri fyrir IT mála sem var 

ekki áður og ber eingöngu ábyrgð á IT málum og sá aðili er í framkvæmdarstjórn. Það má segja 

að IT málin, að það er svona stærsta breytingin að það er komið með svona stærri og veigameiri 

sess í fyrirtækinu. Og það var skipulagsbreyting, klárlega.  

H: Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu sem þú hefur 

núna, ef þú værir að fara í annað innleiðingarverkefni?  

V: Já, ég hefði reynt að setja þetta, reynt að hafa fleiri aðila, öö ég hefði valið að hafa fleiri hendur 

í verkefnastjórn eingöngu og ég held að þetta sé lærdómurinn að hafa þetta ekki á allt of fáum 

höndum.  

H: Mhmm.  

V: Í langan tíma 

H: Já.  

V: Og kannski vera með, það kannski snýr, það er svona gott að vera vitur eftir á, en ég held að 

þetta sé kannski, vandamálin lágu rosa mikið LS megin.  

H: Mhmm.  
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V: Og það er kannski ekki að þeim hafi gengið eitthvað slæmt til en það er að skipulagið hjá þeim 

líka er líka flókið. Þar ertu með sölu unit og þar ertu með forritara og það ganga ekki allir í takt. 

Og ég held að það sé einhvern veginn að ná utan um og mögulega að kannski taka þetta í smærri 

bitum, þetta er svo stórt verkefni en svo er það kannski ekkert raunhæft að gera það. En mögulega 

kannski hefði átt að taka þetta í smærri skrefum, en, þú veist, kannski hefði það ekkert verið neitt 

betra.  

H: Nei, maður veit það ekki.  

V: Nákvæmlega.  

H: En þetta var þá seinasta spurningin.  

V: Já, ókei. Bara ljómandi  

H: Þá bara takk kærlega fyrir.  

V: Súper, ekkert mál.  

8.3 Viðmælandi 3 

H: Hérna þá er fyrsta spurningin , hvað varð til þess að bláa lónið vildi innleiða nýtt viðskiptakerfi?  

V: Já sko, það er nú hérna, þetta er náttúrlega fyrir mína tíð skiluru, en samt sem áður veit ég að 

alveg þú veist að í raun og veru hafi gengið á. Það var þarna sett í gang einhver svona stafræn 

vegverð eða eitthvað svoleiðis og það átti að taka í gegn reksturinn og hérna semsagt uu innleiða 

sjálfvirkari ferla og hagkvæmari rekstur og stafræna þróun og allt slíkt. Það voru allir sammála um 

það svona þú veist, svona það sem þyrfti að gera væri að skipta um viðskiptakerfi, sem var þá 

þarna Orbis útaf því að það var í rauninni hamlað framþróun í stafrænni þróun í fyrirtækinu og 

hagræðingu vegna þess að það fyrirtæki sem var með þá lausn, Orbis, var ekki í stakk búið til þess 

að að hérna styðja við stafræna þróun og hagræðingu í fyrirtækinu til framtíðar. Það þurfti þá að 

skipta um viðskiptakerfi, eða það var í raun og veru bara lendingin.  

H: Já.  

V: Að til þess að ná einhverjum árangri í þessum, á þessu sviði.  

H: Mhm.  
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V: Tengja fleiri kerfi saman og dadada, þá þurfti að fá nýjan birgja og sem þýddi þá í raun og veru 

bara nýtt kerfi.  

H: Okei. Uuuum, var gerð hérna, aðgerðaráætlun fyrir verkefnið?  

V: Aðgerðaráætlun. Ertu að tala um verkefnaáætlun eða?  

H: Já í rauninni, já.  

V: Verkefnaáætlun, jájá alveg og sko það var nátturlega alveg hérna uuuuu hérna semsagt 

verkefnaáætlun var gerð af okkur og LS retail, uuuuu útfrá kröfulista sem var settur upp í hérna 

uuu svona uu use case lista. Semsagt uuu hvað í raun og veru við þyrftum að geta gert. Þannig við 

vorum með lista eftir einingum.  

H: Mhm.  

V: Hvað kerfið þyrfti að geta gert. Þetta var semsagt eftir samtöl við uu notendur sem voru þá líka 

framkvæmd áður en ég byrjaði í raun og veru sko ööööööö, alveg sko mörgum mánuðum eða því 

ári. Ég byrjaði hér í september 2019 í Janúar það árið var byrjað í raun og veru að taka niður hérna 

þarfirnar og lista þær upp. Svo kemur X inn í mars og hún svona byrjar með Y að lista upp allar 

þarfir og það í raun og veru svona þú veist svona use case, svona Lava þarf að geta gert þetta.  

H: Já. 

V: Og hótelkerfið þarf að geta gert þetta og dududu og skiluru svona var búinn til listi út frá því 

sem var náttúrulega hefur að sjálfsögðu undið upp á sig sko þegar liðið hefur á verkefnið, en út frá 

því sem að menn, allar þær upplýsingar sem menn höfðu og best vissu á þeim tíma þá var 

verkefnaáætlun gerð út frá þessum lista.  

H: Okei. Uuuuu veistu hérna af hverju varð LS fyrir valinu?  

V: Já LS varð fyrir valinu út af því að þeir voru í rauninni eina fyrirtækið sem bauð upp á 

heildarlausn fyrir fyrirtækið. Sem þýðir það að, sko það eru tvær leiðir farnar í þessu eða færar i 

þessu. Það er annaðhvort að vera með svona best of breed kerfi, eða ekki endilega best of breed af 

því að Blá lónið er ekki endilega það stórt fyrirtæki, það á eiginlega kannski að vera meira með þá 

sérhæfðu kerfi fyrir hverja virkni. Sem þýðir það að einfaldlega fyrir okkur að við hefðum getað 

farið þá leið að vera með booking factory fyrir hótelkerfi og svo erum við með kannsi sailscloud 
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fyrir hérna Retail og restaurant kerfi og svo erum við með buisness central fyrir bókhald og svo 

værum við með eitthvað annað fyrir vöruhúsarkerfi og svo er þetta allt tengt saman.  

H: mhm.  

V: Þá er í rauninni verkefnið að innleiða hvert kerfi fyrir sig og svo tengja þetta saman sem er mjög 

flókið og líka erfitt rekstarlega vegna þess að þú ert að uppfæra mismunandi kerfi á mismunandi 

tímum og getur oft lent í því að það brotni tengingar milli og svo framvegis. Þannig í raun og veru 

sko, var farið í þessa leið útaf því að, uu, LS Retail bauð upp á heildarlausn allt í einu kerfi og 

bókhaldið undir. Þannig að þú ert með allt í einum gagnagrunni. Sem er náttúrlega mjög flott til 

lengri tíma og rekstrarlega hagkvæmt líka til lengri tíma, eða alltaf til lengri tíma skiluru. Fólk 

hefur alltaf bara, uuu fólk er bara ég vill fá return of investment strax en þetta er alltaf til lengri 

tíma þegar þú ert með svona eitt kerfi. Það er flóknara, flóknari uppsetningu út af því það eru svo 

margir möguleikar í mörgum kerfum, eða þúst inn í þessu eina kerfi það er að segja. En hérna þetta 

líka náttúrlega hérna, að þú veist eins og hótelkerfi og svona sem við erum að innleiða, við erum 

fyrstu viðskiptavinirnir í þessu kerfi þannig það er náttúrlega alls ekki tilbúið, þannig að hérna eins 

og þú náttúrulega veist en svona til lengri tíma þá er náttúrlega gott að hafa þetta í einu kerfi og 

líka þetta að við getum byggt upp þekkingu í þessu kerfi inn hjá okkur til þess að reka þetta. Þannig 

að við verðum kannski ekki eins háð utanaðkomandi ráðgjöf og með önnur kerfi. ÞAnnig það er í 

raun ástæðan, við völdum þetta út af því að þetta var heildarlausn í einu umhverfi.  

H: Var notast við ráðgjafa við val á kerfinu?  

V: Nei, það held ég ekki. Eða jú heyrðu. Þetta er náttúrlega bara X og co í design group italia. Það 

voru ráðgjafarnir. Þú veist náttúrlega að það voru starfsmenn í þessu líka, X og líka svo hérna Y 

og einhverjir fleiri, en utanaðkomandi ráðgjafar voru design group italia. Það var svona hérna X 

sem var DX, en ekki eingöngu. Hann kom að þessu veit ég.  

H: Okei. Hvernig var svona innleiðingarteymið valið?  

V: uuu frá okkur?  

H: Já.  

V: Já það var í raun og veru IT sem var að innleiða, sem var náttúrlega ég og allir bara svo sem í 

því, IT Def nema X sem var í öðrum verkefnum. ÞAð var bara IT Def sem var bara með þetta 
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verkefni og X með IT OPS sem kom inn út af rekstrinum, út af þeir þurfa náttúrlega að reka þetta, 

svona notendur og allt í kringum þetta, svona daglegan rekstur. Það er í raun og veru svona tækni 

innleiðingin og svona reksturinn á verkefninu en svo var náttúrlega valinn í gegnum innleiðingar 

teymið , svona notendurnir eða super userarnir, þeir voru valdir bara af framkvæmdarstjórum hvers 

sviðs. Þannig að hver framkvæmdarstjóri handvaldi þá sem áttu að taka þátt frá þeirra einingu. 

H: Okei. Uuuu var teymið hvatt áfram einhvernveginn?  

V: Jáájáá. Sko þetta var náttúrlega mjög áberandi verkefni í fyrirtækinu þannig að þá má segja að 

það hafi náttúrlega verið hvatning út af fyrir sig sko. Það var mjög mikill fókus og athygli á þetta, 

að það sem verkefni fékk, ekki bara jákvæð athygli heldur líka neikvæð. Fólk að tala fyrir þessu, 

ég meina X var með, var framkvæmdarstjóri þessa sviðs áður, svo tek ég við þarna í desember í 

fyrra og þú veist það er náttúrlega reynt að tala um þetta á framkvæmdarstjórnarfundum og fólk 

fær athygli út á þetta að þetta sé stórt og mikilægt verkefni. Og framkvæmdarstjórar hvers sviðs 

eru á bakvið sitt fólk eða eiga að vera það. Svo er Z að tala um þetta mjög hávært, bæði í 

ársskýrslunni og hérna líka á aðalfundi og svo framvegis og framvegis. Að þetta sé stórt verkefni 

og að Z sem líka búinn að vera að tala við fólkið inn á milli og segja að við séum á leiðinni í 

stafræna vegverð og að þetta sé stórt verkefni og svo náttúrlega líka fleiri hlutir en hann hefur lagt 

mikla áherslu á þetta og það er kannski peppið sem að fólk hefur fengið.  

H: Fékk teymið að taka einhverjar lykil ákvarðanir eða hafa áhrif á ákvarðanir?  

V: Jájá. Alveg bara fullt myndi ég segja. Það er náttúrlega þegar eitthvað svona stórt, stór 

ákvörðun, þá þarf náttúrlega allir að koma að því, þetta hefur áhrif á fjármál, þetta hefur áhrif á 

veitingastaðinn, hótelið. Þeir þurfa þá náttúrlega að koma að því. En svona litlar ákvarðanir, eða 

ákvarðanir sem einskorðast við einn hlut af kerfinu eða slíkt, þá eru bara fullt af litlum ákvörðum 

sem koma aldrei inn á borð stýrihóps eða slíkt sko. Þú veist það var bara eitthvað sem var ákveðið 

og farið eftir bestu vitund fólks.  

H: Var valinn verkefnastjóri fyrir innleiðinguna? 

V: Já, ég í raun og veru valdi X bara fljótlega eftir að ég byrjaði.  

H: En hvernig svona fórstu að valinu?  
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V: Hún var eini verkefnastjórinn í IT Def. Hún var eini aðilinn sem var titlaður verkefnastjóri og 

kom inn fyrirtækið sem verkefnastjóri. Þannig að í raun og veru sko, þú veist að hún var eina 

optionið.  

H: Fannst þér mikilvægt að hafa verkefnastjóra í þessu verkefni?  

V: Já, það var bara nauðsynlegt, já bara alveg nauðsynlegt.  Hún náttúrlega missti út, eða við 

misstum út stöðugildi sem átti að vera henni innan handar, sem var Y. Hún fer út og þess vegna 

lendir X í að taka hugsunarverkefni, og svo lærir hún bara og endar með að taka fullt af boltum. 

Það eru líkar fleiri í verkefninu sem tóku miklu meira á sig en þeir áttu að gera samkvæmt 

skilgreiningunni í verkefninu. Það er náttúrlega bara, þetta þróaðist þannig. Vatt upp á sig og hérna 

þannig að það er bara þannig.  

H: Hvernig var hagsmunum varðað milli sviða? Að því leyti að, fékk þitt svið að koma sínum 

áherslum varðandi viðskiptakerfið áfram?  

V: Mitt svið? Ertu að tala um upplýsingatækni?  

H: Já í rauninni.  

V: Við er í raun og veru óháður aðili. Okkur á að vera sama um kannski ferla sem koma að vissum 

sviðum, við eigum að hafa skoðanir og vera ráðgjafar. Ef við sjáum að fólk er að taka rangar 

ákvarðanir, þá eigum við að stíga inn í og þá benda á það og allt það, en við eigum ekki að vera 

sko, þú veist við verðum að treysta því að fjármálasviðið viti hvernig þau vilja hafa þetta, hvernig 

söludeildin viti hvernig þau vilja hafa þetta og svo framvegis. En hérna, jájá við náttúrlega. Var 

ekki spurningin hvort við máttum taka ákvarðanir eða?  

H: Eða hvort þið fenguð að koma ykkar áherslum áfram? Ef þið voruð með einhverjar það er að 

segja.  

V: Jájá og sérstaklega eftir skipulagsbreytingar í fyrirtækinu í miðju verkefninu. Þá náttúrlega 

auðveldaði það ýmislegt.  

H. Já. Hvaða auðlindir voru svona helst nýttar í innleiðinguna?  

V: Resources?  

H: Já 



 

 

 
  73 

V: Hvaða resourscar? Það er náttúrlega bara starfsmenn. Svo erum við með verktaka, eða fyrirtæki 

sem selur okkur kerfið, LS retail. Þeir eru með okkur sem samstarfsaðila í þessu verkefni. Við 

erum jújú að kaupa kerfið af þeim og allt það. En hérna þeir eru að þróa það með okkur, sem sagt 

activite lausnirnar og hotels, sem þýðir það að þeir borga þróunina á kerfinu en rukka okkur svo 

fyrir ráðgjöf, eða semsagt innleiðingarráðgjöf. Þeir skaffa fullt af auðlindum (starfsmönnum) og 

svo er það samstarfsaðilinn Tegra, sem er samstarfsaðili LS Retail. Þeir koma líka að 

innleiðingunni og munu til lengri tíma vera okkar samstarfsaðili og munu til lengri tíma stíga til 

hliðar, þegar við erum hætt að innleiða. Við erum með fullt af fólki frá LS, Tegra og okkur.  

H: Hvernig fannst þér samvinnan vera milli sviða?  

V: Bara ágæt. Þetta hefur náttúrlega verið krefjandi útaf Bláa Lónið hefur verið með sína menningu 

í gegnum tíðina að samstarf milli sviða hafi verið lélegt og það hefur verið lélegt í gegnum tíðina 

en það er núna búið að batna helling og tel ég að það muni batna enn meira í framtíðinni. Ég myndi 

segja að samstarfið hafi alveg verið gott og oft er þetta spurning um forgangsröðun. Við sem höfum 

verið að reka verkefnið höfum verið að taka erfiðar ákvarðanir, setja eitthvað til hliðar. T.d. hjá 

söludeild til þess að setja meiri fókus á reksturinn, uuu sviðið sem þú tilheyri að því við höfum 

talið það mikilvægara en söludeild hefur ekki talið það mikilvægara, en þá erum við að reyna vera 

óháði aðilinn þannig þetta hefur oft verið þannig krefjandi. Kannski skilningsleysi á milli út af því 

þau skilja ekki ykkar hlið og dududu. Heilt yfir hefur þetta verið krefjandi verkefni eftir að við 

fórum live vegna þess að við höfum verið að glíma við mörg vandamál, sérstaklega út af því að 

við höfum mjög mikið að gera í kerfinu og þar eru líka vandamál sem er allt verið að vinna í að 

laga og það hefur valdið streitu og spennu á milli deilda. En þú veist þegar fólk áttar sig á því að 

við erum öll að vinna þetta saman, þá hefur þetta nú verið betra. X hefur alveg hjálpað til við það, 

að reyna stilla saman strengi milli stjórnenda, að átta sig á því að við erum að vinna þetta verkefni 

saman.  

H: Hvernig fannst þér ábyrgðinni vera dreift á sviðin?  

V: Henni átti náttúrlega að vera dreift jafnt, og var þannig en endaði svosem kannski ekki alveg 

þannig. Það var misjafnt milli deilda hversu alvarlega menn tóku þessu verkefni, sérstaklega til að 

byrja með, svo hefur þetta lagast. 

H: Já.  
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V: Það er verið að innleiða nýtt kerfi í fyrirtæki og þetta er bara risastórt verkefni og það þurfa allir 

að taka þátt. Ef þú færð ekki þátttöku frá starfsfólkinu þá geturu bara gleymt þessu vegna þess að, 

að þú veist, stafræn þróun er bara marketing orð sko, þetta er bara bull, þetta er bara innleiðing á 

hugbúnaði og hugbúnaðarnotkun á hugbúnaði er bara miklu mikilvægari í dag en hún var 10-20 

árum. Til þess að geta tekið þátt í heiminum í dag, þarftu bara að vera með kerfi sem styður við 

þig og annaðhvort gerir þú það eða þú mokar inn fólki, til þess að gera allt handvirkt í Excel og 

eitthvað. Ef við ætlum að vera arðbær og hagkvæm, þá náttúrulega gengur það ekki upp. Hérna 

það er þá hérna, hver var spurningin?  

H: Bara ábyrgðin milli sviða 

V: Jájájá, akkúrat. Já þannig að í raun og veru þegar fólk áttaði sig á því að það þurfti að taka þátt, 

þá kom það meira inn en það var ekki þannig til að byrja með. Það hélt bara að LS myndi koma 

inn, klára þetta og svo gætu þau bara farið að vinna. Ef þú ætlar sem eining að vera sjálfbær í 

kerfinu, þú veist þið sem hospitality og Retail, að Retail fólkið geti sett upp tilboð sjálf t.d. í 

búðunum og það þurfi ekki alltaf að hringja í IT til þess að gera það. Að þið getið sett upp 

borðaskipulag, rétti og verð án þess að hringja í IT, það er rosalega svolítið mikilvægt sko. Að við 

séum með almenna þekkingu í kerfinu til þess að hjálpa okkur. Það var alveg challeng, það er bara 

að sumir héldu að eins og ég segi að ráðgjöfin kæmi inn og við myndum bara byrja að nota það en 

þú verður að taka þátt frá upphafi til að geta sett inn þínar áherslur, hvernig þú vilt láta setja kerfi 

upp og líka það að vera þróa það áfram og þú þarft að læra á það og koma með punkta hvernig þú 

vilt láta forrita hitt og þetta, til þess að geta verið sjálfbær.  

H: Já akkúrat. En ööö, þá hérna, en þá samskiptin á milli sviða? Hvernig voru þau? 

V:  Það hefur bara verið eins og áður skiluru. Það hefur alveg verið áskorun sko, en þetta hefur 

meira og minna farið í gegnum þessa lykilnotendur. Það er bara alveg flott, þessi 

lykilnotendahópur og samskiptin þar á milli hefur alltaf verið góð. En það hefur verið spenna milli 

deilda í gegnum aðra aðila, en þetta hefur bara gengið alveg svona ágætlega.  

H:  Já okei. Hverjar voru þínar væntingar til kerfisins?  

V: Það er það að við séum með allt á einum stað í raun og veru og að þetta sé að hjálpa okkur 

helling í framtíðinni varðandi möguleika á tilboðum og upplýsingum um hótelgesti, 

söfnunarupplýsingum um meðlimi og bara já sko, almenna stafræna þróun. Það má náttúrlega ekki 
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gleyma því að við erum búinn að vera með þetta kerfi í gangi, síðan í desemeber í fyrra og það er 

fullt sem við erum búinn að fá inn eða nýrri virkni. Retailinn er búinn að vera í gangi síðan fyrr, 

sko og það bara skotgengur. Allt í kringum Retailinn er allt mikið mikið betra heldur en það var í 

eldra kerfinu. Við erum með beina tengingu við Tax Free og við erum með DutyFree kerfi fyrir 

flugstöðina og það er fullt sem er mikið mikið betra en það var.  

H: Já 

V: En auðvitað í þeim lausnum sem voru ekki alveg tilbúnar, t.d í hótelum eigum við kannski 

aðeins lengra í land en þetta alveg mokast áfram. Væntingarnar eru þær að við séum að fá inn fullt 

af nýrri virkni og að við séum líka í framtíðinni að vera uppfæra reglulega og fá inn fullt af nýrri 

virkni bara frítt með því að vera með kerfið. Svo er líka þann möguleiki að geta þróað áfram 

ákveðna hluti sjálf. Þannig í raun og veru erum við að undirbúa okkur og setja upp umhverfi þannig 

að við getum verið fljót að bregðast við og alltaf þegar það koma einhverjar nýjunar í umhverfinu 

okkar, eins og ferðaþjónustunni að við getum verið fljót að innleiða þegar við erum kominn á þann 

stað að við erum búinn með kúrinn.  

H: Mhm. Fannst þér vera einhver væntingastjórnun?  

V: Jájá það var bara svolítið í framkvæmdarstjórninni og kannski X líka mikið, bara svona að reyna 

ná fólki niður á jörðina. Það er bara náttúrlega, uuu að við höfum alltaf reynt að vera ekki að lofa 

miklu og útskýra að við séum að innleiða, að það sé ekki hægt að gera allt á sama tíma og allt fyrir 

alla og allt þetta. Líka eins og X hefur sagt, að við erum að innleiða as is, þú veist við byrjum á því 

og svo byrjum við á því að þróa okkur hraðar áfram. Og það er, as is er kannski ekki komið á öllum 

stöðum, en as is er flókið þegar þú ert með annað kerfi hinum megin. Hvað er as is? Ég meina, 

þetta er allt öðruvísi kerfi, ég meina as is kom með fullt nýtt en það vantar kannski eitthvað úr 

gamla kerfinu. Ertu þá að taka glasið hálftómt og segja við erum ekki í as is, eða ætlaru að vera 

með glasið hálffullt og við er búinn að fá fullt nýtt en það vantar kannski þetta og þetta. Þetta er 

bara spurning hvernig þú lítur að þetta.  

H: Jájá.  

V: En við erum alveg búin að vera sérstaklega hávær um þetta, eða sérstaklega X að við séum að 

innleiða þetta as is, þó svo að við séum búinn að fá fullt af virkni sem að er kominn umfram það. 

H: Já mhm. Var settur mælikvarði á árangur?  
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V: Nei sko. Já í svona verkefnum er það bara kostnaður og tímalína. Það eru mælikvarðarnir.  

H: mhm ókei. Stóðst hún eða stóðust þær?  

V: Nei, hvorugt. Tímalínan samt sko, sko bara svo það sé sagt, að tímalínan var fáránleg. Að ég 

kem inn í fyrirtækið og það var bara verið að rigga upp samningi og það var ekki búið að ganga 

frá þessu öllu. Ég sagði bara strax við erum aldrei að fara að ná þessu, bara aldrei. Og það var bara 

jájá, við höfum þetta samt bara svona skiluru. Það var alveg vitað og sko við fórum fram úr 

tímalínu, hálfu ári eða kannski svona ári, þegar við horfum á heildina. En ef að Covid hefði ekki 

komið, að þá hefðum við farið tveimur árum umfram áætlun.  

H: Já.  

V: Þannig að, eða þú veist það var svo mikið sem við áttum eftir að gera bara til þess að geta hafi 

innleiðinguna. Þá þurftum við að byrja að uppfæra bókhaldskerfið okkar nokkrum sinnum, bara til 

þess að geta almennilega byrjað. Það er svo margt í þessu sem hefði verið drullu flókið ef við 

hefðum verið með fullan rekstur í gangi.  

H: Var einhver breyting innan Bláa Lónsins við innleiðinguna?  

V: Jaa sko ekki innleiðing sjálf er ekki að valda breytingum en skipulagsbreytingar í miðju verkefni 

eru að valda breytingum . 

H: Mhm ókei.  

V: Og náttúrlega Covid. Fyrirtækið fer eiginlega alveg niður í beinagrindina og svo fáum við 

tækifæri til þess að byggja upp aftur. Það er eiginleg menningarbreytingin heldur en nokkurn 

tímann kerfið. En ef við svörum þessu þannig að ég ímynda mér annan heim þar sem Covid var 

ekki, að eitthvað allt annað hafi gerst, þá held ég að þetta kerfi hafi ekki breytt neinu varðandi 

menningu fyrirtækisins að öllu öðru óbreyttu.  

H: Nei ókei. Kannski erfitt að horfa á þetta því það er svo margt í gangi í einu.  

H: Að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranirnar í innleiðingunni?  

V: Það er svolítið skilningsleysi í öðrum einingum fyrir innleiðingunni þó það hafi verið búið að 

margtyggja ofan í fólk hvað þetta þyrfti,  að við þyrftum aðgang að fólki , að við þyrftum tíma, að 

þetta yrði erfitt og að allt yrði verra til þess að byrja með og allt þetta. Þrátt fyrir ítrekaðar 
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væntingastjórnun og samskipti þá var mjög mikið skilningsleysi á meðal stjórnenda. Það hefur 

lagast. En svo er það bara að við erum að innleiða tvær vörur frá LS Retail sem voru engan veginn 

tilbúnar og sérstaklega hotels, þannig það var  bara eiginlega svona, það var líka mikil vonbrigði 

og erfitt að díla við það. Svo líka það að LS Retail voru í einhverri svona innri pólitík á meðan 

verkefninu stóð. Þannig þeir voru með einhverja veggi innan sinna deilda sem voru svo rifnir niður 

í lokin á verkefninu og er búið að laga helling líka. Þannig að þetta er mjög margþætt, margþættar 

áskoranir sem hafa verið. Líka það að við höfum verið að innleiða nýtt kerfi og við erum að glíma 

við allskonar rekstarlega erfiðleika líka. Þú veist kerfið er að hrynja á miðjum degi og eitthvað 

svona. Það er samt allt á uppleið að mínu mati. Þetta eru svona áskoranirnar.  

H: En var eitthvað sem þér fannst gang vel?  

V: Já sko samstarfið á milli IT og Tegra og LS hefur gengið vel þrátt fyrir einhverja hnökra upp 

og niður. Og náttúrlega þegar við erum að byrja verkefni þá erum við að uppfæra kerfi okkar, 

bókahaldskerfið, buisness central sem var undir þessu. Við uppfærum það þrisvar, fjórum sinnum 

áður en við setjum upp LS og það gekk frábærlega. Líka þetta að við erum að uppfæra í nýjustu 

útgáfu af kerfinu, bara svona sem er gríðalega stórt verkefni þannig lagað. Við erum að gera þetta 

á einhverjum tveim vikum og það gengur alltaf frábærlega. Það er búið að lyfta algjöru grettistaki 

varðandi mjög margt. Það er búið að gera ógeðslega mikið. Það er búið að vinna einhver 1700 mál 

og þetta eru milljón póstar, þetta er bara ógeðslega mikið sem er búið að gera. Það hefur gengið 

alveg vel þannig lagað. Við erum með kerfi síðan í desember í fyrra og núna í sumar höfum við 

verið með fullbókað lónið nánast, hótelin og veitingastaðirnir fullbókaðir og við erum með þetta 

kerfi, þannig eitthvað erum við að gera rétt og þetta verður bara betra. Ef ég myndi spyrja einhvern 

sem er tiltölulega neikvæður, finnst þér ganga betur núna miðað við fyrir fimm mánuðum? Ef 

viðkomandi aðili myndi ekki segja já, yrði ég mjög hissa. Núna er núna fullt af krefjandi verkefnum 

sem eru framundan en það eru stór verkefni núna sem við erum að klára núna í ágúst sem eru að 

fara breyta mjög miklu varðandi t.d. upplifun notenda. Ég tel allavega framtíðina vera nokkuð 

bjartari í þessu.  

H: Ókei. Hafði þessi innleiðing einhver áhrif á skipulagsbreytinguna hjá Bláa Lóninu?  

V: Nei, ekki beint ekki nei.  
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H: Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag með þá þekkingu sem þú hefur núna, ef 

þú værir að fara í annað svona innleiðingarverkefni?  

V: Ég er búinn að gera þetta svo oft. Þetta er langerfiðasta verkefni sem ég hef farið í. Sko. Jájá, 

það er eiginlega sko, það sem ég hefði gert öðruvísi vitandi það sem ég veit í dag. Ef ég hefði verið 

lengur hjá lóninu, áður en ég hóf þetta verkefni að þá hefði ég tekið fleiri framkvæmdarstjóra inn 

í stýrihópinn og ég hefði haft meira upplýsingaflæði til lykilnotenda og framkvæmdarstjórnar og 

hefði mikið lagt upp úr því að hafa einhverskonar fréttabréf eða síðu eða reglulega fundi þar sem 

er verið að tilkynna. Við höfum alveg staðið okkur ágætlega í þessu, ég og X að miðla upplýsingum 

til lykilnotenda en það væri kannski reglulegra og hefði verið meira fyrirfram og fólk hefði verið 

meira undirbúið. Við hefðum bara gert eins og Bandaríkin eru að gera, við værum bara með svona 

hræðsluáróður. Við hefðum bara hrætt alla notendur, þetta verður ömurlegt meðan við erum að 

innleiða. Við hefðum gírað alla niðrí að þetta myndi vera ógeðslega erfitt, þá kannski hefði fólk 

gengið betur. Við hefðum aldrei komist framhjá þessum uppákomum, varðandi það að það vanti 

virkni í þessu og hinum, þú getur ekki vitað það fyrirfram. Ekki nema testa það og þú getur 

náttúrulega ekki testað allt. Þannig það er eiginlega og það að LS Retail hafi ekki haft tilbúna 

vörur. Maður verður að setja einhvern svona sérstakan fyrirvara í svona verkefni að maður er að 

fara innleiða vöruna fyrstur, að maður vissi að það yrði krefjandi en það var miklu meira krefjandi 

en ég hélt. En tökum það til hliðar. Þá er það bara hræðsluáróður í upphafi verkefnisins og fá ennþá 

meira commitment frá lykilstjórnendum. Að draga þá bara inn í allar ákvarðanir strax, een það var 

menningin sem skemmdi það, að það hefði orðið þannig.  

H: Ókei. En þá hérna stýrihópurinn, hvert var meginhlutverkið hjá honum?  

V: Það er bara vikulegir fundir, að fara yfir mál sem þarf að taka ákvarðanir varðandi, ræða gang 

verkefnisins, ræða kostnað, ræða hvaða resourcar eru í verkefninu, hverjir eru að koma inn, þetta 

og hitt. Og já fara yfir einhvern svona to do lista og opin mál og taka ákvarðanir. Það er eiginlega 

bara aðalatriðið, að taka ákvarðanir.  

H: En þá er ég ekki með fleiri spurningar í bili. Bara komið frá mér allavega. Takk kærlega fyrir 

að gefa þér tíma í þetta.  

8.4 Viðmælandi 4 

H: Ömm hérna, þá er þetta aðallega bara um innleiðinguna. Þú veist.  
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V: Ókei 

H: Og hvernig hlutirnir gengu upp þar.  

V: Ég skal segja eitthvað að viti 

H: Haha já. En þá er fyrsta spurninga bara, hérna, hvað var til þess að Bláa Lónið vildi innleiða 

nýtt viðskiptakerfi?  

V: Já… það er góð spurning. Ég náttúrulega, þegar ég er í rauninni, þú veist, kem inn að þá er 

eiginlega búið að taka svona ómeðvitaða ákvörðun um að gera það.  

H: Mhmm 

V: Og aðal ástæðan var í rauninni sú að kerfið sem að við vorum með, sem var eiginlega búið að 

smíða bara fyrir okkur og það hentaði ágætlega. En það var í rauninni bara einn maður í heiminum 

sem gat unnið með það. Og þannig í rauninni að allar þær breytingar sem við þurftum á að halda 

þú veist, voru bara byggðar á þessum eina manni þannig að í rauninni þú veist, breytingarnar voru 

mjög hægar og hérna bara áhætta fólgin í því að vera með… hvað ef hann hefði bara veikst eða 

eitthvað. Að þá í rauninni hefðum við eiginlega verið pínu screwed sko ef að eitthvað hefði bilað 

og eitthvað svoleiðis.  

H: Mhmm  

V: Og hérna, það var held ég svona fyrsta kveikjan að því að þetta var farið að vera pínu hættulegt 

í rekstri. Og hérna og svo náttúrulega líka þessi þörf við að, við vildum bara geta boðið upp á 

fjölbreyttari úrval og einfalda ferlana okkar eftir DX verkefni. Við náttúrulega fórum í þetta DX 

verkefni sem var náttúrulega til þess að mappa upp alla ferla og þá náttúrulega sást í rauninni, hvað 

við vorum að nota, þú veist, mörg kerfi og vorum að skrá sömu upplýsingarnar á marga staði 

þannig að við sáum tækifæri í að reyna samræma það betur. Ég held að það sé svona í 

megindráttum. Bæði bara að auka rekstraröryggi og meiri sveigjanleika og skýrari ferla.  

H: Ókei, uu, veistu, var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið?  

V: Hún var nú örugglega ekki neitt brjálæðislega svona, hvað á maður að segja, djúp. En jú jú, við, 

þú veist eins og ég segi, gerðum náttúrulega áætlun um að, að hérna, við greindum töluv.. það var 

búið að greina töluvert í DX verkefninu og svo gerðum við svona greiningu með LS og hvaða 

áskoranir ætti að tækla og hvað væri svona critical sem þyrfti að vera í lagi. Svo var ákveðið að 
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fara „As is“ sem við erum svo sem enn þá í. Að vera í „As is“ er að við myndum forgangsraða 

þannig að við myndum í rauninni setja nýja kerfið upp á nákvæmlega sama hátt og gamla kerfið 

var áður en við færum að breyta einhverju.  

H: Já.  

V: Er einhver svona skilgreining á því hvernig aðgerðaáætlun á að líta út? 

H: Nei, hún getur verið alveg mismunandi.  

V: Nei, eins og ég segi að þá var ekki gerð nein sérstök aðgerðaætlun. Það var bara þetta, jú við 

ákveðum að gera þetta í svona sprettum og eins og ég segi, forgangsröðuðum í svona fasa. Og eins 

og ég segi, fasi eitt var þessi showstopperar og „As is“ mál sem að mátti ekki eða var ekki 

einhvernveginn hægt að breyta og ekki í fyrsta kasti. Þannig jú, jú við vorum með fasaskiptingu 

og spretta fyrirkomulag og hérna, svona ákvörðun um að fara „As is“ en ég svo sem veit ekki 

hversu formleg sú aðgerðaáætlun var svona í fræðunum séð sko.  

H: Nei, nei en fannst þér hún alveg hafa staðist? Þú veist.. þessi 

V: Já, mér fannst hún alveg, þú getur kannski líka alveg metið það eitthvað sjálf. Þú veist við 

vorum alltaf einhvern veginn að fylgja einhverri áætlun en við getum alveg tekið undir það að þú 

veist hún hefði alveg mátt ganga hraðar, skilurðu.  

H: Mhmm. 

V: En ég held alveg að mörgu leyti hafi bæði Covid haft góð og slæm áhrif á áætlinarnar okkar. 

Það gerði náttúrulega það að verkum að við gátum eytt meiri tíma í að vera að prófa og skoða og 

allt þetta dót að því að það var hvort sem er alltaf lokað en hins vegar fengum við aldrei svona 

alvöru reynslu á það sem við vorum að innleiða og við vorum alltaf í svona fjarvinnu og maður 

veit það bara að það gengur allt miklu hraðar þegar að allir eru á staðnum. Og við hefðum kannski 

mögulega getað unnið þetta hraðar ef að allir væru á staðnum en að sama skapi þá hefði reksturinn 

líklegast farið að þvælast fyrir okkur sko.  

H: Já.  

V: Eins og kannski gerðist núna þegar að við vorum að fara í Hotels.  

H: Mhmm.  
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V: Það var kannski þannig að hótelin voru að sjá fram á að sumarið yrði kannski frekar rólegt og 

þess vegna ákváðum við að bara hendast í þetta fyrir sumarið og vera einhvern veginn í haust 

komin á þann stað sem að við myndum vilja vera á. En svo einhvern veginn að þegar við erum að 

innleiða Hotels að þá er bara allt orðið fullt sko.  

H: Já.  

V: En jú jú, mér finnst þetta að við höfum alveg geta haldið þessum áætlunum sem við ætluðum 

að vera en tímalínan hefur náttúrulega lengst.  

H: Já, öm, hvernig var svona hagsmunum frá þínu sviði varðað?... svona upp á, eins og bara fékkst 

þú eða þitt svið að koma sínum áherslum áfram varðandi viðskiptakerfið? 

V: Sko, já auðvitað, að því að við vorum náttúrulega, þú veist, svolítið drifkrafturinn í þessu. Það 

sem náttúrulega var kannski vandamál í þessu verkefni var að þetta var kannski mikið drifið af 

fjármála og IT 

H: Mhmm. 

V: Sviðunum, sem að er eiginlega fáranlegt vegna þess að hefði náttúrulega alltaf átt að koma frá 

businessinum. 

H: Já. 

V: Þú veist, þannig við vorum auðvitað að gæta að þetta, að við vildum auðvitað að þetta væri 

þægilegt í rekstri og allt þetta dót sko. Og hérna að fjármáladeildin hefur auðvitað dálítið, hún 

hefur offað svolítið svona sínum kröfum, en fjármáladeildin er kannski að gera hluti sem að hún 

var ekki ráðin í og er kannski að gera meira að því sem þau vildu hætta að gera. 

H: Mhmm. 

V: Sem er kannski ekki alveg eins og við viljum hafa það. Þannig að nei, ég myndi kannski ekki 

alveg segja að hagsmununum mínum eða okkar hafi kannski verið þeir sem störtuðu verkefninu, 

við höfum eiginlega verið, látið þá sem að voru óánægðir njóta vafans. Við höfum alltaf einhvern 

veginn reynt að, við erum einhvern veginn, til dæmis IT deildin er núna að monitora alla servera 

svona daglega og allan sólarhringinn nánast bara til þess að þú veist, það verði minna vandamál 

fyrir fólkið sem er að vinna með kerfið, æj skilurðu.  
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H: Já  

V: Þannig kannski snerist þetta svolítið í höndunum á okkur að því leytinu til. Þannig að hérna, en, 

við erum kannski líka svolítið að horfa á heildarhagsmuni meira. Við sjáum alveg minni vandamál 

við það að við erum að gera kannski eitthvað í fjármáladeild eða IT meðfram hinu á meðan að það 

er hægt að afgreiða gestina hratt og örugglega.  

H: Já, ókei. Ö, hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

V: Það er náttúrulega, við bara þurftum að endurnýja tækjabúnað og hérna, svo auðvitað bara 

mannauður. Það var aðallega það.  

H: Ókei, öm, hvernig fannst þér samvinnan vera á milli sviða?  

V: (Hlær) Hún var náttúrulega rosa misjöfn. Þú veist, hún var góð við suma og mjög slæm við 

aðra, þú veist. Þetta var, þetta er náttúrulega bara búið að vera rosalega challenging og er alltaf í 

svona innleiðingarverkefnum og ég held að það fari enginn í gegnum innleiðingarverkefni þar sem 

að allir eru rosa kátir og glaðir sko.  

H: Nei.  

V: En við náttúrulega fengum rosalegan stuðning frá Grím sem að hafði hellings áhrif. Og mér 

finnst einhvern veginn samvinnan við hérna, rektrareiningarnar hafa gengið, þú veist, vel. Svona 

heilt á litið, þú veist.  

H: Mhmm.  

V: Og þú veist það hjálpar bara líka til hvaða fólk er þar og æj þú veist eins og til dæmis bara með 

X deildina að hún er bara með stjórnendur sem að gera sér enga grein fyrir hver tilgangur 

verkefnisins er og þar af leiðandi hefur verkefnið bara gengið rosa illa þar. En svona kannski 

samstarfið við einstaka starfsmenn hjá þeim eins og bara Y og svona. En Y hefur líka alveg þurft 

að vera í vandræðum með þú veist, að Y hefur kannski ekki alveg 100% skilning né stuðning frá 

sínum yfirmönnum.  

H: Já.  

V: Skilurðu? Þannig þetta er alveg bæði gott og slæmt. Og líka bara það sem má ekki gleymast í 

svona að og að hefur kannski stundum verið, kannski meira sölu- og markaðs megin heldur en 
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rekstrar megin en það hefur alveg líka komið árekstrar rekstrar megin er að hérna tilgangur 

verkefnisins. Það var kannski svona, ákveðin mistök sem voru gerð í upphafi, jú, jú þetta var 

samþykkt í framkvæmdastjórn en ég held að Z hafi kannski bara of mikið ætlað sér að eiga þetta 

verkefni. Þetta er alveg svolítið mikið þannig að maður finnur stundum bara vibe-ið að það sé eins 

og við, við okkar megin, þá er ég kannski líka að tala um Z þar sem að Z hefur verið þarna í 

forsvari. En það er eins og við höfum bara verið að ákveða það að skipta um tölvukerfi fyrir okkar 

þægindi, skilurðu.  

H: Já.  

V: En það var náttúrulega ekki málið og við fórum í gegnum þetta DX verkefni að þar sáum við 

að þegar það var verið að þjálfa starfsmenn að það þurfti að fara í gegnum fimm mismunandi kerfi 

og þú veist, við, þetta voru hagsmunir heildarinnar sem var markmið með verkefninu. En maður 

fann kannski pínu þarna vibe-ið að svona til dæmis söludeild, hún náttúrulega þurfti svona rosa 

takmarkað að vinna í, kannski hún þurfti bara að vinna í einu kerfi, þú veist, meðan hótel 

starfsmennirnir þurftu kannski að vinna í fleiri kerfum og þeir sem voru að tékka-inn, æj skilurðu 

og veitingastarfsmennirnir og allt þetta dót. Að hérna, ég held að það hafi kannski ekki skilað sér 

nægilega vel að þetta var ekki gert til þess að fá nýtt kerfi, þú veist þetta var gert til þess að einfalda 

og til lengri tíma. Og hérna það virðist vera að sumir stjórnendur skilja það en ekki aðrir. (Hlær) 

Kannski markmiðin hefði mátt vera meira skýr innanhús, eða skýrari. 

H: Já, fannst þér ábyrgðinni vera dreift, eða hvernig fannst þér ábyrgðinni vera dreift?  

V: Nei, og það er einmitt, þú veist, það er eins og ég segi að svo kannski endaði það líka þannig 

að hérna, bæði X og Y koma ný inn, og ég er kannski svolítið svona, tók svolítið ábyrgðina og á 

tímabili þú veist, fannst það bara óþægilegt hversu mikla ábyrgð X hafði út af því að það hafði 

enginn þekkingu, vilja eða þú veist, eða, skilning á því hvernig, hvað væri mikilvægast og eitthvað 

svoleiðis. Þannig einhvern veginn endaði bara allt í fanginu á X þannig ábyrgðin lá á tímabili alveg 

svakalega mikið á X fannst það mjög óþægilegt en svo talaði X við Y á einhverjum tímapunkti 

og..  

H: Mhmm 

V: Og þá breyttist það. Þá ræddi Y við aðra stjórnendur og þá stigu aðrir stjórnendur upp og að 

þetta væri okkar sameiginlega verkefni.  
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H: Já. Ókei. Flott. 

V: Mhmm. 

H: Hvernig fannst þér samskiptin vera á milli sviða?  

V: Bara sama og í var í rauninni áðan, þetta var bara eins og ég segi góð við ákveðna aðila og slæm 

við hina.  

H: Já.  

V: En í botn.. eins og ég segi í megin atriðum að þú veist mér finnst allavega eins og ég segi, 

eðlilegt að það verði pirringur og eitthvað svona en bara svona að þegar það er enginn skilningur 

á markmiðunum að þá voru samskiptin alveg bara svona stundum á mjög svona neikvæð og 

leiðileg og í einhverjum tilvikum bara dónaleg sko.  

H: Já.  

V: Þannig það má alveg segja það. Þú veist þetta var alveg mjög challenging við suma aðila en 

eins og ég segi að ég held að það hafi hjálpað alveg gríðarlega mikið eins og við tölum um þarna 

í stjórnendaþjálfuninni að þú veist að við vorum einhvern veginn að reyna þú veist í upphafi. Það 

kannski fylgir þessari aðgerðaáætlun að vera með svona okkar lykilfólk eins og þig, Z og reyna að 

velja kannski, kannski ekki bara „já“ fólk, kannski ekki bara, maður má náttúrulega ekki velja „já“ 

fólk, verður að velja kannski svona fightera. Fólk sem að er til í að taka slaginn en er líka gott að 

spotta það sem er ekki í lagi því að við viljum auðvitað líka fá gagnrýnina. Þú veist að auðvitað er 

það þannig að í fyrsta kasti munum við aldrei ná alveg 100% árangri en ég held það hafi alveg 

ótrúlega mikið að segja að hafa valið svona fólk inn til þess að vera svona kyndilberar út á við til 

þess að verifya það sem við vorum að gera. Þú veist, og actually höfðu svona þekkingu á hvernig 

þetta virkar í praxsís.  

H: Mhmm  

V: Þannig að það væru ekki bara einhverjir dúddar sem að sögðu „já, þetta er geggjað sniðugt“. 

Eða mér finnst það allavega að það hafi verið þannig og getur alveg verið að einhverjum öðrum 

finnist það ekki sko. Mér fannst það allavega skipta gríðarlegu máli að hafa, þú veist, þessa 

lykilaðila, því að það einhvern veginn auðveldaði okkur að sjá hvað myndi ekki ganga og hvað 

myndi ganga. Þar af leiðandi urðu samskiptin betri af því þetta var fólk sem var vant að vinna 
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saman. Það er búið að vinna saman bara mjög náið núna bara í tvö ár en það er kannski meira 

svona stjórnenda samskiptin sem urðu vandamál.  

H: Já. Einmitt.. við komum að því seinna.  (Hlær) 

V: Já okei 

H: Ö, hérna var settur einhver mælikvarði á árangur í verkefninu?  

V: Nei, við gerðum það nefnilega ekki sko, sem að var kannski þú veist eitthvað sem að við hefðum 

átt að gera. Er kannski meira svona by the book sko og hérna, ég náttúrulega kannski hafði bara 

ekki nægilega þekkingu á hvernig ætti að gera þetta sko.  

H: Nei.  

V: Þannig að, nei, við settum enga, engin KPI‘s en við töluðum á einhverjum tímapunkti um það 

og ég veit að X gerði eitthvað, svona sem að X var að sýna framkvæmdarstjórn en það var ekkert 

eitthvað sem kom frá mér beint eða teyminu sjálfu. Þú veist, ég veit að X var, þú veist, eitthvað, 

við ætluðum að reyna að lækka rekstrarkostnað og þú veist, enn sem komið er, erum við að sjá 

fram á að við erum að lækka rekstrarkostnað til lengri tíma. 

H: Já.  

V: Að því að þú veist, innleiðingin er enn þá í rauninni fjárfesting sko. Og hérna, en, en nei, við 

sett.. ég allavega þú veist, það hefur þá verið eitthvað sem ég hef gert ómeðvitað sko. (Hlær) 

H: Já, einmitt.  

V: Ég man allavega ekki eftir neinu sem að við hérna, við settum upp svona formlegt.  

H: Nei, en svona eins og tímalína? Var sett..   

V: Já við settum upp tímalínu. Við settum það upp og eins og ég sagði svo sem áðan. Hún 

náttúrulega hefur svo sem ekki staðist. Hún hefur svo sem staðist að einhverju leyti, þú veist, hún 

hefur staðist svona út frá því hvað við erum búin að gera fyrst og hvað ekki og það er, þú veist, 

allavega það sem ég hef lært í svona verkefnum að það er bara ótrúlega oft sem að svona 

hugbúnaðarverkefni dragast og tímalínan er oft svona blörrí í svoleiðis verkefnum. Og hérna, en 

svona tímalínan sko skref fyrir skref  myndi ég segja er búin að standast þokkalega. Ég einhvern 

veginn, við töluðum um að fara fyrst í búðirnar, taka inn síðan Activity, þú veist, og Hospitality 



 

 

 
  86 

og svo Hotels. Við erum svona alveg búin að ná að fylgja svona okkar áætlun, þú veist, hvað kemur 

næst en ekki kannski tíminn sem það tók.  

H: Nei. Einmitt. Ö, já. Fannst þér vera einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við 

innleiðinguna?  

V: Já mér fannst það.  

H: Ókei.  

V: Og ég held að það hafi bara verið til hins betra, en þú veist, ég er kannski ekki best til þess að 

svara því, því ég kannski náttúrulega var ekki svo lengi áður en þetta var, æ, skilurðu hvað ég 

meina?  

H: Mhmm.  

V: Mér finnst ég allavega þekkja orðið miklu meira af fólki, mér finnst ég einhvern veginn, mér 

finnst fólk vera að tala meira saman heldur en var áður. Kannski einmitt út af því að fólk er 

einhvern veginn að vinna með sama kerfið, þú veist. Og einhvern veginn, þú getur hringt í hótelið 

og sagt „Ég er hérna með hótel bókun“ og hann getur farið inn á þá bókun og það er ekkert, þú 

veist, eitthvað svona, æ skilurðu, fólk er að vinna með sömu gögnin. Ekkert eitthvað svona, getur 

þú kíkt inn í Roomer, eitthvað, þú veist.  

H: Nei, einmitt.  

V: Þú veist, kannski er það sem að ég finn, en meira að segja mér finnst einhvern veginn að ég 

finn, ég að minnsta kosti… ef að ég hugsa þetta út frá sjálfum mér, ég veit ekkert hvernig það er, 

en mér finnst ég einhvern veginn þekkja miklu fleiri og að ná að taka spjallið með miklu fleirum. 

Mér finnst ég einhvern veginn skynja það…. En kannski er það að ég er búinn að vera svo mikið 

involveruð í þetta, en mér finnst samt einhvern veginn eins og ég finni það að fólk er að leita meira 

og meira til hvors annars heldur en einhvers svona…. Ég veit það ekki…. 

H: Nei, já 

V: Það er svona mín tilfinning. En svo er það náttúrlega líka kannski Covid, þú veist það er 

náttúrlega við urðum svo fá…  

H: Já, margt spilað inn í.  
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V: Já 

H: Ókei, en svona að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranir í innleiðingunni? 

V: Það var í rauninni stjórnendur. Bara svona þetta, svona hvað segir maður.. committment á góðri 

íslensku…svona…  

H: uuu já… að svona að leggjast í þetta  eiginlega eða.  

V: Já það vantaði svona svolítið upp á að þarna… eins og ég segi, ég sagði áðan og eins og ég er 

búinn að segja alltaf að upp að vissu marki var það sjálfskapað en maður hefði samt haldið að 

þegar X setur þarna niður fótinn og segir „nú heyrðu, nú erum við öll í þessu saman og við erum 

kominn í þetta, við ætlum að vera í breytingum  og dadada“ en hérna að þá hefði maður haldið að 

allir hefðu stokkið á þennan vagn en það voru mistök í upphafi. Ég nefndi það mörgum sinnum í 

upphafi og Y í rauninni líka að þegar við bjuggum til svona stýrihóp fyrir hérna uuuu verkefnið, 

þar sem eru stjórnendur og ég og Z getum haft vettvang til  þess að ræða einhver svona erfið mál  

og taka ákvarðanir um verkefni, og þar sitja í rauninni stjórnendur LS og svo S og Þ. En við 

töluðum um það, þú veist, í upphafi að hvort það væri ekki eðlilegt að einhver annar úr 

framkvæmdarstjórn, þá í rauninni var meiri áhersla hjá M að fá einhvern úr rekstrinum inn og það 

var eitthvað svona sem Þ sagði bara þvert nei við. Ég held bara að þegar ég var að byrja hérna og 

þú veist sem hefur breyst hérna, fjölgað í framkvæmdarstjórn og svona að þá var þetta svona 

framkvæmdarstjórnar keppni.  

H: mmmm 

V: Þá var þetta svolítið svona, þetta er mitt verkefni, þetta er þitt verkefni og ef þitt klúðraðist þá 

var þér kennt um það og svona.. æjji skilurðu? Þetta var svolítið svona keppni milli þeirra að vera 

með sín verkefni og hvað væri mikilvægast í staðinn fyrir að vera vinna í verkefninu saman. Það 

var svona mín tilfinning, ég veit ekkert hvort að það sé rétt.  

H: Nei einmitt.  

V: En þar af leiðandi var þetta svona nei nei nei nei, við ætlum ekkert að fara láta þau skipta sér af 

hvernig við gerum þetta, þú veist… Þannig í rauninni í upphafi kom það svolítið frá stjórnandanum 

mínum, þáverandi stjórnanda mínum, að hérna, að þú veist svolítið að við eigum þetta, við ætlum 

að ráða þessu sko.  



 

 

 
  88 

H: Mhm. 

V: En sem voru kannski á endanum mistök, út af því, það gerði það að verkum að einmitt að fólk 

upplifði þetta sem okkar verkefni og þau voru bara ekki með sko. Þarna vorum við t.d. að 

forgangsraða og þarna vorum við að ræða þú veist, af hverju hótelkerfið er ekki að virka og allt 

þetta dót sko. Og maður hefði einhvern veginn haldið að ef H eða M hefðu kannski setið þá fundi 

frá upphaf, að þá hefðu þau kannski séð… ókei já bíddu það er samt búið að gera þetta, þetta og 

þetta og þetta er ástæðan fyrir því að þetta klikkar æj skiluru?  

H: Mhm 

V: Hefðu þau bara meiri skilning á, að þú veist og kannski einmitt líka kannski meira, meiri rödd 

um það að hvað væri þá mikilvægara. Ég er ekkert endilega viss um það að ákvarðanirnar sem 

voru teknar á þessum stýrihópsfundum hefði verið öðruvísi þó þau hefði verið. En maður veit það 

bara sjálfur að þegar, að þegar maður er sjálfur með í umræðunni, þá verður maður alltaf sáttari 

við ákvörðunina.  

H: Já.  

V: Þá veit maður kannski af hverju sú ákvörðun var tekinn. Maður er kannski ekki alveg, af hverju 

var þetta ekki gert svona? Þá er maður kannski með meiri skilning á því að þetta var gert svona, 

að því að.  

H: Já.  

V: Þannig ég held að það hafi verið svona, þú veist, æjji skiluru, það voru svona mistök í upphafi 

og þetta var svona helsta áskorun, er búið að vera helsta áskorunin og er búið að orsaka, einmitt 

þessi samskiptavandamál og allt þetta þú veist að það er svona minni skilningur í ákveðnum 

einingum fyrir markmiði verkefnisins.  

H: Einmitt 

V: Að því manni var svona svolítið haldið fyrir utan verkefni til að byrja með.  

H: Mhm.  

V: Þannig ég myndi segja að það hafi verið stærsta áskorunin, að fá stjórnendur í lið.  

H: Ókei. Öööm en hvað fannst þér ganga vel?  



 

 

 
  89 

V: uuuuum það var kannski, ég er eiginlega búinn að segja það. Það var þetta þarna með að hafa 

einhvern veginn að hafa valið þessa lykilnotendur.  

H: Já 

V: Verið með svona þessa leadera inn í einingunum og ég held að það hafi verið svona mjög 

crucial. Og þeir voru náttúrlega misgóðir líka, ekki það ég held að við höfum valið hárrétta á öllum 

stöðum. Kannski helst og kannski er það eins og ég segi líka fylgir því að þeirra stjórnendur eru 

ekki alveg.. mér finnst C vera alveg búinn ótrúlega fín sko og hún svona þú veist, skilur, þú veist 

flækjustigið  og allt þetta dót sko og hefur alveg verið svona okkar bandamaður í þessu en H hefur 

soldið svona ekki nennt, eða þú veist ég veit ekki hvað það er. Hvort að hún hafi bara verið sett í 

önnur verkefni og ekki haft tíma til þess að sinna þessu.  

H: Já.  

V: En ég held að öðru leyti erum við algjörlega búinn að ace-a þetta. Verið hárréttir aðilar í hverju 

horni í rauninni.  

H: Fékkst þú að velja teymið?  

V: Já í rauninni sko. En ég gerði það svo sem ekki sjálf, þú veist E í rauninni þú veist kemur með 

suggestions til að byrja með. Í rauninni var þetta svona pínu sjálfvalið út frá þessum fundum sem 

að við vorum búinn að setja upp vegna Orbis í byrjun. Þannig við vorum alltaf byrjuð að hittast 

vikulega, eða á tveggja vikna fresti þar sem við fórum vandamál með Orbis og hvað þyrfti að laga 

strax og eitthvað svona dót.  

H:  Já.  

V: Þannig í rauninni E, þegar við settum upp þá fundi, þá var það eiginlega E sem að suggestaði 

fyrir okkur fólk og sagði bara tölum við þennan, tölum við þennan fyrir hótelið, þennan, þennan 

og þennan fyrir þetta. Svo voru þessir fundir búnir að ganga í einhverja fimm mánuði eða eitthvað, 

mismunandi milli sviða, og í rauninni var bara ákveðið að þetta myndu vera aðilarnir sem að væru 

með okkur í teyminu sko.. Þannig að jújú, ég myndi segja að það var enginn sem valdi þetta fyrir 

mig, þú veist ég hefði ekki valið einhvern annan.  

H: Nei ókei.  

V: En jú ég held að við höfum fengið að velja okkar teymi.  
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H: Mhm ókei. Hverjar voru svona þínar væntingar til kerfisins? Var væntingastjórnun?  

V: Já. Væntingastjórnunin var náttúrlega „as is“, að reyna koma þessu í það horf sem að það var. 

Og svo auðvitað á endanum náðum við að setja inn fullt af dóti sem að við, þú veist var ekki í 

Orbis. En svo er alveg spurning, þú veist, hvern þú spyrð. Mér finnst við allavega hafa, náð að 

hafa farið eins nálægt as is, með einhverjum góðum breytingum. En ef þú spyrð einhvern annan, 

þá er örugglega einhver ekki sammála því. En svo er líka fólk svo fljótt að gleyma. Þú veist eins 

og K benti á og svona, hann sagði fólk er samt alltaf að hringja í þau og kvarta yfir einhverju sem 

að þú veist var líka vandamál í Orbis, skiluru.  

H: Já.  

V: En fólk er bara búið að gleyma því að Orbis var heldur ekkert fullkomið sko.  

H: Neinei alls ekki.  

V: Þannig að jú við reyndum, að minnsta kosti reyndum að láta fólk ekki vera með of miklar 

væntingar og þegar við meira að segja náðum að gera eitthvað svona sem var nýr fítus, að þá meira 

að segja sögðum við ekkert frá því til að byrja með.. þannig jú ég myndi segja að við höfum lagt 

svolítið upp með væntingastjórnunina. Hvort það hafi tekist, það veit ég ekki, það fer örugglega 

eftir því hvern þú talar við.  

H: Já. Ööö. Hvernig gekk teymisvinnan?  

V: Við erum alveg búinn að svara því.  

H: Já.  

V: Er það ekki?  

H: Jú það er komið.  

V: Já eins og ég segi,  mér finnst hún allavega búinn að ganga mjög vel. Mér finnst vinnan inn í 

okkar teymi áður en að hlutirnir fara út, hafa gengið alltaf mjög, mjög vel.  

H: ókei. Fannst þú fyrir stuðning frá þínum stjórnanda?  

V: Já ég myndi segja alveg bara 100%. Þá er ég að tala um þú veist núverandi stjórnanda. Það var 

bara svo stutt sem ég var bara með Þ í verkefninu sjálfu. Þú sérð það, S kemur inn í verkefnið í 

Nóvember og þá erum við í rauninni ekki, þá erum við í rauninni bara að klára að skrifa undir.  
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H: Já.  

V: En hann varð ekki eigandi verkefnisins fyrr en frekar seint, svona kannski hálfu ári seinna. 

Þannig ég myndi segja að ég væri búinn að vera með mjög góðan stuðning frá mínum yfirmanni.  

H: Ókei. En stjórnendateyminu?  

V: Já, ég reyndar alveg, ég hef ekkert fundið fyrir því að fólk svona sé óánægt með það sem ég er 

að gera.  

H: Nei.  

V: Það bara meira svona, meira LS.  

H: Já 

V: Þú veist.  

H: mhmm  

V: Þannig ég myndi segja að ég væri búinn að vera með mjög góðan stuðning.  

H: Fannstu fyrir miklum skilningi líka? Frá stjórnanda?  

V: Stjórnandanum mínum?  

H: Já.  

V: Já algjörlega. 100%.  

H: Hvernig myndir þú lýsa þessum stuðning eða skilning svona í stuttu máli? 

V: ööö já það er góð spurning. Já þú veist ég veit ekki alveg beint hvernig ég myndi lýsa því. En 

það er bara það í rauninni að, ef að það var eitthvað sem ég myndi ekki ná að tækla, eða lenti í 

einverjum samskiptavandamálum, þú veist, sem hefur alveg gerst, þá hef ég alltaf bara getað leitað 

til hans og það er tekið á því meðal okkar stjórnenda og þú veist eða þá tekið spjallið með þeim 

einstakling sem að var með vandamál. Ég hef alveg örugglega líka vera með vesen skiluru. En 

kannski það, ég gat alltaf leitað til hans, þú veist, rætt við hann um það sem mér fyndist þurfa laga.  

H: Já.  

V: Og það var alltaf eitthvað sem kom út úr því. Maður talaði alltaf við einhvern og það var alltaf 

niðurstaða. Og kannski líka varðandi skilninginn, hann hefur sjálfur verið í svona 
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innleiðingarverkefni og þekkir kannski vöruna sem við erum að innleiða ágætlega. Þannig þú veist 

hann hafði alltaf mjög mikinn skilning á viðfangsefninu líka. Stjórnandinn er kannski ekki endilega 

svona mikið involveraður í verkefnið eins og S er búinn að vera skiluru.  

H: Mhm.  

V: Hann hefur kannski verið svolítið partur af teyminu. Þá er kannski líka, við vorum ekki með 

einhvern Nav mann, sérstakan, nema kannski X. Þannig Nav þekkingin sjálf, var eiginlega kominn 

frá S. Hann var svona hluti af teyminu sem gerði það að verkum að hann var svona, skildi og þekkti 

betur hvaða vandamál við vorum að eiga við. 

H: Mhm. En þá er ein spurning í viðbót. Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag 

miðað við þá þekkingu sem þú hefur núna, ef þú værir að fara inn í annað innleiðingarverkefni?  

V: Já, ég myndi segja þú veist að í stýrihóp verkefnisins þyrfti aðra, aðila frá öllum hagsmuna 

aðilum, eða þú veist, það er alveg klárt. Ég er meira að segja búinn að reyna fá þá til þess að gera 

það í seinni stigum verkefnisins. 

H: Mhm.  

V: En hef einhvern veginn ekki fengið það inn. Það á alveg líka við LS. LS hætti við sko Y, inn á 

þessum stýrisfundi á tímabili. Sem gerði helling, þú veist, því að þeirra stjórnendur voru ekki alltaf 

með á hreinu hvað var vandamál með hotels og svona. Þú veist þegar hotels vandamálin urðu 

svona mikil, að þá bættu þau Y við. En maður hefði haldið að það væri eðlilegast að bæta bara H 

við, þegar þetta var orðið svona mikið vandamál, að þá hefði hún kannski geta bara adressað sín 

vandamál og fengið þá sín svör bara beint sko.  

H: Já.  

V: En það er bara of seint núna. Ég myndi klárlega ydda á því. Og svo kannski einmitt líka að 

markmiðin væru kannski svona, ég veit það ekki. Mér fannst við alveg vera með skýr markmið  en 

þú veist, þau kannski voru bara ekki nægilega dreifð og nægilega samþykkt af öllum.  

H: Já. Ókei einmitt.  

V: Skýrari markmið fyrir alla í fyrirtækinu og svona meira, að hafa eitthvað svona…. 

H: Fleiri inn í? 
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V: Fleiri frá hagsmuna aðilum inn í ákvörðunartökum í verkefninu. 

H: Já. Ókei. Þá er þetta bara allt komið. Takk kærlega.  

8.5 Viðmælandi 5 

H: Þetta er sem sagt, já, bara um innleiðinguna aðallega og hvernig hún gekk.  

V: Mhmm 

H: Öm, þannig að fyrsta spurning er hérna, hvað varð til þess að Bláa Lónið vildi innleiða nýtt 

viðskiptakerfi? 

V: Já, bara hætta að vera með svona individual kerfi fyrir hverja deild sem að talaði ekki saman 

og gerði að verkum að núna getum við vonandi getum bókað allt sem við bjóðum upp á í einu 

bretti. Og líka, bara já að allar deildir eru tengdar saman í dag, frá því að þú pantar sódavatn í, 

niður í reikningagerð, þannig já þetta er bara mjög gott.  

H: Já, einmitt. Ö, var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið?  

V: Ég kom of seint í (hlær) í innleiðingarferlið, þannig ég tók ekki þátt í því.  

H: Nei, ókei. Veistu hvernig hagsmunum frá þínu sviði var varðað… eins og… fékkst þú eða þitt 

svið að þínum áherslum áfram hérna varðandi viðskiptakerfið?  

V: Nei.  

H: Nei, ókei.  

V: Eða alla vega alltof seint og, þú veist, það var, söludeildin var svolítið, ekki á borðinu í byrjun 

þegar það var tekið ákvörðun um að kaupa og taka þetta kerfi og kannski hefði verið að ýmis 

vandamál hefðu komið fyrr í ljós og kannski leyst fyrr ef við hefðum verið með alveg frá byrjun. 

Ekki bara þegar það var kominn tími til að byrja að innleiða. Þannig að.. já.  

H: Ö, veistu hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna? Eins og þá bara, það getur verið allt 

frá... hlutir eins og, peningur, eða tími eða starfsfólk eða húsnæði eða allt eitthvað svona.  

V:  Já. Ekki endilega húsnæði, en það var gert svona teymi, svona fulltrúar nokkurra deilda saman 

til að taka ákveðinn hluta bara áfram eins og fyrir hótelin að þá var það ég, þú, X og Y og það var 

mjög gott vorum með gott teymi til að vinna að þessu, en mér fannst við koma svolítið seint að 

borðinu.  
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H: Já, einmitt. Ókei. Ö, en hvernig fannst þér sambvinnan vera á milli sviðanna?  

V: Mjög góð, sérstaklega fyrir hótel hlutann því allir voru jafn involveraðir. Ég veit að fyrir 

Activity voru ekki allir að gefa eins mikið frá sér, þannig að, þú veist, en hjá okkur var rosalega 

gott því þar gátum við í alvöru skoðað kerfið frá öllum hliðum þannig að jú mér fannst jú 

samvinnan mjög góð.  

H: Já, öö hvernig var ábyrgðinni dreift á milli.. ?  

V: Var það ekki bara jafnt? Mér fannst það. 

H Já.  

V: Bara mismunandi hlutir á rétt manneskjur, réttar áherslur á rétta fólkið.  

H: Já. Ö, svo bara með samskiptin, hvernig fannst þér þau vera milli sviða  

V: Uu, bara á milli okkar fimm, fínt, á milli okkar og IT, stundum ekki nóg of mikið hlustað á 

okkur í byrjun. Það var bara, þegar það var komið svolítið bara deadline að launcha bara að það 

sem við vorum að segja að þetta kerfi væri ekki tilbúið, bara  

H: Mhmm. 

V: Að þá var loksins, bara, þau voru loksins að fatta það að það væri rétt og þá bara farið í alsherjar 

endurhönnun.  

H: Mhmm.  

V: Mhmm  

H: Öm, fannst þér vera settur einhver mælikvarði á árangur í verkefninu? 

V: Nei 

H: Nei. En tímalína?  

V: (Hlær) Fór mjög vel úrskeiðis. (Hlær) 

H: Já.  

V: Bæði tímalína og fjöldi klukkutíma sem að maður átti að verja í verkefnið, það fór allt úrskeiðis 

(Hlær) 
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H: Jæja, fannst þér vera einhver breyting á menningunni innan Bláa Lónsins við menninguna?  

V: Já, ég held að bara loksins erum við öll að tala saman í staðinn að vera allir að gera sitt í sínu 

horni. Og bara mjög gott að bara fatta hvað aðrir eru að gera. 

H: Já.  

V: Bara auka skilning og samvinnan og bara allt bara mun betra eftir á.  

H: Já, uu, að þínu mati öö, hverjar voru svona helstu áskoranir í innleiðingunni?  

V: (Hlær) Öö, aðal... áskorunin var að við vorum að kaupa kerfi sem var ekki tilbúið og var ekki 

hannað, var ekki byrjað að hanna þegar við keyptum það. Þannig það var bara svolítið farið í óvissu 

og bara ýmisslegt lofað í byrjun sem bara stóðst ekki og þurfti að endurskoða og..  

H: Já. 

V: Já 

H: Var eitthvað sem þér fannst ganga vel?  

V: (Hlær). Trick question. Uu, það var svolitíð erfið fæðing og mikil vinna og endurstillingar og 

endurgera og endur.. allt.  

H: Já.  

V: Já og þú veist, ég held að ef strax frá byrjun hefði verið talað við okkur 

H: Mhmm.  

V: Ég held að það hefði verið ýmislegt sem hefði komið í ljós og öðruvísi tæklað. Það var bara 

ekki gott að við komum að þessu, næstum því á seinustu stundu. Sérstaklega þegar það var samt 

krafist af mér allavega, rosalega mikið input og vinnu. 

H: Já.  

V: Fá bara alla, þú veist, eitthvað sem, þú veist, er langt komið en samt ófullnægjandi og þurfa svo 

að gefa input var bara, já. Kannski bara ímaeyðsla á mörgum höndum.  

H: Já.  

V: Mm.  
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H: Hverjar voru þínar væntingar til kerfisins?  

V: (Hlær) Uuu, bara að allt tali saman rosalega vel og smurt og fram og tilbaka, bara auðvelt að 

breyta og auðvelt að bæta. Öömm og svo já bara, væntanlega að vera fyrir lok ársins að vera bara 

með sér hannaða bókunarvél fyrir hótelin þar sem við getum einnig bókað afþreyfingu. Strax. Og 

líka í bókunarferli að kúnninn sjálfur, þegar hann bókar hótelherbergi að þá gæti hann bætt við 

auka þjónustu í bókunarferli. Það er bara, já það er bara okkar markmið og vonandi gengur það.  

H: Fannst þér vera einhver vætningastjórnun?  

V: Öö... þú veist, okkur var lofað of mikið í byrjun.  

H: Já.  

V: Þannig það var smá svona disappointment en við erum bara að stefna að því að fá það sem 

okkur var lofað og vonandi mun það ganga upp í lokin en allt tekur tvisvar, þrisvar sinnum lengri 

tíma en okkur var lofað. En ég er einungis að tala um LS Hotels, ég er ekki að tala um LS Activity. 

En samt framför sem við erum að bíða eftir Activity megin hefur þurft að bíða vegna þess að LS 

Hotels tók svo miklu lengri tíma þannig það var allt sett til hliðar. Þannig að þrátt fyrir að LS 

Activity er mun lengra komið að þá er ennþá fullt af litlum böggum sem okkur langar að leiðrétta 

eða breyta en sem hefur þurft að bíða því að öll resource fóru í að endurhanna LS Hotel í staðinn 

fyrir innleiðingu og svo strax fara í Phase 2 

H: Mhmm 

V: Í restina.  

H: Ö, hvernig fannst þér svona teymisvinnan ganga?  

V: Bara já, bara vel að því að, allavega okkar megin. Við vorum öll jafn involveruð og bara mér 

finnst alltaf gott að vinna í teymi þegar að allir nenna að taka þátt og eru tilbúnir að gera sitt og 

hafa gaman að hugsa út fyrir kassann og, og mér fannst þetta bara ganga mjög vel.  

H: Ókei, geggjað. Ö, fannst þú fyrir stuðning frá þínum stjórnanda?  

V: Já, ömst, þau voru alltaf að bakka mig upp en að því að þeir eru ekki alltaf að skilja, þau eru 

ekki jafn tæknivæn að þá var stundum misskilningur en þau voru alltaf tilbúin að bakka mig upp 

og uu það kom samt, þau föttuðu svo seint hvað mikinn tíma ég þurfti að eyða í þetta verkefnið en 
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ég held að allir, enginn gerði sér grein fyrir því að þetta myndi taka svona langan tíma eða svona 

mikið af efforts og svona, já tíma í þetta. Þannig það þurfti að berjast fyrir því að losa mig við 

eitthvað annað til að geta einbeitt mér að þessu. Stundum var ég í of mörgum hlutverkum í einu til 

að geta gert þetta... vel eða betur en ég gerði samt mitt besta alltaf, alltaf.  

H: Já, en fannstu fyrir miklum skilningu frá þeim?  

V: Já, já já, og þau voru bara alltaf að treysta mér. Treystu það sem ég var að segja þegar hlutir 

voru ekki að ganga upp og svona þá bara, voru aldrei að draga það í efa og bara mikið traust, já.  

H: Já, ókei. Frábært. Er eitthvað öö, sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag miðað við þá 

þekkingu sem þú hefur ef þú værir að fara í annað svipað verkefni?  

V: Já, veistu aðallega að fá fulltrúa allra deilda strax frá byrjun. 

H: Mhmm. 

V: Það er rosalega mikilvægt að allir fái að skoða þetta og... vel... og gefið smá input áður en þetta 

er farið lengra. 

H: Já.  

V: Þannig maður er viss að þetta er kerfi sem geti hentað öllum. Að því þetta er greinilegt að þetta 

kerfi er fullk.. sem var hannað aðallega fyrir fjármáladeild. Þetta er ekkert sérstaklega 

notendavænta eða já user friendly kerfi fyrir fólk sem er að bóka og þjónustu og svona. Það hefði 

verið gott að fá að vera með.. en kannski ekki endilega ég en kannski einhver frá minni deild hefði 

skoðað þetta á bara sama grundvelli og hinir sem fengu að vera með. Og mér bara finnst það 

rosalega mikilvægt.  

H: Já.  

V: Að því það er mjög erfitt að taka að sér eitthvað verkefni þegar þú veist ekki bakgrunn eða neitt 

og þú bara reynir bara að gera það besta með það sem þú hefur í höndunum. Það hefði bara sparað 

mikinn tíma held ég, ef allir hefðu verið með frá byrjun. Því þetta er kerfi sem á að henta öllum 

H: Já. Það er það sem þeir segja  

(Hlátur) 
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H: Nei. Einmitt en hérna, þetta eru allar mínar spurningar eins og er. Er eitthvað fleira sem þú vilt 

koma á framfæri?  

V: Nei (hlátur)  

8.6 Viðmælandi 6 

H: Ókei, ég er ekki tilbúin. Ég er bara með þrjár blaðsíður af spurningum, nei djók.  

(Hlátur) 

H: Þetta er ekki langt. En hérna, þetta er þá bara tengt innleiðingunni og bara hlutir sem svona, þú 

veist, tengjast því.  

V: Mhmm.  

H: Öö, svona margt getur verið þín skoðun líka og svoleiðis. Öö en það er hérna, hvað var til þess 

að Bláa Lónið vildi innleiða nýtt viðskiptakerfi?  

V: Til þess að auka upplifun gestanna bara með því að þetta væri einfaldara og, hérna, já. Bara til 

þess að einfalda hlutina þannig að bæði út af tekjuleka og upplifun gesta í lokin sko, það held ég 

að hafi verið aðal ástæðan svona eins og ég tók því.  

H: Já, öm, var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið?  

V: Já 

H: Veistu hvernig hún var?  

V: Ég man ekki hvernig hún var í dag sko en ég man að það var einhver aðgerðaráætlun þar sem 

að við áttum að fara hægt og rólega í þetta og svo náttúrulega kom Covid og þá fór þetta allt úr 

skorðum og svo tók þetta lengri tíma og þetta átti og, en þarna aðgerðaplanið, hvernig það 

upprunalega var.. hef ekki hugmynd. Ég man það ekki í dag.  

H: Nei, og hérna, veistu þá hérna, veistu hvort að það hafi verið gerð viðskiptaáætlun?  

V: Nei. 

H: Öm, hvernig var hagsmö.. hagsmunum frá þínu sviði varðað?.. Sem sagt, fékkst þú eða þitt svið 

að koma sínum áherslum varðandi viðskiptakerfið áfram? 



 

 

 
  99 

V: Já, ég man þegar þetta var upprunalega tekið fyrir, hvort við vorum bara nýlega búin að opna 

hótelið þarna 2018, eða eitthvað, eða svona aðeins inn í opnunina hvort að við vorum ekki orðin 

ársgömul. Það var tekið inn í hvað við myndum vilja sjá og hvað skipti okkur mestu máli og við, 

þú veist, fengum að sjá eitthvað svona hvernig væri ideal fyrir okkur að sjá kerfið, þannig jú, það 

var eitthvað tekið inn í 

H: Já, ókei, ö, að þínu mati, hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

V: Auðlindir?  

H: Ö það er bara eins og það getur verið kannski, peningur, tími, starfsfólk, allt svona hlutir sem 

að eru settir inn í innleiðinguna, þú veist, bara nýttir. Getur verið fisískir hlutir eða líka bara svona 

eins og..  

V: Sem voru nýttir í þessa innleiðingu?  

H: Já, svona að þínu mati hvað voru..  

V: Fyrir utan hvað var níðst á starfsfólki? 

H: Já, eða með því  

V: Með því.  

H: Já, það er líka hluti.  

V: Það var náttúrulega bara… þetta var sett sko.. Hvaða auðlindir voru nýttar? Sko það var 

náttúrulega bara allt of fátt staff sett í þetta, það var allt of mikil ábyrgð lögð á þessa fáu 

einstaklinga sem að voru settir í þetta og bara ætlast til þess að þeir myndu halda þessu áfram. Bara 

innleiða og gera þetta allt, jú jú, það var alveg starfsfólk og tími og við reyndum að nýta Covid í 

þessa innleiðingu einmitt út af því að við vorum ekki með gesti en.. já ég veit ekki alveg.  

H: Já. Öm, hvernig var samvinna milli sviða?  

V: Öö, mismunandi. Öö samvinna, öm, hún var svona… náttúrulega á milli þessa lykilstarfsmanna 

sem að voru að standa í þessu, var hún mjög góð. 

H: Mhmm.  
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V: En svo þegar að kom að starfsmönnum innan annarra sviða eins og þegar það kom kom, við að 

sjá um þetta og fara inn í söludeildina var ekkert alveg 100% skilningur og samstarf þegar það 

kom að öðru starfsfólki sem sá ekki um innleiðinguna.  

H: Já, mhmm.  

V: Þannig það fór rosalega eftir eins og bara með veitingastaðina, að það var engin aðstoð þar. 

H: Nei.  

V: Með innleiðinguna eða feedback eða neitt því að fólk var bara ekkert að gera það sem að það 

var beðið um að gera.  

H: Mhmm. En þú veist, hvernig var ábyrgðinni dreift á milli sviða?  

V: Oh, nei. Hún hefði mátt vera dreifð betur.  

H: Já.  

V: Eins og ég segi að þá hefði mátt vera fleira fólk, á hverju sviði og, já.  

H: Uum, hvernig voru samskiptin á milli sviða?  

V: Ohh.. þetta er svo erfitt sko (hlær). Því að sko samskiptin milli starfsmanna á milli sviða var, 

þú veist, bara allt í lagi skilurðu. En hún var náttúrulega mjög góð hjá þeim sem voru að standa í 

innleiðingunni, skilurðu?  

H: Já, þannig hjá innleiðingarteyminu sjálfu? 

V: Já, þannig voru mjög, mjög góð samskipti og borin var mikil virðing fyrir því að þetta var 

mismunandi eftir deildum og.. 

H: Ókei. Var settur einhver mælikvarði á árangur í verkefninu?  

V: Já, við vorum náttúrulega alltaf með vikulegu stöðufundina þar sem að þar var farið yfir hver 

við vorum komin og hvað væri búið að laga og fara yfir öll ticket-in sem voru á öllum. Þannig jú, 

ég myndi segja það.  

H: Já. Var sett tímalína?  

V: Já, stóðst engan veginn 

H: Fannst þér vera einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við innleiðinguna?  
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V: Sko ég veit ekki hvernig þetta hefði verið ef að það hefði ekki verið Covid, sko.  

H: Nei.  

V: En.. breyting á menningunni.. ég bara get ekki sett puttann á það sko.  

H: Nei. Þetta er kannski erfitt því að þetta er samofið..  

V: Já og fólk að fara og fólk í endurráðningum þannig maður vissi ekkert alveg hvað spilar inn í 

innleiðinguna og hvað spilar inn í Covid.  

H: Svona, fyrir þig, hverjar voru, fannst þér vera helstu áskoranir í innleiðingunni?  

V: Helstu áskoranir finnst mér eiginlega bara.. öö, með að stjórnendur gáfu sér ekki tíma í að það 

átta sig á því að það þyrfti náttúrulega líka að þjálfa staffið, fólki var fleygt svolítið í djúpu laugina 

og mér fannst ábyrgðin á þessa einstaklinga sem sáu um þetta og allt þetta of mikil, það áttu að 

vera fleiri í þessu verkefni til þess að dreifa þessu. 

H: Já, fannst þér eitthvað ganga vel?  

V: Já, mér fannst eiginlega, sko samskiptin í dag og hérna, mér fannst eigilega, þú veist, hérna gera 

okkur sterkari sem einingu.  

H: Mhmm, uu, hverjar voru þínar væntingar til kerfisins?  

V: Mínar væntingar voru bara að þetta yrði bara sem sagt, í framlínu að þetta yrði einfalt, auðvelt 

og gestirnir myndu, þú veist, fá, eins og með reikningana og annað að þetta væri skilvirkara fyrir 

gesti og gestir myndu njóta betur þegar þeir voru að koma og fara og gera upp reikningana sína og 

líka bara til þess að halda utan um gestina sem við höfum fengið og hvað hefur komið fyrir og 

annað. Þannig að mín vænting var bara að þetta væri mjög notendavænt, einfalt og öö, myndi auka 

upplifun gestanna þannig að þetta væri ekki að hökta eins og þegar við vorum í mismunandi 

kerfum. 

H: Já. Finnst þér þær væntingar hafa staðist?  

V: Að mestu jú, við eigum náttúrulega enn þá langt í land með því að klára kerfið. Það er margt 

sem á eftir að laga og betrumbæta en við erum ekki komin þangað en ég enn þá þessa væntingu að 

við munum komast þangað.  

H: Já, fannst þér, var hérna einhver væntingastjórnun?  
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V: Stjórnun.. júú  

H: Áður en innleiðingin var. 

V: Áður en innleiðingin var?  

H: Já.  

V: Meðan við vorum að vinna í þessu og svona þá, jú það var einhver væntingastjórnun, kannski 

vill maður bara ekkert hlusta á hana og meðtaka eins mikið og það er verið að segja við mann.  

H: Ö, hvernig gekk teymisvinnan, hjá innleiðingarhópnum?  

V: Bara mjög vel, að mestu, bara mjög vel myndi ég segja.  

H: Ö. Fannst þú fyrir stuðning frá þínum stjórnenda? Eða stjórnendateyminu?  

V: Nei, ég get ekki sagt það að ég hafi fundið fyrir miklum stuðning.  

H: Var einhver skilningur frá honum?  

V: Nei það var nefnilega það sem vantaði, það var enginn skilningur um hvað þetta var mikið og 

stórt verkefni og þannig mér finnst skilningurinn ekkert vera þar að baki miðað hvað maður var 

með öll önnur verkefni sem að maður var með nú þegar og var svo að standa í þessu. 

H: Já, einmitt. Ö, er eitthvað sem þú hefðir valið á að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu 

sem þú hefur nú, ef þú værir að fara í annað svipað verkefni?  

V: Ömm, kannski bara, maður segir alltaf að undirbúa þetta betur en svo er spurning um hversu 

mikið maður getur undirbúið. En líka bara vera viss um það að innleiðingaraðilarnir sem eru með 

okkur í þessu verkefni eins og LS í þessu, séu undirbúin að vera með okkur í þessu og ekki skilja 

okkur svolítið eftir ein með þetta. Og að hver innleiðingareinstaklingur hefði haft kannski einn eða 

tvo með sér í þessu sem að hann hefði getað delegatað verkefnum og hjálpað í þessu. Því þetta er 

rosalega mikið fyrir svona stórt fyrirtæki að hafa svona fáa í innleiðingunn sjálfri. 

H: Já. Sammála. En já, that‘s it.  

V: Næs! 

H: Þetta voru allar spurningarnar mínar. Bara takk kærlega fyrir!  
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8.7 Viðmælandi 7  

H: Þá er ég byrjuð að taka upp og þá byrjum við bara. Hvað varð til þess að Bláa Lónið vildi 

innleiða nýtt viðskiptakerfi?  

V: Ástæðan var sú að við vorum með gamalt kerfi, sem að við vorum orðið svolítið einu 

notendurnir af með þessum hætti og höfðum verið að fá sérsmíði á því frá þeim aðilum sem að í 

rauninni ráku það, eða sem voru að viðhalda því kerfi. Þetta var bæði orðið soldið svona mikill 

sérsaumur fyrir okkur og kannski svona ekki búið að hugsa heildarmynd þegar byrjað er að biðja 

um eitt og annað, þá snýr það sér svolítið út í eitthvað horn útaf því þeir haf kannski ekki 

heildarmyndin. Þeir eru bara að gera þetta fyrir okkur. Þetta kemur náttúrulega upp úr kerfi sem 

kemur algjörlega bara pjúra POS, ekki það að það er LS líka til að byrja með, en þetta var svolítið 

svona sniðið að bensínstöðvum og þetta var svona með þannig fókus. Þeir voru að halda þeim 

fókus áfram erlendis en voru ekkert endilega að fara inn í svona hótel eða ferðaþjónustufyrirtæki 

eins og við. Þeir voru eitthvað svona aðeins í litlum veitingastöðum og þannig rekstraráhættan bara 

hjá okkur var orðin mjög mikil, þetta var eiginlega einn aðili sem að hérna sá um alla svona 

nýsmíði eða þróun í kerfinu eftir okkar óskum. Ekki það að hann gerði það bara mjög vel en við 

bara sáum fram á það, að það væri ekki uuu hérna, hægt að stóla á þetta system til lengdar. Þeir 

vorum náttúrlega bara mjög góðir þegar Bláa Lónið var minna í smiðum og þá var náttúrulega 

frábært að hafa yfirleitt góðan viðbragðstíma þegar við vorum að hérna biðja um eitthvað. Við t.d. 

innleiddum bókunarvélina upphaflega, ég man aldrei hvort það var 2014 eða 15“, í þeirra kerfi og 

það gerðist á átta vikum. Maður myndi aldrei sjá slíkt gerast í svona stórum umhverfi eins og LS 

er. Þannig það eru kostir og gallar.  

H: Mhm. 

V: En fyrst og fremst var þettta rekstaráhætta og auðvitað sáum við að það var orðið hellings af 

takmörkunum orðið í því kerfi, það var ekki að fara vaxa með okkur.  

H: Nei einmitt. Uuuu var gerð aðgerðaráætlun fyrir verkefnið? 

V: Já það var hérna, það var í rauninni.. Sko þetta plan að skipta út hérna Orbis kerfinu og gömlu 

samansaumuðu kerfunum okkar, það var búið að vera skoða þetta í nokkur ár og við vorum meira 

að segja búinn að hitta LS , ég held að það hafi verið sko 2016. Þá komum við út af þeim fundi og 

tókum bara svona afstöðu og ákvörðun um að fara ekki í þetta. Síðan fer DX í gang sem að þú 
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þekkir, og þá svona er þetta partur af svona stragedískum ákvörðunum tengt DX að skoða 

framtíðarkerfi. Við fórum algjörlega í að skoða hvaða möguleika við værum með úti og við vissum 

strax af LS en við vildum kannað eitthvað annað. Við vorum algjörlega að skoða sko, ættum við 

að vera með nokkur kerfi þar sem hvert og eitt kerfi væri sérhæft fyrir sinn hluta, eins og bara sér 

hótelkerfi, sér retail kerfi, sér svona bókunarkerfi etc, og vera svo bara með millilög þar á milli, 

sem þjónustulög sem apinn, eða aparnir sem eru tengdir þarna á milli. 

H: Já 

V: Þannig við vorum líka að skoða svona sértæka lausnir. En á endanum var einhvern veginn LS 

það sem að seldi okkur heildarsvítuhugmyndina og að hún væri í rauninni hvergi annarsstaðar 

kominn í notkun. Við vorum alveg með á bakvið eyra að við myndum kannski þurfa að sleppa 

hótelkerfinu, vera frekar með eitthvað annað hótelkerfi. Þannig að jú, og síðan var auðvitað bara, 

þegar þessi ákvörðun liggur fyrir, bara hvernig ætlum við að innleiða þetta, hverjir eru partnerarnir, 

velja sér partner. Við höfðum grunninn, grunnurinn sem var að því að fara í LS  eða nýtt 

viðskiptakerfi var að við þurftum að uppfæra fjárhagskerfið fyrst, sem var gamla NAV í 2009. Við 

byrjuðum á því að innleiða, eða  uppfæra semsagt sem var nánst ný innleiðing á nýju fjárhagskerfi, 

semsagt upp í BC, sem er náttúrlega bara veflausnin, browser lausnin fyrir gamla NAV. Auðvitað 

er LS bara að byggja pjúra á það kerfi. Þannig við vissum alveg bæði fjárhags kerfisins vegna 

þurftum við að fá uppfærslu, við vissum það líka að við þurfum að vera tilbúinn að taka við nýju 

kerfi, hvort sem það yrði LS eða eitthvað annað, með nýjum brúm eða hvernig sem það þá yrði. 

Sá partur var eiginlega samhliða DX vinnunni. Þannig að þessi aðgerðaráætlun, hún tók alveg, það 

var mjög langt tímabil og við tókum þetta alveg skref fyrir skref. Í því samhengi vorum við rutinette 

samstarfi í að innleiða BC en svo fannst okkur það ekki ganga nógu vel, þannig við fórum einmitt 

yfir til Tegra þegar það kom að því að velja partner. En auðvitað er LS líka, eins og þú þekkir, 

parterinn með okkur í þessari innleiðingu, meira heldur en þeir kannski gera með fyrirtækjum af 

því við erum að taka heildar concept sem er nýtt og þeir þykjast auðvitað vilja læra af því líka. 

H: Já.  

V: Vita hvernig þetta gengur og allt það. Þannig að jú, það var alveg algjörlega aðgerðarplan. En 

það auðvitað hefur tekið tíma, tímalengdin og fleira hefur tekið svona aðeins breytingum. Og í 
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hvaða röð hún nokkurnveginn hélst, en við ætluðum t.d. að vera búinn að innleiða hótelkerfið fyrr 

heldur en það síðan gerðist.  

H: Já, jájá. En voruð þið með viðskiptaáætlun?  

V: Við vorum með kostnaðaráætlun sem að hérna, var auðvitað bara lagt upp með út frá tímavinnu 

og tilboðum sem við fengum, bæði þá frá LS og Tegra á endanum þegar við, ég held reyndar að 

við höfum fengið frá rutinette  líka bara til þess að hafa svona samanburðinn þó við værum svona 

nokkuð kannski velja okkur partnerinn.  

H: Mhm.  

V: Og þannig að upp á það að gera, kostnaðaráætlunina eða við tölum um innleiðinguna sem slíka, 

að þá já, var gerð kostnaðaráætlun, ekki kannski, jú við vissum alveg og töldum það að partur að 

velja kerfi, hvar við værum að fá nýjar lausnir til þess að geta þá kannski þróað áfram inn í 

viðskipta, bara, umhverfið hjá okkur. En auðvitað vitum við líka það að hérna, að það stendur enn 

til bóta, við erum ekki kominn alla leið þangað.  

H: Já, jájá, já einmitt. Uuuuu já, þú ert eiginlega búinn að svara afhverju LS varð fyrir valinu.  

V: Mhmm.  

H: Notuðu þið við ráðgjafa við val á kerfi?  

V: Uuuuu, við já svona, ekki beinlínis réðum ráðgjafa en á þessum tíma sem að auðvitað bæði DX 

var með þenna út í Ítalíu, þá var búið að koma með einhverjar ábendingar um hugsanleg lausnir, 

kerfi, eitthvað frá þeim en það sem við eiginlega gerðum mest í var að við vorum þarna með 

Gartner aðgang, kerfið hérna, eða Gartner ráðgjafa og veðlausnakerfi sem eru með fullt af í 

raunninni þjónustu, að við vorum stöðugt í samtali við þá um svona lausnir og hvað væri í boði 

þarna úti. Að reyna yfirfara, að okkur yfirsæist ekki einhverjar lausnir sem væru kannski nýjar eða 

annars staðar. Þannig að já við svona reyndum eftir bestu getu að vera ekki bara í okkar íslensku 

búbblu heldur reyna sjá út fyrir hérna, þú veist hvað væri annars staðar og svona það má segja að 

Gartner hafi verið svona sú leið að semsagt kanna allt í gegnum þá, það hafi kannski verið mest 

formlega ráðgjöfin sem við tókum. Reyndum þar að spyrja bara endalaust fyrir um og kanna svona 

hjá öðrum sem voru þá ýmist búinn að vera með einhver kerfi sem okkur var bent á í notkun eða 

bara að vera nálgast aðila sem voru í sambærilegum rekstri annars staðar og spyrja hvað þeir væru 
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að nota. Það eiginlega kom okkur á óvart í þessu hvað svona heildar svona eitthvað, resort lausn 

sem að ætla svo mörg fyrirtæki í heiminum myndu vilja og geta notað, hún var bara ekki til staðar 

neinstaðar, þetta var allt eitthvað samsaumuð kerfi.  

V: mhm.  

H: Það var sem kom okkur merkilega óvart, þess vegna vorum við svo lengi að skoða líka, ættum 

við að vera velja ákveðin specific kerfi í svona ákveðnum hérna lausnum fyrir okkur og sauma þau 

saman. Eða fara þessa leið, því þetta var eiginlega eina sem bauðst sem heildarlausn. Það voru sko 

allar þessar stóru hótelkeðjur sem voru með Opera og ég veit ekki hvað önnur stór hótelkerfi, þau 

voru síðan ekkert endilega með tengingar við eitthvað annað. Við komumst að því þá eiginlega, 

að þeirra concept er ekkert oft svona mikið resort concept, þó að þeir stilli því þannig upp, þá er 

oft sko, það er eitthvað eitt fyrirtæki að reka mötuneyti, eða hérna veitingastaðina og eitthvað 

annað fyrirtæki að reka aðra þjónustu. Þannig að það einhvernveginn þurfti ekki að samtvinna eins 

og við vorum alltaf að hugsa skrifa á armböndin, skrifa á herbergin, allt þetta.  

H: Mhm.  

V: Þeir bara sáu ekki neitt þörf fyrir það. Gestirnir fóru þá bara, og þetta var með einhverjum 

öðrum hætti útfært sko. Þannig að það var ýmislegt sem kom í ljós sko á leiðinni, sem kom okkur 

á óvart.  

H: Uuuu já ég vissi þetta ekki, eða svona væri bara eitt heildstætt..  

V: Já og við vorum actually bara það hlýtur að vera einhver að vera með lausnina, það hlýtur  að 

vera vera. Við vorum sko alveg kominn, þú veist búinn að fá einhverjar ábendingar frá hérna Japan 

og svo merkilegt sem það er þá var einmitt aðili frá Ástralíu að setja sig í samband við okkur um 

daginn, þannig hann er að leita að heildarlausn fyrir svona resort. Þá var hann að reyna átta sig á 

því hvernig virkar þetta LS og hvernig notið þið þetta og hvernig gengur þetta auðvitað og allt 

þetta. Sama og við vorum eiginlega að gera á sínum tíma. Þannig að auðvitað vitum við að LS sko, 

það er þeim mikið í mun að við hérna sko segjum, tölum jákvætt um innleiðinguna og kerfið. 

Þannig auðvitað eigum við líka að reyna nýta okkur það að pressa á þá að gera betur sko, að því 

að við erum í rauninni eini talsmaðurinn fyrir þessa nýju lausn.  

H: Mhm einmitt.  
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V: Það er fullt af tækifærum að selja þetta þarna úti sko.  

H: Já auðvitað á þetta að vera flott kerfi, já. Hvernig var innleiðingarteymið valið?  

V: Já sko. Innleiðingarteymið var nú eiginlega, fyrst og fremst var það, við erum semsagt með 

stýrihóp sem að ég sit í, S og G verkefnastjóri, ásamt aðilum úr semsagt teyminu hjá LS, U meðal 

annars og hérna uuuu, hverjir fleiri.... J. Síðan er það Tegra teymið og þar var fyrst og fremst D 

sem situr þessa fundi. Við höfum semsagt þá verið að taka í gegnum allt þetta ferli, það hafa 

yfirleitt verið vikulegir fundir og þá er bara verið að fara yfiir stöðu á málum sem eru svona high 

level, acute mál og kannski svona líka að ná svona smá yfirsýninni. Þannig að það er svona 

stýrinefndin eða stýrihópurinn og síðan var innanhús hér, auðvitað gerðu þau það kannski 

sambærilegt sínum megin. U t.d. hafði verið í innleiðingunni hjá LS þarna hjá þeim 

skipafélögunum sem að eru að nota kerfið, þarna skemmtiferðaskipunum út í Letlandi eða þar.. 

Eystrasaltinu.  

H: Já já.  

V: Og við völdum sem sagt aðila, við höfðum samband við stjórnendur og báðum um tengilið inn 

í einingarnar í Bláa Lóninu, sem bæði höfðu þekkingu á rekstri þeirrar einingu og líka væru svolítið 

tæknilæsir eða kerfislæs.  

H: Mhmm 

V: Og þannig fengum við bara ábendingar og í einhverjum tilvikum þá fórum við, sem sagt, 

sendum ábendinguna tilbaka, vorum ekki ánægð sko og hérna, af því að við vildum bæði fá 

reynslu, aðila með reynslu úr umhverfinu svo að þetta væri bara ekki nýr aðili sem væri rosa góður 

í tækni en þekkti ekkert umhverfið okkar sko.  

H: Já já.  

V: Þannig svona, við reyndum að velja vel, bæði fólk með reynslu í okkar umhverfi og, hérna, 

svona nokkuð tæknilæst.  

H: Ókei, öm, var teymið hvatt áfram á einhvern máta?  

V: Öööum, ekki með neinum umbunum eða neinu slíku en það var í rauninni bara alltaf kannski 

þessi, hérna, með því að upplýsa eins mikið kannski og við gátum verið að gera. Auðvitað, þú 

veist, veit maður hérna aldrei nóg en það var svona kannski að, já, þannig hvatning sko og klapp á 
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bakið þegar að, þú veist, hægt var og tækifæri var til að þá held ég að það hafi svona verið nýtt. 

En auðvitað var þetta búið að vera alveg drullu strembið sko. Mjög strembið og maður veit að 

þetta hefur tekið á fólk. 

H: Já, öm, fékk teymið að taka lykilákvarðanir? Eða hafa áhrif á einhverjar ákvarðanir?  

V: Ö, já ég myndi halda að það væri búið að hlusta eftir öllum svona ábendingum sem hafa komið 

frá þessum aðilum í rekstrinum, ég tek sem dæmi Y í finance en Y hefur coverað finance hlutann, 

að, þú veist, auðvitað hefur Y kannski þurft að setjast niður með mér og X svona til þess að skilja 

betur hvað við erum að biðja um og af hverju og svona. 

H: Já 

V: En hérna, svo hefur Y kannski komið tilbaka með „er hægt að vinna með þessa lausn?„  

H: Mhmm 

V: Þannig þetta hefur verið svolítið svona bounce fram og tilbaka.  

H: Mhmm.  

V: Undir rekstrinum, þú veist, að sama máta að biðja um eitthvað og svo hefur verið bara að reyna 

að finna út úr hvað getur kerfið gert og  komið tilbaka og sagt getum við notað þetta svona?  

H: Já.  

V: Þannig auðvitað hefur þetta verið eitthvað svona, einhver bestun á bæði hvað kerfið hefur upp 

á að bjóða og hvað fólk er vant í rekstrinum. En svo má ekki gleyma því að við erum öll rosalega 

vön að vinna með einhverjum hætti að við höfum líka reynt að setja inn það að, sko, þau skilaboð 

að við erum ekki að breyta kerfinu ef að það er ekki nauðsyn á því því að við viljum hafa kerfið 

sem mest staðlað. Við erum samt alveg búin að gera alveg helling að breytingum sem eru svona 

okkar sérþarfir eða svona, að því að við höfum ekki séð að við getum leyst það með öðrum hætti 

sko.  

H: Mhmm.  

V: En það er svona ákveðin atriði sem að við höfum alltaf reynt að hafa sem leiðarljós í 

stýrinefndinni að ekki breyta nema það sé búið að sannfæra okkur um að það verði að gera það. 

H: Já.  
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V: Að því viljum reyna að geta uppfært og fleira án þess að það fari að brotna einhver hérna, 

sérbreytingar útum allt fyrirtæki.  

H: Mhmm.  

V: Það er svona ég held að það hafi samt verið, alltaf verið ágætis samtal alltaf á milli sko.  

H: Já. Öm, var valinn verkefnastjóri fyrir innleiðinguna?  

V: Mhmm, X.  

H: Hvernig völduð þið?  

V: Við völdum aðila í IT því að verkefnið var svolítið leitt af IT og X er vön verkefnastjórnun 

þaðan sem hún kom til okkar þannig að hérna, já. Einfaldað þannig.  

H: Öm, hvernig var, svona, hagsmunum varðað milli sviða? Hérna... fékk þitt svið að koma sínum 

áherslum fram varðandi viðskiptakerfið?  

V: Já, eins og ég segi, ég held að okkar svið auðvitað, vinnur, vann og vinnur þetta mjög þétt með 

IT. 

H: Mhmm.  

V: Útaf því að allt sem að allir í framendanum gera, allir sem koma nálægt kerfinu í kössum og 

annað staðar í bókunum og fleiru það endar síðan alltaf í bakendanum hjá okkur. Þannig að við 

auðvitað höfum haft, og þurft að fá að vita nákvæmlega sko hvernig þetta flæðir inn í bakendann 

þannig að við auðvitað, ég held að enginn hefur haft sko 100% starfskraft í þessu að öðru en IT 

sviði eins og finance sviðið hefur haft. Y er náttúrúlega búin að vera100% starfskraftur í þessu 

alveg, ég myndi nánast segja, síðast liðið ár og en auðvitað var búin að vera hjá okkur í tvö ár áður, 

þannig Y þekkti orðið ferlana en þurfti samt oft á tíðum oft að spyrja líka sko.  

H: Já.  

V: Ferla sem að Y þekkti þá ekki nægilega vel innan finance. Þannig að já, ég held að við höfum 

alveg fengið.. en að sama skapi þá kem ég líka úr stýrinefndinni og hef skilning á því að við viljum 

ekki endilega breyta öllu ef að það er ekki endilega nauðsynlegt og að við hlustum á það hvað 

hefur verið komið með ábendingar um, hvort það sé hægt að gera öðruvísi, með því kerfi sem hefur 

verið uppbyggt.  
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H: Ókei.  

V: En það hefur ekki alltaf samt verið samþykkt af okkar hálfu og við höfum samt verið beðin um 

breytingar líka, þannig það er svona, já, ég myndi segja já.  

H: Já. Uu, hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

V: Öm, það er fyrst og fremst hérna mannskapur, tími og fjármunir. 

H: Já. Öm, hvernig fannst þér samvinnan vera á milli sviða?  

V: Ö, ég held að sko út frá, ef ég segi út frá finance að þá held ég að hún hafi verið ljómandi góð. 

Skilurðu, eins og ég segi að þá hefur þetta tekið alveg rosaleg á. Náttúrúlega út frá stýrinefndinni 

þá hef ég heyrt svona af meiri svona, núning, og hérna, öö, sem að sko maður hefur alveg fullan 

skilning á og kannski, ef maður á að segja, ráðleggja einhverjum sem er að starta svona verkefni...  

H: Mhmm.  

V: ...að þó að við höfum sagt að þetta mun taka á og þetta mun taka tíma frá fólki og þetta mun 

kosta pening og örugglega meira en við höfum áætlað og við svona vorum að reyna að sýna svartari 

mynd heldur en að hún kannski var lögð svona basically fyrir. Vorum kannski að segja „Heyrðu 

þetta verður alveg erfitt og þetta er ekkert hægt að þú veist...“. Ég sjálf reyndi að pressa Z að gera 

hlutina hraðar og fyrr en svo sá maður bara í hendi sér að myndi ekkert bara vera hægt þegar að 

maður fór að fylgjast nánara með ferlinu. Og það er þetta sem ég bara, skilningur rekstraraðila sem 

bara, kannski svolítið langt frá kerfinu nema sem bara pure-a notandi að það að koma því og selja, 

ekki bara hugmyndina því að hugmyndin er actually bara seld en að selja og láta fólk átta sig á því 

hversu tímafrekt, snúið og hvað getur skapast svona átök inni, útaf svona innleiðingu. En kannski 

að koma því svona meira á framfæri en það er líka kannski svona fín lína því þá kannski hefði 

verkefnið verið drepið í byrjun.  

H: Já. 

V: Því að þá hefði bara enginn verið tilbúinn að fara inn í það.  

H: Mhmm.  

V: Þannig að, þetta er þessi, koma þessum hérna, hvað á maður að segja, þessum skilningi án þess 

að ætlast til þess að allur reksturinn verði allt í einu bara IT hópur og hafi skilning á einu og öllu 
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tengt þessu sko. En það eru þessi samskipti sem eru á milli, held að þau hafi gengið ágætlega en 

það er alltaf hægt að gera betur.  

H: Einmitt. Ókei, ö, fannst þér ábyrgðinni vera dreift vel á sviðin?  

V: Mmm, ábyrgðin náttúrulega, sko, ábyrgðin á verkefninu er hjá IT og það hefur náttúrulega IT 

tekið allan tímann en ég held að það hefði mátt svona vera betri, hvað má ég segja, móttakarar 

svona rekstrarmegin sem að svona hefðu tekið aðeins meira til sín sko inn á milli, hvað á ég að 

segja, þeirra ábyrgð á að, líka kannski bara, að þjálfa mannskap inn í kerfi. Auðvitað voru þau búin 

að allocat-a sínu fólki en auðvitað sko, þarf svo alveg miklu stærri hópur að læra á kerfin, og ég 

held að það er kannski það sem hefur verið snúnast í þessu svona undir lokin, að láta fleiri læra á 

kerfin, og að það gefist tími til þess að kenna fólkinu. Þannig að ég held að það hafi svona, já, upp 

að vissu marki hefði mátt kannski, þetta er auðvitað bara samtal en ég held að það hefði mátt vera 

aðeins svona, þessi end user ábyrgð í því að sjá til þess að þeirra partur einhvern veginn tækist vel. 

En ekki kasta ábyrgðinni bara inn í IT, af því að þau geta bara upp að vissu marki, þjálfað einhvern 

í framlínu sem að þau þekkja sjálf ekkert öll þessi tilvik, atvik og uppákomur og svoleiðis sem er 

að gerast í framlínunni.  

H: Mhmm.  

V: Þannig að ég held að það kannski hefði mátt undirbúa reksturinn aðeins betur þannig að ég bara 

vísa í það sem ég sagði áðan, með að ábyrgðin, að þau hefðu áttað sig á ábyrgðinni og svona 

svolítið bara tekið boltann.  

H: Já.  

V: En þau kannski vissu bara ekki að þau ættu að taka hann, það var kannski ekki nægilega skýrt.  

H: Nei, mhmm. Öm, en já, öö, svona samskiptin, hvernig voru þau? Fyrir utan, samvinnan var, að 

bara  samskiptin almennt milli sviða.  

V: Ég held að þau hafi verið bara að mestu leyti fín.  

H: Mhmm 

V: Og ég held að það hafi alltaf gagnast, að það sé mjög gagnlegt að taka svona vinnustofur þó að 

það sé svona tímafrekt fyrir þá sem að eiga að vera að að sinna öðrum verkefnum, sérstaklega úr 

rekstrinum, en ég held að svona það sko, eflir skilning allra á öðrum atriðum sem að hinir eru að 
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fást við þannig ég held að það hafi verið sko, alltaf til þess að bæta skilning og samskipti milli 

eininga.  

H: Já, mhmm, einmitt. Ö hverjar voru svona þínar væntingar til kerfisins?  

V: Að það myndi náttúrulega taka út eða minnka verulega, verulega rekstraráhættuna. Það myndi 

verða í rauninni, ö, veita okkur meiri tækifæri til þess að verða svona, meira með, hvað á maður 

að segja, sjálfvirkni í kerfunum, ekki marga innslátt í kerfunum og allt þetta. Og þetta verður meira 

svona seamless upplifun, bæði fyrir gestinn en eiginlega ekki síður líka fyrir notendann.  

H: Já.  

V: Hvort sem að það er í rauninni í söludeild, eða í móttöku, eða í rauninni í finance en að þetta 

væri í rauninni að þetta sé ein svíta. Það er held ég það sem að svona, þessi atriði sem maður hafði 

og hefur og vonast til að þetta, á einhverjum tímapunkti sjá betur inn í kerfið og það náttúrulega, 

þessum innleiðingarfasa er ekkert lokið.  

H: Nei. Fannst þér vera einhver væntingastjórnun?  

V: Já, það var alveg einhver væntingastjórnun, en hefði alveg mátt vera meiri, bæði þá í að stýra 

væntingum en líka þetta með að deila ábyrgð eða koma, swappa ábyrgð á einhverjum tímapunkti 

yfir á einingarnar eftir því sem við átti. En væntingastjórnun, það er nánast alveg sama hvað maður 

getur sagt um svona hluti oft við marga aðila, jafnvel ítrekað við sömu aðila að maður hefur oft 

fengið að heyra „Já, en þetta verður allt komið í lag með nýja kerfinu“. Og það voru sko atriði sem 

bara komu ekkert nálægt kerfinu og þá er maður bara, þú veist, „Ohh, það eru allir að tengja að 

allar góðar breytingar munu gerast með nýju kerfi“ og það voru kannski bara ferlamál en ekki 

kerfismál, og það er oft það að slíta á milli hvað er kerfi og hvað er ferill, sem er miklu meiri 

human eða eining sem að einhver stýrir. Þannig að svona hlutir, gera væntingastjórnun svona 

eiginlega og að pússa, þú veist, hvað er það bara sem kerfið getur gert.  

H: Já. 

V: En þetta er bara svo snúið að koma þessu til skila, þannig að, sjálfsagt verður þetta aldrei 100% 

og við erum örugglega langt frá því að verða 100% væntingastjórnun.  

H: Nei, það er það. Öm, var settur mælikvarði á árangur í verkefninu? 
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V: Uu, við vorum fyrst og fremst með tíma, að mæla tímaáætlunina, það var það sem við höfðum 

til viðmiðunar. Og síðan er það náttúrulega kostnaður, þannig að það tvennt hefur verið mælt. Við 

að sjálfu sér, að mínu mati, erum enn þá ekki komin á þann stað að vera farin að gera þær breytingar 

sem að, að því við erum enn þá svona „as is“ með vörur og þjónustu í kerfinu eins og var áður, 

eins og til dæmis sömu pakkar og sambærilegt vöruframboð þannig við tæknilega séð erum ekki 

farin að nýta okkur þessa, af því að við erum kannski ekki bara ennþá með getuna í það eða bara 

ekki getað sett áherslu á það, að nýta kerfið með þeim hætti sem okkur var lofað að myndi breyta 

okkar, sko, hvað á ég að segja, heimsveröld. Heimssýn hérna í Bláa Lóninu. 

H: Já.  

V: Við erum ekki eiginlega komin alveg þangað þannig að sá mælikvarði er enn þá bara opinn 

myndi ég segja, en það munu ábyggilega einhverjir verða fyrir vonbrigðum myndi ég segja, 

sérstaklega þeir sem bjuggust við því að kerfið myndi leysa ferlana. Skilurðu? 

H: Já.  

V: Þannig að þeir eru.. þetta er svona. Nei það er fyrst og fremst tímaáætlun og kostnaðaráætlun 

sem við erum að mæla. Hingað til.  

H: Hafa þær svona nokkurn veginn staðist?  

V: Nei.  

H: Nei, hvorugar?  

V: Hvorugar.  

H: Einmitt. 

V: Og það helst svolítið mikið í hendur, tíminn kostar. 

H: Já.  

V: Það er bara þannig, ef að þetta fer lengra í tíma að þá kostar það meira.  

H: Já.  

V: Það er bara, það fer saman. 
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H: Já það er það. Öm fannst þér vera einhver breyting á menningu innan Bláa Lónsins við 

innleiðinguna?  

V: Það er rosalega erfitt að svara þessu því að á sama tíma er Covid 

H: Já.  

V: Þannig að við einmitt vorum að spyrja okkur í byrjun Covid eigum við að fresta þessu, getum 

við verið í þessari innleiðingu meðan við erum með lokað og hérna, við tókum ákvörun að halda 

áfram og það voru bæði kostir og gallar en svona, í bara, það er bara ekki hægt að slíta þessar tvær 

breytur í sundur, Covid og innleiðinguna því þetta gerist á nákvæmlega sama tíma.  

H: Já það er það sko.  

V: Já 

H: Þetta er einmitt svona erfitt að greina þetta allavega  

V: Já.  

H: Ö, en svona að þínu mati hverjar voru helstu áskoranir í innleiðingunni?  

V: Helstu áskoranir er... samstarf við, hérna, partner og LS. Tegra er partner og LS er í rauninni 

að selja okkur kerfið og það svona áskoranir í samstarfi því það er svona líka í svona stóru batteríi 

eins og LS að þá er svona pólitík innan sviða hjá þeimog við kannski verðum svolítið fyrir barðinu 

á því að DEV teymið þeirra versus consulting teymið þeirra er ekki á sama máli um hvernig á að 

leysa hlutina. Og þá erum við kannski svolítið bara „Heyrðu, við þurfum bara lausn, en þú veist, 

þið þurfið bara að koma með þetta“. Og við erum enn þá með nokkur svona mál opin og það er 

svona skilningur líka á þörfum okkar en hann (skilningurinn) var ekkert rosalega sterkur LS 

meginn.  

H: Já ókei. Öm, en fannst þér eitthvað ganga vel?  

V: Mm, já í sjálfu sér er fullt af hlutum sem hafa gengið vel, mér fannst til dæmis verkefnastjórnun, 

mér finnst hefur verið, allt hvernig hefur verið haldið utan um verkefnið. Mér finnst það hafa 

gengið gríðarlega vel, mér finnst upplýsingaflæðið hafa farið batnandi eftir því sem að það færist 

nær rekstrinum, að það náttúrulega fórum við og IT að átta okkur betur á þessum núningi sem var 

að skapast.  
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H: Mhmm 

V: Þannig það var svolítið farið í að bæta úr þessu upplýsingaflæði og reyna að pússa í betri 

samskipti og skilning, öm, ég held að við myndum aldrei vilja að fara tilbaka  

H: Nei.  

V: En þú veist, þetta hefur tekið meiri tíma og jú hefur verið meiri peningar en samt hefur margt 

gengið vel.  

H: Mhmm.  

V: Og hérna, og við sjáum fram á fullt af tækifærum og við erum alveg farin að sjá það þó að það 

sé ekki alveg komið í virkni.  

H: Mhmm.  

V: Þannig ég myndi ekki vilja sko að ekki hafa gert þetta. Ég myndi alls ekki vilja vera á þeim stað 

sem við vorum þegar við vorum að reyna að velja kerfi. Það var meira svona, sko, þó það sé fullt 

af verkefnum framundan í þessu verkefni að þá sjáum við lausnirnar. Við bara sáum engar lausnir, 

við bara sáum ekkert hvernig við ætluðum að klóra okkur út úr málunum.  

H: Mhmm.  

V: Þannig bara, ganga vel jú, þú veist, en það er með hvaða hætti, þetta er bara svona tilfinning 

líka.  

H: Já já, öö hefur þessi innleiðing haft einhver áhrif á skipulagsheildina hjá Bláa Lóninu?  

V: Mmm, ég veit ekki alveg hvort að það er hægt að tengja það beint við innleiðinguna en samt 

upp að vissu marki að þá til dæmis kemur IT upp í framkvæmdarstjórn og það er í rauninni kannski, 

jú ekkert óeðlilegt þótt fyrr hefði verið en það var kannski meira augljóst hvað það væri gott að 

hafa IT aðilann bara beint inn í framkvæmdarstjórn þegar í rauninni svona stórt verkefni var í, var 

bara í gangi. Þannig ég held að því leyti hafi þetta haft áhrif á skipulagsheildina.  

H: Mhmm.  

V: Auðvitað held ég að það muni koma allsstaðar fram, eins og það er byrjað að koma allsstaðar 

fram held ég í okkar operation, þörfin fyrir svona, þessu, hvað á ég að segja, hérna, bara, ekki bara 

þessa þjónustu og svona rekstrarþekking heldur líka að það séu, hérna, svona aðilar staðsettir í 
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hverri einingu sem séu með góðan og stafrænan, svona IT þekking af því að við erum bara alltaf 

að fara að nota tækni, bara kerfin meira, skýrslur meira, tækni meira þannig ég held að það muni 

alveg halda áfram að hafa áhrif á skipulagsheildina því að þeir sem eru með þessa þekking, þeir 

munu alltaf hafa forskot.  

H: Já.  

V: Þannig ég held að það hjálp ekki ef að þú ýtir þessu frá þér, hvorki sem stjórnandi, svona 

millistjórnandi eða svona lykilmaður í hverri einingu, það mun aldrei einhvernveginn hjálpa. En 

við megum aldrei heldur gera þá kröfu að allir séu orðnir einhverjir tæknimenn.  

H: Nei nei.  

V: Þannig þetta er orðin svona fín lína í þessu, en þetta mun alveg örugglega svona áframhaldandi 

vera stór þáttur til dæmis í því sem við erum að gera varðandi til dæmis ráðningar inn og bara 

svona áframhaldandi þjálfun.  

H: Ókei.  

V: Já.  

H: Er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu sem þú hefur nú 

ef að þú værir að fara í annað innleiðingarverkefni? 

V: Ö, já. Ég náttúrulega er ekki týpan sem kannski tek auðveldlega svona sölu sko og þeir voru 

náttúrulega rosalega mikið að selja sig, LS menn. Og þeir seldu okkur í rauninni lausnir sem að 

voru ekki tilbúnar.  

H: Mm 

V: Og að leita til aðila sem að eru að nota kerfið, og nota kerfið og fá bara raunverulega hvernig 

þetta virkar og hvernig þetta gengur bara upp á yfirborðið. Ég myndi mæla með því við alla sem 

eru að spá í þetta. En svona eins og í okkar tilviki þá var enginn annar bara búinn að nota þessa 

svítu sem að þeir voru að selja okkur og okkur fannst þetta vera rétta lausnin eftir að hafa skoða 

helling að þeir voru auðvitað að ofselja sig, og hérna, ég myndi segja að það á að gefa meira leyfi 

á gagnrýni og upp að vissu marki má segja að IT fólk á Íslandi er ekki fjölmennur hópur og þau 

þekkjast mikið innbyrðis og hafa jafnvel unnið saman í gegnum tíðina einhversstaðar annarsstaðar 

og svona, þannig þetta er svona þröngur hópur og það kemur stundum í veg fyrir að það megi 
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gagnrýna það sem er að koma frá einhverjum aðila sem þú kannski, svona, þú sem, þeir svolítið 

svona samþykkja þessar ofurseldu hugmyndir.  

H: Mm 

V: En þeir kannski vita betur kannski innst inni, þessir aðilar sín á milli og hafa svona einhvern 

skilning á því. En við svona oftar en ekki, móttakararnir, leikmennirnir, jú bara með mjög 

mismunandi mikla þekkingu á kerfum og ég er alveg bara með frekar mikla þekkingu á kerfum 

sem notandi að sko, við áttum okkur bara ekki alltaf á því hverjar þessar takmarkanir eru. Þeir vita 

það og tala svona kannski út frá því, það er alveg kúnst að lesa í samtalið og í sölumennskuna sem 

er að koma en það er líka bara milli þeirra innan eininganna, innan LS sem er stórt fyrirtæki með 

margar mismunandi einingar að þú talar við þennan aðila og hann bara selur allt eins og allt sé í 

himnalagi og skilur ekkert af hverju við viljum bara ekki koma í sjónvarpið og tala um hvað LS er 

geggjað á meðan einhver sem er bara í annarri einingu hefur fullan skilning á því að við erum 

eiginlega bara að garga að því að hlutirnir eru ekki að virka eins og var búið að segja okkur sko.  

H: Já.  

V: Þannig að fólk bara skilji þetta betur og geri ráð fyrir þessu svolítið. Þannig að, eins og ég segi, 

þá kannski færi bara enginn í innleiðingu ever. 

H: Mei. 

V: Þetta er rosalegt verkefni alltaf, sérstaklega þegar það er verið að taka svona mikið í einu.  

H: Já.  

V: Þannig að, ég held að það sé svona lokaorð kannski, ef þú ert ekki með fleiri...  

H: Já, það er bara, þetta var seinasta.  

V: Er það ekki bara, glæsilegt. 

H: Jú, bara mjög flott.  

8.8 Viðmælandi 8 

V: Þú verður að afsaka það en myndavélin mín virkar ekki.  

H: Já það er allt í góðu, ég þarf bara að heyra í þér.  

(Hlátur frá báðum)  
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V: Já.  

H: Hérna, en svona í grunninn. Veistu hvað var til þess að Bláa Lónið vildi innleiða nýtt 

viðskiptakerfi?  

V: Uu, sko, já, þeim langaði náttúrulega eins og þú veist, að það er náttúrulega búið að vera... Bláa 

Lónið var að vinna með þrjú kerfi og þeim langaði að hafa betri yfirsýn yfir, þú veist, náttúrulega 

fyrst og fremst langaði þeim bara að fara betur inn í framtíðina, þú veist, með okkar Business 

módeli að því að okkar kerfi býður upp á allskonar framtíðarmöguleika sem að kannski, þið eruð 

kannski ekkert endilega að sjá kannski núna því það eru búnir að vera allskonar hnökrar á kerfinu 

og svoleiðis, en svona meginástæðan á því að þið vilduð fara í okkar kerfi var að þið vilduð fara í 

eitt kerfi og, og þú veist, upphaflega var tekið ákvörðun að bíða með Hotels og sjá til. Síðan kom 

það inn, eitthvað svona, ári seinna og skrifuðu undir Hotels.  

H: Mhmm   

V: Og ástæðan fyrir því að, eða svona meginástæðan var að geta haldið utan um meira um, um 

bara allar birgðir og fjárstreymi og geta tekið út meira, þú veist, geta gert, ítrað... betri áætlanir og 

þess háttar. Til að mynda, eins og þú veist, með Duty Free kerfið, lausnina okkar sem að þið eruð 

með upp í fríhöfn að þá er hægt að gera ákveðnar svona markaðssetningar út frá því, þú veist, það 

er kannski ameríkuflug að koma, geta séð, þú veist á hvaða tíma Ameríkanar eru mest að koma, 

geta séð hverjir, hvaða eða frá hvaða landi fólk er mest að kaupa í upp í flugstöð og þar leiðandi 

er hægt að gera, já, það eru Ameríkanar sem kaupa mest á þessum ársfjórðungi og þá getum við 

gert meira markaðsátak þá og náð meira til þeirra. Þannig að þú veist, þetta er svona, meginástæðan 

fyrir því og þetta er líka það að þið voruð með þrjú kerfi sem að voru ekki að tala saman, allskonar 

hnökrar þar líka og mikið handsmíðað eftir ykkar þörfum.  

H: Já.  

V: Þannig allar uppfærslur og svoleiðis mikið þyngri og erfiðari 

H: Já, einmitt, ókei. Ö, hérna, var gerð aðgerðaráætlun fyrir verkefnið?  

V: Já. Já já já. Það var gert.  

H: Og hvað svona, fólst í henni? Sem sagt í þessari áætlun, og hvernig hún var svona uppbyggð, 

að einhverju leyti?  
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V: Þegar þú ert að tala um aðgerðaráætlun, hvað ertu þá að vísa í? Ertu að meina tímaáætlun, ertu 

að meina einhversskonar áhættuáætlun eða...? 

H: Nei, í rauninni bara svona.. hvernig ætlaru að innleiða, sem sagt svona hvað skref þarftu að taka 

og..  

V: Já! Já jú jú það var gert í ákveðnum fösum. Sem sagt aðgerðaráætlunin fólgst í sem sagt ákveðna 

tímaáætlun. Þú veist, hvað við ætluðum að byrja á, hvað kæmi svo næst. Og já, náttúrulega svo 

með þessa, út frá þeirri aðgerðaráætlun sem var lagt út frá í byrjun þá náttúrulga stenst hún ekki í 

dag útaf því að það hefur margt breyst og meðal annars eru margar ástæður fyrir því að sú 

aðgerðaráætlun sem að við lögðum og gerðum í byrjun hún, hún var miklu, sem sagt, að því að 

það er oft þannig, kannski svona, ef maður getur sagt mistök og ekki mistök, já ég myndi segja 

mistök, stór mistök í aðgerðaráætlun í byrjun var að þeir sem gerðu aðgerðaráætlunina með 

samvinnu með BL voru sölumenn frá LS, það var ekki ég, verkefnastjórinn, og ekki fólkið sem 

var að vinna með kerfin hjá ykkur. Þannig að þegar við förum svo af stað og vinnum út frá þessari 

aðgerðaráætluninni að þá sjáum við það að aðgerðaráætlunin er alls ekki raunhæf og að þetta er 

miklu stærra og meira verkefni heldur en að aðgerðaráætlunin gerði ráð fyrir í byrjun. Og það hefur 

kostað það að við höfum þurft að gera breytingabeiðnir, allavega sex breytinginabeiðnir og við 

höfum, já, þurft að breyta verkefninu töluvert út af því.  

H: Einmitt.  

V: Þannig að það er svona einn faktor sem má svona, stór faktor sem má læra af þessu verkefni er 

að þegar það er lagt af stað í svona stór verkefni að þá skiptir alveg rosalega miklu máli að allar 

einingar fyrirtækisins komi með inn í, og hafi ákveðna rödd inn í aðgerðaráætlunina.  

H: Já einmitt. Ö, þá svona, þitt svið sem þú starfar á innan LS, hvernig var svona hagsmunum frá 

þínu sviði varðað? Bara út frá þessu þessu svari sem þú varst með, svona fékkst þú og þitt svið að 

koma þínum áherslum áfram varðandi viðskiptakerfið? Hvernig, þú veist, hvað þurfti til?  

V: Já, engin spurning, og svo sannarlega, og ég hef bara verið opin með það og hérna látið vita 

strax þegar ég sé að við erum að fara umfram tíma og, og tímaæltlun er ekki að standast. Þá hef ég 

flaggað því um leið og við til dæmis erum með þetta, kallast á ensku, steering committy meeting, 

þar sem að helstu hagsmunaaðilar verkefnisins koma að og eru á þeim fundi og það eru 

framkvæmdarstjórar bæði innan LS og BL, þannig ég hef verið mjög actív, bæði ég og X um leið 
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og eitthvað er ekki að standast, eða eitthvað er ábótavant sem er mjög mikilvægt í svona stóru 

verkefni að helstu hagsmunaaðilar koma að. En það sem hefur kannski vantað frá 

viðskiptavininum í þessu verkefni er að þarna er bara rödd fjármálastjórans og IT. Það vantar 

kannski svolítið meira sölumegin inn á þessa fundi. En það er bara ákvörðun sem var tekin af 

viðskiptavininum að hafa þetta svona. Ég lét vita strax í byrjun að ég vildi fá hagsmunaaðila allra 

eininga frá ykkur þannig að sko allar raddir fengu að heyrast en þau vildu ekki gera það og bara 

taka þann bolta fyrir þau.  

H: Já. Ókei. Svona að þínu mati, hverjar voru helstu auðlindir sem voru nýttar í innleiðinguna?  

V: Ii, það náttúrulega, sko, þið náttúrulega, við lögðum ríka áherslu á að allir þeir sem komu að 

verkefninu voru reyndir, uu, notenda, þú veist, höfðu mikla og víðtæka þekkingu á kerfinu. Bæði, 

þú veist, fjárhagsmegin og viðskiptalega og hérna, og við lögðum líka og höfum lagt í gegnum 

verkefnið ríka áherslu á að nota sem mest standar lausnina okkar. Og að sjálfsögðu hafið þið líka 

haft mikil áhrif á það að, það sem kemur inn í standard af því að, af því að við erum að uppfæra 

kerfið okkar og það kemur alltaf ný version af kerfinu okkar mánaðarlega. Þannig þið hafið haft 

og hafið mikla rödd yfir það hvaða breytingar eru settar inn í standard versionið okkar og þetta er 

alveg gríðarlega mikilvægt fyrir ykkur sem viðskiptavin og upp á allar uppfærslur að þið vinnið 

sem mest með okkar standard lausn bara upp á uppfærslur í framtíðinni. Að því að um leið og þið 

farið að handsmíða kerfið eftir ykkar þörfum að þá er alltaf meiri hætta á því að þið lendið út í 

horn með uppfærslur og það er kannski svolítið svona það sem þið lentuð í og voruð komin með 

hin kerfin.  

H: Mhmm.  

V: Þannig að, það er kannski, það sem við höfum lagt ríka áherslu á að og að oft í verkefninu að 

þú veist, notendur tali mjög „Svona var, geri ég þetta í gamla og svona vil ég gera þetta í nýja“ en 

það er alltaf ákveðin ástæða fyrir því að þið eruð að breyta um kerfi að það, gamla kerfið var ekki 

nóg of gott og það þarf að fá fólk til þess að svolítið hugsa upp á nýtt. Það er ekkert bara hjá ykkur, 

það channelast bara hjá öllum notendum að læra að bara hugsa og nota kerfið upp á nýtt.  

H: Einmitt.  
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V: Þannig að, já, það er kannski þetta að þessar auðlindir sem að við höfum nýtt okkur í gegnum 

verkefnið er að, einmitt að nota þá þekkingu sem að við höfum haft og nýtt bæði innan 

þróunarteymisins og ráðgjafateymisins.  

H: Já  

V: Það, að hérna, finna lausnir sem að henta ykkar viðskiptamódeli.  

H: Já, hérna, hvernig var samvinnan milli þú veist, hérna bara..  

V: Sko, samvinnan hefur verið, bara heilt yfir, bara mjög góð. Þeir sem að, ö, hérna mér finnst 

Bláa Lónið vera ofboðslega þolinmóður viðskiptavinur, hann hefur, hérna, já, einhvern veginn haft 

ótrúlega þolinmæði fyrir því að hlutirnir hafi ekki kannski gengið eins hratt og við lögðum áherslur 

á í upphafi. Og það er líka kannski það að það sem við horfum alltaf á er framtíðarsýnin og hvert 

við ætlum og við ætlum, ætlum þangað að vera að reyna kominn með bara fullkomnasta kerfið í 

heiminum sem samsvarar ykkar viðskiptamódeli og þetta verður líka bara miklu notendavænna og 

betra kerfi fyrir allar einingar fyrirtæksinis en að sjálfsögðu hafa komið upp ágreiningar og svona 

allskonar árekstrar en alltaf bara náð að leysa það mjög vel, bara fagmannlega myndi ég segja. 

Með því að grípa vandamálið strax, rífa plásturinn strax af og ekki bíða með eitthvað en einmitt 

þetta að, þú veist, að þar er einmitt mjög gott við að það hefur bara verið mjög gott og náið samband 

bara með Bláa Lónið og bara okkur, myndi ég segja. Það er allavega mitt mat.  

H: Já, frábært. En eins og samskiptin... voru þau.. 

V: Samskiptin voru bara mjög fagmannleg og góð. Ö, það hafa ekki komið, það hafa alveg komið 

upp pirringur og hnökrar og svoleiðis en þá er einmitt svo mikilvægt að, að geta sagt, talað bara 

fagmannlega saman og sagt, þú veist, öö til dæmis ef að fólk er kannski ekki sátt eða að þú veist, 

grípa inn í og geta sagt, þú veist, til þess að við náum að leysa þennan hnút sem að við erum í að 

þá verðum við bara að tala hreint út. Og ekki vera með pirring og skítkast og leiðindi, það vill oft 

verða þannig að þegar að við erum bæði með partner og svo erum við að þegar það eru þrír aðilar 

á milli að þá er verið að kenna einhvern annan um, svona blaming game og það hefur bara verið 

eitthvað sem að ég hef lagt ríka áherlsu á að, að það skiptir ekki máli hver ber ábyrgðina, þetta er 

eitthvað vandamál sem við stöndum frammi fyrir og við þurfum að leysa þetta saman.  

H: Já.  
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V: En ekki að eyða tíma og orku í það að finna hver er sökudólgurinn heldur að komast að rót 

vandans og leysa hann í samvinnu. Þannig það er eitthvað svona sem ég hef lagt mikla áherslu á, 

en auðvitað hafa alveg komið svona, svona, svona attitude í gegnum verkefnið sem bara eðlilegt í 

svona stóru og umfangsmiklu og mjög flóknu verkefni en ég myndi segja að svona heilt yfir geti 

maður bara ekki kvartað.  

H: Nei 

V: En það er kannski líka það að maður hefur stoppað það í fæðingu og ekki leyft því að blossera.  

H: Nei, einmitt. En eins og hérma, LS Retail er svona oftast með þessa partnera... 

V: Já.  

H: Hver var þá, hérna, aðkoma LS Retail að verkefninu? Í rauninni..  

V: Sko okkar hluti, hérna okkar partnerar eru söluaðilar okkar kerfis. Em, af því að við vorum að 

setja upp Activity og partnerinn okkar hér á landi hefur ekki mikla reynslu af Activity að þá var 

ákveðið að við myndum sjá um þá innleiðingu, bæði Activity og Hospitality og þannig að við sáum 

um það. En aftur á móti sá partnerinn alfarið um allar uppsetningar og upgrade og þess háttar. Ö, 

síðan bara hefur komið í ljós að partnerinn hefur þurft alltaf meira og meira frá okkur, og, þannig 

að margt sem að, þú veist, sem að eins og til dæmis varðandi fjárhagsmegin og reikningagerð og 

þess háttar, að sem er svona flóknari umvöfun að það er eitthvað sem að við höfum þurft að taka 

okkar megin af því að, af því að það er meiri krafa á að við leysum í standard lausninni okkar 

þannig að partnerinn sé ekki að of mikið að sérsníða kerfið eftir ykkar þörfum þannig það er mjög 

mikilvægt að við og partnerinn vinnum náið saman um það að búa til kerfi, standard kerfi, standard 

lausn sem að er, sem samsvarar svona meira ykkar þörfum.  

H: Einmitt.  

V: Af því að ef við vinnum ekki náið með partnerinum að þá er alltaf aukin áhætta á að, að þið 

verðið alltaf háðari partnerinum fyrir allar breytingar og það er ekki markmiðið. Við viljum að þið 

séuð óháð partnerinum, óháð okkur og getið gert þær breytingar sem þið þurfið að hverju sinni og 

getið gert uppfærslur sjálf.  

H: Öm. Uuu, hérna, var settur mælikvarði á árangur í verkefninu?  
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V: Já, það var gert út frá, eins og þú veist að þá vinnum við í svona sprettum og það er náttlas... 

hver sprettur var frá því að vera, við byrjum á að vera með tíu daga, ö nei, við byrjum á tveim 

vikum og fórum svo niður í tíu daga og árangurinn bara mældist út frá því bara hvað náðist að 

vinna í hverjum spretti.  

H: Mhmm. Ö, ókei, þá hérna, að þínu mati, hverjar voru helstu áskoranir við innleiðinguna?  

V: Úff... sko þær voru rosalega margar... bara helstu áskoranirnar voru kannski, ömm.. já.. að fá, 

ef ég tala um innan LS að þá var það að fá fólk innan þróunardeildar og consulting að vinna meira 

saman og tala saman, og fá þróunardeildina líka til þess að koma og tala við viðskiptavininn og 

þarfir viðskiptavinarins. Öm. Já. Áskoranir fyrir partnerinn er að vera í betri, er að vera í góðu 

samstarfi, vera betra samstarfi með, sem sagt að láta okkur vita ef að viðskiptavinurinn er ekki 

sáttur eða tala betur saman um það sem er raunverulega í gangi. Og, öm, innan Bláa Lónsins er 

kannski að fá fólk til þess að hugsa upp á nýtt, fara út fyrir boxið og ekki alltaf vera með gamla 

kerfið í baksýnisspeglinum. Þannig að það eru svona helstu áskoranirnar sko.  

H: Öö, ókei, en var eitthvað sem að þér fannst ganga kannski sérstaklega vel, eða?  

V: Mér fannst ganga kannski sérstaklega vel fyrir Hotels hvað fólkið, starfólkið hjá BL var 

samvinnufúst og duglegt að koma með ábendingar og betrumbætur á kerfið og ofboðslega 

þolinmótt. 

H: Ókei 

V: Svona heilt yfir. Öm. Já. 

H: Ókei. Öm, hérna, hverjar voru svona þínar væntingar til kerfisins?  

V: Jiii, mínar væntingar náttúrúlega til kerfisins voru að þið mynduð fá og eru ennþá þær að þið 

munuð fá fullkomið kerfið sem að mun gefa ykkur bestu innsýn inn í, inn í stöðu hvers dags og sjá 

hvernig framtíðarsýn og áæltanir og að þið getið séð allt sem að þið þurfið, hvort sem að þú ert í, 

ert sem sagt sölumaður á söluborðinu að selja aðgang í lónið eða Hotels eða ert nuddari eða ert að 

vinna í front deskinu og sjáir heildaryfirsýn og þurfir ekki að hringja símtöl eða senda emaila á til 

að sjá bókunarstöðuna og verðin og þetta er svona dashboard sem að þú hefur heildaryfirsýn. Alveg 

sama innan hvaða einingar þú starfir í innan fyrirtækisins og hefur allar þær upplýsingar sem að 

þú þarft að hverju sinni til að geta unnið þína vinnu.  
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H: Já, öö, ókei.  

V: Og hvort sem þú ert einmitt fjármálastjóri sem þarft að sjá tölur eða álag á kerfinu eða eitthvað 

svoleiðis bara, þetta sé, já, það er mín framtíðarsýn á kerfinu.  

H: Já, en svona eins og... var notuð einhver svona væntingastjórnun hjá ykkur?  

V: Ekki neitt farið í eitthvað svoleiðis beint, ö, þetta var alltaf, við vorum alltaf að reyna draga, 

það voru alltaf einhverjar væntingar í byrjun verkefninsins að hlutirnir munu ganga hraðar en í 

raun ber vitni, en við notuðum ekki neina sérstaka aðferðafræði eða kortlögðum það neitt þannig. 

En auðvitað varnotuð væntingastjórnun í öllum samskiptum í gegnum allt verkefnið 

H: Mhmm, geggjað. Ö. En svona, að þínu mati hvernig fannst þér teymisvinnan ganga og svona, 

superuserar og svoleiðis? 

V: Sko, uuu, teymi.. ertu þá að meina hvernig hlutirnir ganga í dag eða?  

H: Nei þá bara á milli, lykil, öö svona hvað á ég að segja, svona lykilleikmanna sem að voru í 

þessari innleiðingu bæði hjá ba...  

V: Já bara, bara mjög vel, bara mjög vel og við erum og við viljum að þeir geti náð til okkar hvenær 

sem er og þess vegna erum við með svona opna línu eða opið chat þar sem að userarnir geta náð 

beint til okkar um leið og vandamál koma upp þannig að boðleiðirnar séu ekki of langar. 

H: Mhmm. 

V: Því það er alltaf hætta að ef að boðleiðirnar eru of langar að þá fer userinn að nota sínar eigin 

leiðir til þess að komast í gegnum daginn. Og það er mjög hættulegt og það myndar bara líka 

pirring og leiðindi þannig við leggjum ríka áherslu á að um leið að það kemur upp vandamál að 

userarnir ykkar geta látið okkur vita eins fljótt og hægt er og við leyst það sem fyrst. Af því að 

þetta eru allskonar vandamál, geta verið kerfisleg, geta verið notenda og bara allt þar á milli sko.  

H: En svona, eins og svona hjá þér og sem verkefnastjóri í þessu verkefni frá LS að hérna fannstu 

fyrir stuðning frá þínum stjórnendum í þessu?  

V: Já, alveg gríðarlega. Mjög mikið og bara innan alls fyrirtækisins sko.  

H: Já ókei. En eins og skilning í öllu?  
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V: ööö... já sko skilning að einhverju leyti, svona náttúrulega bara misjafnt, misjafnt innan deilda 

en svona heilt yfir meira, já.  

H: Svona, hvernig myndirðu, svona ef þú þyrftir að lýsa stuðning eða hvernig myndirðu lýsa 

stuðningi frá stjórnenda?  

V: Þegar kannski vandamálin hafa verið mjög stór og við kannski komin út í horn með að eitthvað 

er ekki að virka og kannski viðskiptavinurinn segir bara við ætlum bara að stoppa og jafnvel 

kominn á það stig að ætla bara að hætta við að þá hef ég fengið þann stuðning frá stjórnendum að 

þeir hafa talað við þeirra undirmenn og það sem ég hef kannski verið í basli með og sagt þeim að 

þeir þurfi bara að gera hvað sem er til þess að láta hlutina ganga. Hvort sem það er að vinna nótt 

og dag þannig það er kannski að því leyti að ég hef fengið þann stuðning. Það hefur kannski kostað 

aðeins meiri tíma en á endanum hef ég fengið það sem ég hef óskað eftir, já.  

H: Ókei. Frábært. Öö, þá svona, öm, er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag miðað 

við þá þekkingu sem þú hefur nú ef þú værir að fara inn í annað svipað innleiðingarverkefni?  

V: Já, ég hefði gert áætlunina öðruvísi. Ég hefði gert hana út frá, út frá, hérna, fengið raddir allra 

notenda, helstu notenda innan fyrirtæksins að því það er kannski það sem kom í ljós miðað við þá 

áætlun sem var lögð upp með í upphafi að þar sem að ákveðnir stjórnendur innan fyrirtæksins  hjá 

viðskiptavininum héldu að það væri ásættanlegt, kom svo í ljós að það var ekki ásættanlegt þegar 

að það komu notendur, superuserarnir hjá ykkur, að það myndi aldrei virka sko. Þannig að það er 

eitthvað svona sem að ég hefði, hefði alltaf, myndi vilja geta gert betur og þetta er kannski ákveðin 

dilemma milli söludeildar hjá okkur. Við viljum koma meira inn í áætlunina sem að söludeildin 

leggur upp með, en söludeildin vill svona meira halda okkur frá því að við erum kannski meira 

raunhæf á meðan söludeildin er náttúrulega að reyna að fá söluna.  

H: Já.  

V: Þannig að þetta er eitthvað sem að maður er alltaf, mun alltaf lifa með. Svona eins og ég er 

alltaf að reyna að vinna meira út frá, þú veist, tölulegum gögnum og út frá hvað síðustu verkefni 

hafa verið að segja að þá vilja söludeildin kannski gera þetta aðeins, svona, ö, það er ekki gert 

neinar ráðstafanir fyrir neinum hnökrum. Svona.  

H: Já. Einmitt.  
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V: Þannig að, já.  

H: Ókei.  

V: Það er svo margt sem ég myndi vilja geta gert betur og til dæmis bara það að þú veist, út frá 

áætluninni áttum við að vera löngu orðin live og vera búin að loka verkefninu og ég hef þurft að 

vera að díla við að fá, fólkið mitt sem var í byrjun verkefnisins er ekki lengur hjá verkefninu og ég 

er búin að vera að taka resoursa hér og þar. Þú veist, ég hefði viljað geta haft bara mína resoursa 

bara, þú veist, bara, þú veist, bara steady til þess að klára verkefnið frá A til Z og geta klárað 

verkefnið en því miður þá hefur það ekki geta gengið útaf því það voru önnur verkefni sem að var 

búið að lofa og þau hafa þurft að stökkva inn í það þannig að resoursarnir eru búnir að vera í stað 

þess að vera 100% að búin að vera bara 50:50 í tveim, þrem verkefnum, sem er mjög vont líka.  

H: Já.  

V: Gefur kannski ákveðið álag á alla líka, sem er eitt af því sem ég myndi vilja og mun gera betur 

í næstu verkefnum. En svona er þetta í dag og svona er þetta, þú veist, já.  

H: Já.. maður kannski lærir meira af Captain Hindsight 

V: Já, bara líka ef að maður gerir ekki mistök að þá bara lærir maður ekki neitt og bara fyrir mitt 

skillsett að þá er ég búin að læra alveg rosalega mikið af þessu verkefni og það verður bara rosalega 

gott að lista það upp og fara yfir það þegar tími gefst og það er eitthvað sem ég mun vilja gera, 

sem ég mun gera með öllum, bæði viðskiptavininum, partnerum og okkur.  

H: Mhmm.  

V: Þannig það er bara svo gott fyrir alla.  

H: Já, það er það.  

V: Þannig að, já.  

H: Já, þannig bara, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma í þetta viðtal! 

 

8.9 Viðmælandi 9 

H: Er að byrja að taka upp. Öm, þannig að, ö, hvað var til þess að Bláa Lónið vildi innleiða nýtt 

viðskiptakerfi?  
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V: Sko, án þess að ég sé með tæknilega hlutann að þá í stóru myndinni var alveg ljóst að við vorum 

alveg orðnir mjög miklir eftirbátar í, bara í kerfismálum, hvort sem hvaða kerfi sem það var. Þannig 

við fórum svona aðeins að horfa á það og horfa á það heildstætt og hvernig við gætum slegið 

margar flugur í einu höggi. Það er að segja við sáum viðskiptakerfi og svo önnur kerfi og svo 

framvegis og komin svona eftirbátar í þessu öllu og væri þá einhvern veginn hægt að, einmitt, eins 

og ég segi slá eina flugu, eða margar flugur í einu höggi með því að svona, svona , já, koma okkur 

í raun og veru á þann stað sem við vildum vera, því við erum búin að sjá það að kerfi eru að þróast 

mjög hratt síðustu misseri og bara ár og við kannski sérstaklega, hjá mér, við svo meira með svona 

front endann. Það er að segja svona viðmótið við gestinn. Við vorum auðvitað sko að ég tala bara 

út frá því, að við bara vorum bara búin að sjá mörg tækifæri sem að við vorum ekki að nýta því 

það sem við höfðum ekki kerfislega innviði til þess að geta til dæmis bara þjónustað 

viðskiptavininn persónulega. Það er að segja halda utan um persónulegar upplýsingar um hann, 

geta boðið honum einhver sértilboð eftir hans áhugasviði, fylgt eftir einhverjum sem að, hérna, var 

kannski búinn að ítrekað eiga í viðskiptum við okkur og svo framvegis og framvegis. Það var í 

rauninni bara það sem okkur varðar, þessi þörf að gera þjónustað gestina meira í línu við það sem 

önnur kerfi og nýrri kerfi og nýrri uppfærslur hafa verið að bjóða upp á.  

H: Já, einmitt. U, svona, veistu hvort að það var gerð aðgerðaáætlun fyrir verkefnið?  

V: Sko, ja, ég veit að það var gerð einhver áætlun, ég bara þekki það ekki alveg nóg of vel. En það 

var allavega já, það var gerð einhversskonar áætlun og það voru auðvitað kynningar og ég veit það 

að það var auðvitað verið að skoða þetta kerfi sem var tekin ákvörðun um að fara að innleiða og 

önnur kerfi. Svona kostir og gallar rýndir og ástæðan fyrir því að þetta kerfi var valið var fyrst og 

fremst að þeir seldu okkur það að geta verið með sama kerfið á öllum þjónustustöðum, bæði í front 

enda, bakenda, í verslunum, þú veist, allsstaðar, þannig við gætum verið í raun með margþætta 

starfsemi og notað sama kerfið. Hingað til höfum við verið að nota allskonar kerfi og svona plástra 

þau saman. 

H: Já.  

V: Þannig það var svolítið svona, kannski, sölupunkturinn. 

H: Já, einmitt, uu, þá ertu búin að svara af hverju LS Retail varð fyrir valinu.  

V: Já.  
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H: Veistu var notast við ráðgjafa við val á viðskiptakerfinu?  

V: Ég þekki ekki til þess, ég minnist þess ekki, en þori ekki að segja það  

H: Nei, einmitt. Veistu, hérna, það var innleiðingarteymi, veistu hvernig það var valið?  

V: Nei. Ég veit það ekki, en það er kannski svona sem ég, þetta er auðvitað alltaf einhver pólitík 

en ég held að það hefði mátt hafa meiri fókus á því teymi, á sem sagt þennan svona front enda 

megin. 

H: Já.  

V: Allavega er það kannski lærdómurinn. 

H: Mhmm 

V: Ég er kannski að hoppa eitthvað fram og tilbaka en...  

H: Allt í lagi, allt í lagi 

V: En þú veist, lærdómurinn er svolítið sko, virðist vera, og það virðist vera bæði hvað okkur 

varðar sem eru með front endann meira og virðist vera í okkar samtvinnu við LS Retail að það hafi 

ekki alveg veri ðkannski verið búið að rýna þann part alveg nóg of vel, og virðist hafa verið og 

þeir eru náttúrulega sérfræðingar og seldu okkur í rauninni kerfið verandi með Retail, sko söluna 

sem eru verslanirnar og búðarkassarnir og þú veist, sko hérna niðri og svo framvegis. Hitt var 

kannski bæði ekki nóg of vel skilgreint hjá okkur og ástæðan þess að ég segi það núna er að ég 

minnist þess ekki að hafa verið á neinum sérstökum fundum með mitt teymi og líka vanþekking 

LS Retail að ég svolítið hafi yfirselt sig og voru ekkert mjög sterkir þarna og ætluðu að verða 

sterkir í öðru.  

H: Mhmm  

V: Og hafði kannski mikinn metnað til. Kannski áttuðu sig ekki á umfanginu og áttuðu sig ekki á 

flækjustigunum. Svona, hérna, þannig ég svona, við tókum auðvitað meðvitaða ákvörðun um að 

vera, til að mynda að fara í vegferð með þeim og vera fyrst, í til að mynda að innleiða LS Hotels, 

sem er hótel hlutinn. Og það segja nú margir að maður á aldrei að vera fyrsta fyrirtækið að fara í 

eitthvað kerfi með einhverjum, það er bara, þetta er bara hægara sagt en gert þanni það er auðvitað 

búið að reyna á sko.  
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H: Mhmm 

V: Og maður er auðvitað langt á eftir áætlun en samt þá vill maður trúa því að samt sem áður að 

ef maður hugsar, myndum við vilja gera eitthvað öðru vísi, eða taka eitthvað annað kerfi að þá nei, 

þetta er auðvitað rosalegur hagur þegar við erum komin með þetta. Að vera með eitt kerfi í öllu.  

H: Já.  

V: En, en þetta er svona, það sem ég held, eins og þú segir, innleiðingarteymi, rýni, ö svona ánþess 

að ég þekki það og er ekki tæknivædd þannig séð, en svona eftiráhyggja þá held ég að við hefðum 

getað gert betur í því og líka kannski fyrirtækið. 

H: Akkúrat, einmitt, öö, hérna, veistu var valinn verkefnastjóri fyrir innleiðinguna?  

V: Ég veit ekki betur en svo að það hafi verið verkefnastjóri fyrir innleiðinguna sem svo hættir, í 

raun og veru áður en innleiðingin hefst, svona eiginleg innleiðing.  

H: Já.  

V: Þá er ég að tala um X  

H: Mhmm.  

V: Sem sagt X í rauninni hættir og svo er í rauninni ráðinn, svo kemur Y og er ráðinn og svo 

fljótlega eftir það er Z, ef ég man þetta rétt, orðin verkefnastjóri.  

H: Mhmm.  

V: Eða er ég ekki að fara með þetta rétt eða er ég er ekki alveg viss maður er svo fljótur að gleyma.  

H: Jú þetta er rétt, ég er ekki alveg viss hver kom á undan.  

V: Nei.  

H: En jú þetta er, það er...  

V: Allavega var verkefnastjóri sem hættir og annar tekur við.  

H: Já það passar alveg.  

V: Og það hefur kannski líka verið svona, sem má kannski segja, nú er ég bara að fabúlera sko en 

það má kannski segja að, þú veist, að þetta er allt svo frábært fólk en það er ekki málið en kannski 
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fyrri verkefnastjóri er sko, er, og ég veit ekki alveg hvort þú eigir að setja þetta inn en með víðtæka 

reynslu af innleiðingu, verandi reynsla byggir brýr, vera með rekstrarþekkingu og tækniþekkingu.  

H: Já.  

V: Núverandi er algjörlega frábær manneskja, en kannski meira tækni megin þannig ég held 

kannski að moral of the story er kannski það þarf að hugsa rosalega vel, hver þessi aðili er.  

H: Mmm.  

V: Svona til þess að vita, til þess að geta byggt þessar brýr allar saman. 

H: Já.  

V: En svona, guð minn góður, þetta fólk er búið að gera miklu meira en það getur sko, skilurðu. 

Þannig maður er bara svona að hugsa, bara fabúlera.  

H: En þetta er alveg, svona, jú, ég er alveg sammála þessu sko. Veist hvernig hagsmunum var 

varðað á milli sviða? Að því leyti, fékk þitt svið að koma sínum áherslum áfram varðandi 

viðskiptakerfið?  

V: Já, það, við munum eftir fundum en sko, u, sko, ég held að það hefði samt mátt vera 

skipulagðara, þú veist, það voru allir... sögðu eitthvað en svona einhvernveginn og svo hefði 

kannski eftiráhyggja að það hefði alveg bara þurft að vera teymisstjóri, hvað þú ert með þennan, 

þú ert með retailinn, þú ert með hótelin, og þú veist, það væri alveg svona til að tryggja að öll 

skilaboð og allar væntingar komist til skila í báðar áttir.  

H: Já.  

V: Svona hérna, þú veist, að því að svona hérna svona, allavega upplifi ég það frá mínu fólki sem 

sat þessa fundi að það allavega var með aðrar væntingar en raun bara vitni.  

H: Já.  

V: Þú veist. 

H: Einmitt.  

V: Og ég held kannski að það sem við tökum út fyrir svona ritgerð er aðallega bara það hvað það 

er rosalega mikilvægt að horfa til allra þátta. Það er ekki bara bakendinn eða bara frontendinn eða 

bara retaillinn, þú veist, og það verður að synca allt.  



 

 

 
  131 

H: Já, þá kannski einmitt bara hoppum við í næstu, hérna, aðeins svona fram, varðandi 

væntingastjórnun.  

V: Já.  

H: Hverar voru svona væntingarnar til kerfisins? 

V: Þar held ég til dæmis að LS Retail hefði getað gert betur.  

H: Já  

V: Þó að ég hefði ekki setið fundi með þeim, að þá bæði fólk sem hefur setið þessa fundi og mitt 

fólk að það var svolítið, þetta var allt ekkert mál. Og það er langt síðan að þetta átti að vera, LS 

Hotels átti bara að taka hálfan mánuð og það er komið hálft ár síðan það var. Þannig ég held bara 

að LS Retail, ö, sko, þetta hefur alveg örugglega ekki gert viljandi en sko þeir áttuðu sig ekki alveg 

á held ég, hversu flókið verkefnið var eða þá held ég að það sé enginn greiði gerður með því að 

búa til óraunhæfar væntingar.  

H: Nei.  

V: Og ég held að það sé rosalega mikilvægt, bæði teymi sem eru búin til til þess að halda utan um 

svona verkefni innan fyrirtækja og sá sem er að selja, seljandinn þurfa að vera, mega taka út úr 

þessu það að mega vera kannski aðeins meira raunhæfari í því sko. Svona í innleiðingunni.  

H: Akkúrat, já. Uuu...  

V: Af því að bara til dæmis, þú veist, bara svona hlutir, svo eru þeir að, bara undirbúningur eins 

og svona lítið mál eins og í LS Hotel þú veist, það er bara eitthvað, svo er það kerfi bara komið og 

þú veist, það er ekkert hægt að vinna með það og það er ekki einu sinni og það vantar fullt af 

bókunum og enginn skilur af hverju og þá gleymdist sko að forrita scroll takka. Bara til að scrolla 

niður, bara til að sjá sko, svona basic líka.  

H: Já 

V: En það er kannski hluti af því að hafa tekið ákvörðun á að vera fyrsta fyrirtækið og ég held sko, 

þó við höfum örugglega sparað á því að fá góðan díl á því að þá inn the end, spöruðum við ekki.  

H: Já  

V: Það bara borgar sig ekki að vera fyrstur og ég held að við lærum það sko.  
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H: Já 

V: En ég meina, aftur, það er ekki eins og það var annað kerfi sem að bauð upp á það að vera með 

eitt kerfi fyrir allt þannig vorum kannski heldur ekkert í öfundsverðri stöðu sko.  

H: Nei, það er einmitt það, svona flókinn rekstur  

V: Já 

H: Öm, hérna, hvaða auðlindir voru helst nýttar í innleiðinguna?  

V: Það, sem sagt, fyrst og fremst IT megin myndi ég halda og svona bakenda megin. Það var 

allavega upphaflega svona meiri áhersla lögð þeirra megin, upphaflega, svo náttúrulega má hins 

vegar segja að ég held að fólk sem hefur tengst þessu kerfi hjá okkur hefur verið mjög viljugt til 

þess að styðja við uppbygginguna og ég held að við séum sko, sko, við stöndum í raunninni þar að 

við erum með í hverri deild, að minnsta komsti hjá mér, að við erum komin með experta í kerfinu 

og það hefur verið gert þannig að það hafa verið búnir til expertar en þeir hafa þurft að fara þannig 

á dýptina að þeir eru orðnir sko, að það er orðin rekstraráhætta fólgin í því, í þessu fólki útaf því 

að LS Retail er ekki með þessa þekkingu á dýptina eins og okkar þessir dýpstu expertar.  

H: Nei 

V: Og það er pínu hætta sko.  

H: Já, það er það. 

V: Þannig það er sko, eins og við höfum lagt upp með, sem ég er mjög sammála að við erum með 

svona lykilmenn allsstaðar sem að kunna á kerfin betur en samstarfsmennirnir að þá erum við, í 

dag ekki alveg á nóg of góðum stað hvað þetta varðar.  

H: Nei.  

V: Við þurfum að, LS þarf að tryggja þessa þekkingu inni hjá sér, þú veist, ég held sko, sko ég 

eiginlega næstum því fullyrði það að mitt fólk að stórum hluta bjó til LS Hotels.  

H: Mhmm.  

V: Sko ekki kerfislega náttúrulega en í að teikna upp kerfið sko.  

H: Já.  
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V: Og það er ekki það sem var lagt upp með í upphafi eða það var allavega ekki talað um það við 

mig. Og ég held að fyrirtækið sko, hafi ekki lagt upp í þá vegferð. En þarna var brotalöm, held ég 

hjá LS Retail nema að þetta hafi verið svona mikill misskilningur.  

H: Já. Það er það sko. Ö, veistu svona fyrir þitt svið, hvernig var samvinnan, þú veist milli sviða 

þá?  

V: Já ég held að það hafi verið mjög mikil virðing á milli allra hvað varðar að það er enginn að 

efast um það að allir eru að gera sitt besta og það er búinn að vera heilmikil togstreita. Sem er 

auðvitað bara vegna þess að allir eru með metnað að gera vel í sinni vinnu og þegar kerfin eru 

flókin og virka ekki sem skildi í innleiðingunni að þá kannski eðlilega er búið að vera árekstrar og 

búið að vera oft á tíðum búið að vera erfitt.  

H: Mhmm.  

V: Og þar aftur á móti kemur þessi væntingastjórnun í upphafi og undirbúningsvinnan í upphafi 

og ég allavega tala bara fyrir mitt teymi að ég svona, áttaði ég mig ekki á því, hvað væri einhvern 

veginn bæði hvað væri mikils krafist og það var auðvitað gefið út að við áttum að vera í „as is“ 

fasa miklu fyrr og við erum ekki komin í „as is“ ennþá. Þannig að auðvitað áttum við kannski líka 

við að verandi að fara fyrst með einhverjum að við vorum kannski búin að setja upp óraunhæft 

plan með auðvitað LS Retail sem eiga auðvitað að vera sérfræðingarnir. En þetta er svona mikill 

lærdóms og mikil lærdómskúrva sem að við erum búin að fara í gegnum.  

H: Já, heldur betur. Mm, veistu hvernig ábyrgðinni var dreift á sviðin? Þá í þessari samvinnu. 

V: Já það er kannski líka annað sem að hefði mátt leggja betur upp með, ég held sko að ábyrgðin 

var og kannski stóra myndin hafi verið að auðvitað IT deild og þú ert með sérfræðinga þar og þar 

ertu með tengiliði þú veist eins og fyrst X og núna kannski Y að þú ert meðkannski ábyrgðina sem 

að hins vegar var lagt upp með að væru lykilaðilar á hverjum stað sem eru kannski svona 

sérfræðingar til stuðning en ég held sko að ábyrgðin hafi farið óþarflega mikið á þá. Nú er ég bara 

að tala út frá mér, og líka bara að ef að það hefði verið ætlunin að þá hefði ég viljað getað undirbúið 

það fólk betur og fengið þá sko, þannig að það væri meðvitað bæði af þeim og þá er ég aftur farin 

að tala um væntingastjórnun sko. Að því að það hefur verið að þeim hefur ekkert endilega liðið 

vel með þessa ábyrgð.  

H: Mhmm.  
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V: Sem að bara allt í einu var bara svolítið komið þannig að aftur þarna snýst þetta um 

undurbúning.  

H: Já. Svona leggur grunninn.  

V: Já leggur grunninn sko, já.  

H: Ö, en þá bara samskiptin á milli sviða?  

V: Já, ég meina, samskiptin búin að vera almennt góð en það er búið að reyna á.  

H: Já.  

V: Og aftur vil ég meina að það er náttúrulega bara útaf væntingum að þegar að kerfið er mörgum, 

mörgum mánuðum á eftir áætlun og þú veist, þegar fólkið hjá mér er kannski 20 mínutur að setja 

inn eina bókun sem að þau gera venjulega á split second, breyta bókun er ekki hægt allt í einu og 

eitthvað að þá auðvitið svona, verður, verða núansar og það sem má heldur ekki gleyma er og er 

rosalega mikilægt líka að þá ertu með hóp, svona eins og minn hóp sem er með kúnnann í eyranu 

allan daginn. Þú veist, þótt að eitthvað kannski frestist um einn dag og finna minna fyrir því þar 

sem þú ert í þróunarheiminum en þar sem þú ert með kúnnann öskrandi þá verður auðvitað allt 

svona meira tensionað þannig ég myndi segja að það er búið að reyna á en sannarlega eru allir að 

gera sitt besta sko. 

H: Já 

V: En það er aftur útaf þessu, bara það hérna, ef að þú ætlar að segja hvernig gekk innleiðingin, 

bara innleiðingin er bara ekki búin.  

H: Nei, hún er ennþá. 

V: Hún er enn þá, og það kannski segir að bara tímaramminn..  

H: Mhmm.  

V: Að það er kannski fyrir þig að hvað er eðlilegur tímarammi í innleiðingu sko, þú veist, og þar 

voru væntingar selt hjá LS Retail og svo erum við allt í einu komin hingað sko. Og þú veist, þannig 

að svona að menn séu raunhæfir í svona tímasetningu.  

H: Já. Ö, það er einmitt. Var settur mælikvarði á árangur í verkefninu?  
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V: Ekki sem ég þekki að það hafi verið formlega sett. Ekki annað en það að í fyrsta fasa átti að 

vera svona „as is“ þannig að við gætum bara gert allt sem að við gátum gert áður og svo auðvitað 

bara ástæðan fyrir því að við höfðum fyrir því við vorum að kaupa þetta kerfi og ástæðan fyrir því 

að við erum svona spennt fyrir þessu kerfi og ástæðan fyrir því að mitt fólk er sjúklega spennt fyrir 

því er auðvitað að svo eigum við að geta gert allt sem okkur er búið að langa að geta gert svo lengi.  

H: Mhmm.  

V: Eins og til dæmis í dag erum við að selja pakka.  

H: Já.  

V: Lítur mjög flott út á vefnum, svo erum við bara hér að gera allt manually og bara vonandi er, 

hann bókar hér ofan í, vonandi er laust nudd og bara. Þetta á auðvitað að geta farið bara allt í gegn 

og mannshöndin kemur ekkert nálægt og það er bara svolítið, við erum ekkert komin þangað.  

H: Nei.  

V: Þú veist.  

H: Nei, en veistu hvort að það var sett fram alveg skýr tímalína? Kannski í sölu.. 

V: Veistu það var alveg ábyggilega sett inn tímaína svona stóra myndin einhvern tímann, við 

ætluðum að vera í þessari innleiðingu í fyrra og, skilurðu.  

H: Já.  

V: Og svo höfum við verið að hitta IT vikulega og þá hafa kannski verið settar tímalínur. Það hefur 

kannski eitthvað verið útistandandi akút og það verður klárað í næstu viku eða það verður klárað í 

næsta mánuði og svona. Og því miður hefur það oft líka raskast, þú veist en það, en það er bara 

útaf því að það eru bara allir með allt í fanginu sko. 

H: Já 

V: Þannig það var eflaust sett svona stór tímalína í upphafi sem að ég bara man ekki alveg en hún 

var alveg pottþétt sett upp en það er alveg ljóst að hún hefur ekki staðist sko.  

H: Akkúrat.  

V: Og kannksi oftar en ekki þá stenst hún ekki.  
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H: Nei einmitt 

V: En ekki það að ég þekki það vel.  

H: En hérna, fannst þér vera einhver breyting á menningu Bláa Lónsins við innleiðinguna?  

V: Mm, nei ég get sko ekki sagt það nema kannski það að það er búið að vera, búið að vera, það 

hefur á tímum verið kannski stirrt á milli kannski minnar deildar og IT bara útaf, eða svona tension 

eða þegar svona margt er undir en það hefur ekki breytt menningunni vil ég meina og ég vil meina 

að IT hefur staðið sig mjög vel síðustu misseri að vinna með front endanum og okkur sko og bara 

sýna því fókus en ég held bara í grunninn þá held ég að það sé eitthvað sem að menn aðeins 

mislásu.  

H: Já.  

V: Þar sko, þar sem að flækjustigin þar í, í söluendanum og það hefur kannski komið stundum á 

óvart. Og það getur vel verið að það komi í þinni rannsókn, skilurðu að hjá IT eða hjá öðrum að 

það hafi orðið svona umfangsmeira heldur en að menn geri sér grein fyrir, en það er kannski eins 

og þú segir að rýnið var ekki þannig á dýptina allsstaðar kannski án þess að ég bara þekki það.  

H: Nei, mhmm.  

V: En það er kannski bara líka sko það sem, núna er ég bara að endursegja það sem hefur verið 

sagt við mig að sko fólk hjá mér sem að fór á þessa fundi upphaflega áttaði sig kannski bara ekkert 

á sko, hver eðlis fundirnir voru, svolítið, þú veist, fóru á einhverja fundi og bara, þú veist voru 

kannski, þú veist, kannski dæmi, jú jú, sögðu bara jú jú fínt að gera svona en voru bara ekki og 

áttuðu sig ekki alveg á að þarna væri verið að taka endanlega ákvörðun um eitthvað.  

H: Mmm.  

V: Ef þau hefðu kannski áttað sig á því að þá hefðu þau kannski rýnt betur og pælt og eitthvað 

sovna þannig þetta er kannski svona skilgreiningamál, það var líka.  

H: Já, en svona að þínu mati...  

V: En þú gætir svona að ef þú vilt að þá gætir þú heyrt í Y og X sem eru svona innstu koppar í búri 

og hafa svona verið í þessu alveg hreint, svona ef þú vilt fara þangað en það er kannski svona 

meira á dýptina sko.  
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H: Já ég...  

V: Þú kannski spáir í það en það er kannski óþarfi  

H: Ég er búin að tala aðeins við X um þetta.  

V: Já ókei  

H: X var svolítið djúpt í þessu.  

V: Já, X fær þetta svolítið í fangið án þess að vera sko, þetta er ekki einu sinni í hennar starfslýsingu 

og svo allt í einu er þetta komið og það er líka vont fyrir okkur og mig sem stjórnenda að það er 

eins og maður hafi farið á bakvið fólkið sitt og maður vill það auðvitað ekki heldur sko.  

H: Nei auðvitað. En svona að þínu mati hverjar voru þá helstu áskorarnir í innleiðingunni? Sem 

þú hefur upplifað 

V:  Ég svona eins og ég horfi á þetta, verandi ekki tæknilega hérna, mínar áskoranir snerust kannski 

hérna kannski, sko hérna tvennt, það sem ég hef oft átt erfitt með að skilja er bara af hverju fengum 

við ekki meiri fókus. Meiri fókus frá LS, meiri fókus frá IT, af hverju, nú segi ég bara, 50 manna 

herlið frá LS og af hverju var bara ekki miklu meira af fólki í IT bara, tekið svolítið svona þú veist, 

manni hefur fundið hlutirnir taka alveg rosalega langan tíma. En það er auðvitað út af ég þekki 

bara ekkert IT hlutann að kannski hefði bara ekkert skipt neinu máli ef að við hefðum fengið 50 

fleiri til að vinna við þetta þú veist, en svona einhvernveginn þá hled ég að áskoranir svona út á 

við er að LS bara áttaði sig ekki á fyrr en bara svolítið seint, á bara alvarleikanum og svona stöðunni 

en svo hefur bara verið áskorun hjá mér líka að halda gleði fólksins míns.  

H: Já. 

V: Þú veist, að því það er ofboðslega erfitt að, þú ert með þetta fólk sem er alveg eins og þær svona 

í þessu. Svo ertu með allt fólkið sem er að vinna með kerfið og sem bara hefur hreinlega verið að 

gefast upp það er með fólkið í símanum og það er í hálftíma að breyta bókun og bara manneskjan... 

það er svo neyðarlegt sko.  

H: Já.  

V: Svo ertu kannski að breyta bókun, kannski ertu bara að breyta úr fimmta í sjötta eða eitthvað, 

þú veist, kannski bara dagssetningu að þá þarftu að afbóka alla og svo ertu allt í einu búin að missa 
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slot með þessu verði og það fer rosaleg orka í hluti sem eru miklu flóknari í dag en voru eins og 

ég segi við erum ekki enn þá komin í „as is“. Og það hefur verið líka rosalega erfitt bara að halda 

gleðinni og svona.  

H: Já.  

V: Og það svona og þegar ég segi þér að þá er ég bara í einlægni að segja þér ískaldan 

raunveruleikann en auðvitað geri ég mér alveg grein fyrir því að þetta er huge verkefni. Og það er 

enginn með væntingar um að þetta sé bara plug and play sko.  

H: Nei.  

V: En svona búið að vera allavega flóknara en ég gerði mér grein fyrir og maður hefði viljað 

kannski, ég hefði viljað að átta mig bara betur á að það að vera fyrst með þennan hluta að þá hefði 

verið mikilvægt að hafa fólk frá þeim hluta kannski meira. Eða kannski meira á dýptina, ég er ekki 

að segja, fólk er kannski alveg búið að vera með og svona en einhvern veginn í stóru myndinni. 

En það er ekkert, kannski voru menn alveg kallaðir inn á fundi hér og þar, en það er sko þess vegna 

held ég sko að skilgreina verkefnið. Skil... að það sé svona örugglega allir, hérna, en kannski er 

það bara að ég áttaði bara ekki, það getur líka vel verið einhvernveginn.  

H: Akkúrat.  

V: Að hafa áttað mig ekki alveg á einhvernveginn umfanginu hvað mína deild varðar. En ég hef 

náttúrulega ekki setið fundi, bara þegar þú veist, bara þarna þegar það var ákveðið að kaupa kerfið. 

Og þá í stóru myndinni útaf ég er inn í þeirri ákvörðun og stend alveg við hana ennþá að ég held 

að það sé alveg rétt að vera með eitt kerfi fyrir allt fyrirtækið sko.  

H: Mhm, já.  

V: Ég held svona að þessi framendi, hafi komið mönnum á óvart, flækjustigin þar. Og þá 

væntanlega vegna þess að það var ekki greint nóg of vel.  

H: Já. En fannst þér eitthvað ganga kannski vel? 

V: Já mér hefur fundist sko, mér hefur fundist, u, Y leiða þetta mjög vel og mér hefur fundist 

varðandi þennan mannlega þátt. Og það sem mér hefur þótt mjög vænt um og ég get sagt að við 

höfum verið með vikulega fundi með Y og höfum verið með seinustu mánuði og hafa skipt 

gríðarlega miklu máli. Og hérna hefur væntanlega verið ávinningur á báða bóga sko en það er 
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svona að fá þennan fulla fókus þarna sem að við svona kannski, svona kannski að við erum hálfnuð 

og þá svona áttuðu menn sig kannski svolítið sko.  

H: Já.  

V: Og þá hefur verið brugðist vel við og mér hefur fundist það og X líka alveg staðið sig gríðarlega 

vel, ég bara hef ekkert verið mikið í samskiptum við X en svona hefði kannski, ég held að við 

hefðum, nú er ég að tala óábyrgt en ég held að við hefðum þurft að kosta meiri til í mannafla 

innanhúss og LS Retail líka.  

H: Já. Einmitt. Öm, er eitthvað sem þú hefðir valið að gera öðruvísi í dag, miðað við þá þekkingu 

sem þú hefur núna ef að þú værir að fara í annað svipað verkefni?  

V: Já ég er náttúrulega bara að fara í fyrsta sinn í gegnum svona kerfisbreytingu, hef bara aldrei 

gert það áður.  

H: Já.  

V: En ég held að það sem þú byrjaðir á, held að þessi greiningarfasi fyrst og fá alla með og ég held 

að þú veist... varst þú eitthvað í þessum DX verkefnum sem við vorum með hérna fyrir tveimur 

árum?  

H: Nei 

V: En við, það var svona, þar voru fyrstu skrefin tekin, menn voru ekkert mikið sammála þeirri 

vegferð eða þeirri vinnuaðferð þá og ég held að við séum bara að sjá núna og erum séum að læra. 

Og við séum bara með annarsskonar, fyrirtækið er bara tilbúnara núna og við erum að vinna svona 

þvert á. Þetta er auðvitað visual, þú verður að fá réttu aðilana og skilgreina ofboðslega vel allt 

saman í upphafi.  

H: Já  

V: Og ég held svona hvað mig varðar og mína deild að ég hefði einhvern veginn, og ég veit að ég 

get ekki sagt að við hefðum átt að koma að þessu á fyrri stigum, ég veit alveg að fólk frá mér er 

búið að vera að funda í gegnum þetta. En allavega segir það við mig að það hafi einhvernveginn 

ekki áttað sig á hvaða fundir þetta voru, eða hvaða ákvarðanir þetta voru, skilurðu? Þetta eru svona 

skilgreiningar almennt og svona, og kannski bara raunhæfari áætlanir. Ég sko, en þetta auðvitað er 
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bara ofboðslega sérstakt að sitja hér í dag og sko dásama kerfið af því að maður veit hvað það getur 

og við erum ennþá ekki komin á sama stað og við vorum sem er auðvitað bara grátlegt sko.  

H: Já. Það er það.  

V: En, en, en sérstaklega í ljósi þess að það eru allir búnir að vera að gera sitt besta – það er ekki, 

maður vildi kannski geta sagt bara, þú veist, IT er bara algjörlega búin að skíta upp á bak en það 

er bara alls ekki þannig og bara enginn sko.  

H: Akkúrat.  

V: Þannig þetta ert svona áhugavert í raun og veru verkefni og ég held að í stóru myndinni að þá 

held ég að LS, ef að þeir hefðu verið og bara vitað í, og verið með þessa reynslu sem að við héldum 

að við værum að kaupa og geta leitt okkur betur í gegnum það. En ég sko, nú bara veit ég ekki, 

kannski gerðu þeir það en ég bara er ekki inn í það en þeir eru auðvitað þeir sem þekkja og ég held 

að þeir geti ekki verið ánægðir með innleiðinguna so far, þannig ég held að þetta sé líka undir 

þeirra væntingum án þess að ég, þú veist. Svona miðað við hraðann og allt það. 

H: Já, ábyggilega. 

V: En ekki það að svo þarf maður líka kannski svolítið að læra sko að þetta „as is“ og við erum 

ekki orðin „as is“ auðvitað við erum komin í nýtt kerfi og það verður ekkert nákvæmlega eins og 

við þurfum líka kannski bara að breyta okkar ferlum, en ég held bara að við erum ekki komin „as 

is“ bara svona í grunn hlutum. En hafandi sagt þetta allt og ég vitandi ekki þú veist, vitandi bara 

pínu lítið um þessi IT mál og allt það að ég held að ég myndi fara í þessa vegferð aftur.  

H: Já.  

V: Skilurðu, að þar að segja með að velja þetta kerfi.  

H: Já akkúrat.  

V: En hérna, já, svona þetta er eiginlega svolítið furðuleg staða. Það eru allir búnir að gera sitt 

besta og allir á fullu en samt einhvernveginn að þá svona.. ég held líkað að söluaðilinn geti rýnt 

hjá sjálfum sér en ég held að það sé ekkert hægt að skella bara skuldinni á einhvern einn eitthvað. 

Þetta er bara risastórt flókið verkefni sem bara tekur á og er bara miklu umfangsmeira og miklu 

flóknara en við gerum okkur grein fyrir.  



 

 

 
  141 

H: Já.  

V: Held ég.  

H: Já, þetta er bara gríða stórt, finnst þér þessi innleiðing hafa haft einhver áhrif á skipulagsheildina 

hjá Bláa Lóninu?  

V: Nei ég get ekki sagt það á þessum tímapunkti. En það var auðvitað gerð breyting í miðju að það 

var gerð framkvæmdarstjóri IT mála sem var auðvitað ekki í upphafi. Og ég held að það sé mjög 

mikilvægt að svo sé af því að þetta er svo risastór og mikilvægur póstur að það þarf auðvitað að 

hafa fulla, full, svona hérna, svona fullt vægi ef svo er hægt að segja sko.  

H: Já.  

V: En ég hérna, þú veist, nei engar skipulags.. ekkert þannig séð  

H: Nei, þetta var svona seinasta spurningin allavega.  

V: Já 

H: Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma...  

V: Það var nú lítið en þú ert kannski, ég veit ekki alveg hvort ég sé, talandi um væntingar hvort að 

ég sé í línu við þínar væntingar eða svona hvernig ég hafi svarað þessu eitthvað,,  

H: Jú. Jú jú þetta er hérna, mér finnst það allavega.  

V: Ég er ekkert alveg út í kú eða?  

H: Nei og ég er ekkert heldur að ætlast til að það sé þekking þú veist í kerfinu heldur bara þín 

upplifun og fyrir hönd þíns sviðs og þú veist hvernig þér fannst hafa tekið á málunum.  

V: Já 

H: Og svoleiðis.  

V: Já og það sem má bæta við að það má ekki vanmeta mikilvægi hérna kennslu sko, að kenna á 

kerfin og þú veist og við auðvitað, maður svona eins og með þetta hótel kerfi og þó að það sé ekki 

það að þarna er söluaðilinn, að hann mætti koma mikið sterkar og vera með námskeið og sé þá 

bara einhver hot lína til að leita til þeirra en auðvitað hefur það kannski verið svolítið ábótavant 

hjá þeim sko að það hefur verið svolítið svona að okkar fólk hefur þurft að kenna öðrum sem er 
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alveg í eðlilegu umhverfi allt í lagi, að vera með svona lykilteymi sem er svona aðeins en það væri 

auðvitað manuall eða eitthvað svona sem að við hefðum kannski getað gert aðeins betur í því að 

vera svona structeruð í því að svona innleiðingunni fyrir fólkið okkar og þá er ég ekkert að tala um 

bara hjá mér heldur svona allmennt.  

H: Nei ég er alveg sammála því, það er svona.  

V: Það er líka bara risastór þáttur í bara að tryggja ánægju. Það er rosa auðvelt núna að það sé bara 

allir eitthvað „þetta er bara ömurlegt kerfi“ en þetta er ekkert ömurlegt kerfi við erum bara út í 

miðri á sko.  

H: Já.  

V: Og þess vegna þurfum við bara að hjálpast á við það og að þá líka kenna á einhverjar nýjungar 

og það er mögulega eitthvað þarna sem að við höfum ekki haft, en fólk notar það ekkert af því að 

fólk bara veit ekki af því og það er enginn að kenna þeim á það og svo framvegis sko.  

H: Akkúrat.  

V: Þannig að ég hérna held að allavega LS mætti alveg hugsa þetta og það er hluti að svona 

innleiðingu og hélt að þetta svona væri eitthvað svona já, svona stýrihópur að hugsa þennan part 

en þetta hefur verið mikil reynsla og bara áhugavert og ég held að við megum alveg klappa hvort 

öðru á bakið að við eru þó komin þar sem við erum, miðað við það sem við höfum lent í. Og við 

svona megum ekki gleyma því sko.  

H: Nei nei. Einmitt.  

V: Þú veist,  

H: Einmitt, þetta er búið að vera svona hlaup.  

V: Yes, einmitt, ertu að hitta marga? Eða hvernig ætlaru að gera þetta.  

H: Ööö  

(upptaka endar)  

 

 


