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Útdráttur 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á vinnumarkaði með fjórðu iðnbyltingunni á nýliðnum 

árum og ein af áskorunum skipulagsheilda framtíðarinnar verður að halda uppi farsælli 

þekkingarstjórnun þar sem þekkingarverðmætin eru vel skilgreind. Rannsóknir á 

þekkingarstjórnun hafa á síðustu árum horft til fleiri þátta í skipulagsheildum eins og 

upplýsingatækni, mannauðsmála og skipulags því það hafur sýnt sig að enginn einn þáttur 

ræður um hvort skipulagsheild lifi af í samkeppninni, það þarf fleira til. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til þess að taka viðtöl við sex viðmælendur sem 

höfðu yfirgipsmikla reynslu af stjórnun. Þeir gátu því gefið djúpa innsýn í störf og áskoranir 

stjórnenda. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að stjórnendur upplifi alls kyns 

áskoranir í störfum sínum, bæði úr umhverfi skipulagsheildanna eins og skipulagi og því 

lagaumhverfi sem þær búa við auk þess hraða sem einkennir umhverfi þeirra og kallar á 

miklar breytingar. Í annan stað er ljósa þekkingin sú tegund þekkingar sem stjórnendurnir 

þekkja best til í formi ferlavinnu og skjalastjórnunar. Þá er átakanlegt hvernig þættir eins 

og krefjandi starfsmannamál sem birtast meðal annars í eitruðum viðhorfum og 

takmarkaðri getu til samvinnu í gegnum slælega samskiptahæfni geti lagt heilu 

vinnustaðina að velli, a.m.k. ef ekkert er að gert. 

Þess vegna má álykta sem svo að í skipulagsheildum þurfi að taka tillit til margvíslegra 

þátta þegar farsæl þekkingarstjórnun er hluti af hinni endalausu vegferð sem stjórnendur 

leiða. Það þarf bæði að huga að því að skilgreina vel þau þekkingarverðmæti sem liggja 

inni í skipulagsheildinni en einnig að gæta þess að vel sé hlúð að mannauðnum og hann 

sé hvattur til þess að skapa, dreifa og hagnýta þekkinguna til nýsköpunar. 
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1 Inngangur  

Framtíðin er hafin! Í nokkur ár hefur umræðan um tækninýjungar og hraðann sem þeim 

fylgir og ekki síður hvernig áhrifin verða á vinnumarkaðinn verið hávær um allan heim 

þótt það hafi einnig verið erfitt að festa fingur á hvað þessi framtíð feli í sér. Á Íslandi 

hefur umræðan farið hægar af stað og jafnvel þótt nýjungagirnin í tækni sé mikil þá er 

margt annað sem þarf að huga að samhliða þessari þróun, s.s. að heildrænni sýn 

samfélagsins á leiðir, áþreifanlegum stuðningi við nýsköpun og þeirri staðreynd að það 

mun taka tíma að þjálfa og mennta mannauðinn með þessar nýju áherslur í huga (Huginn 

Freyr Þorsteinsson o.fl. 2019). 

Segja má að covid-ástandið hafi fleytt okkur nokkur stór skref áfram á stuttum tíma. 

Vegna þessa ástands og samkomutakmarkana sem sköpuðust varð nýting á tækninni 

meiri, t.d. í notkun á fjarfundabúnaði, sjálfsafgreiðslu og til fjarvinnu. Gott dæmi um 

breytingu var aukin sjálfsafgreiðsla banka og foreldraviðtöl í gegnum fjarfundabúnað. 

Samhliða þessu hefur orðið þróun á mannauði á vinnumarkaði þar sem sjá má yngri 

kynslóðir setja fram auknar kröfur um innihaldsríkara líf samhliða vinnunni, mun meiri 

sveigjanleika og fjölbreytni (Glowacka, 2021). 

Þetta orsakar að við sjáum mun meiri hreyfanleika starfsmanna en áður, bæði innan 

skipulagsheilda í verkefnum en ekki síður á milli skipulagsheilda. Þessar breytingar eiga 

ekki aðeins við um íslenskan vinnumarkað heldur er þetta alþjóðleg þróun. Í niðurstöðu 

rannsóknar ráðgjafafyrirtækisins Deloitte (Mallon o.fl., 2020) verða breytingarnar enn 

hraðari. Það þýðir að stjórnendur skipulagsheilda standa frammi fyrir því að geta einungis 

lofað starfsfólki breytingum af ýmsu tagi. Skipulagsheildir geta ekki leyft sér að staðna og 

þurfa þess vegna að leita leiða til þess að mæta hröðum breytingum en á sama tíma að 

hlúa að starfsfólkinu sem gerir ríkari kröfur um góðan aðbúnað og innihaldsríkara líf.  

Í kringum 1990 sprettur fram á sjónarsviðið hugtakið þekkingarstjórnun sem 

stjórnunarhugtak með grein Ikojiros Nonaka (1991). Þar fjallar hann um þá miklu óvissu 

sem ríki um framtíðina, meðal annars vegna tæknibreytinga sem eru að eiga sér stað og 

þekkingin og þekkingarstjórnun verði helsta áskorun skipulagsheilda. 
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Drucker (1999) sem hefur haft mikil áhrif á umræðu og rannsóknir í stjórnun tók undir 

þessi orð og setti fram í inngangi að grein sinni um þekkingarstarfsmanninn að „helsta 

áskorun stjórnunar á 21. öldinni verður að auka framleiðni þekkingarstarfsmanna“ þar 

sem hann leggur áherslu á að framleiðsla og verðmæti hennar muni í auknum mæli 

breytast í hagnýtingu þekkingar meðal starfsmanna og skipulagsheilda (Drucker, 1999, 

bls. 79). 

Þessar greiningar Nonakas (1991) og Druckers (1999) hafa staðist tímans tönn þar sem 

rannsóknir og stjórnunarfræði hafa eflst. Árið 2020 tilgreindi Ráðgjafafyrirtækið Deloitte 

þekkingarstjórnun sem eina af lykilstoðum í stjórnun framtíðarinnar þar sem þekking og 

þau verðmæti sem skipulagsheildir skapa samfara tækninni muni hafa áhrif á það hvort 

skipulagsheildir lifi af í samkeppnisumhverfi alþjóðasamfélagsins (Mallon o.fl., 2020), 

undir þetta taka fleiri eins og Rakel Sveinsdóttir lýsir í viðtali vð Sigrúnu Kjartansdóttur að 

þekkingarstjórnun sé stjórnun verðmæta (Rakel Sveinsdóttir, 2022). 

Þekking og stjórnun hennar hefur með tímanum þróast í þá átt þar sem þekking, færni 

og hæfni samtvinnast öðrum greinum stjórnunar eins og mannauðsstjórnun. Hér verður 

horft á þekkingu og þekkingarstjórnun út frá því sem á ensku kallast „resourced based 

view of the firm“, hugmyndum frá Penrose (1959) og Barney (1991) þar sem auðlindir 

skipulagsheildarinnar eru þekkingin. Heisig (2009) skoðaði rannsóknir um þekkingu og 

þekkingarstjórnun með því að safna saman gögnum 160 fyrirtækja með það að markmiði 

að skoða hvaða aðferðir reyndust árangursríkar fyrir fyrirtækin í farsælli 

þekkingarstjórnun. Í grundvallaratriðum má segja að frá þessu sjónarhorni sé horft á 

þekkingarstjórnun sem ferli sem lýkur aldrei og hefur það að markmiði að skipulagsheildin 

starfi eins og tannhjól, hún gangi í endurnýjun lífdaga eftir því sem þekkingarstjórnunin 

eflist.  

Hugmyndir Heisigs byggja á 10 aðferðum (e. practice) í þekkingarstjórnun sem Inkinen 

o.fl. (2015) settu fram og grundvallast á stoðum þekkingarstjórnunar, 

mannauðsstjórnunar og upplýsingatækni. Þessar 10 aðferðir eru forysta (e. supervisory 

work), stefnumiðuð þekkingarstjórnun (e. strategic knowledge management), verndun 

þekkingar (e. knowledge protection), lærdómsferli/fræðslukerfi (e. learning 

mechanisms), upplýsingatækniferli (e. information technology practices), skipulag 

vinnunnar (e. organizing work), ráðningar (e. recruiting), þjálfun og þróun mannauðs (e. 
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training and development), frammistöðumat, (e. performance appraisal) og umbunakerfi 

(e. compensation practices). Að mati Inkinens o.fl (2015) og fleiri geta þessar 10 aðferðir 

ýtt undir farsæla þekkingarstjórnun þar sem nýsköpun er til grundvallar. Rannsóknir með 

þessu sjónarhorni eru nýjar af nálinni og fáar rannsóknir eru fyrir hendi en þær hafa 

aðallega verið með megindlegu sniði, bæði spurningakannanir og 

samanburðarrannsóknir (e. meta-analysis) (Hussinski o.fl., 2017; Inkinen o.fl., 2015; 

Inkinen o.fl., 2016; Kianto o.fl., 2014). 

Í þessari rannsókn verður því nýnæmi beitt að fá fram upplifun stjórnenda með 

eigindlegri rannsóknaraðferð á því hvaða þætti þeir kljást við í daglegum störfum sínum 

og ýta undir farsæla þekkingarstjórnun. Þannig verður gerð tilraun til þess að setja fram 

upplifun stjórnenda og reynt að varpa ljósi á mikilvæga þætti í áðurnefndum tíu aðferðum 

þekkingarstjórnunar auk þess að horfa í framtíðarþætti sem að mati stjórnendanna eru 

mikilvægir. Stjórnendurnir eru sex talsins, þrjár konur og þrír karlar, og starfa bæði í 

einkageiranum og í opinbera geiranum. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 

Hvaða þættir eru mikilvægir að mati stjórnenda til þess að þekkingarstjórnun megi 

blómstra í skipulagsheild þar sem breytingar eru eini fasti tilverunnar? 

 

Uppbygging þessarar ritgerðar er með þeim hætti að fyrst verður sjónum beint að 

framtíðinni og þeim breytingum sem vinnumarkaðurinn finnur þegar fyrir í tengslum við 

nýsköpun og þær stöðugu breytingar sem fylgja. Því næst verður þekking í 

skipulagsheildum skilgreind og fjallað nánar um nýjar hugmyndir um hana og þróun á 

henni. Þar næst er þekkingarstjórnun og þróun rannsókna til umfjöllunar og í síðasta hluta 

fræðilega kaflans verður fjallað um tíu aðferðir þekkingarstjórnunar og rannsóknir þeim 

tengdum. 

Aðferðum og gagnasöfnun verða gerð skil í næsta karla þar á eftir áður en niðurstöðum 

viðtalanna verða gerð skil. 

Að lokum verður umræðan tekin saman og afstaða tekin til rannsóknarspurningarinnar 

auk vangaveltna um það sem betur má fara og ekki síður um þau spennandi tækifæri sem 

felast í þekkingarstjórnun og rannsóknum þeim tengdum. 
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2 Fræðilegt yfirlit  

2.1 Umhverfið 

Hér verður umhverfinu og þeim breytingum sem hafa átt sér stað á vinnumarkaði lýst 

stuttlega til þess að setja aðstæður stjórnenda í samhengi. Stjórnendum eru búnar 

mismunandi aðstæður sem þeir hafa oft ekki áhrif á eins og utanaðkomandi 

tæknibreytingar og lagaskyldur. 

2.1.1 Iðnbyltingar nútímans – fjórða iðnbyltingin – framtíðin 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á vinnumarkaði síðustu ár með fjórðu iðnbyltingunni 

þar sem tæknin með sjálfvirknivæðingu hefur haft mikil áhrif um allan heim.  

Segja má að hugtakið fjórða iðnbyltingin hafi fyrst komist í almennilega notkun í byrjun 

árs 2016 eftir að Klaus Schwab, stjórnarformaður Alþjóðaefnahagsráðsins, gaf út bókina 

The Fourth Industrial Revolution. Í bókinni fer hann yfir það að hvaða leyti þessi iðnbylting 

sé frábrugðin hinum fyrri, að hún muni ganga hraðar yfir, sé dýpri og jafnframt breiðari 

(Schwab, 2016). Hann telur einnig að fjórða iðnbyltingin byggi á stafrænum grunni og að 

hún tengi saman margs konar tækni sem geti leitt af sér grundvallarbreytingar fyrir 

stjórnendur fyrirtækja, hagkerfi og heilu þjóðfélögin. Segja má því samkvæmt Schwab 

(2016) að fjórða iðnbyltingin sé hugtak sem vísar til þeirra tækniframfara sem orðið hafa 

á undanförnum árum og þeirra sem sjá má í nánustu framtíð. Líta má til róbótatækni, 

gervigreindar, sjálfvirknivæðingar og til internets-hlutanna (e. Internet of Things, IoT). Allt 

eru þetta þættir sem hafa valdið og munu að öllum líkindum valda víðtækum 

samfélagsbreytingum. 

Þessi þróun verður ekki stöðvuð og hefur leitt til þess að stjórnendur hafa staðið 

frammi fyrir breytingum á starfsemi sinni, annað hvort með aðlögunum eða róttækum 

breytingum (OECD 2019a; OECD 2019b). Þessar breytingar hafa ekki síður átt sér stað á 

Íslandi þar sem sjálfvirknivæðingin hefur til að mynda breytt hegðun í bankaþjónustu, 

heilbrigðisþjónustu, sjávarútvegi og verslun svo að eitthvað sé nefnt, auk þess sem 

vefverslun af ýmsu tagi hefur vaxið ásmegin. Þá hefur hið opinbera þróað ýmsar rafrænar 

lausnir fyrir borgarana. Sem dæmi má nefna Heilsuveru og hjá embætti sýslumanna þar 
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sem hægt er að sækja skjöl og aðrar upplýsingar á rafrænan hátt. Það sér í raun ekki fyrir 

endann á þessari byltingu og þeim miklu áskorunum sem fylgja því að kljást við 

breytingarnar með mannauðnum sem er fyrir í skipulagsheildum en ekki síður að spá fyrir 

um hvaða hæfileikum og hæfni starfsmenn framtíðarinnar þurfa að búa yfir. Það er eðli 

málsins samkvæmt erfitt að byggja á rannsóknum um framtíðina enda hefur hún ekki átt 

sér stað. Vangaveltur fræðimanna um fimmtu iðnbyltinguna hafa verið á þann veg að til 

framtíðar þurfi að horfa til samspils mannauðs og tækni. Tæknin ein og sér mun ekki lifa 

af enda þarf hún mannauðinn til að meta aðstæður og efla tæknina (Meister og Brown 

2020; Sondh, K. 2021, 29. apríl) 

Tilgangurinn verður að helga meðalið. Tæknibyltingin ein og sér ætti ekki að vera 

tilgangurinn. Þekkingarsköpunin og yfirfærsla þekkingar til annarra verður að þróast með 

sama hraða í tækni. Hagnýting þekkingarinnar á að vera í forgrunni fyrir alla borgara. Á 

þessu byggir meðal annars skýrsla stjórnvalda um fjórðu iðnbyltinguna þar sem í meira 

mæli er horft til þekkingar í stað þess að einblína á trausta innviði í t.d. opinberri 

stefnumótun og menntun sem einn af lykilþáttum í fjórðu iðnbyltingunni (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl 2019). Íslenskt samfélag er tiltölulega opið fyrir nýrri tækni. Þetta sést 

m.a. í viðamikilli skýrslu World Economic Forum (WEF) um almenna samkeppnishæfni en 

í henni er m.a. reynt að leggja mat á hversu vel þjóðir hafa tileinkað sér tækni. Til er fjöldi 

annarra alþjóðlegra úttekta sem draga upp svipaða mynd. Skýrsla WEF byggist á tölum 

Alþjóðabankans og staðfestir að Íslandi hefur gengið vel að tileinka sér nýja tækni en 

landið er í 10. sæti af 140 (Schwab, K., 2016) 

2.1.1.1 Nýsköpun 

Eitt af því sem samspil mannauðs og tækni fjallar um er nýsköpun, hugtak sem flestir eru 

sammála um að sé mjög mikilvægt og verði það sem skilur á milli í samkeppnishæfni þjóða 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). 

Nýsköpunin getur verið allt frá glænýju fyrirbæri í það að vera aðlögun að ferlum og 

þjónustu sem fyrir eru. Meginstefna nýsköpunar er eitthvað sem mætir kröfum 

skipulagsheildar og hagsmunaaðila um að gera hlutina betur og á einfaldari hátt 

(Schumpeter, 1976). Í opinberum stofnunum er helst horft á nýsköpun með það fyrir 

augum að gera hlutina, þ.e. að gera ferla og þjónustu hins opinbera skilvirkari og 

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Framtidarnefnd/Fjorda-idnbyltingin-skyrsla.pdf
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markvissari. Þessi þróun hefur átt sér stað um allan heim og er meðal annars sterk áhersla 

á þessa þætti hjá OECD (Karen Bragadóttir, 2021). 

Hið opinbera liggur ekki á sínu í áherslum á nýsköpun þar sem meðal annars stendur 

ritað í upphafi skýrslu um nýsköpunarlandið Ísland: 

„… að gera Ísland betur í stakk búið að mæta áskorunum framtíðarinnar með 
því að byggja upp traustan grundvöll fyrir hugvitsdrifna nýsköpun á öllum 
sviðum. Nýsköpun er ekki lúxus heldur nauðsyn. Nýsköpun er ekki aðeins 
grundvöllur efnahagslegrar velgengni heldur lykillinn að úrlausn stærstu 
viðfangsefna komandi áratuga“ (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019, bls. 2)  

 

Í skýrslunni er því lýst hvernig nýsköpun kemur inn á öll svið samfélagsins og ekkert sé 

því óviðkomandi, hvorki í stjórnsýslunni né þegar litið sé til umhverfisins en umfram allt 

sé það mannauðurinn sem þurfi að hlúa að svo að nýsköpun geti þrifist (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019). Á Alþingi voru samþykkt lög nr. 25. þann 23. apríl 2021 um 

opinberan stuðning við nýsköpun til þess að styðja við þessi markmið (lög um opinberan 

stuðning við nýsköpun nr. 25/2021). 

2.1.2  Mannauður framtíðarinnar 

Á allra síðustu misserum hefur sveigjanleiki vinnuafls aukist mikið. Þetta sýnir sig á 

margvíslegan hátt, svo sem með tilfærslu starfsmanna í önnur störf, verkefni og teymi og 

ekki síður yfir í aðrar skipulagsheildir þar sem þeir taka þá t.d. þekkingu sína með sér. Í 

skýrslu Deloitte er vitnað í könnun ársins 2020 á helstu áskorunum í mannauðsmálum (e. 

global human capital trends) þar sem 52% svarenda segja að þessar áskoranir hvetji 

skipulagsheildir til þess að þróa betri þekkingarstjórnunarkerfi til þess að missa ekki út 

hina verðmætu þekkingu. Þrátt fyrir þessa staðreynd virðast allt of mörg fyrirtæki fara of 

hægt af stað í þessum málum því í raunveruleikanum eru allt of margir sem hafa ekki 

tækifæri til þess að dreifa þekkingu. Jafnframt bjóða tæknilegar lausnir og upplýsingakerfi 

mjög takmarkað upp á raunverulegar lausnir í því að varðveita ljósa þekkingu í þeim 

tilgangi að dreifa henni og margfalda. Til að mynda sér ekki fyrir endann á sveigjanleika 

og breytileika vinnuaflsins með tilkomu gigg-hagkerfisins en með því er átt við starfsfólk 

á vinnumarkaði sem vinnur í meira mæli sjálfstætt og tekur að sér tímabundin verkefni. 

Þessi staðreynd kallar á miklar takmarkanir í sköpun þekkingar, a.m.k. þannig að 
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skipulagsheildir þurfa að leita leiða við að halda þekkingunni inni þegar starfsmenn fara 

annað (Deloiette, 2020). 

Þetta á ekki síður við Ísland þar sem einnig má sjá að störf muni breytast og sum jafnvel 

hverfa á allra næstu árum. Þetta mun hafa í för með sér áskoranir í því að stýra því í hvaða 

störfum þarf að gæta sérstaklega að þekkingarstjórnun. Hagstofa Íslands áætlar að að um 

28% íslensk vinnumarkaðar verði fyrir breytingum vegna tækninnar, meðal annars 

sjálfvirknivæðingarinnar, þá miðað við störf á vinnumarkaði 2017 sem töldu um 54 

þúsund einstaklinga. Það sem er annars ekki síður merkilegt er að í sömu könnun áætlaði 

Hagstofan að einungis 14% vinnumarkaðar, eða 27 þúsund einstaklingar, muni lítið finna 

fyrir breytingunum. Það eru því raunverulegar aðstæður sem horft er á með mannauð til 

framtíðar og hvernig hann getur breyst samfara samfélagsbreytingunum, þ.e. byggt á 

gagnlegri þekkingu, skapað nýja og nýtt tækifærin til þess að hagnýta hana (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl. 2019). 

Það er ekki ný saga að kynslóðir séu ólíkar en í þeim mikla hraða tæknibyltinga sem 

hafa orðið og sér ekki fyrir endann á, t.d. með fimmtu iðnbyltingunni, kallar 

vinnumarkaðurinn á aðra hæfni inn á vinnumarkaðinn eins og hér hefur verið nefnt. Það 

er þó ekki það eina sem er „krefjandi“ og þarf að veita athygli því að nýjar kynslóðir inn á 

vinnumarkaðinn hafa einnig aðrar kröfur um störf, sveigjanleika og aðbúnað sem þarf að 

mæta. Þetta hefur meðal annars verið áskorun stjórnenda til viðbótar því að halda 

starfsemi skipulagsheilda gangandi, t.d. með tilliti til þess að missa ekki burt þekkingu, að 

vinnustaðir verða að uppfylla fleiri kröfur um góðan aðbúnað og skemmtileg og krefjandi 

verkefni þar sem starfsmenn eru meira við stjórnvölinn en áður (Rakel Sveinsdóttir, 2022).  

2.1.2.1 Breytingar og breytingastjórnun 

Komið hefur fram að samhliða tæknibreytingum og nýsköpun sé hraðinn drifkrafturinn 

og þeir sem sitja eftir hreinlega tapa. Því er mjög mikilvægt að hlúð sé sérstaklega að 

breytingunum inni í skipulagsheildunum. Í því sambandi má velta fyrir sér hvort breytingar 

verði það hraðar að sérstök breytingastjórnunarmódel séu að verða hið nýja „norm“ í 

stjórnun, það verði hreinlega ekki andrými til þess að njóta afraksturs breytinga því að 

það verði komið að nýjum? Breytingastjórnun (e. change manangement) lýsir því hvernig 

skipulagsheild, annaðhvort í heild eða hluti hennar, er leidd í gegnum breytingar með 

skipulegum hætti. Í grófum dráttum má skipta breytingum annars vegar í minniháttar 
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breytingar sem gerast hægt og rólega, þeim fylgir ekki mikil áhætta og þær taka tíma; hins 

vegar eru breytingar sem verða mjög hraðar og í raun án nokkurs undirbúnings eins og 

má sjá í því covid-ástandi þegar skipulagsheildir stóðu frammi fyrir miklum áskorunum við 

að endurskipuleggja starfsemina út frá forsendum sem þóttu nær óhugsandi, t.d. að ekki 

mætti ekki sitja við hliðina á vinnufélögum svo mánuðum skipti vegna hættu á að smitast 

af lífshættulegum sjúkdómi. Fræðimenn sem fjallað hafa um breytingastjórnun og 

aðferðir hennar leggja mikla áherslu á þá meðvitund sem þarf að vera til staðar meðan á 

breytingunum stendur og að upplýsingagjöf og ábyrgð stjórnenda á að leiða ferlið (Kotter, 

1995; Lewin, 1963).  

2.1.2.2 Teymisvinna og samvinna 

Í heimi hraðra breytinga og þar sem starfsmenn dvelja ekki endilega lengi á hverjum 

vinnustað er árangursrík teymisvinna nauðsynleg svo að skipulagsheildin geti haldið 

áfram að þrífast þótt t.d. einstakir liðsmenn hverfi af vettvangi eða hraðar breytingar 

verði. Teymisvinna verður að hafa þann tilgang fyrir meðlimi þess að samhæfing, 

aðlögunarhæfni og mismunandi þekking komi saman. Þá þarf líka að hafa hugrekki til þess 

að bregðast hratt við þegar teymið er ekki að skila tilætluðum árangri (West, 2012). 

Samvinna er einn af lykilþáttum þess að teymisvinna geti þrifist. Samvinnan felst ekki 

einungis í góðu teymi þar sem einstaklingarnir eru hæfir heldur er einn af lykilþáttunum 

góð samskiptahæfni (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Rannsókn Ingu J. Jónsdóttur og 

Kristrúnar Friðriksdóttur (2019) um samskipti og sérstaklega áhrifaríka hlustun (e. active-

empathetic listening) sýnir að þegar íslenskir stjórnendur í framlínu beita henni þá verði 

árangur skipulagsheildar betri og jafnframt að stjórnendur geti haft góð áhrif á 

starfsmenn með virkri hlustun og lagt natni í samtöl. Þessi athygli byggi upp traust og 

virðingu í samskiptum sem leiðir til að málefnin verða markvissari. Það eru þó ekki 

einungis stjórnendur sem upplifa að virk samskipti séu gagnleg. Rannsókn á íslenskum 

vinnumarkaði sýndi einnig að starfsmenn sem upplifa stjórnendur sína beita virkri hlustun 

skora hærra á þáttum sem mæla vellíðan í starfi (e. well-beeing score) þar sem starfsmenn 

fundu að þeir hefðu meiri stjórn á aðstæðum, að vinnuumhverfið væri jákvæðara og þeir 

upplifðu meðal annars mun minni streitu en þeir starfsmenn sem töldu sig ekki búa við 

góða samskiptahæfni næsta yfirmanns (Kári Kristinsson o.fl., 2019). Traustið til yfirmanns 

og annarra í teyminu eru ein birtingarmynd góðra samskipta. Rannsóknir sýna að dreifing 
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þekkingar og vettvangurinn til þess að búa til nýja þekkingu á meðal starfsfólk er 

auðveldari þegar trausts nýtur við (Millar o.fl. 2016). 

Samskiptahæfnin er einn af lykilhæfniþáttum framtíðarstarfsmannsins þar sem 

breytingar og aðlögunarhæfni munu skipta sköpum í vinnu árangursríkra teyma (Huginn 

Freyr Þorsteinsson o.fl. 2019). Erfitt er að festa fingur á hvað sé hin eina sanna góða 

samskiptahæfni en hægt er að vera sammála um að þegar samskiptahæfnin litast af 

neikvæðni, bæði í garð samstarfsfélaga og verkefna, og þegar þessi neikvæðni á sér engin 

takmörk – þá sé voðinn vís. Í nýlegri grein er því lýst hvernig það borgi sig hreinlega að 

segja upp starfsmönnum sem eru jafnvel framúrskarandi í hæfni sinni til verka og skilar 

góðum verkefnum ef viðhorf og eitruð samskiptahæfni litar persónuleika þess 

(Purushothaman, D. og Stromber, L. 2022). 

Til þess að byggja upp heilbrigðar liðsheildir er gagnlegt að huga strax að 

samskiptasáttmála til þess að það sé ljóst hvernig hegðun er í boði á vinnustaðnum og til 

þess að geta brugðist hraðar og betur við málum sem koma upp á, það er ekki spurning 

hvort heldur hvenær eitthvað kemur upp á í samskiptum starfsmanna (Liddle, 2017). 

2.1.3  Ólík aðstaða opinbera og einkageirans  

Á íslenskum vinnumarkaði er staðan í opinbera geiranum og einkageiranum ólík. Fyrst 

skal nefna að hlutverk opinbera geirans er að framkvæma og framfylgja stefnu 

stjórnvalda, gæta jafnræðis gagnvart lögum og honum eru settar skorður varðandi 

starfsemina út frá fjárlögum. Hlutverk stofnana er skýrt og með þeim er eftirlit til þess að 

tryggja hagkvæmni. Á hinn bóginn vinna fyrirtæki í einkageiranum á samkeppnismarkaði 

þar sem þau þurfa að bregðast hratt við breytingum og árangurinn er meðal annars 

mældur í fjárhagslegri afkomu fyrirtækis auk þess sem stærri fyrirtæki lúta lögmálum 

hluthafa. Það sem þó er sammerkt með þessum formum rekstrar er mannauðurinn sem 

kemur hlutunum í framkvæmd og að honum þarf að hlúa. 

Í nýlegri stjórnendastefnu ríkisins ætla stjórnvöld að leggja áherslu á bætta 

stjórnendahæfni með áherslu á skilgreindar hæfniskröfur – allt í þeim tilgangi að ná betri 

samfélagslegum ávinningi (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl. 2019).  

Í viðtali við Guðrúnu Jóhönnu Guðmundsdóttur, sérfræðing Kjara- og mannauðssýslu 

ríkisins hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu í Vísi í apríl 2021 er sagt frá metnaðarfullum 

áætlunum hins opinbera um að efla stjórnendur á vegum ríkisins þar sem þeim eru búnar 
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aðstæður til stjórnunar; jafnframt að í ráðningum hins opinbera eigi að líta til hæfustu 

einstaklinganna í stjórnun, til farsældar fyrir starfsemi stofnana (Rakel Sveinsdóttir, 2021) 

Hið opinbera hefur á undanförnum árum sett meiri metnað til þess að hafa hæfa 

stjórnendur til þess að leiða ýmsar krefjandi áskoranir eins og sést í skýrslu stjórnarráðsins 

um nýsköpun. Þar er til að mynda lögð áhersla á að: „ Litið verði til þekkingar og færni á 

sviði nýsköpunar við val á stjórnendum hjá hinu opinbera.“ (Huginn Freyr Þorsteinsson 

o.fl. 2019, bls.12; Stjórnarráð Íslands, e.d.) þar sem kveður við nýjan tón í hæfni. Það 

verður áskorun að tengja þessar kröfur um hæfni til nýsköpunar við aðrar áskoranir í 

stjórnun. 

Í rannsókn Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur og Sólmundar Más Jónssonar (2021) lýsa 

nýir stjórnendur í ríkisstofnunum því að þjálfun fyrir stjórnendur hafi verið ábótavant þótt 

þeir hafi getað speglað sig í stjórnendastefnunni sjálfri. Það þurfi því að hlúa að því að 

þjálfa stjórnendur því að ekki sé nóg að setja stefnu ef hún er ekki kynnt né henni 

framfylgt. 

Í stjórnendastefnu ríkisins er einn af hæfniþáttunum góð samskiptahæfni. Í rannsókn 

Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur og Elínar Blöndal (2017) er nauðsyn þessarar færni 

ítrekuð þar sem rannsóknin beindi sjónum að stjórnendum hjá ríkinu sem hafa 

mannaforráð með þekkingarstarfsmönnum þar sem reyndi mjög á þessa hæfni 

stjórnenda. 

Hér hefur verið farið yfir umhverfisþætti og áskoranir sem skipulagsheildir búa við. Þær 

eru vissulega aðstæðubundnar og eiga mismikið við, hvort sem það er í opinbera 

geiranum eða í einkageiranum. Hins vegar er ekki hægt að líta fram hjá því að ýmsir 

utanaðkomandi þættir, svo sem tækninýjungar og breytingar á mannauði, leiða til þess 

að stjórnendur þurfa að bregðast við og vinna með breytingunum; það er mjög erfitt að 

ætla sér að standa í vegi fyrir þeim. 

Í næstu köflum verður þekkingunni og aðferðum þekkingarstjórnunar gerð skil. Fyrst 

verður þekkingunni velt upp frá nokkrum sjónarhornum því að það er alls ekki sjálfgefið 

að þekkingin sé ljós eða hreinlega hvað sé hægt að skilgreina sem þekkingu. Hugtökum 

verða gerð skil og sett i samhengi við þekkingarstjórnun og rannsóknir henni tengdar.  
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2.2 Þekking 

Þekking sem hugtak á sér djúpar og langar rætur í fræðasamfélaginu en það er ekki fyrr 

en undir miðja 20. öldina að Penrose og síðar Barney upp úr 1990 viðruðu þá skoðun að 

horfa ætti á skipulagsheildir út frá þeim auði sem lægi í mannauðnum og þeirri þekkingu 

sem hann byggi yfir. Það væru ekki einungis vélar og hús sem myndu skapa auð, fremur 

væri framtíðin byggð á hugviti mannauðs og skipulagsheildir, frekar eins og lífverur sem 

þróast (Barney, 1991; Penrose, 1959). Á þessu byggja fyrstu pælingar Nonaka (1991) um 

þekkingu og hagnýtingu hennar með þekkingarstjórnun.  

Nonaka (1994, bls. 14) hélt eftirfarandi fram: „Sérhver skipulagsheild sem tekst á við 

stöðugar breytingar á „dýnamískan“ hátt ætti ekki aðeins að nýta upplýsingar á skilvirkan 

hátt heldur einnig að búa til upplýsingar og þekkingu.“  

Erfitt er að grípa þekkinguna og pakka henni inn því að hún er einstaklingsbundin og 

tómarúmið er ekki til, hún byggir á reynslu og hegðun okkar (Zeleny, 2006). Það að hugsa 

þekkinguna út frá heild en ekki út frá einstaklingum, hvernig starfsmenn umbreyta 

upplýsingum í þekkingu sem er merkingarbær öllum þeim sem eiga að vinna með hana, 

gerir hana flóknari. Tilgangurinn með hinni sameiginlegu merkingu felst síðan í að búa til 

nýja þekkingu sem skipulagsheildin getur þróað í enn nýrri þekkingu (Davenport og 

Prusak, 1998). 

Alavis og Leidner (2001) byggja á þessari nálgun en bæta við þar sem þær líta á 

þekkinguna sem mikilvæga auðlind skipulagsheildarinnar sem býr til samkeppnishæfnina. 

Með sjónarhorninu þekkingarmiðuð sýn (e.knowledge based view), þýðir það ekki 

einungis að núverandi þekking búi til samkeppnishæfnina heldur miklu frekar skapi hún 

hæfni skipulagsheildarinnar til þess að búa til nýja þekkingu og þróa hana áfram. Sú þróun 

hefur á síðustu árum verið studd af upplýsingatækninni.  

Þessi sýn á að þekkingin sé ferli frekar en ,,statískt” ástand er leiðarljós þessarar 

ritgerðar.  

Einn megintilgangur þess að skapa þekkingu er að búa til grundvöll fyrir nýsköpun sem 

tekur bæði til nýrra vara en ekki síður til að búa til betri ferla sem byggja á þeirri þekkingu 

sem fyrir er (Nonaka 1994). Þetta nefna einnig Inkinen o.fl (2015) með því að bæta við að 

skipulagsheildin þurfi að huga að núverandi þekkingu og skapa vettvang fyrir nýja 

þekkingu; þekkingarstjórnunin sé farsæl leið til þess að meta það (Inkinen o.fl., 2015). 
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Nýrri rannsóknir hafa „staðfest“ þessi tengsl sem þekkingarverðmætin hafa við 

frammistöðu í nýsköpun (Inkinen o.fl., 2015). Í skýrslu Deloitte (Mallon o.fl., 2020) er því 

haldið fram að þekking muni halda áfram að vera samkeppnisforskot skipulagsheilda en 

til framtíðar verði að horfa til þess upp á nýtt hvernig ýtt sé undir þessa verðmætasköpun. 

Kianto og félagar (2018) fjalla einmitt um hagnýtinguna og þekkingarstarfsmennina 

sem skapa þekkinginguna og hvernig aðbúnaði þeirra skuli háttað. Að mati Druckers 

(1999) verður þetta helsta samkeppnisforskot fyrirtækja á 21. öldinni. Hann heldur því 

jafnframt fram að áskoranirnar felist í því að halda utan um og ná utan um framleiðslu 

þekkingarstarfsmannsins. Rannsókn þeirra Kianto og félaga (2018) þar sem 

þekkingarstarfsmenn í Telecom voru skoðaðir (í Pakistan) leiddi í ljós að fylgni var með 

þekkingarsköpun og nýtingu þekkingarinnar á framleiðni þeirra en fylgnin var ekki eins 

sterk við dreifingu þekkingar. Þau benda þó á að í fleiri rannsóknum hafi dreifing 

þekkingar jákvæð áhrif á framleiðni. Þetta er eins og Inkinen (2015) heldur fram, að erfitt 

er að finna og einangra áhrifaþættina því að það er ekki einn þáttur sem getur haft þessi 

sterku áhrif. 

2.2.1 Tegundir þekkingar 

Þekkingin hefur nokkra vinkla varðandi það hvernig hún sýnir sig. Þegar einstaklingur 

öðlast þekkingu er það í gegnum reynslu og því má segja að móttakan, uppgötvunin, og 

lærdómurinn séu birtingarmyndir þekkingarinnar. Þekkingin kemur fram með ýmsum 

hætti í skipulagsheildum eins og Alavi og Leidner (2001) fjalla um og þótt þessar 

hugmyndir séu komnar til ára sinna er umfjöllunin áhugaverð fyrir þær sakir að þær sýna 

fram á að þekkingin er margslungin og aðstæðubundin eins og þekking byggð á 

upplýsingum, sem hugarástand, sem staðreynd, ferli, aðgangur að upplýsingum og færni. 

Þessi sjónarhorn eru gagnleg til þess að sjá hvernig þekkingarstjórnunarkerfi fléttast 

saman við hagnýtinguna, til að mynda í gegnum upplýsingakerfi.  

Ávinningurinn af því að leita að og finna þekkingarverðmæti hverrar skipulagheildar er 

til mikils að mati Millar og fl. (2016) því þau lýsa því sem kallast þekkingardrifnar 

skipulagsheildir (e. knowlegde-intensive organizations (KJOs)) þar sem skilgreiningin 

gengur út á frá því að skoða hversu mikil áhrif þekkingin hafi á skipulagsheildina. Þau vísa 

í rannsókn þar sem áætlað er að yfir 39% starfsmanna í Bretlandi, Finnlandi og Svíþjóð 

séu í þessum sporum að þekkingin sé lykilatriði í störfum þeirra. 
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Í nýrri rannsóknum Kianto og Paavo (2020) er lögð meiri áhersla á að 

þekkingarverðmætin (e. intellectual capital)(IC)) innan skipulagsheildanna þurfi að skoða 

út frá þeirri staðreynd að þekking verði enn mikilvægari og sú þekking sem hver og einn 

starfsmaður kemur með inn verði að samtvinnast þeirri sem fyrir er og í þeim tilgangi að 

búa til nýja. Hugmyndirnar eru ennþá á fyrstu stigum því vangaveltur um t.d. mælingar 

hafa ekki gefið eina niðurstöðu. Það eru t.d. ennþá á reiki hugmyndir um hvaða 

þekkingarverðmæti geti verið hægt að mæla þannig að þær hafi hag fyrir hverja og eina 

skipulagsheild. Það er í raun nauðsynlegt að reyna að sjá og meta eins margar hliðar á 

skipulagsheildinni til þess að finna hvar þekkinguna er að finna, oft er það ekki alveg 

augljóst.  

2.2.2  Flæði þekkingar  

Það að þekkingin sé til sem fyrirbæri og ferli lýsir samt sem áður ekki þeim áskorunum 

sem felast í því að auka við þekkinguna og gera hana merkingarbæra fyrir 

skipulagsheildina. Kenningar og sjónarhorn Polanyis (1966) á leynda (e. tacit) og ljósa (e. 

explicit) þekkingu hafa verið notaðar í umfjöllun um þekkingu og þekkingarstjórnun. Þótt 

framgangur hafi átt sér stað í tækni og aðrar greinar hafi tekið pláss í rannsóknum eiga 

þessi grunnsjónarmið ennþá við. Í þessu samhengi er mikilvægt að átta sig á því að gögn 

og upplýsingar eru ekki endilega þekking. Merkingarbærnin verður að vera til staðar til 

þess að gögn sem eru geymd í t.d. tölvukerfum séu sett skipulaga upp sem upplýsingar 

þannig að mannauðurinn geti nýtt sér þau sem þekkingu og þar með skapað 

þekkingarverðmæti. Það er hins vegar mannauðurinn sem býr til merkinguna með fyrri 

reynslu, gildum og samhengi upplýsinganna. Síðan búa aðgerðir og ákvarðanir í gegnum 

verkferla, samvinnu og stefnur til verðmætin (Davenport og Prusak, 1998; Jashapara og 

Tai, 2011). 

Nonaka (1994) sýndi fram á hvernig skipulagsheild getur samofið leyndu og ljósu 

þekkinguna. 

2.2.2.1 Leynd þekking 

Leynd (e. tacit) þekking lýsir því hvernig þekking er til í huga einstaklings eða 

skipulagsheildar og er ekki augljós þannig að það er t.d. erfitt að skrá hana. Við fyrstu sýn 

gæti leynda þekkingin þótt „,ómerkileg“ en getur þó jafnvel verið einn af lykiláhrifaþáttum 

í skipulagsheildinni eins og það hvernig þjónustu í samskiptum við viðskiptavini á að vera 
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háttað. Þjónusta er ekki hilluvara því að erfitt er að festa hönd á hvað hún er raunverulega. 

Leynda þekkingin hefur merkingu fyrir þann sem á henni heldur og því ómetanlegt fyrir 

skipulagsheild að hópur hafi yfir leyndri þekkingu að ráða, þessi óáþreifanlegu verðmæti 

um hegðun, hugsun og hagvöxt skipulagsheildar. Leynda þekkingin er oft fyrstu skrefin í 

átt að nýsköpun og nýjum hugmyndum sem fæðast inni í skipulagsheildinni og því er það 

mjög mikilvægt að grípa hana og reyna að dreifa henni með þeim hætti að fleiri geti notið 

hennar. Þegar búið er að festa fingur á leyndu þekkinguna auðveldar það að gera hana að 

ljósri þekkingu (Inkinen o.fl., 2015; M.a. Hislop o.fl., 2013; Nonaka, 1991, 1994; Polanyi, 

1966). 

2.2.2.2 Ljós þekking 

Ljósa þekkingin er hlutlægari en hin leynda og hana er hægt að formgera. Hún er dæmi 

um hvernig skipulagsheildin skráir ferla, útbýr gátlista og setur til að mynda 

nýsköpunarferli í skorður þar sem ákveðnum reglum er fylgt eins og í 

straumlínuaðferðafræðinni (e. Lean). Þannig má segja að það sé vettvangur til þess að 

miðla henni meðal mannauðsins (Hislop, Bosua og Helms, 2013; Nonaka 1991, 1994). 

Þegar ljósa þekkingin hefur þroskast innan skipulagsheildar er til að mynda hægt með 

aðstoð upplýsingatæknikerfa að flýta fyrir sjálfvirknivæðingu og ýmsum forskriftum. Ljósu 

þekkingunni fylgir agi og tækifæri til þess að þróa hana áfram. Það er lykilatriðið í 

skipulagsheildinni að staðna ekki. Samspilið á milli leyndu og ljósu þekkingarinnar er það 

sem drífur þekkinguna áfram (Alavi og Leidner, 2001; Davenport og Prusak, 1998; Inkinen, 

2016; Nonaka og Takeuchi, 1995).  

2.2.3 Seci-módelið - Ba - Spírallinn  

Í módeli Nonakas um samspil leyndu og ljósu þekkingarinnar (sjá mynd 1) fjallar hann um 

þann hring sem æskilegast er að fara til þess að þekking dafni og þróist. Ferli þekkingingar 

fer frá félagsmótunarforminu (e. socialization) þar sem hin leynda þekking fer á milli 

starfsmanna, t.d. í spjalli eða við kaffivélina á vinnustað. Mikilvæga skrefið að formbinda 

leyndu þekkinguna ytra þekkingarforminu (e. Externalization), þ.e. í ljósa þekkingu, setja 

hana í samhengi fyrir fleiri sem veltist síðan yfir í samsetningarformið (e. combination) 

þar sem tækifæri til þess að aðlaga t.d. ferla og setja skriflegar reglur um starfsemina nær 

hæðum. Á þessum tímapunkti er mikilvægt að huga að því í skipulagsheildinni að horfa til 

hópsins sem heildar, að hin ljósa þekking sé örugglega ljós þeim sem þurfa á því að halda 
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en ekki einungis á fárra hendi. Það er ómetanlegur fjársjóður fyrir skipulagsheild að búa 

yfir vel skilgreindri og agaðri ljósi þekkingu, meðal annars í þeim tilgangi að geta síðan 

fært hana aftur yfir í leyndu þekkinguna, innra þekkingarformið (e. internalization) þar 

sem dýnamíkin er til staðar og ný leynd þekking verður til (Ásta Dís Óladóttir, 2001; 

Nonaka, 1994).  

Í síðari skilgreiningum á seci-módelinu flækjast hlutirnir, eða fleiri áhrifaþátta fer að 

gæta, þar sem ekki einungis er horft til einstaklings og hóps heldur er öll skipulagsheildin 

undir og ekki síður umhverfið. Þegar þekkingin og flæðið nær þeim hæðum að fara hring 

eins og mynd 1 sýnir þá er hægt að fara að tala um að spírallinn sé að myndast. Eftir því 

sem leynda og ljósa þekkingin skiptast á að hverfast inn í seci-módelinu, því kröftugri 

verður hefðin fyrir því að búa til vettvang fyrir nýja þekkingu (Nonaka, og Toyama, 2003). 

 

Mynd 1 

SECI-model og þekkingarspírallMynd 

 
Mynd 1. SECI-model og þekkingarspírall (Ásta Dís Óladóttir, 2001, bls. 68) 

Það sem gerist á milli kassana í seci módelinu, hvernig þekkingin flæðir er ekki síður 

mikilvægt að hafa í huga því að þekkingin verður að hafa merkingu til þess að hún geti 

flust á milli manna. Ba kallast vettvangurinn þar sem þekkingin getur orðið til eins og sést 

í mynd 2. Hann getur verið hvort heldur sem er huglægur eða hlutlægur, hann getur verið 

til í raunheimum eða í netheimum. Kennslustofa getur verið jafn góður vettvangur og 

facebook-hópur. Á ferðalagi þekkingar skiptir tími, rúm og sambönd hlutaðeigandi máli. 

Það er krafturinn, gæðin og staðsetningin sem býr til einstaklingsbunda þekkinginu og 

snýr henni á þekkingarspíralinn en eins og sést í mynd 2 er Ba vettvangurinn settur inn 

sem lag ofan á SECI -módelið og fer í sömu ,,hringi“  (Nonaka og Toyama 2003).  



25 

Ba knýr þekkinguna áfram þannig að seci-módelið hverfist inn í spíral þar sem 

þekkingin getur ferðast í tíma og rúmi en ekki endilega eftir fyrir fram ákveðnum leiðum 

eins og myndin af seci-modelinu sýnir. Spírallinn hverfist á þann hátt að þekkingin eykst á 

hverjum Ba-vettvangi (Nonaka, 1991; Nonaka og Toyama, 2003). 

 

Mynd 2 

Ba-vettvangurinn 

 

Mynd 2. Ba-vettvangurinn (Nonaka og Konno, 1998, bls. 46). 

2.2.4  Tvö sjónarhorn þekkingarstefnu 

Í fræðunum hafa verið uppi tvö sjónarhorn þekkingarstefnu og gagnlegt er fyrir 

skipulagsheild að horfa til þess að móta sér stefnu um hvernig hagnýta eigi þekkinguna. 

Skráningarleiðin (e. codification) og samskiptastefnan (e. personalisation) eru þessi tvö 

andstæðu sjónarhorn. Skráningarleiðin er nátengd ljósu þekkingunni, hún lýtur að 

skráningu þekkingar og hvernig hún er samtvinnuð upplýsingatækninni. Birtingarmynd 

hennar er í gagnagrunnum, innraneti skipulagsheilda og upplýsingakerfum. Í 

samskiptastefnunni er áherslan á að miðla leyndu þekkingunni og hvernig hún birtist í 

samtölum starfsmanna, hvernig reynslu er miðlað og hvernig hin óyrtu samtöl eiga sér 

stað (Ásta Dís Óladóttir, 2001; Schulz og Jobe, 2001). Þó má segja að í nýrri rannsóknum 

sé umræðan ekki eins sterk um andstæða póla, það sé ekki raunhæft að stilla upp einu 

sjónarhorninu á móti öðru. Vænlegra sé að horfa til þess hvernig hægt sé að nýta þau 

bæði, sérstaklega í ljósi þess að þarfir skipulagsheilda eru margþættar (Bolisani o.fl., 2020)  

Hér hefur verið skautað yfir fræðilegan grunn á hugtakinu þekkingu og þá þróun sem 

hefur átt sér stað út frá þeim sjónarhornum. Eins og var horft á í upphafi er þekkingin 

marglaga hugtak og það getur verið snúið að festa hönd á henni. Hins vegar er gagnlegt 

að horfa á hana út frá nokkrum vinklum því að þannig verður hagnýting hennar sem mest 
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í skipulagsheildum því að oft er ekki allt sem sýnist í upphafi. Oft þarf að leita tækifæra til 

þess að sjá hvað geta verið þekkingarverðmæti í skipulagsheild. Eins og kemur fram í 

skýrslu Deloitte (Mallon o.fl., 2020) hefur orðið mikil framþróun í vangaveltum yfir 

þekkingu enda hefur fjórða iðnbyltingin ruðst inn á sviðið með tæknina að vopni. Í 

skýrslunni er þekkingunni ekki stillt upp sem andstæðu við annað heldur lögð áhersla á 

að hún sé skoðuð í samhengi við aðra þætti í skipulagsheildinni. Þekkingin lifir því enn 

góðu lífi í dag sem helsta verðmæti skipulagsheildar. Í næsta kafla verður fjallað um 

hvernig stjórnun á þekkingunni í gegnum þekkingarstjórnun hefur reynst. 

2.3 Þekkingarstjórnun 

Hér verður hugtakinu þekkingarstjórnun (e. knowledge management) gerð skil. Eins og í 

fyrri kafla verður horft til þróunar á hugtakinu og ekki síður því umhverfi sem 

skipulagsheildir búa við í dag, til að mynda hvað tækniframfarir varðar. Hér er tekin sú 

afstaða að þekkingarstjórnun sé ferli sem lýkur aldrei heldur nýtir auðlindir 

skipulagsheildarinnar, þekkinguna til þess að búa til nýja þekkingu og þar með að auka við 

verðmætasköpun. Þekkingarstjórnun fæst við aðferðir og ferla sem gera stjórnun á 

þekkingarverðmætum árangurríka og áhrifamikla (Alavi og Leidner, 2001). 

Margar tilraunir eru í gangi en eins og Inkinen o.fl. (2015) benda á þá hafa rannsóknir 

hvað þekkingarstjórnun varðar beint meira sjónum sínum að statískum hugtökum innan 

þekkingarstjórnunar en í minna mæli horft á þekkingarstjórnun sem ferli í síbreytilegum 

heimi. Staða þekkingar í rannsóknum á þekkingarstjórnun hefur enn þá marga möguleika 

því að rannsóknarsviðið er erfitt að afmarka og setja í takmarkaðar og fastar skorður eins 

og á rannsóknarstofu. Umhverfisþættir og innra skipulag skipulagsheilda geta ekki 

einungis tekið þekkingarstjórnun út fyrir sviga (Inkinen o.fl., 2015; Kianto o.fl., 2016). Þá 

hafa fræðimenn einnig bent á þá mikilvægu staðreynd að tækni og aðrar greinar 

stjórnunar, s.s. mannauðsstjórnun, hafa mikla samlegð með þekkingarstjórnun. 

Eins og áður hefur komið fram eru hugmyndir Nonakas (1991; 1994) þær fyrstu sem 

aðgerðabinda þekkinguna með því að horfa á hana sem ferli sem hægt er stjórna og nota 

til að skapa nýja þekkingu og móta þekkingarstjórnun sem meðal annars felst í að horfa á 

samspil leyndrar og ljósrar þekkingar sem verða að spíral sem eykur enn meira á 

þekkingarverðmætin. Á þessum hugmyndum byggja nýrri hugmyndir þótt fleiri þættir hafi 

bæst við eins og tæknin (Alavi og Leidner, 2001).  
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Í samkeppnisumhverfi er nauðsynlegt fyrir skipulagsheildir að leita allra leiða til þess 

að hagnýta þekkinguna og nýta hana til nýsköpunar og gera þar með betur en 

samkeppnisaðilarnir. Þetta hafa fræðimenn rannsakað allnokkuð (Andreeva og Kianto 

2011; Shujahat o.fl., 2019). Þegar horft er til hagnýtingar þekkingarstjórnunar hafa 

rannsóknir sýnt (Andreeva and Kianto, 2011; Chen o.fl., 2010; Lee o.fl., 2003) að 

þekkingarstjórnun hafi jákvæð áhrif á nýsköpun fyrirtækja. Rannsóknirnar hafa einnig 

þróast með þeim hætti að þær hafi stærri tilgang (Kianto og Andreeva, 2014) og þá til 

viðbótar við fyrri skilgreiningu bæta þær við samhengi skipulagsheildarinnar: 

„Þekkingarstjórnunaraðferðir eru markvissar og stjórnunarlegar aðferðir 
skipulagsheildar með það að markmiðið að stjórna þekkingarverðmætum 
hennar“ (Andreeva og Kianto, 2012, bls. 619). 

 

Í þessu samhengi benda þær á mikilvægi tækni og mannauðsstjórnunar eins og áður 

hefur komið fram. Í svipuðum anda eru skilgreiningar annarra fræðimanna sem horfa á 

þekkingarstjórnun sem hina endalausu vegferð ferla og mismunandi aðferða við að leysa 

úr læðingi þau þekkingarverðmæti sem skipulagsheildir þurfa til þess að auka við 

samkeppnishæfni sína (Andreeva and Kianto, 2012; Gold o.fl., 2001; Lee and Choi, 2003; 

Heisig, 2009). 

Í umfangsmikilli samanburðarrannsókn á 160 fyrri rannsóknum á þekkingarstjórnun 

þar sem tilgangurinn var að finna samsvörun í gagnlegum aðferðum – voru 

niðurstöðurnar þær að farsælir þættir í þekkingarstjórnun byggja á fjórum stoðum, ekki í 

mikilvægisröð (Heisig, 2009): 

➢  Mannauður -  þar sem menning, mannauður og forysta eru til að mynda 
mikilvægir 

➢  Skipulag – þar sem ferlar og skipulag vinnunnar eru til grundvallar  

➢ Upplýsingatækni - eins og kerfi og skipulag tækninnar  

➢ Stjórnunarlegir  - þar sem stefna, markmið og mælikvarðar eru til grundvallar 

 Andreeva og Kianto (2012) settu fram þá kenningu með rannsóknum sínum að ekki væri 

hægt að toga í sundur mannauðinn og tæknina. Í rannsókn þeirra sem náði til 234 

fyrirtækja, með nokkuð jafnri skiptingu á milli finnskra, rússneskra og kínverskra 

fyrirtækja, voru niðurstöður þær að sterkar vísbendingar væru um að aðferðir 
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mannauðsstjórnunar (e. human resource management (HRM)) og upplýsingatækni (e. 

information and communications technology (ICT fields)) hefðu mikil áhrif á afdrif og 

árangur skipulagsheildar. 

Hussinski og félagar (2017) nefna einnig ýmsar aðferðir og sjónarhorn sem þau sáu að 

þekkingarstjórnun geti snert á. Upplýsingatæknikerfi, ráðningarferli og 

ráðningarsamningar geti t.d. skipt sköpum í farsælli þekkingarstjórnun. Aðferðir og 

hugmyndir þekkingarstjórnunar spanni þannig alla anga fyrirtækisins, allt frá 

mannauðsmálum til nýsköpunar og markaðsmála. 

Það sem hefur staðið þekkingarstjórnun fyrir þrifum er að mati Andreeva og Kianto 

(2012) að mælanlegan árangur af þekkingarstjórnun og þekkingu getur verið mjög erfitt 

að sýna fram á. En hin síðari ár hefur þetta breyst með rannsóknum (Kianto, 2011; Lee og 

Choi, 2003) til að mynda um nýsköpun þar sem rannsóknir sýna fram á að 

þekkingarstjórnun hefur áhrif á frammistöðu þótt það sé erfitt að meta bein eða óbein 

áhrif á aðra þætti, s.s. á skipulag innan skipulagsheildar eða aðra mælikvarða á 

frammistöðu.  

Þá hafa mælikvarðar sem mæla árangur verið mismunandi á milli fræðimanna þar sem 

nýsköpun, vörusköpun (e. product improvement), bætt staða starfsmanna (e. 

employment improvement), framleiðslustjórnun (e. product leadership), 

viðskiptavinatengsl (e. customer intimacy), framúrskarandi aðferðir (e. operational 

excellence) og samskiptahæfni hafa sýnt fram á jákvæða fjárhaglega afkomu fyrirtækja 

(Andreeva og Kianto, 2012). Ekki hefur tekið að sýna fram á með óyggjandi hætti hvaða 

þættir það eru hafa mest áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækja. 

Þróun þekkingarstjórnunar sem stjórnunaraðferðar hefur vakið athygli innan 

mannauðsstjórnunar t.d. á sviði fræðslumála, og það er í raun ekkert svið innan 

skipulagsheildar sem þekkingarstjórnunin getur ekki tekið til, allt frá fræðslumálum til 

hagnýtingar upplýsingakerfa. Það sem skiptir mestu máli er að þessi sjónarhorn eiga það 

öll sameiginlegt að horfa til þess hvernig skipulagsheild getur verið áhrifaríkari og 

áhrifameiri í að þróa og innleiða nýjungar og taka ákvarðanir með það að markmiði að 

hagnýta þekkinguna sem skipulagsheildin býr yfir (Hussinski o.fl., 2017). Undir þessi 

sjónarmið taka um 79% stjórnenda í könnun Deloitte (Mallon o.fl., 2020) þar sem þeir 
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telja að þeir þurfi í gegnum skipulagsheildir sínar að huga betur að þekkingarstjórnun til 

þess að ýta undir nýsköpun og koma nýjum vörum og þjónustu á markað. 

Í niðurstöðum Deloitte skýrslunnar (Mallon o.fl., 2020) eru afgerandi niðurstöður um 

þekkingu á hugtakinu þekkingarstjórnun á meðal stjórnenda eins og mynd 3 sýnir þar sem 

55% svarenda hafa takmarkaða þekkingu og halda því fram að þekkingarstjórnun snúist 

einungis um einfalda skjalastjórnun og miðlun þekkingar en enn færri tengja hana við að 

hagnýta þekkinguna eða um 36%; um 43% sjá þekkingarstjórnun sem lykilatriði í að þróa 

nýjar vörur, þjónustu og lausnir. Það eru næg tækifæri fyrir rannsakendur og klappstýrur 

þekkingarstjórnunar að breiða út boðskapinn. 

Mynd 3 

Niðurstöður Deloitte á þekkingarstjórnun 

 

Mynd 3. Niðurstöður Deloitte á þekkingarstjórnun (Mallon o.fl., 2020) 
 

Tækifæri til rannsókna í þekkingarstjórnun og það leiðarljós sem þær fylgja eru eins og 

hér hefur komið fram enn mörg. Í praktísku tilliti eru t.d. enn tækifæri til þess að dreifa 

boðskapnum meðal stjórnenda og gera tilraunir til þess að sjá hvaða aðferðir eru 

gagnlegastar til þess að þekkingarstjórnun geti ýtt undir nýsköpun og samkeppnishæfni. 

Hér á eftir verður aðferðum Inkinens og félaga gerð skil, þær 10 aðferðir 

þekkingarstjórnunar sem hafa farsæl áhrif á skipulagsheildir.  

2.3.1 Aðferðir þekkingarstjórnunar - Knowledge management practices 

Eins og fyrr segir er fræðilegur grunnur þeirra Inkinens, Kianto og fleiri sterkur að því leyti 

að þeir fræðimenn sem þau byggja á, Penrose, Barney, Nonaka, Alavi og Leidner auk 

Heisigs eiga langa sögu. Þær tíu aðferðir þekkingarstjórnunar sem þau Inkinen o.fl. (2015) 
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hafa sett fram miða að því að hagnýta verðmætin sem meðal annars felast í ferlum og 

hegðun inni í skipulagsheildinni í síbreytilegu umhverfi þekkingarstjórnunar þar sem horft 

er til aukinnar hagkvæmni og árangursríkari stjórnunar á þekkingu (Hussinski o.fl., 2017). 

Munurinn á þessi módeli og öðrum er að það horfir til fleiri þátta í skipulagsheildinni eins 

og skipulags og stjórnunarlegra þátta, ekki einungis til ferlanna sem búa til þekkinguna 

heldur einnig til þeirra sem hafa áhrif á alla skipulagsheildina. Eins og vikið var að í fyrri 

kafla byggir módelið á fjórum stoðum, mannauðsstoð, skipulagsstoð, upplýsingastoð og 

stjórnunarlegri stoð (Heisig, 2009). Þessum fjórum stoðum er skipt upp í 10 þætti sem 

eru: forysta (e. supervisory work), stefnumiðuð þekkingarstjórnun (e. strategic 

knowledge management), verndun þekkingar (e. knowledge protection), 

lærdómsferli/fræðslukerfi (e. learning mechanisms), upplýsingatækniferli (e. information 

technology practices), skipulag vinnunnar (e. organizing work), ráðningar (e. recruiting), 

þjálfun og þróun mannauðs (e. training and development), frammistöðumat starfsmanna 

(e. performance appraisal) og umbunakerfi (e. compensation practices). Þessir þættir eru 

ekki endilega í mikilvægisröð heldur segja þau Inkinen og félagar, að ef skipulagsheild hlúi 

að einhverjum þessara þátta hafi það jákvæð áhrif á nýsköpun (Inkinen o.fl., 2015). Eins 

og Hussinki og félagar (2017) segja í yfirlitsgrein sinni eru ennþá á reiki hvaða þættir hafa 

mest áhrif og í hvaða samhengi. Það eru því enn næg tækifæri til rannsókna. Þá halda þau 

því einnig fram að vegna þess hversu vítt fræðasviðið er með þessum 10 aðferðum nái 

þau yfir breitt svið stjórnunar og því séu áhrifin frá þáttunum líklegri til þess styðja við 

áhrifaríka þekkingarstjórnun. Það sýnir til að mynda rannsókn Hussinskis þar sem nokkrar 

atvinnugreinar eru til rannsóknar að hugtökin eru það almenn að þau er hægt að nota á 

nær hvaða atvinnugrein sem er; kosturinn sé því mun meiri við það hversu almennir 

þættirnir tíu eru sem hafa skuli í huga frekar en að fjargviðrast yfir því hvað þeir sýni ekki.  

Umfjöllunin hér á eftir er um hvern og einn þátt í líkaninu og eins og áður hefur komið 

fram, meðal annars hjá Hussinski og félögum (2017) er módelið enn tiltölulega 

órannsakað og ennþá hafa ekki fundist þættir sem hafa mest áhrif. Það sést einnig í 

umfjöllun um aðferðirnar tíu að það liggja mismargar rannsóknir og kenningasmíð að baki 

hverjum og einum þeirra. 
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2.3.1.1 Forysta - Supervisory work  

Það er ekki ný saga að leiðtogar/stjórnendur séu límið sem heldur starfseminni gangandi 

og leiða breytingar (Inkinen, 2016; Theriou o.fl., 2011). Í rannsókn (e. meta-analysis) Liu 

og félaga (2021) þar sem stjórnendur í mismunandi atvinnugreinum voru rannsakaðir, 

leiddu niðurstöður í ljós jákvæð tengsl á milli forystu í þekkingartjórnun við bæði 

fjárhagslega og ófjárhagslega mælivarða.  

Einn af lykilþáttum þess að skapa hagfelldar aðstæður fyrir þekkingarstjórnun er sterk 

dagleg stjórnun þar sem ábyrgð og gjörðir alls stjórnendahópsins frá toppi til táar skiptir 

máli (Inkinen o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur sem taka þátt, hvetja, 

dreifa verkefnum og sýna af sér styðjandi hegðun eru mjög mikilvægir því að þátttaka 

þeirra styður dyggilega við jákvæða afkomu fyrirtækis og sérstaklega við nýsköpun 

(Husinski o.fl., 2017; Inkinen, 2016). Inkinen (2016) segir jafnframt að stjórnendur sem 

sýna í orðum og athöfnum að þeir kunni að meta þekkingu og færni starfsmanna og vinni 

í sameiningu með hópi sínum að framþróun njóti afraksturs þekkingarstjórnunar heldur 

en þeir sem sitji í fílabeinsturni úr fjarlægð. Mikilvægt er að horfa til stjórnenda og hvernig 

stíl þeir beita til þess koma á framfæri breytingum Mikil þátttaka og endurgjöf þeirra sýnir 

betri árangur (Inkinen 2016). 

Á hinn bóginn hafa rannsóknir líka sýnt að þar sem sterk hefð er fyrir þekkingarstjórnun 

og sterka boðbera þekkingarstjórnunar þá plægir það einnig akurinn fyrir stjórnendur og 

styður þá áfram í stjórnunarhlutverki sínu. Ef upplýsingakerfin eru einnig góð, 

þekkingarstjórnuninni er veitt athygli með t.d. umbun og markvissri þjálfun er á 

þekkingarstjórnun, blómstrar þekkingarstjórnunin í þágu skipulagsheildarinnar (Lee, 

2008; Kamhawi, 2012). 

Til þess að leggja enn meiri áherslu á mikilvægi góðrar stjórnunar og hugrekkis til 

breytinga er hin dökka hlið þekkingar dregin upp í umfjöllun Kianto og félaga (2020) þar 

sem þekkingin getur orðið uppspretta breytingatregðu, stöðnunar og ójafnvægis í 

valdabaráttu. Ef þekkingin fær að lifa sjálfstæðu lífi og óáreitt er t.d. hætta á því að 

stöðnunin verði þrátt fyrir góðan ásetning. Dæmi um það væri t.d. að búið væri að skjala 

og gera góða verkferla sem fengju síðan að lifa óáreittir fyrir gagnrýni og endurskoðun 

með viðkvæðinu: „Við höfum bara alltaf gert þetta svona og ætlum bara að halda því 

áfram.“ 
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Mikilvægt er að nýrri þekkingu sé haldið á lofti og hún sé rædd (Harvey o.fl., 2015), t.d. 

í gegnum faghópa (e. communities of practice).  

2.3.1.2 Stefnumiðuð þekkingarstjórnun (e. strategic knowledge 
management) 

Stefna á sér heldur ekki stað í tómarúmi heldur er hún samtvinnuð öðrum þáttum í 

skipulagsheildinni og þótt stefnur og gildi geti verið með mismunandi hætti þá styður öll 

jákvæð og uppbyggileg stefna við þekkingarstjórnun. Þar sem markmið eru skýr og 

tilgangurinn í skipulagsheildinni er ljós verður skilgreindur árangur betri (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003). Það sem hlúð er að og veitt athygli vex, það eru gömul sannindi og 

eiga ekki síður við stefnur í skipulagsheildum. Stefnumiðuð þekkingarstjórnun samþættir 

stefnumótun, innleiðingu og uppfærir og endurtekur þar sem þekkingarverðmætin eru í 

forgrunni (Kianto o.fl., 2014). Það er því ekki reginmunur á hefðbundinni stefnumótun 

skipulagsheilda og stefnumiðaðri þekkingarstjórnun en áherslan á hin raunverulegu 

þekkingarverðmæti hverrar skipulagsheildar og athyglin sem þau fá eru leiðarljósin. Lee 

og fleiri (2008) taka undir að vel skilgreind stefna um þekkingarstjórnun sé mikilvæg til 

þess að þekkingarverðmætum sé hreinlega haldið á lofti.  

Þegar þekkingarstjórnuninni er beitt með þessum hætti verða til agaðri ferlar eins og 

straumlínulöguð ferli (e. agile) sem hafa sýnt sig að hafa góð áhrif á fjárhaglega afkomu 

(Kamhawi, 2012). Eins segja Inkinen o.fl. (2015) að með stefnumiðaðri þekkingarstjórnun 

nái fyrirtækið að einbeita sér að þekkingarverðmætum sem hafi mest gildi og eru 

mikilvægar fyrir samkeppnishæfni sín. Með því að beina sjónum að stefnumiðaðri 

þekkingarstjórnun gefur það fyrirtækinu tækifæri til þess að taka ákvarðanir um 

hagnýtingu þekkingar samofna hinni hefðbundu stefnu fyrirtækisins. 

Þar sem vinkill þekkingarstjórnunar er hluti af stefnu skipulagsheildarinnar eða er 

jafnvel sérstök stefna um hana þar sem aðferðir mannauðsstjórnunar eru hluti af 

vegferðinni þá blómstar þekkingarstjórnun (Huskinski o.fl., 2017; Von Krogh og fl., 2001; 

Zack, 1999). 

Í stefnumiðaðri þekkingarstjórnun, þar sem búið að er setja fingur á hugtakið 

þekkingarstjórnun, eru eins og áður segir, eru meiri líkur á því að unnið sé skipulega og 

markvissara með þekkinguna. Þó er mjög mikilvægt að stjórnendur séu einnig meðvitaðir 

og geti beitt tækjum og tólum til þess að innleiða og viðhalda henni því að annars er hætta 
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á því að fókusinn verði ekki nógu beinskeyttur og því minni áhersla á að sjá hvaða þekking 

er verðmæti fyrir skipulagsheildina (Inkinen, 2016). 

2.3.1.3 Verndun þekkingar ( e. knowledge protection) 

Verndun þekkingar tekur til formlegra og óformlegra þátta. Formlega leiðin lýsir því 

hvernig skipulagsheild verndar þekkingu sína til að mynda með samningum og ýmsum 

ákvæðum um hagnýtingu þekkingarinnar en óformlega nálgunin snýr að ferlum og hinni 

leyndu þekkingu, hvernig skipulagsheild hagnýtir hana og reynir t.d.að koma í veg fyrir að 

aðrir hermi eftir. Þar má t.d. nefna tækni í sölu (Hussinski o.fl., 2017).  

Rhee og Choi (2017) benda hins vegar á að fyrirtæki þurfi að gera sér grein fyrir því að 

það sé munur á því að vernda þekkinguna og hreinlega fela hana. Verndun þekkingarinnar 

geti gengið svo langt að hún sé falin öllum á þann hátt að það hindri flæði þekkingar um 

skipulagsheildina og þannig sé komið í veg fyrir að hún dreifist með eðlilegum hætti. 

Þessi hluti módelsins er ekki mjög mikið rannsakaður eða skilgreindur og það eru uppi 

vangaveltur um mikilvægi þess að vernda þekkinguna og þá hversu miklu púðri eigi að 

eyða í það. Verndun þekkingar meðal annars sett inn í módelið vegna nýjunga í 

þekkingarsköpun eins og í opnum tækninýjungarverkefnum (e. open innovation) þar sem 

þekkingarsköpunin flæðir milli skipulagsheilda, t.d. í tilfelli fjármálafyrirtækja þar sem 

ýmis sprotafyrirtæki kynna og selja stóru fyrirtækjunum hugbúnað sem byggir á nýrri 

tækni. Þar af leiðandi er mikilvægt að viðhafa starfshætti til að vernda helstu 

verðmætaskapandi óefnislega hluti í fyrirtækinu, þekkinguna. Auk þessa geta 

skipulagsheildir verið undir það settar skv. lögum að þurfa að opna hluta af starfsemi sinni 

(Inkinen o.fl., 2015).  

2.3.1.4 Lærdómsferli/fræðslukerfi (e. learning mechanisms) 

Fræðslukerfi sem byggir á því að starfsmenn geti á áhrifaríkan og skilvirkan hátt flutt 

þekkingu sín á milli og byggt upp nýja þekkingu er einn af lykilþáttum í þekkingarmiðuðu 

umhverfi. Þá er áherslan á að fræðslan sé t.d. í formi mentorakerfis þar sem þeir sem hafa 

meiri reynslu flytji þekkingu yfir til nýrra starfsmanna. Gott er að skipuleggja alls kyns 

lærlingsstöður og skipta upp störfum (e. job rotation). Þá hafa aðferðir eins og að veita 

því athygli sem best er gert og kynna það fyrir öðrum reynst mjög gagnlegar. (Inkinen o.fl., 

2015) 
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Rannsóknir hafa sýnt að sú aðferð að hvetja starfsmenn til þess að dreifa þekkingu og 

læra hver af öðrum, bæði í gegnum formlegar og óformlegar leiðir, hefur jákvæð áhrif á 

dreifingu þekkingar. Á þennan hátt dreifist bæði hin leynda og ljósa þekking mun betur 

og hraðar í skipulagsheildinni. Þá hefur það einnig góð áhrif á sköpun þegar stöðugt er 

verið að horfa til þess hvernig má gera hlutina betur. Með því að byggja upp sterka 

menningu sem leggur áherslu á lærdómsferla þar sem þekkingu er dreift og virkt 

mentorakerfi er í gangi þá er árangur betri (Inkinen, 2015). 

Þar sem starfsmenn eru hvattir til þess að sækja sér fræðslu og auka við þekkingu sína 

upplifa þeir sig hafa meiri ábyrgð á eigin frama og persónulegri þróun á vinnustaðnum og 

líta auk þess á hæfni sína til þess að dreifa þekkingu sem tækifæri til starfsþróunar í 

skipulagsheildinni (Rhee og Choi, 2016).  

Inkinen og félagar (2015) segja að fræðsla og yfirfærsla þekkingar fari aðallega fram 

innan skipulagsheildarinnar og því séu aðferðir sem ýta undir þekkingarsköpun og 

yfirfærslu „mikilvægar“. Aðferðir eins og athafnanám (e. learning by doing) eða þar sem 

starfsmenn geta æft sig í að vinna ákveðin verkefni í raunverulegum aðstæðum með 

aðstoð vinnufélaga eru góðar. Þetta er mikilvægt til þess að ýta undir nýsköpun og auka 

árangur. Þær skipulagsheildir sem ýta undir þessar aðferðir hvetja starfsmenn einnig til 

þess að dreifa þekkingunni. Aðferðir eins og mentorakerfi, athafnanám og aðrar aðferðir 

á gólfinu hafa jákvæð áhrif á dreifingu þekkingar. 

Rannsókn Inkinens og félaga (2015) náði hins vegar ekki að styðja við þetta sjónarhorn 

og vera kann að í lærdómsferlunum verði áherslan of mikið á fræðsluna en ekki innihaldið. 

Þá er hættan sú að þekkingin sem er í yfirfærslunni sé orðin úrelt og ferlarnir sem verið 

er að kenna orðnir úreltir. 

Með fræðslukerfum (e. learning mechanisms) er líklegra að hin leynda og ljósa þekking 

nái að þroskast eins og módel Nonakas (1991) sýnir. Í Deloitte-skýrslunni (Mallon o.fl., 

2020) er því síðan lýst hvernig þessi spírall (eins og seci-módelið byggir á)að ýta undir og 

hvetja til þekkingarmiðlunar því að það er eina leiðin í nýsköpunarumhverfinu; enginn er 

eyland í nýsköpun. Huga þarf að því að í allri skipulagsheildinni með hugmyndavinnu úr 

iðrum hennar og þar sem múrar falla – þar verður þekkingarmiðlunin auðveldari. 

Rannsókn Rhees og Chois (2016) sýnir fram á að þegar þekkingin nær að flæða með 

þessum hætti ýtir það undir nýsköpunarhugsunina. 
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2.3.1.5 Upplýsingatækniferli (e. information technology practices) 

Upplýsingatæknin hefur fylgt árdögum þekkingarstjórnunar. Til að mynda ræða 

Davenport og Prusak (1998) um mikilvægi upplýsingatækninnnar og Von Krogh og félagar 

(2000) taka undir það. Tækninni hefur fleygt fram undanfarna áratugi og mörg fyrirtæki 

hafa tekið upplýsingatæknina upp á arma sína. Þá hafa upplýsingakerfin verið samtvinnuð 

hugmyndafræði þekkingarstjórnunar og lögð áhersla á lifandi umhverfi þar sem tilgangur 

kerfanna er að styðja við dreifingu þekkingar og að hún sé kvik og lifandi; þá hefur verið 

lögð áhersla á að gamlar úreltar upplýsingar og þekking sem hefur ekki hagnýtt gildi sé 

endurskoðuð reglulega. Þegar aðferðum þekkingarstjórnunar er beitt í 

upplýsingatækninni eru meiri líkur á því að skipulagsheildin geti þróað enn markvissari 

straumlínustjórnun, nýsköpun og heild sem stendur sig vel (Kamhawi, 2012). 

Þær Alavi og Leidner (2001) mótuðu þann ramma sem er um upplýsingatækni í þessari 

greiningu Inkinens og félaga (2015). Byggt á rannsókn sinni skiptu þær 

upplýsingatækninni (e. ICT) upp í fjóra hluta. Í fyrsta lagi styður upplýsingatæknin við 

hraðari dreifingu þekkingar í gegnum kerfi og eyðir misskilningi á milli starfsmanna, þ.e. 

starfsmenn hafa beinan aðgang að upplýsingunum. Í öðru lagi geta upplýsingatæknikerfin 

haldið utan um gífurlegt magn af upplýsingum sem eru verðmætar í skipulagsheildinni. Í 

þriðja lagi bjóða kerfin upp á að ýta undir dreifingu þekkingar með fleiri möguleikum í 

boðleiðum og í fjórða lagi býður upplýsingatæknin upp á að þekkinguna sé hægt að 

samtvinna ferlum skipulagsheildarinnar þannig að þær leiðir verði sjálfvirkari í gegnum 

ferlin. Það býður t.d. upp á minni villuhættu þegar starfsmenn hafa minni möguleika á því 

að skrá inn upplýsingar handvirkt. Með þessu geta upplýsingatæknikerfin haldið utan um 

upplýsingar, dreift þeim og búið til nýjar eftir því sem ferlar og vinnubrögð leyfa. 

Niðurstöður rannsóknar Andreeva og Kianto (2012) sýna þó með óyggjandi hætti að 

upplýsingatæknikerfi ein og sér hafa ekki áhrif á þekkingarstjórnun heldur þurfa líka að 

vera til fleiri þættir í mannauðsmálum. Kerfin ein og sér gera ekkert.  

Það sama á reyndar við allt það magn upplýsinga sem til er. Í skýrslu Deloitte (Mallon 

o.fl., 2020) er ekki einungis rætt um það mikla upplýsingamagn sem til er í heiminum, 

heldur einnig hversu mikið af því er aldrei notað. Í rannsókn sem er vísað til meðal 1300 

stjórnenda sýndu niðurstöður að um 55% gagna voru aldrei notuð. Mörg kerfi hafa verið 

þróuð undanfarin ár sem ættu að ýta undir dreifingu þekkingar og flýta fyrir samskiptum 
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eins og Teams og Slack. Tæknin hefur líka ýtt undir sveigjanleika á vinnumarkaði þar sem 

fjarvinna og aðstaða til samvinnu hafa gert mörgum starfsmönnum kleift að vinna í 

fjarvinnu þvert um heiminn en vegna aðgengilegri tækni eru fundarhöld í gegnum 

fjarbúnað mun einfaldari í dag en áður. Í raun er það svo að mennirnir hafa varla 

hugmyndaflug til þess að sjá fyrir sér hvernig tæknin getur þróast með þeim hætti að hún 

verði miðpunktur þekkingarsköpunar . Þá verður megináherslan á að grípa hugmyndir og 

samlegð á milli starfsmanna til þess að ýta undir að þekkingarsköpun geti átt sér stað 

þvert á skipulagsheildina. Kerfin munu þegar fram líða stundir búa til svokölluð ofurteymi 

(e. superteams) þar sem upplýsingakerfin ásamt mannauðnum munu ná enn betri yfirsýn 

yfir þekkingu og hugmyndir þvert á skipulagið og upplýsingakerfin munu „ýta“ réttum 

hugmyndum að réttum teymum. Stórfyrirtækin Philips og Honda hafa til að mynda verið 

að þróa hugbúnað sem safnar saman upplýsingum sem mat verður lagt á fyrir 

framleiðsluna og þannig spara tíma sem fer í að leita að upplýsingum. Hjá Honda eru 

kvartanir og ábendingar viðskiptavina til að mynda beintengdar verkfræðingum sem taka 

þátt í hönnunarferlinu. Þessar upplýsingar eru mikils virði til þess að bæta hönnun. 

Inkinen og félagar (2015) tiltaka einnig hvaða samfélagsmiðlar hafa haft mikil áhrif á flæði 

og hraða upplýsinga. Ferlar verða æ sjálfvirkari með betri upplýsingakerfum.  

2.3.1.6 Skipulag vinnunnar (e. organizing work) 

Í margnefndri skýrslu Deloitte (Mallon o.fl., 2020) svaraði mikill meirihluti stjórnenda því 

að þótt þeir væru meðvitaðir um breytingar á vinnumarkaði og vissu af því að þeir væru 

á barmi t.d. þess að gigg hagkerfinu vaxi ásmegin og meiri hreyfing vinnuaflsins, að þá 

væru of miklar hindranir til að unnt væri að halda í við hraðann í þekkingarstjórnun. Tæpur 

helmingur stjórnenda heldur ekki þekkingarmiðlunartólum og -kerfum að starfsfólki og í 

skipulaginu væri ekki lögð áhersla á að færa þekkingu á milli fyrir fram ákveðinna deilda 

og skipulags. Aðeins lítill hluti stjórnenda (16%) sá sér hag í því að ýta undir 

þekkingarstjórnun.  

Til að þekkingarstjórnun megi dafna þarf í skipuriti að hafa í huga að eftir því sem 

starfsemin er í stífari skipulagi (síló) þar sem starfsemin er fastari á sínu sviði og vinnur 

ekki með né þvert á aðrar einingar, því erfiðara er að hlúa að þekkingarstjórnun. Í 

rannsókn Deloitte (Mallon o.fl., 2020) mátu stjórnendur þennan þátt sem mestu 

áskorunina við þekkingarstjórnun og jafnframt þann sem skipti mestu máli, eða 55% 
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stjórnenda. Aðrir þættir eins og tækni og hvatar innan skipulagsheildar skiptu mun minna 

máli í huga stjórnenda. Inkinen og félagar (2015) geta líka um að of mikil síló hamli 

starfseminni. 

Í rannsókn Andrevva og Kianto (2012) benda þær á að rannsóknir á skipulagi 

starfseminnar sé oft ekki tekin með. Það skipti til að mynda máli að hafa meðvitund um 

að skipulag mannauðsmála, upplýsingakerfa og skipurit geti haft mikil áhrif á hvernig beita 

megi þekkingarstjórnun á áhrifaríkan hátt. Þær nefna í því sambandi að skipulag sé 

mikilvægt þannig að tengsl milli einstaklings, hóps og allra í skipulagsheild áhrifarík.  

Hins vegar getur skipulag í tiltölulega litlum fjölskyldufyrirtækjum hamlað formlegu 

skipulagi þar sem hin leynda þekking færist yfir eldhúsborðið en getur leitt til of 

tilviljanakenndrar framþróunar fyrirtækisins (Ragna Kemp Haraldsdóttir og Ásta Dís 

Óladóttir, 2021). 

Skipulag vinnunnar og skipurit í skipulagsheild getur haft mikil áhrif á „áhrifaríka“ 

þekkingarstjórnun en enn er margt á huldu um orsök, afleiðingar og fylgni eins og Inkinen 

(2016) bendir á; ekki styðja margar rannsóknir við þennan hluta sérstaklega með augum 

þekkingarstjórnunar þótt vissulega hafa margar rannsóknir verið gerðar á skipulagi út frá 

stefnu (Clegg, 2020). 

Að mati Mintzbergs (1992) er mikilvægt að dreifing valds og samskipti séu í forgrunni 

þegar skipulag verkefna er hugsað. Setja þarf þekkinguna í forgrunn þegar þessir hlutir 

eru hugsaðir því að flæði verkefna og til að mynda ábyrgð á því hvernig þau skuli vinna 

getur skipt máli. Til að mynda er mikilvægt að átta sig á því að ef flæði þekkingar á að vera 

í forgrunni þá þarf skipulag verkefnanna að vera með þeim hætti að starfsmenn séu 

meðvitaðir um til hvers sé ætlast af þeim. 

Að treysta fólki, gefa starfsmönnum í hópum skýrt umboð gefur mjög góða raun hvað 

varðar útkomu og nýsköpun (Hussinksi o.fl., 2017). Það er því til mikils að hugsa þetta í 

skipulagi starfseminnar. Lee og fleiri (2008) halda því fram að sérstök eining eigi að vera í 

skipulagsheildinni sem setur þekkingarstjórnun á oddinn. Það sé sérstaklega mikilvægt 

þegar horft er til fræðslu og hugsunarinnar um að „halda áfram“ og verður því lýst í 

síðustu fjórum stigum þekkingarstjórnunarmódelsins sem eru tengd mannauðstengdum 

málum. 
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2.3.1.7 Mannauðstengd mál 

Þegar horft er með gleraugum þekkingarstjórnunar í ráðningum, umbunarkerfum, við 

sköpun góðra ferla o.fl. hefur komið í ljós að slík vinnubrögð auka á árangur fyrirtækisins 

(Andreeva og Kianto, 2012; Inkinen o.fl., 2017). Mannauðsstjórar fyrirtækja glíma við að 

fá rétta fólkið á réttum tíma í réttu verkefnin og vona svo að það haldi áfram að dafna á 

meðan verkefnin lifa. Í módelinu er mannauðstengdum málum skipt upp í fjóra þætti, 

nánar tiltekið ráðningar, þjálfun og þróun mannauðs, frammistöðumat starfsmanna og 

umbunarkerfi til þess að skerpa á hverjum þætti fyrir sig (Inkinen o.fl., 2015). 

Þótt rannsóknir séu ekki langt veg komnar sýnir Inkinen (2016) í yfirlitsgrein, þar sem 

skoðaðar voru 32 rannsóknir um þekkingarstjórnun og mannauðsstjórnun, fram á meðal 

annars að jákvæð tengsl eru á milli aðferða mannauðsstjórnunar og þekkingarstjórnunar 

þegar púlsinn er settur á hagnýta þekkingu og nýsköpun.  

2.3.1.8 Ráðningar ( e. recruting)  

Í ráðningum er gagnlegt að horfa til mismunandi hæfni og ekki einungis þekkingarlegrar 

hæfni sem byggir á námi og reynslu heldur einnig félagslegra þátta eins og 

samskiptahæfni og getunnar til samvinnu (Inkinen o.fl., 2015). Auk þessa er nauðsynlegt 

að skilgreina störf og verkefni vel til þess að staða hvers og eins sé skýr á hverjum tíma. 

Skipulagsheildin eykur líkur á hæfu þekkingarsamfélagi þar sem verkefnin og markmiðin 

eru þekkingardrifin (Chen og Huang, 2009; Hussinski o.fl., 2019) Samkvæmt niðurstöðum 

þeirra ættu skipulagsheildir að reyna að ráða inn fjölbreyttan hóp starfsmanna, bæði með 

mismunandi reynslu og menntun. 

Í niðurstöðum rannsóknar var þó ekki hægt að færa óyggjandi sönnur á að jákvæð 

tengsl væru milli ráðninga og nýsköpunarstarfsemi fyrirtækja, ennþá er grunnurinn of 

veikur til þess að gögn liggi fyrir (Hussinski o.fl., 2017). 

2.3.1.9 Þjálfun og þróun mannauðs (e. training and development) 

Hvernig skipulagsheild skipuleggur þjálfun og þróun mannauðs hefur mikil áhrif á 

þekkingarbrunninn. Þegar fókusinn er á námskeið, fyrirlestra og aðrar aðferðir þjálfunar 

er líklegra að þekking starfsmanna uppfærist, dreifist og verði þar með samkeppnisvopnið 

sem hún á að vera (Inkinen o.fl., 2015. Í því tilliti er gagnlegt fyrir skipulagsheildina að 

horfa á það út frá mannauðnum en ekki einungis út frá stjórnanda hverrar einingar því að 

mannauðsdeildir eru líklegri til þess að horfa til allrar skipulagsheildarinnar.  
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Þekking einstakra starfsmanna sem byggist á menntun og reynslu er ekki talin skipta 

öllu máli skv. Kianto og félögum (2019) því að aðferðir þekkingarstjórnunar er hægt að 

nýta bæði meðal starfsmanna í framleiðslu og meðal svokallaðra þekkingarstarfsmanna 

eins og í mörgum fyrirtækjum í tæknigeiranum. 

2.3.1.10 Frammistöðumat starfsmanna (e. performance appraisal) 

Reglulegt frammistöðumat starfsmanna með stjórnanda þar sem frammistaða og þróun 

starfsmanns er metin hefur gefið góða raun í skipulagsheildum. Þar sem þættir eins og 

dreifing þekkingar, sköpun hennar og hagnýting er hluti af frammistöðumatinu er líklegra 

að það leiði til meiri verðmætasköpunar innan skipulagsheildarinnar (Inkinen o.fl., 2015). 

Þessi hluti mannauðsmálanna er ekki skilgreindur nánar enn sem komið er í 

rannsóknunum. 

2.3.1.11 Umbunakerfi (e. compensation practices) 

Í framhaldi af frammistöðumati á starfsmönnum er umbun fyrir þekkingarstarfsemi á 

borð við dreifingu, sköpun og hagnýtingu líklegri til þess að ýta undir dreifingu þekkingar. 

Þegar fókusinn er á þekkinguna og dreifingu hennar er einnig líklegra að sá sem býr yfir 

þekkingunni og sé meðvitaður um hana og nýti hana enn betur. Það er eins og með nýju 

fötin keisarans, þegar búið er að benda á þekkinguna verður hún raunverulegri. Í 

umfjöllun þeirra Inkinens og félaga (2015) er þó ekki tekin afstaða til þess hvers kyns 

umbun er líkleg til árangurs fyrir utan að hún ætti að vera af fjölbreyttum toga, bæði í 

formi hróss og launa af einhverju tagi.  

Í skýrslu Deloitte (Mallon o.fl., 2020) eru stjórnendur skipulagsheilda hvattir til þess að 

umbuna starfsmönnum fyrir að dreifa þekkingu og kenna öðrum. Skýrsluhöfundar kveða 

svo fast að orði að nú sé svo komið að þekking sé það sama og vald og því séu í mörgum 

tilfellum til starfsmenn sem neiti að láta það vald af hendi. Þar er því lýst að stórfyrirtækið 

Sodexo (með hálfa milljón starfsmanna) hafi náð að breyta menningunni þannig að 

þekkingarmiðlunin hafi á endanum orðið valdið en ekki þekkingin sjálf. 

Í þessum kafla hefur aðferðum þekkingarstjórnunar verið gerð skil út frá módeli 

Inkinens og félaga (2014) og reifaðar rannsóknir sem liggja til grundvallar. Eins og kemur 

fram hjá skýrsluhöfundum Deloitte (Mallon o.fl., 2020) þá er stóra myndin sú að kerfin og 

innviðir sem styðja við tæknina, hvatningin um að þau séu notuð og að 
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fyrirtækjamenningin hverfist um það – allt þetta verði það sem leiði til árangurs 

skipulagsheildarinnar, það þurfi margt til. 

Að meta áhrif þekkingarstjórnunar út frá þessum aðferðum Inkinens og félaga (2015) 

á íslenskan vinnumarkað og hversu vel hún á við á hér er erfitt að því ekki hafa verið gerðar 

neinar rannsóknir hér svo vitað sé með þessari aðferð. En á sama tíma má þó segja að 

þær rannsóknir sem hér er byggt á séu tillölulega alþjóðlegar þar sem fræðimennirnir eru 

meðal annars frá Finnlandi, Kína, Rússlandi, Spáni og víðar. Þær aðferðir og nálgun sem 

hér eru notaðar til þess að fjalla um aðferðir og hugtök þekkingarstjórnunar eru ekki mjög 

sérhæfðar fyrir ákveðna geira á ákveðnu menningarsvæði. Þó getur verið ákveðinn 

menningarmunur á milli svæða. Niðurstöður Hussinskis og félaga (2017) benda til þess að 

þeir 10 þættir sem taldir eru til gagnlegra aðferða við þekkingarstjórnun eigi betur við 

Finnland en öðrum löndum sem kemur reyndar ekki á óvart þegar um finnskt módel er 

að ræða. Það má því velta fyrir sér hvort módelið geti vel átt við íslenskan vinnumarkað 

þar sem um tvö norðurlönd er að ræða. 

Inkinen og félagar (2015) sýna fram á að þær aðferðir sem hér eru til umfjöllunar eigi 

við miðlungsstór og stór fyrirtæki í Finnlandi. Í rannsókn Hussinskis og félaga (2107) voru 

fleiri lönd tekin inn í sama rannsóknarmódelið, nánar tiltekið Kína, Rússland og Spánn og 

gerð þáttagreining og samanburður á niðurstöðum hvers lands og ekki tókst að færa 

sönnur á að það sama ætti við um öll löndin. 

Ennþá eru rannsóknir takmarkaðar eins og Kianto og félagar (2019) taka fram í 

rannsókn sinni þar sem skoðaðir voru starfsmenn fjarskiptaiðnaðarins í Pakistan. 

Fræðimennirnir benda á að ekki séu margar rannsóknir á þessu sviði af 

einstaklingsmiðaðrar frammistöðu starfsmanna, eins og að skoða framleiðni 

þekkingarstarfsmanna. Kianto og félagar halda því þó fram – eins og reyndar hefur komið 

fram áður – að vegna þess hversu almennt módelið sé því líklegra er að það eigi við um 

fleiri geira en einn. 

Þessar tíu aðferðir að farsælli þekkingarstjórnun þar sem áherslan er á nýsköpun og 

flæði þekkingar sýna að ennþá eru tækifæri til rannsókna. Það sést til að mynda vel á því 

hversu efni kaflanna er mis-umfangsmikið í ljósi þess að t.d. stjórnunarfræði og 

mannauðsfræði með sínum mörgu sjónarhornum hefur forskot gagnvart t.d. hugtakinu 

um stefnumiðaða þekkingarstjórnun.  
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Í fræðilegu yfirliti hafa skilgreiningar á þekkingarstjórnun, þar sem litið er á 

skipulagsheildina sem stöðugt ferli umbóta, verið gerð skil. Þá hafa verið reifaðar 

hugmyndir og vangaveltur um framtíðina sem má segja að hafa skollið á heiminn í covid-

ástandi síðasta árs þar sem tæknin hefur svo sannarlega leikið stórt hlutverk. Nýnæmið 

hér sem framlag til vísindanna er að horfa til framtíðar og reyna að fanga hvaða þættir í 

þessu nýja þekkingarstjórnunarmódeli eru mikilvægir auk þess að reyna að átta sig á 

hlutverkum stjórnenda í þessu ferli. Hér má nefna þætti sem hafa mögulega áhrif á 

starfsemi skipulagsheilda eins og umgjörð á vinnumarkaði, mismunandi kynslóðir á 

vinnumarkaði og jafnvel heimsfaraldur sem ógnar lífi borgaranna.  

Í næsta kafla verður aðferðum við rannsókn höfundar gerð skil og kynning á þeim 

stjórnendum sem tóku þátt í henni. 
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3 Aðferðir og gögn 

Markmið þessar rannsóknar er að fá innsýn í upplifun reynslumikilla íslenskra 

stjórnenda af því hvaða þættir hafi áhrif á varðveislu, flutning og sköpun þekkingar innan 

skipulagsheildar og hvernig þekkingarstjórnun getur stuðlað að nýsköpun og breytingum. 

Notast var við eigindlega aðferðafræði til þess að fá innsýn inn í þessa upplifun 

stjórnenda með djúpviðtölum (Merriam og Tisdell, 2016; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Hér var gerð tilraun til þess að fá fram dýpri upplifun stjórnenda af þeim þáttum sem 

líkan Inkinens og Kianto (2015) fjallar um og eru til farsællar þekkingarstjórnunar. Aðferðir 

þeirra hafa verið með megindlegum aðferðum, bæði með spurningakönnunum (Inkinen 

og Kianto, 2015) og með söfnun rannsókna í svokölluðum yfirlitsgreinum (e. review) þar 

sem þættir í þekkingarstjórnun eru dregnir fram til þess að reyna að meta mikilvægi 

þeirra. Sem dæmi um þætti sem skoðaðir voru má nefna hvernig breytingar hafa orðið í 

öðrum stjórnunarfræðum eins og mannauðsfræðinni (Inkinen 2015). Helstu 

rannsakendur þekkingarstjórnunar með þessari aðferð lögðu það til að eigindlegum 

aðferðum yrði beitt til þess að dýpka upplifunina því að enn væru niðurstöður varðandi 

áhrifaþætti ekki afgerandi (Hussinski o.fl.,2017). Aðferðin er þekkt þegar rannsakendur 

vilja fá nánari útskýringar með fleiri rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) 

Viðtalsrammi með hálfstöðluðum viðtölum var settur upp og ramminn prófaður á 

fyrsta þátttakandanum. Með því að snúa spurningunum aðeins við, setja fyrr í ferlið 

spurningar um hvernig tekið væri á nýjum starfsmönnum og hvað væri gert við 

þekkinguna þegar starfsmenn hætta fékkst mun betra flæði og hugsun 

þekkingarstjórnunar flæddi betur í viðtalinu. Þessi aðferð gafst vel til þess að fá nánari 

upplifun af þeim áskorunum sem stjórnendur standa frammi fyrir, bæði í daglegum 

störfum og fyrir áhrif umhverfisins á þá, sjá viðauka 1. 

Viðtölin voru skrifuð upp orð fyrir orð með ákveðnu formi: 

Tákn  Merking tákns 

skáletrað  Sérstök áhersla lögð á orðin  

...   Þögn  

..  Hik 
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Sérstaklega skal bent á að öll nöfn, bæði starfsfólks og fyrirtækja, sem skipta máli fyrir 

hagsmuni viðmælenda koma fram undir dulnefni .  

Gögnin voru greind í anda hálfgrundaðrar kenningar þar sem greiningin fór fram 

samhliða viðtölunum (Merriam og Tisdell, 2016). Viðtölin voru kóðuð með opnum hætti, 

þ.e. lesin línu fyrir línu og fundin atriði sem komu fram á síendurtekin hátt. 

3.1 Þátttakendur í rannsókn og framkvæmd viðtala 

Viðmælendur voru sex talsins, allir stjórnendur með mikla reynslu af íslenskum 

vinnumarkaði, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum. Þeir voru valdir af 

hentugleika, 3 karlar og 3 konur sem fengu tölvupóst með lýsingu á verkefninu, sjá 

viðauka 2. Stjórnunarhlutverk þeirra var mjög breitt, allt frá því að hafa stýrt stórum 

fyrirtækjum í litlar deildir og einingar. Það hafði ekki sérstakan tilgang að skipta jafnt eftir 

kynjum enda voru spurningar og álitamál ekki með þeim hætti. Hins vegar var ákveðinn 

tilgangur með því að fá sjónarmið bæði úr einkageiranum og opinbera geiranum. Tafla 1 

sýnir yfirlit yfir viðmælendurna og þau nöfn sem þeim voru gefin. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 5. mars til 5. maí 2021 og ýmist á vinnustað 

viðmælenda eða í rými sem rannsakandi hafði yfir að ráða.  

Tafla 1 

Upplýsingar um viðmælendur 

Viðmæl-  

endur 

Dagsetning 

viðtals 

Lengd viðtals 

í mínútum 

Titill Tegund 

fyrirtækis 

Aldur Flokkur 

fyrirtækis 

Pétur 5. mars 2021 73 Framkvæmda-

stjóri 

Hugbúnaðar- 

fyrirtæki 

50 ára Einkafyrir-

tæki 

Katrín 16. mars 2021 50 Fræðslustjóri Hugbúnaðar- 

fyrirtæki 

34 ára Einkafyrir-

tæki 

Jón 17. mars 2021 55 Deildarstjóri Opinber 

stofnun 

47 ára Opinberi 

geirinn 

Kári 18. mars 2021 51 Mannauðs-

stjóri 

Hugbúnaðar- 

fyrirtæki 

38 ára Einkafyrir-

tæki 

Sonja 3. maí 2021 72 Mannauðs-

stjóri 

Opinber 

stofnun 

48 ára Opinberi 

geirinn 

Þórdís 5. maí 2021 75 Forstöðu-

maður 

Opinber 

stofnun 

47 ára Opinberi 

geirinn 
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Tafla 1. Upplýsingar um viðmælendur 

3.2 Staða rannsakanda 

Rannsakandi hefur um langt árabil haft mikinn áhuga á þekkingarstjórnun og hefur auk 

þess áralanga reynslu af stjórnun í framlínu. Rannsakandi var meðvituð um að gæta þess 

að hafa ekki áhrif á viðmælendur þótt þeir þekktu ekki til allra þeirra hugtaka sem 

þekkingarstjórnun býr yfir heldur að leyfa umræðunni að flæða að ákveðnu marki.  

Rannsakandi náði að eigin mati mjög góðu flæði í samtölunum þar sem aldrei kom upp 

dauð stund, mjög mikið efni kom fram sem gaf mjög fjölbreytta sýn á beitingu 

þekkingarstjórnunar. 

3.3 Gildi og takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknin varpar nýju ljósi á niðurstöður af þeim áhrifaþáttum sem stjórnendur upplifa 

sem mikilvæga til þess að ýta undir þekkingarstjórnun en aftur á móti gæti í rannsókn sem 

þessari, þar sem mælitæki megindlegrar aðferðafræði er snúið yfir á eigindlega 

aðferðafræði, verið möguleiki á að ekki hafi tekist að ná utan um alla áhrifaþættina með 

því að kafa djúpt. Það þyrfti að rannsaka það betur með fleiri rannsóknum. Bæði mætti 

heimfæra megindlega rannsókn, nýta spurningalista úr rannsóknum þekkingarstjórnunar 

(Inkinen, 2014) og þýða þá yfir á íslensku og leggja hann fyrir íslenska stjórnendur.  

Svör viðmælenda í viðtölum sem rannsakandi tók gáfu mjög keimlíkar niðurstöður og 

upplifun þótt þeir væru einungis sex talsins. Það hefði þó verið sterkari leikur að hafa fleiri 

viðmælendur til þess að fá fram viðhorf fleiri stjórnenda (Merriam og Tisdell 2016). 
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4 Niðurstöður 

Eftir kóðun línu fyrir línu í viðtölunum sex voru fjögur þemu valin sem lýsa bæði þeim ytri 

aðstæðum sem blasa við stjórnendum þar sem áhrif þeirra eru takmörkuð og aðstæðum 

í innra skipulagi þar sem hin daglegu störf stjórnenda eru til grundvallar, leiksvið 

stjórnenda eru mjög fjölbreytt og áskoranir þeirra koma úr öllum áttum. Þemun eru: 

umhverfi stjórnenda, skipulagsheild stjórnenda, dagleg störf stjórnenda og áskoranir 

stjórnenda. 

Umhverfi hvers stjórnanda vísar meðal annars til ytri aðstæðna, s.s. lagaumhverfis 

opinbera geirans, tæknibreytinga í fjórðu iðnbyltingunni, breytinga á vinnumarkaði. 

Skipulagsheild stjórnanda lýsir meðal annars þeirri starfsemi og menningu sem ríkir 

inni í skipulagsheildinni þar sem undirkaflarnir eru starfsemi, aðhald í rekstri stefna, 

menning, þekkingarverðmætin með undirköflunum, ferlar, kerfi/tækni, fræðslukerfi og 

breytingar. 

Kaflinn Dagleg störf stjórnenda lýsir þeim áskorunum og skipulagi sem fer fram á 

vinnustað dag frá degi og segir hina daglegu sögu skipulagsheildarinnar í undirköflunum: 

Þekking – Sérþekking – Varðveisla þekkingar, teymisvinna – Samvinna, fundir, þjálfun – 

Nýir starfsmenn. 

Kaflinn Áskoranir stjórnenda leiðir að þeim krefjandi starfsmannamálum sem hamla 

farsælli þekkingarstjórnun sem nánar er lýst í undirflokkunum Mannauður, Viðhorf og 

Samskiptahæfni. 

Almennt um niðurstöður viðtalanna við viðmælendur þá hafa allir mjög yfirgripsmikla 

og langa reynslu af stjórnun og ekki einungis úr einni skipulagsheild. Sammerkt með öllum 

skipulagsheildunum er að þær fela í sér hefðbundið skrifstofuumhverfi og þjónusta er í 

forgrunni. Viðmælendurnir hafa öll reynslu af því að vinna í tækniumhverfi þar sem hraðar 

breytingar hafa átt sér stað. Viðmælendurnir eru á aldursbilinu 40–50 ára og þrír karlar 

og þrjá konur en ekki hægt að sjá að viðhorf stjórnendanna væri ólík eftir kynjum, hvort 

sem um einkageirann eða hið opinbera væri að ræða. Allir viðmælendur höfðu lent í 

krefjandi mannauðsmálum en ekki var hægt að merkja að kyn hefði haft áhrif á hvers 

vegna þau lentu í því né hvernig leyst var úr.  
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Það var sammerkt í öllum viðtölunum að þekkingarstjórnun er ekki algengt hugtak í 

umræðunni um stjórnun, hvað þá að það sé til sem stefna í skipulagsheildum, a.m.k. ekki 

meira en það sem gæti kallast skjalastjórnun en vissulega er þekkingarstjórnun beitt með 

ýmsum hætti þótt það sé ekki oft meðvitað eða með formlegum hætti. 

4.1 Umhverfi stjórnanda 

4.1.1 Lagaumhverfi og umgjörð vinnumarkaðar 

Sláandi munur er á milli opinbera geirans og einkageirann hvað varðar aðstæður til 

stjórnunar, til að mynda þegar krefjandi starfsmannamál í opinbera geiranum ber á góma. 

Í opinbera geiranum eru ráðningar flóknari með strangari upplýsingalöggjöf og snúið að 

segja upp fólki eins og Jón lýsir: „.... en kannski vantar stuðninginn og svo er náttúrulega 

opinberi og einkageirinn, hann er bara ekkert eins eða þú rekur ekkert fólk, jú, nema bara 

gerir það með mjög miklu veseni, sko … það þarf ansi mikið að ganga á til þess að fólk sé 

látið fara …“ Sonja lýsir þessu líka: „ ... en það er náttúrulega þetta áminningarferli til og 

ég hef aldrei notað það og vil helst aldrei þurfa að nota það, það er, sko, ég hef reynt að 

forvitnast aðeins um hvort aðrir séu að nota það og eina manneskjan sem ég talaði við 

sagði bara ég myndi aldrei fara þangað það endar alltaf með ósköpum, haha …“ Þá þurfa 

stjórnendur í opinbera geiranum að huga mun meira að lögmæti verkefna og lítið svigrúm 

er til þess að þróa verkefnin utan þess stífa ramma. Þetta er samdóma álit allra 

viðmælendanna og merkilegt að þessar aðstæður séu ekki uppi í einkageiranum. Hlutverk 

opinberra stofnana er að vinna að lögbundnum skyldum og stefnu stjórnvalda hverju sinni 

í sérhæfðum starfseiningum og í auknum mæli til samræmis við t.d. evrópskar tilskipanir 

eins og í tilviki Þórdísar þar sem hún vinnur í eftirlitsstofnun og í nánum tengslum við 

evrópskar stofnanir í sama geira. Hlutverk hennar er meðal annars að fylgjast með því að 

íslensk fyrirtæki innleiði tilskipanir Evrópusambandsins.  

Þrátt fyrir skýran tilgang stofnana lýsa Jón og Sonja ákveðnum mótsögnum. Jón segir:  

... og hlutirnir, sko, innan sviða eru ekkert endilega gerðir allir eins. Það er 
svona kannski frekar stjórnsýsluvandamál í stofnuninni frekar heldur en að 
það sé eitthvað sem fólkið gerir…“ Jóni þykir mjög sérstakt að ekki hafi verið 
unnið eftir jafnræðisreglu í mjög stífu lagaumhverfi. Eins segir Sonja í 
sambandi við ráðningu nýs stjórnanda inn í stofnunina: „…. það eru 
náttúrulega ákveðin lög um starfsemina sem segja til dæmis hvernig stjórnun 
er skilgreind hérna, það er nú eitt sem auðvitað hefur töluverð áhrif hérna og 
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er einmitt í akkúrat núna að það er ekki ráðinn inn … uu … stjórnandi hérna 
með venjulegum hætti …  

 

Sonja ítrekar hvað stjórnsýslan tekur mikinn tíma og orku:  

 

... Úff, já, ..., sko, ... það eru rosalega … þetta er eins og að vera á 
jarðsprengjusvæði, sko, eiginlega, það er ofboðslega rík krafa á rökstuðning 
fyrir öllu sem þú gerir og það er rosaleg krafa á upplýsingamiðlun. Við reyndar 
erum nú undanskilin að hluta til frá því meira að segja, samt finnst mér nóg 
um þannig að mér finnst maður … mér finnst bara ofboðsleg orka hjá mér fara 
í að stússast í kringum stjórnsýsluhættina í kringum svona mál frekar en að 
geta bara beint orkunni í að einmitt leysa þau farsællega og rækta fólk, mér 
finnst það alveg óþolandi …  

 

Sonja hefur starfstitilinn skrifstofustjóri og hefur aldrei heyrt um stjórnendastefnu 

ríkisins. Hún útskýrir það svona: 

 

... Ég er aldrei höfð með sem stjórnandi. Það eru bara boðaðir forstöðumenn, 
yfirleitt á allt svona … og kjara- og mannauðs er einhvern veginn rosalega langt 
frá manni eins og ég upplifi og mér finnst ekki einhvern veginn nógu margir 
stjórnendur teknir með í þetta til dæmis af því að ég held að slagkrafturinn 
yrði svo miklu meiri þannig af því að forstöðumennirnir eru oft einhverjir 
svona faglegir gaurar … búnir að vera lengi en eru kannski ekkert endilega vel 
þarna í stjórnun …. 

 

Hún bætir við að þetta sé ákveðin áskorun í opinbera geiranum þegar það er litið meira 

til faglegra þátta en t.d. stjórnunarreynslu. Hún segir: „Það er eitt sem gæti komið inn og 

að um hlutverk stjórnenda væri svona skilgreint á skýrari hátt í kerfinu af því að eins og 

það er núna þá er þetta náttúrulega svolítið opið fyrir túlkun, hvert hlutverk stjórnenda 

er hér.“  

4.1.2 Tæknibreytingar í 4. iðnbyltingu 

Allir viðmælendur eru jákvæðir fyrir tæknibreytingum enda segja þau öll að þær verði ekki 

stöðvaðar. Katrín horfir á þetta út frá stóru myndinni og segir að að tæknibreytingar kalli 

fyrst og fremst á að hugsunarháttur í menningu fyrirtækisins þurfi að vera þannig að 

starfsmenn séu sveigjanlegir og það sé hlutverk stjórnenda að leiða það því að það hafi 

sýnt sig að það sé áhrifaríkasta leiðin. Það er áskorun fyrir stjórnendur að sjá frekar 
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framtíðarmöguleika í starfsmönnum heldur en það sem þeir kunna nú þegar. Stjórnendur 

ættu frekar að horfa til þess hvernig týpu þeir væru að ráða inn til þess að vinna í teyminu. 

Kári segir: 

 ... Ég hef ekki áhyggjur af því að í framtíðinni verði þetta vandamál, ég held 
að þetta muni leysast eins og hingað til og jafnvel verði einfaldara heldur en 
hingað til, ég held að eftir svona tíu ár þá verðum við með minni áhyggjur af 
þekkingaryfirfærslu af því líka að tæknin er að breytast og þessi sérhæfða 
þekking sem er svo víða, hún verður minni af því að við erum að fara í mun 
svona „one size fits all“-tækni … 

Undir þetta tekur Pétur og telur að tækifæri íslensku hugbúnaðarfyrirtækjanna muni 

þá frekar liggja í að útbúa séríslenskar lausnir sem tengdar eru hinum stóru microsoft-

lausnum og í góðri þjónustu og stuðningi við þau. Hann segir: „Já, þannig að við verðum 

sem sagt þjónustufyrirtæki en ekki hugbúnaðarfyrirtæki.“  

Opinberi geirinn er ekki undanskilinn tæknibyltingunni en eins og þau Sonja, Jón og 

Þórdís nefna þá sé tæknibyltingin hluti af framtíðinni og það verði hægt að eyða út 

ákveðnum hluta af störfum og einfalda með tækninni. Hins vegar muni það taka tíma í 

þeim tilvikum þar sem mannauðurinn er ekki í stakk búinn til þess að fara af stað, bæði til 

að taka upp nýjungar í tækni en ekki síður að breyta hugsun um vinnulag og þar með talið 

sé teymisvinna og góðir og samræmdir ferlar innan skipulagsheildarinnar mikilvægir. 

Þegar tæknin er farin að einfalda ferla og farið að setja flókna hluti í kerfi, sem kröfðust 

handavinnu áður, verður hægt að nýta mannauðinn betur í samræmingu, aðhald og 

eftirlit með því að hlutirnir séu gerðir réttir. Sonja er á sama máli um þessa breytingu: „... 

en ég meina, ef að við ætlum að vera samkeppnisfær á vinnumarkaði þá þurfum við að 

endurskilgreina þessi störf svolítið og það er það sem er verið að gera í sambærilegum 

störfum, heyrir maður, þetta er orðið miklu meira, þetta er ekki lengur þannig að þú sért 

með ritara sem situr og pikkar allar daginn. Þetta er gagnaumsjón, þetta eru samskipti og 

þetta eru alls konar svona umsjónarstörf. “ 

4.1.3 Breytingar á vinnumarkaði 

Það er við hæfi að biðja viðmælendur að velta framtíðinni og breytingum á vinnumarkaði 

fyrir sér í þeim aðstæðum sem eru uppi núna í miðjum covid-faraldri sem sér ekki fyrir 

endann á þótt vissulega hafi ýmislegt gerst. Katrín kemst vel að orði þegar hún segir:  
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„En, hérna, en ég held að ef síðasta ár hefur kennt okkur eitthvað þá bara vitum við 

ekkert hvað er að fara að gerast á morgun.“  

Hún segir jafnframt: „Lærdómurinn sem við drógum af því er svolítið að vera við öllu 

viðbúin, vera sveigjanleg, geta stokkið í…, bara, alveg eins og með heimavinnuna og 

fjarvinnuna og þetta að geta stokkið fram og til baka með fólkið okkar og að það sé tilbúið 

að vera sveigjanlegt með okkur.“ Þessi upplifun er mjög sterk hjá Þórdísi þar sem hún 

segir að tækifærin hafi svo sannarlega verið til þess að hugsa hlutina upp á nýtt eins og 

hvað sveigjanleikann varðar með vinnutíma og fjarvinnu. 

Breytingar á vinnumarkaði snúa ekki síst um mannauðinn sem þar er og ólíkar kynslóðir 

eins og Sonja segir: „... auðvitað ekkert sjálfsagt að öllum finnist það gott. Við erum 

svolítið að takast á við kynslóðir líka og bara gamla tímann og nýja tíma.“ 

Kári er bjartsýnn á breytingar á vinnumarkaði að því leyti að nýjar kynslóðir inn á 

vinnumarkaðinn munu staldra styttra við, nýir starfsmenn koma því með reynslu annars 

staðar frá og skipulagsheildirnar þurfa að aðlagast því líka: „Við sjáum bara hvað öll 

þjónusta og annað er að breytast og ég held að það muni gerast það sama með þekkingu 

og ég held að með nýjum kynslóðum á vinnumarkaði að þá muni sú kynslóð sem að við 

erum í rauninni að ala upp í dag og kannski svona síðustu ár, hún er mun meðvitaðri um 

það að hún þurfi að viðhalda sinni þekkingu. Þá er ég auðvitað ekki að alhæfa að það séu 

allir en það er samt alveg þannig og hérna sjáum við það bara, það sem er að gerast er að 

fólk er að stoppa styttra hjá hverju fyrirtæki og það er til dæmis rosalega stór partur í 

þekkingu …“ Sonja talar um þessa nýju starfsmenn inn á vinnumarkaðinn að í sínu 

íhaldssama starfsumhverfi þá muni nýir sérhæfðir starfsmenn vilja vinna meira í teymum 

en þær eldri og það er áskorun „... veist, það var svona, þér að segja, líka ein hugmyndin 

auðvitað að brjóta upp svona gamla skipulagið að því leyti en það tekur alveg á …“  

Að mati Katrínar eru samt teikn á lofti: „Það er mjög erfitt og við erum bara að lenda í, 

sko líka, það verða bara oft svona menningar-„klash“ á milli þeirra og stjórnenda og 

hópanna af því að þetta er bara … þau koma oft, sko, þau koma oft bara með enga reynslu 

og bara nýútskrifuð úr háskóla en þau ætla bara að fá þetta starf og það bara ... og hvenær 

verð ég orðinn forstjóri hérna, getum við haft það á næstu sex mánuðum eða, hérna, 

svona ... það er alveg mikill menningarmunur. Ég held að við getum alveg lært margt af 

þeim, þau eru dugleg að tala, þau segja alveg hvað þau vilja og þau hika ekki við það.“ 
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Kári upplifir að þeir eldri verði að passa upp á að öðlast nýja þekkingu, gömul kerfi 

munu úreldast og þá sitja þeir ekki öruggir eins og þeir héldu: „Þetta er líka ákveðið svona 

kynslóðavandamál hjá okkur að fólk er ekkert endilega að trúa því að kerfið þeirra sé á 

útleið fyrr en bara það kemur að því.“  

Ástand eins og Covid hjálpaði heilmikið til við breytingar eins og að innleiða 

fjarvinnukerfi og leysa ýmis mál á tæknilegan hátt, s.s. minnka prentun á pappír og annað 

eins og í tilfelli Jóns. Í sama streng tekur Sonja, covid-ástandið sparkaði fólki inn í fjarfundi: 

„Já, ég meina, auðvitað hljóp svolítið á snærið hjá okkur með covid að maður gjörsamlega 

þrýsti fólki inn í að nýta lausnir sem það var ekki að fara að nenna að nýta en sumir, þeir 

sem ætluðu að vera með einhvern mótþróa við svona tækniframfarir, þeir nærðust ekkert 

mikið á þessum tíma og það náttúrulega, bara, eins og til dæmis var byrjað að nota hérna 

fjarfundi inni í verkefnum og það auðvitað bara … fólk varð bara að gjöra svo vel að taka 

þátt í því og ég held að það hafi hjálpað okkur heilmikið og ég held að það hafi kennt þeim 

líka auðvitað að þau gátu ekki sleppt því.“ 

4.2 Skipulagsheild stjórnanda 

4.2.1 Starfsemin, skipulag og skipurit 

Starfsemi skipulagsheildanna er með hefðbundnum hætti eins og áður segir, 

stjórnendurnir hafa reynslu af hefðbundu starfsumhverfi og skipulagi innan 

skipulagsheildanna, s.s. skipuriti með framkvæmdastjórn þar sem „völdin“ hríslast niður 

og framkvæmdastjóri ber ábyrgð á sínu sviði en það markast auðvitað líka t.d. af stærð og 

hvort vinnustaðurinn tilheyrir opinbera geiranum.  

Að mati viðmælendanna er skipuritið og skipulagið hamlandi fyrir þekkingarstjórnun 

(og starfsemina ef út er það er farið) en Jón segir: „Það er einhver sem sagði að hérna, að 

þetta væri eins og stórt olíuskip sem væri rekandi einhvers staðar út í ballarhafi, þú getur 

bara ekkert stýrt þessu“ og Kári tekur undir í sömu mynt: „Já, sko, uu ..., það er 

náttúrulega það sem hamlar teymisvinnu í flestum skipulagsheildum, er skipurit og það 

er bara þannig að við erum bara með eitthvað „org chart“ sem býr til síló þannig að til 

þess að svona teymisvinna virki þá þarf framkvæmdastjórnin að vinna sem ein heild.“ Það 

sé því ekki einungis skipuritið sem hamli heldur þurfi framkvæmdstjórn 

skipulagsheildarinnar að vinna sem einn maður eins og Kári kemst svo vel að orði: 
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Mitt ég var alltaf að hamra á því við forstjóra að við þyrftum að vinna miklu 
betur í því að láta framkvæmdarstjórnina vinna saman því að við gætum ekki 
ætlast til þess að einingarnar færu að tala saman ef framkvæmdarstjórnin 
gæti ekki einu sinni talað saman þannig að það … eftir höfðinu dansa limirnir, 
sko, þannig að um leið og framkvæmdastjórnin er farin að vinna sem einn 
maður en ekki sem forstjórar yfir sínum einingum þá er eftirleikurinn miklu 
einfaldari.  

 

Sonja sem vinnur í opinbera geiranum ítrekar þá skoðun sína að stjórnendur fái þann 

stuðning sem þurfi til þess að geta unnið. Hún segir: „Mér finnst þeir þurfasvolítið að girða 

sig í brók hvað það varðar, bara, hvaða kröfur við gerum til stjórnenda og hvernig komum 

við þeim á framfæri og hvernig við gefum fólki líka svigrúm í stjórnunarstöðum til þess að 

sinna þessum kröfum.“ Þórdís tekur undir þetta sjónarmið Sonju um að tíminn sem 

stjórnendur hafa til að sinna stjórnun er oft af skornum skammti.  

Í hópi viðmælendanna er Pétur sá eini sem er hluti af fámennri skipulagsheild í 

einkageiranum. Hann segir: „Ég hef í rauninni sett upp skipulagið þannig að það er nánast 

enginn yfir neinum þó að ég sé titlaður framkvæmdastjóri þá … reyni að búa til þannig 

kúltúr að það séu allir svona svolítið jafnir ... upplifun ...hafi verið svoldið þannig að þetta 

sé í rauninni ... mjög flatt skipulag.“ 

Hjá Kára voru gerðar skipulagsbreytingar, framkvæmdastjórum var fækkað til þess að 

koma á betra flæði innan fyrirtækisins. Eins og Kári orðar það: „Við vorum með sílóa-

skipurit hjá okkur, við vorum með einingar sem voru bara rosalega „stand alone“, áttu að 

vera að vinna rosalega mikið saman, þetta er bara sama og í öllum skipulagseiningum, 

þær eiga að vinna saman og það á allt að vinna þvert á svið en gerði það ekki. Við gerðum 

hins vegar stóra skipulagsbreytingu, við fækkuðum framkvæmdarstjórum úr fimm í þrjá, 

sameinuðum svið og síðan þá myndi ég segja að það hefur orðið aðeins smá svona 

hugarfarsbreyting innan fyrirtækisins.“ Katrín tekur í sama streng: „Þá eru, hérna, við 

erum ekki með skipurit sem styður við upplýsingaflæði á milli sviða.“ Það hefur þó ekki 

verið farið í slíkar skipulagsbreytingar hjá henni. Segja má að Jón upplifi skipurit 

ríkisstofnunar sinnar hamlandi á annan hátt: „Í staðinn fyrir ef allir væru að vinna eftir 

sömu reglum, framkævma eins, þá gæti fólk farið á milli, það er í raun og veru svona 

svolítið sem hindrar það að ég geti einhvern veginn stokkað þetta upp.“ 
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4.2.1.1 Húsnæði 

Viðmælendur sem tjáðu sig um húsnæðið voru allir sammála um að í opnu vinnurými 

væru tækifæri til þess að dreifa þekkingu betur á milli starfsmanna og upplýsingaflæðið 

væri hraðara. Pétur lýsir þessu þannig: „... sem að við ræðum hérna og deilum og þess 

vegna höfum við þetta opið „landscape“ hérna sem er bæði gott og slæmt en gott að því 

leytinu til að þekkingin einmitt fer svolítið á milli, við verðum vör við, sko, hvað ... hvað 

við erum að fást við hjá hvert öðru og stundum koma upp spennandi atvik sem er …sem 

er á borði hjá einum starfsmanni en eru samt síðan rædd af okkur öllum.“ Hjá Kára voru 

sett upp svokölluð verkefnarými: „... sem var algjör snilld að ég bjó til eitt rými í húsinu 

hjá okkur og það er … það er einmitt eitt sem er gott dæmi um hvernig við deilum 

þekkingu, bjó til eitt rými þar sem enginn á fasta starfsstöð í heldur geta verkefni komið, 

sem sagt, verkefnahópar geta komið saman þar og unnið verkefni saman; teymið kom sér 

saman í þessu verkefnarými strax, þau voru skipt á kannski sex staði í húsinu og bara 

hraðinn og einhvern veginn upplýsingamiðlunin í verkefninu bara gjörbreyttist …“  

Jón lýsir skipulaginu sem var; þá hafi fyrri stjórnandi setið inni á skrifstofu og aldrei 

komið fram til skrafs og ráðagerða. Jón hefur markvisst unnið að breytingum í húsnæðinu 

þannig að meira flæði sé í samskiptunum og til þess að breyta hegðun. Eitt af 

verkefnunum hefur til að mynda verið að reyna að hætta að prenta út og verða 

pappírslaus deild. Í þeirri viðleitni færði hann prentarann á óaðgengilegan stað til þess að 

starfsmenn myndu þurfa að hugsa sig um áður en þeir prentuðu út. 

4.2.2 Aðhald í rekstri 

Þótt stjórnendurnir séu allir sammála um virði þess að það sé ekki einungis einn 

starfsmaður sem býr yfir þekkingu og um mikilvægi þess að henni sé dreift um 

skipulagsheildina er raunveruleikinn hins vegar þannig að mikið aðhald í rekstri þeirra 

allra kallar á að huga þarf að forgangsröðun í þeim tíma sem starfsmenn vinna, t.d. í 

útseldri vinnu. Erfitt er að forsvara mikinn tíma í þjálfun og dreifingu þekkingar þegar 

hægt er að selja tímann eins og Kári segir: „... þurfum að hugsa um kostnað og við erum, 

hérna, það er … það er mikil pressa á okkur að halda yfirbyggingu í lágmarki þannig að 

það gerir aðeins flóknara fyrir að dreifa þekkingunni; maður hefði auðvitað viljað geta 

tekið alla með í verkefni en maður þarf aðeins að hugsa.“ Þetta er líka veruleikinn í 
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fyrirtæki Katrínar og Pétur ítrekar þetta: „Jú, þetta náttúrulega … þarna er, sko, talsverður 

agi náttúrulega í skráningarkvöð og líka bara að fylgjast með því hvað starfsfólkið mitt er 

að gera, sko, og hérna … halda utan um þessi samskipti við kúnnann.“ Í opinbera geiranum 

birtist þetta Jóni, Þórdísi og Sonju í mikilli manneklu, það má ekkert út af bregða í 

veikindum og slíku, þá séu verkefnin í hættu.  

4.2.3 Stefna og þekkingarstjórnun 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að stefna í skipulagsheild væri mikilvæg og að 

vandað væri til hennar. Þau voru hins vegar öll sammála um að framkvæmd stefnu á þeim 

vinnustöðum sem þau hefðu unnið á væri mjög mismunandi og í engu tilfelli væri hún 

hnökralaus. Þetta á bæði við í einkageiranum og opinbera geiranum. Þau eru öll sammála 

um að æðstu stjórnendur þurfi að ganga fram með góðu fordæmi. Katrín segir: „Þarna 

finnst mér mjög mikilvægt að æðstu stjórnendur séu ... já, séu svolítið í fararbroddi með 

þetta, að þeir svona vísi svolítið leiðina í hvernig við viðhöldum, uu hérna, þekkingunni 

innanhúss.“ Jón lýsir þessu svona:  

Til dæmis eins og í mínu tilfelli þá er hérna sem sagt mín deild, hún er sú fyrsta 
og eina einingin í stofnuninni sem er búin að innleiða stefnuverkefnið. Við 
erum eiginlega svolítið eins og eyland, hinir eru enn þá í gömlu 
vinnubrögðunum en það er svolítið gaman að því en líka pínulítið sorglegt að, 
sko, það er ekki að yfirstjórnin skuli ekki hafa tekið þetta verkefni og fært það 
yfir á alla stofnunina, að hún hafi ekki séð tækifæri í því, sko, og þannig að það 
er svona … það er stefnan að gera það en en ég sé það samt ekki gerast vegna 
þess að það þarf að vera einhver eins og ég sem er tilbúinn að fara í verkefnið 
og keyra það áfram, sko.  

 

Það er ekki upplifun neins viðmælanda að formleg þekkingarstjórnun sé við lýði í 

skipulagsheildinni en hún sé þó til með óformlegum hætti þannig að skjölun sé mikilvæg 

þótt það sé ekki með formlegum hætti. 

4.2.4 Menning 

Menningin er þetta óáþreifanlega afl innan skipulagsheildarinnar sem erfitt er að festa 

hönd á en hefur mikil áhrif á daglegt líf og hvernig hjartað í skipulagsheildinni slær. Að 

mati Sonju er einn af þáttunum til þess að styðja við farsæla þekkingarstjórnun að 

orðræðan sé skýr og hvernig er talað: „Ég held að þetta sem þú segir með að hvernig 

býrðu til nýja þekkingu, það fer rosalega bara mikið eftir hvernig er talað og hvernig 
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orðræðan er um þessa hluti og það … mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Við 

lögðum áherslu á það á gamla staðnum.“ Það er ekki það eina sem hún upplifir sem eitt 

af frumskilyrðum fyrir heilbrigðri menningu því hún segir: „... en ég held að þetta traust 

og, já, ég held að það skipti rosalegu máli í þessu sambandi, ef þú ert ekki með traust í 

menningunni þá held ég að þú haldir rosalega aftur af mikilli þekkingu í rauninni.“ Í tilfelli 

Jóns má auðveldlega halda því fram að mjög eitruð menning hafi verið til staðar, mjög 

lítið traust á milli starfsfólks og enginn vilji til samvinnu og varla samskipta af neinu tagi. Í 

slíku umhverfi er ekki einu sinni hægt að ræða um verkefni eða ferli og hvað þá að nefna 

að gera þurfi breytingar án þess að það kvikni í hópnum með öllum þeim neikvæðu hliðum 

sem því fylgir. Þórdís lýsir því einmitt þegar upp kom samskiptavandi því að þá hafi 

traustið fokið út í veður og vind um leið. Annað sem Sonja nefnir er traustið sem þarf að 

ríkja og hvernig t.d. mistök eru höndluð í skipulagsheildinni. Það sé jákvætt viðhorf til þess 

að gera mistök og læra af þeim. Þessu lýsir hún svo sterkt á núverandi vinnustað en hún 

hafði áður vanist miklu trausti: 

 …sem eru auðvitað bara að það má gera mistök er dæmið og, hérna, og að fá 
fólk til að þora að viðurkenna mistök að það megi skrá tilvik til dæmis án þess 
að það sé eitthvað, einhver hengingarleikur, að það sé gert til gagns og til að 
læra af því og ég er rosalega dugleg að tala þannig hér, og hef talað fyrir því í 
stjórnunum að við séum mjög opin með mistök og játum líka á okkur sjálf 
mistök,.... það að það tók mig ár ... að bara fá traust míns fólk hérna af því að 
það var bara svona ákveðið vantraust hérna gagnvart stjórnun , kannski 
forvera míns kannski, held ég. 

 

Katrín lýsir þessu samspili sem þarf að ríkja: „Það sem skiptir mig máli er einmitt bara 

þessi stuðningur við fólkið, að hann taki sér mynd í menningunni okkar og sem nái þá út 

á við líka, að, hérna, að við náum svona að lyfta fólkinu upp á plan sem styður við 

menninguna okkar og styður þar að leiðandi við ímynd fyrirtækisins; mér finnst það, mér 

finnst þetta vera eitt stórt ferli, sko.“  

Katrín er mjög meðvituð um að menning fyrirtækisins eigi að endurspegla teymisvinnu 

og samvinnu og tekur þá afstöðu með því sjónarhorni að teymis- og samvinnuhugsunin 

eigi að fljóta um fyrirtækið og sé hluti af menningunni. Það sé þó eins og oft vill verða, 

gerist alls ekki af sjálfu sér og þarf mikla vinnu við að festa það í sessi í svo stóru fyrirtæki 

eins og hún lýsir: „Það eru margir svona af gamla skólanum hérna sem vilja bara halda í 

sitt og eru ekki … þó að þetta sé, sko, deild innan sama fyrirtækis þá er alltaf smá svona, 
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halda mínu fyrir mig, sko, það er bara, þetta er bara menningaratriði sem við erum búin 

að vera að reyna að breyta og gengur, en gengur hægt.“ Í sama streng tekur Jón: „...en, 

hérna, þekkingarstjórnunin, ef þú ert að tala um það, hún er kannski ekkert rosalega 

skipulögð hérna, það eru einhverjir verkferlar en það hefur ekki verið menningin að skrá 

allt og hafa þetta svona kannski svolítið nútímalegt.“ 

4.2.5 Þekkingarverðmæti 

Það er mismunandi tilfinning meðal stjórnendanna hvað eru þekkingarverðmæti 

skipulagheilda þeirra en þó má segja að mannauðurinn sé það sem er efst í huga þeirra. 

Til að mynda telur Katrín þekkingarverðmætin liggja í mannauðnum en þó sé ekki 

sjálfgefið að fimm háskólagráður gefi endilega mesta þekkingu: „Þekking er rosalega víð 

hérna, við erum náttúrulega stórt og rosalega fjölbreytt fyrirtæki, það er allt frá fólki með, 

sko, fimm háskólagráður og upp í fólk sem kannski rétt svo kláraði grunnskóla en allir 

aðilarnir búa yfir gríðarlegri þekkingu og það er kannski svolítið … það er snúnara að 

kortleggja þekkingu sem hefur ekki stimpil frá háskóla.“ Þetta er mat allra viðmælendanna 

að helstu þekkingarverðmætin séu falin í starfsmannahópnum og eftir því sem hópurinn 

sé fjölbreyttari, bæði hvað varðar menntun en ekki síður reynslu, þeim mun meiri 

möguleika eigi þekkingin á því að aukast. 

Til viðbótar við menntun og reynslu starfsmanna eru fleiri þættir sem viðmælendurnir 

tilnefna og telja að muni vega enn meira í framtíðinni. Kári segir: „Það sem skiptir mestu 

máli í því er bara aðlögunarhæfni … það bara hvernig aðlagar einstaklingurinn sig að 

breytingum af því að það er bara … það er svolítið framtíðin.“ Katrín er með svipaða 

nálgun: „Við höfum átt mjög auðvelt með að þjálfa fólkið en það verðmætasta sem við 

erum er fólkið og við sjáum það alveg, við kortleggjum þetta fólk að þetta er fólkið sem 

við sjáum geta vaxið meira. Þetta er ekki beint þekking en þetta er einhvers konar 

viðhorf.“ 

Annar vinkill á viðhorf og aðlögunarhæfnina er það sem Pétur lítur á sem 

samkeppnisforskot í fyrirtækinu sínu en það er góð þjónusta. Að hans mati er góð 

þjónusta lykilatriði í því að aðgreina sig frá öðrum og hann sér að hún er ekki eins góð í 

stóru fyrirtækjunum sem þau bera sig saman við: „Þannig að við erum mjög hressilega 

yfirmönnuð hérna og svo koma reyndar áreynsludagar sem allir eru brjálaðir, brjálað að 

gera hjá þeim en við erum að fá kúnna út á í samkeppnia, sem sagt [nafn kerfis] sem er 
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langstærsta kerfið hérna á Íslandi. Þar er þjónustan arfaslök, þar höfum við fengið kúnna 

þaðan út af því að það er talað vel um þjónustuna hér, illa hjá [nafn fyrirtækis], þannig 

það er svona samkeppnisforskot hjá okkur ... frábær þjónusta.“ 

Þessu til viðbótar kom fram hjá viðmælendunum, hjá Pétri kom sterkt fram hvað „... 

viðskiptavinir okkar hafa mikla þekkingu, þjónustan hér, hún gengur eiginlega út á það að 

ef þú ert búin að vera með notendur úti í bæ sem eru kannski búnir að nota kerfið okkar 

síðastliðin 20 ár og eru þannig séð orðnir sérfræðingar í kerfinu okkar“ og eru þar af 

leiðandi mikilvægur hlekkur í þekkingarverðmætum fyrirtækisins. Í tilfelli stofnunar 

Þórdísar er góð þekking á ytri aðilunum sem þau hafa eftirlit með en auk þess eru tengsl 

við erlenda aðila í sama geira gríðarlega mikilvæg og voru í raun til þess að stofnunin lyftist 

á hærra plan. 

4.2.6 Ferlar 

Segja má að ferlar og skjölun innan skipulagsheildanna séu sterkasti þáttur í 

þekkingarstjórnun þeirra. 

Í stofnun Þórdísar er mjög mikið unnið með skjölun og sérstakur skjalastjóri er í starfi 

enda þarf eftirlitsstofnunin að sýna fram á skýrt umboð og góðan ásetning við úttektir: 

„Við erum með svona rosalega stíft skjalastjórnunarkerfi og það er líka samkvæmt, bara, 

gæðastöðlum innanhúss sem við eigum að hafa þetta svona skipulagt og við verðum að 

vera tilbúin og það er alveg, bara svona, eins og við erum tekin út, alveg eins og við erum 

að taka aðra út.“ Jón tekur undir þetta hvað varðar stofnunina sem hann vinnur hjá, að 

meginþættir séu skráðir í ferla þannig að: „... þá ættirðu að geta svolítið reddað þér, 

svolítið, þó svo að einhver myndi hætta á morgun, sko.“ Sonja myndi vilja sjá meiri 

umbótahugsun í ferlunum: „... en svo líka held ég að þessi ferlun sé í rauninni rosalega 

mikilvæg líka og þessi umbóta- og straumlínuhugsun og ég hugsa að hana vanti mjög víða 

í ríkisstofnunum.“ Það telur Jón reyndar vera akkilesarhæl ferlanna innan sinnar 

stofnunar, starfsmenn vinna að sömu verkefnum á milli sviða ríkisstofnunarinnar en því 

miður – að hans sögn – er samt mikill munur á því hvernig málin eru unnin áfram og því 

sé misræmi í því þótt verkferlarnir séu í lagi.  

Mikil ferlavæðing er innan fyrirtækis Katrínar og til þess að ýta undir það er ákveðið 

stoðsvið sem ber ábyrgð á því: „Ég held að við stöndum ágætlega, við stöndum mun betur 

þegar kemur að þessari fyrirtækjaþekkingu, þessum ferlum, og við erum með stoðsvið 
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sem sér um allt utanumhald á því líka, sér um þjálfun og upplýsingaflæði varðandi alla 

ferlana.“ Í fámenna fyrirtækinu hjá Pétri hefur einnig verið lögð áhersla á ferlun því að 

það voru ekki til neinir ferlar áður: „... þá eru ákveðin atriði sem þarf að … hvernig það 

ferli er, það er skilgreint hjá okkur, líka ef einhver hættir til dæmis hvernig það ferli er en 

þetta er lítið fyrirtæki þannig að, hérna, þá náttúrulega minnkar þörfin á einhverjum 

rosaferlum.“ Hjá Kára: „... er mikil svona skjalamenning hjá okkur þannig að ... það er einn 

partur af því að reyna að vera búin að skjala hvað getur komið upp á, hvaða þekking þarf 

að vera til staðar … en ég myndi segja, já, það er svona „peer to peer“ og skjölun sé þær 

leiðir sem við notum til þess að dreifa þekkingunni hjá okkur.“ 

Ákveðið gæðakerfi er til staðar í ferlum í starfseminni hjá Sonju, til að tryggja að 

verkefni flæði á milli eininga þannig að ef t.d. verða mistök, þá uppgötvast þau ansi fljótt: 

„Jú-jú, auðvitað gætir þú til dæmis, sko, gengið frá verkefnum á vitlausan hátt og það 

fattast ekki fyrr en eftir 30 ár, það er hægt en það er samt sem áður…., verkefnin færast 

mjög mikið á milli aðila innanhúss og þú ert alltaf með einhvern mótleikara eiginlega 

þannig að það er mjög fljótt sem kemur upp og koma upp atriði ef þú ert ekki að vinna 

almennilega.“ 

Orðin „það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið“ eiga svo sannarlega við í tilfelli Þórdísar 

þar sem tengslin við erlendu aðilana urðu til þess að hægt var að flytja inn ferla erlendis 

frá og þar með nýta þekkingu sem hafði byggst upp víðs vegar um Evrópu. Ferlarnir og 

ferlahandbækur hafa síðan í framhaldinu verið uppfærðar reglulega miðað við t.d. 

íslenskar aðstæður: „Jú, við erum, sko, með verkferla hvernig við eigum að framkvæma 

og það er rosalega orðið niðurnjörvað og dálítið … þú ferð alveg eftir því, sko.“  

4.2.7 Kerfi - tækni 

Viðmælendur nýta tæknina með alls kyns kerfum til þess að auðvelda þekkingarmiðlun 

og halda utan um þekkinguna. Kári nefnir til að mynda: „... náttúrulega að fara úr 

„classroom“ yfir í tækni, hvernig erum við að nýta þá tæknina í þessa þekkingu sem er 

náttúrulega farið að gerast í rosalega auknum mæli, fyrirtæki eru farin að nota kerfi ... til 

þess að miðla þekkingu og tækniþekkingu.“ Í hans tilfelli hafa þægindin við að taka þátt í 

ráðstefnu eða námskeiðum í fjarfundi búið til tækifæri fyrir fleiri að taka þátt. En tæknin 

hjálpar einnig við annað en miðlun því að Katrín nefnir að þekkingarstjórnunarkerfið sem 

heldur utan um ferla og sé oft og reglulega uppfært hafi þó ekki náð því flugi að vera notað 
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til þekkingarmiðlunar á meðal starfsmanna, t.d. þannig að hægt sé að nýta það á milli 

sviða; þar séu mikil tækifæri ennþá í miðlun þekkingar. En í stofnun Þórdísar er ferlakerfið 

sem er mjög nákvæmt notað í kennslu fyrir nýja starfsmenn en í mun minni sniðum en 

stóra skipulagsheild Katrínar. Þá eru kerfin einnig nýtt til þess að halda utan um 

hugmyndir og verða að eins konar verkefnalista hjá Pétri: „Við erum með sérstakt kerfi til 

að halda utan um … sem við skráum upp, sko, atvik og lausnir ... og ef þetta er eitthvað 

þannig atvik þar sem við teljum okkur þurfa að muna eitthvað og vita kannski hvernig 

svona vandamál var leyst þá er það skrifað í sérstakt kerfi sem verður, svona, okkar 

alfræðiorðabók en … það er örugglega, bara, getur lítill hluti, sko ... það verður svona 

verkefnalisti fyrir forritara sem við förum þá yfir hugmyndir og ef við ætlum að þróa kerfið 

…“ Jón hefur innleitt nýtt kerfi í deildina sem var hluti af því að að fá betri yfirsýn yfir það 

sem er í gangi og geta gripið inn í ef þarf, t.d. að ganga í störf annarra. Þetta var að mati 

Jóns einn af vendipunktunum, allt í skjölum og möppum og hver með sitt vinnulag: 

 Það er náttúrulega ekki vandamál lengur en ég get fylgst með bara 
verkefnunum, bara yfirsýnin mín er náttúrulega … ef að allir fara í frí þá get ég 
bara sagt til um, það hringir einhver inn og segir: heyrðu, hvað var með hérna 
...? Þá get ég bara farið í möppuna frá því í síðasta mánuði og séð það og svo 
afgreitt í staðinn fyrir að ef þetta væri í einhverjum möppum út um allt þá 
myndi ég ekkert finna, sko, þannig að yfirsýnin verður miklu skýrari. 

 

Hjá Sonju er notað upplýsingakerfi til þess að halda utan um ferla og verkefni en það hefur 

ekki gengið þrautalaust fyrir sig að innleiða það. Kerfið var keypt í útiboði ríkisins og á að 

mæta þörfum mjög margra notenda og að mati hennar hefði verið betra að sérsníða það 

betur að starfseminni. Það er að hennar mati þó aldrei kerfið eitt og sér sem gerir 

kraftaverkið en vissulega séu kerfi mjög mikilvæg til þess að ýta undir þekkingarstjórnun. 

Þegar hún kom ný inn á vinnustaðinn fyrir fjórum árum voru kerfi til staðar sem voru 

algjörlega úrelt þannig að passa þarf upp á að uppfæra þau reglulega og ritstýra þeim til 

þess að skipulag verði á þeim eins og Sonja nefnir: 

 ... úreltur innri vefur og svo drif þar sem hafði verið safnað svona alls konar 
gagnlegum skjölum sem einhverjir hefðu búið til einhvern tímann og margt 
örugglega gott þar en það vissi enginn … Ef það kom nýr starfsmaður og hann 
hefði farið að leita að þá hefði hann bara, og ókei, hvað af þessu er „valid“ í 
dag og hver bjó þetta til … þannig að við tókum nú vinnu í það að draga út úr 
þessum drifum það sem væri gilt og, hérna, drógum það inn í svona glósubók 
– heitir það – þannig að það er það sem við beinum nýliðum í núna í staðinn 
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fyrir að vera … að við ættum ógeðslega flotta handbók með öllu verklagi en 
það er svona vísir að því skulum við segja.  

 

Þessu til viðbótar ítrekar Sonja það úthald sem þarf að vera til staðar: 

 Það þarf ákveðna menningu til þess að fólk noti svoleiðis tæki, það þarf að 
vera aðhald og það þarf að vera stuðningur og ég held að samtalið og hittingar 
– hvort sem þeir eru í tölvunni eða í raunverulegu lífi – séu enn þá mikilvæg, 
maður fann það alveg hvað gerist hérna þegar fólk fær ekki að hittast, það 
bara breytir öllu, það breytir líka viljanum þínum til að vera með, vita hluti, 
standa þig vel , … þannig bara hvataþátturinn, bara það þarf að passa rosalega 
vel upp á hann, að halda ekki bara að við séum að leysa allt með tækninni. 

 

4.2.8 Fræðsla 

Fræðsla er ferli sem lýkur aldrei þannig að það er ekki skrýtið að viðmælendurnir upplifi 

allir að það sé alltaf rými til þess að gera betur. Fræðslumál skipulagsheildanna eru að 

mati viðmælendanna mjög mikilvæg og aldrei nóg að gert, í öllum tilfellum sé hægt að 

gera betur. Þetta á við í öllum tilvikunum, jafnvel þótt öflugar fræðsludeildir séu til staðar 

innan skipulagsheildanna. Fræðslumálin eru þó í mjög mismunandi ferli og allt eftir því 

hversu stór skipulagsheildin er, hvort fræðsludeildir eru starfandi eða eins og í tilviki 

Péturs þar sem nálægð fámenna hópsins hefur ekki getið af sér formlegan 

fræðsluvettvang. Þá verður fræðslan í skipulagsheild Þórdísar að miða að því hversu 

sérhæfð starfsemin er og hefur sú fræðsla að mjög litlu leyti verið í boði innanlands heldur 

farið fram með samstarfi við svipaðar stofnanir erlendis til þess að öðlast þekkinguna. 

Það er áhugavert að þau Sonja, Jón, Katrín og Kári leggja öll mikla áherslu á fræðslu 

fyrir stjórnendur. Þau hafa öll mikla reynslu úr mismunandi skipulagsheildum og því er 

áhugavert að sjá t.d. hvað Jón upplifir: „Nei, ég fékk til dæmis enga þjálfun eða ég kalla 

það ekki þjálfun, ég fékk þarna … hún sat með mér í heila viku, semvar að hætta, síðan 

þurfti ég bara að bjarga mér, sko, og fékk enga þjálfun eða stuðning frá mínum yfirmanni 

þannig lagað séð, sko.“ Jón bendir á sömu slagsíðuna í fyrra starfi sínu sem stjórnandi þar 

sem hann fékk enga sérstaka þjálfun né fræðslu í að vera stjórnandi en heilmikla þjálfun í 

störfum sínum sem sérfræðingur í hinum ýmsu deildum fyrirtækisins. Sonja kveður 

reyndar fastar að orði því að hennar upplifun er að eftir því sem fræðsla og stuðningur er 

meiri við stjórnendur þeim mun betur gengur að innleiða stefnu og jákvæða menningu. 
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Í fyrirtæki Katrínar er lögð mikil áhersla á stjórnendaþjálfun í gegnum markþjálfun og 

námskeið um teymisvinnu eins og hún orðar það: 

Við erum markvisst að byggja okkur upp, bæði …, og sérstaklega stjórnendur; 
þetta þarf að koma frá stjórnendum ... að byggja þá upp í þessari 
teymishugsun, við erum eitt heildarteymi. Svo erum við með mörg smærri 
teymi og við þurfum þessi smærri teymi … þurfa að geta unnið saman fyrir hag 
heildarteymisins og vinna það upp og við höfum … við erum reyndar bara 
núna að fara í gang með svona stjórnendaþjálfun sem er svolítið sérstaklega 
miðuð að þessu og svona öðrum … svona það sem við köllum svona „soft 
skills“ er þá bara að virkja fólkið þitt í að vera teymi, hvernig tölum við saman, 
hvað er samskipti … 

 

Kári nefnir að mikilvægt sé að skipulagsheild búi til tækifærin fyrir starfsmenn til 

endurmenntunar en það sé ekki síður á ábyrgð starfsmanna að leita sér endurmenntunar. 

Hann segir: „Það, já, ég held að það sé alveg allar kynslóðir, sko, og þess vegna var ég ... 

bara mjög hreinskilinn með það að það er ekki bara á okkar ábyrgð, þið þurfið líka að 

sækjast eftir því og sjá til þess að þið verðið ekki með „outdated“ upplýsingar. Hins vegar 

er það klárlega fyrirtækisins að skapa svigrúm til þess …” og undir þetta tekur Sonja: „Það 

er bara sífellt mikilvægara auðvitað að vera með fólk sem er tilbúið að vera alltaf að læra.“ 

Hér fyrr var minnst á hvað Kári sér mikil tækifæri í tækninni í fræðslu en hann leggur 

líka mikla áherslu á að fræðslan verði að vera sambland af tækni og félagslegri færni: „Af 

því að það að koma þekkingu og miðla þekkingu áleiðis er miklu einfaldara í dag heldur 

en bara fyrir fimm árum síðan ... í staðinn að núna er hægt að gera þetta rafrænt en á 

móti kemur að kennararnir hafa áhyggjur af, það er félagsfærni og það að fólk hittist, 

þannig að það þarf alveg að finna einhvers konar jafnvægi.“ 

Í fyrirtæki Katrínar er fræðslukerfið hluti af mannauðskerfi fyrirtækisins þannig að þar 

fæst þá yfirsýn yfir aðra þekkingu einnig, s.s. hver hefur farið á skyndihjálparnámskeið, og 

ekki síður til þess að að hafa góða yfirsýn yfir óformlegu menntunina sem er oft í formi 

námskeiða innan fyrirtækisins. Sonja segir að mikil gróska sé í fræðslu- og 

starfsþróunarkerfum enda sé það framtíðin að þetta sé einn og sami hlutur, eða svona 

næstum því: „... ég meina, starfsþróun og fræðsla eru bara það sama „basically“, fræðsla 

er bara eitt af því sem er undir því.“ 
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4.2.9 Breytingar 

Viðmælendurnir hafa allir staðið frammi fyrir breytingum og eru meðvitaðir um þann 

hraða sem ríkir en skipulagsheildin verður að halda áfram eins og Kári orðar það: „Við 

erum í raun og veru að skipta um vél í á meðan hún er á flugi og það er bara það sem við 

höfum verið að gera síðustu ár.“ 

Þau Þórdís, Jón og Sonja hafa öll tekið þátt í breytingum í opinbera geiranum þar sem 

þau hafa mætt mikilli andstöðu stofnunar sinnar. Jón segir: „Þessi breytingatregða er svo 

ríkjandi og sérstaklega hjá stofnunum ríkisins að það yrði bara, þú veist, svaðalegt 

verkefni, sko, og myndi taka rosalega langan tíma að vinda ofan af einhverju gömlu. Ég 

efast um að það sé einhver vilji eða nenna til þess, þannig að ég er alveg meðvitaður um 

að ég er enginn, hérna, töframaður, sko.“ Sonja tiltekur breytingar sem hafi orðið í 

stofnuninni hjá henni sem enn er ekki lokið. Það er ekki hefð fyrir breytingum og störfin í 

stofnuninni í eðli sínu íhaldssöm þannig að það fór heilmikið púður í innleiðinguna á nýju 

kerfi: „Það tók okkur alla vegana svona ár einhvern veginn að ná, svona, má segja, ró í 

kringum að halda áfram að læra á þetta kerfi; það er ekki komið, það er heldur ekki búið 

að klára að þróa það í takt við allar þarfir, þetta gengur ofboðslega hægt.“ Pétur tiltekur 

breytingar á kerfum, að oft sé erfitt að plástra yfir gömul „sár“ og víravirki kerfanna verði 

mjög flókin og oft séu svona stigbreytandi breytingar ekki endilega af hinu góða. Jón 

nefnir að hann hafi fyrst og fremst verið ráðinn inn til þess að breyta eins og hann segir: 

„Svo var ég ráðinn þarna í deildina til þess að breyta hérna öllu þar, það var allt á pappír 

og möppum ….“ Ástandið var erfitt til að byrja með, erfitt að festa fingur á hvar hann gæti 

byrjað og hvað yrði farsælt þannig að hann tók dálítið ákvörðun um að skapa eyðileggingu, 

þ.e. að hrista vel upp í öllu án þess að setja hlutina í fast ferli strax aftur og það átti 

hópurinn mjög erfitt með. Leiðarljós Jóns á þeim tímapunkti var að tala alltaf skýrt út frá 

stefnunni og tilgangi hennar þótt hún væri meira í orði en á borði að hans mati. Hann segir 

þó að þessi skýri tilgangur með breytingunum hafi hjálpað honum í samtalinu við 

starfsmennina að lokum því að – eins og kemur fram hér í niðurstöðum –Jón átti í mjög 

miklum erfiðleikum við að aftengja sjálfan sig úr aðstæðunum því að starfsmönnunum 

fannst hann leggja upp í eins manns ferðalag í breytingunum þótt hann hafi í upphafi reynt 

að fá starfsmenn með sér því að það er eins og Pétur segir: „... en bara svona hvernig þú 

færð hópinn með þér að vinna með breytingunni en ekki á móti henni …“ Í því sambandi 
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ítrekar Katrín: „... þá eru bara upplýsingaflæði númer eitt tvö og þrjú, sko …“ til þess að 

starfsfólk geti tekið þátt í þeim. 

Sonja bendir á að þótt breytingar hafi ekki allar gengið eftir, t.d. í því að setja upp teymi, 

og þau hafi þurft að bakka örlítið í því, þá sé samt búið að sá fræjum sem verður ekki eytt 

svo glatt. Breytingar taki einfaldlega tíma, sérstaklega í hennar tilviki þegar mikið 

vantraust var til staðar í skipulagsheildinni: „Ég held að það að fara í gegnum það breytti 

rosalega miklu þó svo að við höfum bakkað með það, bara ferlið sjálft gjörbreytti, held ég, 

hugsun fólks þó svo að það hafi verið ákveðið já – nei, þetta er ekkert fyrir mig, þá ertu 

samt búin að fara í gegnum einhverja tilraun.“ 

Pétur lýsir tveimur mjög krefjandi breytingum sem hann fór í gegnum á tveimur fyrri 

vinnustöðum þegar átti að gera miklar breytingar á stefnu fyrirtækjanna. Nýir eigendur 

hefðu komið inn og niðurstaðan var á endanum sú að öll framkvæmdstjórnin var látin fara 

því að þeir hömluðu hreinlega öllum framförum. Þetta varð á endanum mjög farsælt fyrir 

fyrirtækin enda „... mikið af þessum stjórnendum sem unnu þarna … fengu reynslu og 

þekkingu bara af því að hugsa hlutina bara alveg upp á nýtt, sleppa öllu því sem hafði verið 

gert í gamla daga og bara hugsa hlutina upp á nýtt og öðluðust eiginlega mikla reynslu.“ 

4.3 Daglegt amstur stjórnanda 

Hér verða niðurstöður teknar saman um upplifun stjórnendanna um hvað sé hið daglega 

amstur stjórnenda til þess að ná utan um þekkingu hópsins síns og ekki síður til að 

tannhjólið nái að starfa. Það er að miklu að huga og Þórdís segir þetta um hver hæfni 

stjórnanda þurfi að vera:  

Þú þarft að vera rosalega – hvað á maður að segja – sveigjanlegur, þú þarft að 
vera, svona, svolítið, hafa góða yfirsýn, verður að hafa rosalega góða yfirsýn 
og reyna að gæta dálítið að samskiptum; samskiptin hafa verið … þau eru 
rosalega stór þáttur í því sem ég hef verið að gera síðustu árin, ekki bara innan 
hópanna heldur líka á milli og ég held að þú þurfir að vera góður hlustandi og 
... og svona ... af því að vandamálið í þessu er að þau eru sérfræðingarnir, þau 
vita meira um málið heldur en ég og, hérna, og það er, það er oft erfitt af því 
að ég á samt að skera á einhvern hnút og hérna ... Ég held að þú verðir svona 
að treysta dálítið fólki og þarna er bara traust á milli aðila. 
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4.3.1 Þekking 

Jón setur þekkinguna í samhengi við mikilvægi starfsins: „Það er náttúrulega gríðarlega 

mikilvægt að, hérna, nýta þá þekkingu sem er til staðar og stýra henni og tilgangurinn 

með því sem ég er að gera sé skýr og allir séu á sömu blaðsíðu og, hérna, að það sé skýrt 

til hvers sé ætlast af þér, þannig að það þarf að vera skipulag á þekkingunni, hún þarf að 

vera einhvern veginn, svona, öllum ljós ... en einhvern veginn að þú sért meðvitaður um 

að hlutirnir eru alltaf að breytast og þú þarft svolítið að breytast með og ef þú ert með 

það að leiðarljósi þá áttu ekki að vera í miklum vandræðum, sko.“ 

Í deild Sonju styðja almenn skrifstofustörf við starfsemi mjög sérhæfðrar þekkingar 

innan stofnunarinnar þannig að hópurinn er með fjölbreytta menntun og reynslu. 

Þekkingin á starfinu er almennt mjög góð en ferlun hefur verið mjög lítil. Sonja orðar það 

svona: „Þekkingin er rosalega mikið í puttunum á fólki; þar af leiðandi er stöðlunin ekki 

mjög mikil og það er bara verk að vinna hér enn þá.“ Undir þetta tekur Katrín og segir að 

reynsla sé stór hluti af þekkingunni sem hefur hreiðrað um sig innan fyrirtækisins sem 

húnn vinnur í þótt einnig sé horft til menntunar starfsmanna. Það er til að mynda 

mikilvægt að skrásetja þekkingu hvers og eins í eftirlitsstofnun Þórdísar til þess að hafa 

betri yfirsýn yfir hverjir geta tekið að sér hvaða úttekt en að hennar mati mætti það vera 

markvissara. Eins og Jón segir þá fór þekkingin inni í deildinni mjög leynt eða eins og hann 

orðar það: „mikið stofnanaminni“ og margir starfsmenn hafi verið lengi og gert hlutina 

með sínu nefi, jafnvel í störfum sem hefðu átt að vinnast með svipuðum hætti á milli 

starfsmanna. 

4.3.1.1 Sérþekking 

Sérþekkingin er að mati viðmælendanna bæði nauðsynleg en einni krefjandi að viðhalda. 

Pétur upplifir þetta svona: „Þetta er lítið þekkingafyrirtæki ... og einn starfsmaður hefur í 

rauninni djúpa sérþekkingu á sínu sviði …“ og það sé nauðsynlegt því að í svo fámennri 

einingu sé erfitt að dreifa þekkingunni. Þórdís er á svipaðri línu með sérþekkinguna en 

leggur jafnframt mikla áherslu á að það þurfi líka mjög góða aðlögunarhæfni til að öðlast 

nýja þekkingu. Í einingunni þurfi þó mjög sérhæfða þekkingu til þess að meta álitamál 

enda er stofnunin undir ströngu eftirliti. Hins vegar lítur Kári öðrum augum á 

sérþekkinguna, hann telur að hún sé í raun tilkomin vegna fortíðarvanda og eigi sér ekki 

viðreisnar von til framtíðar. Hann segir: „Í dag er gríðarlega mikil sértæk þekking innan 
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fyrirtækisins sem ég vinn í í dag, það er rosalega mikil sértæk þekking á þeim kerfum sem 

við erum með, sérstaklega svona eldri kerfum og það er þekking sem við eigum erfitt með 

að skipta út og við erum alveg í þeirri stöðu að ef ákveðnir einstaklingar ... stinga af til 

Ástralíu og koma ekki aftur ... þá verður það vandamál vegna þess að það er svo rosalega 

„specific“ þekking á þessum kerfum. Því til viðbótar hefur verið erfitt að dreifa 

þekkingunni og þjálfa nýja starfsmenn inn í kerfi sem eru gömul og úrelt og nýir 

starfsmenn sjá ekki tækifærin í því að þróast áfram í þeim.“  

Fortíðarvandinn og breytingatregðan er að mati Jóns og Sonju hluti af sérþekkingunni sem 

hefur þróast innan deilda þeirra. Hjá Sonju má segja að ákveðin sérþekking hafi myndast 

þar sem fólk hafi dálítið haldið þekkingu fyrir sig án þess þó að það sé í þeim tilgangi að 

vilja bara halda fyrir sig. Það sé frekar að það hafi gerst: „,...díla við að það eru 

einstaklingar sem einhvern veginn halda rosalega að sér, ekkert endilega meðvitað eða 

ekki í þeim tilgangi að halda að sér heldur meira bara af því að þeir sjá svo vel um sinn 

málaflokk, skilurðu, og það er náttúrulega bara stórhættulegt ef sú manneskja, þú veist, 

gæti bara dottið dauð niður á morgun og þá væri bara vinnustaðurinn í vondum málum 

... þannig að svona þekkingaráhættustjórnun þyrfti að vera miklu meiri.“ Samkvæmt Jóni 

var mikil sérþekking til staðar í deildinni sem að hans mati hafði engan tilgang enda áttu 

verkefni deildarinnar – eins og áður hefur komið fram – að snúast um sömu verkefnin. 

Það er því ekki sjálfgefið að þótt sérþekkingin sé til staðar að hún sé nauðsynleg.  

4.3.1.2 Varðveisla þekkingar - starfsmaður hættir 

Viðmælendurnir tengdu mjög vel við hugtakið þekkingarstjórnun þegar það var sett í 

samhengi við starfsmenn sem hætta og hvernig skipulagsheildin gæti að þeirri þekkingu 

sem er innan hennar og hvernig lífið heldur áfram. Þau eru öll sammála um að það hafi 

ekki verið hugað nógu vel að þessum málum innan sinna raða og margt megi betur fara. 

Þórdís upplifir þetta t.d. mjög sterkt því að hjá henni tekur mjög langan tíma að þjálfa upp 

nýjan starfsmann með þeirri sérhæfingu sem er til staðar. Í sama streng tekur Kári sem 

segir að það taki meira en ár að komast inn í starfið að fullu; auk þess hafi verið erfitt að 

hleypa starfsmönnum á eftirlaun heldur hafi þurft að gera sérstaka verktakasamninga til 

þess að klára mál sem voru í vinnslu. Til þess að hnykkja á þessu er það mjög mikið 

vandamál í svo fámennri einingu. Hjá Pétri er sama vandamál því hann segir: 
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 ... bara til einn maður á Íslandi sem hafði rauninni þá þekkingu sem mig 
vantaði og þótt það sé reynt að skrásetja breytingar, það er hins vegar … 
gríðarlega mikil þekking þarna í hausnum þeirra sem engin leið er að 
dokumentera.“ Jón segir að það hafi verið nauðsynlegt að skrifa ferlana upp 
með það markmið: „og það sé í raun og veru svolítið skráð þannig að, hérna, 
þegar einhver fer að þá sé hann ekki ómissandi. 

 

Ein birtingarmynd þekkingarinnar eru samskiptin og þjónustan við viðskiptavini líkt og 

Pétur lýsir og þegar starfsmaður hættir er alltaf hætta á því að starfsmaður gangi út með 

samskiptin og hafi jafnvel skapað sér starfsvettvang, Katrín tekur í sama streng: „... eða 

búi sér til sitt ráðgjafarfyrirtæki og sé kominn með tengslin.. þetta … við höfum alveg lent 

í þessu … við höfum ekki verið nógu dugleg með þetta en það eru flestir stjórnendur að 

vakna til lífsins með þetta, einmitt þetta með því … þetta er líka svo mikilvægt, þessi 

samskipti við viðskiptavini, þegar er bara einn aðili sem á þessi samskipti.“ Katrín segir að 

þau hafi markvisst verið að vinna í því að dreifa samskiptunum á fleiri en einn aðila. 

Í fyrirtæki Katrínar er samt sem áður hugað að því þegar þekking fer út með 

starfsmanni sem hættir, að það sé mögulega kominn tími að bregðast við: „Kannski eru 

bara breytt verkefni eða kannski þurfti að breyta hópnum eða eitthvað svoleiðis“. Jón 

upplifði það líka þegar þrír aðilar hættu í annarri deild sem hafði mikil samskipti við hann 

að það varð gap í nokkurn tíma þangað til nýr stjórnandi tók við: „...og það fór í rauninni 

bara svolítið þekkingin úr deildinni og um tíma þá var þetta eiginlega bara svolítið 

vandamál vegna þess að það var eins og það væri enginn þekking eða enginn vissi eða 

kynni neitt miðað við það sem hafði verið gert áður ... Og það kom inn nýr ...stjóri og hún 

fór einmitt í það líka að skrá verkferla um hvernig hlutirnir ættu að vera til þess að lenda 

ekki í þessu aftur, þannig að ég held að þetta séu kannski svona stjórnendur sem eru yngri 

og þeir kannski leggja meiri áherslu á það að skrá verkferla og að hafa þetta skýrt heldur 

en að þetta sé eitthvað svona munnmæli sem á að erfast á milli, sko“  

4.3.2 Teymisvinna  

Að mati viðmælenda er teymisvinnan einn af lykilþáttunum til þess að dreifa þekkingu og 

vinna skipulega að því að vinna saman og þróa verkefni áfram. Í þeim geirum þar sem 

viðmælendur hafa starfað hefur hefðin meðal annars verið mjög sterk í hugbúnaðar-

geiranum eins og Kári lýsir því: „… þannig að það er alveg mikil svona teymismenning, 
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myndi ég segja, alveg meiri heldur en annars staðar sem ég hef unnið… eða kannski bara 

tengist hugbúnaðargerð.“ 

Kári segir jafnframt að þau hafi leyst upp teymi til þess að dreifa starfsmönnum á önnur 

teymi, bæði gerðist það vegna verkefnastöðu og einnig var tækifærið notað til þess að 

byggja aftur upp enn betri teymi. Farið var í gegnum teymisþjálfun þar sem einn af 

grunnum þeirrar vinnu er að vinna með traust. En teymishugsunin snýst líka um að 

skipulagsheildin hugsi meira um sig sem heild, eins og er mat Katrínar, teymishugsunin 

snýst líka um að hver og einn stjórnandi geti upplifað að það sé ekki verið „að stela“ 

starfsmanni frá öðrum stjórnanda þótt starfsmaður fái flutning á milli deilda. Það hefur 

verið vinna í gangi í þá veru að reynt sé að horfa lengra með nýja þekkingu, fræðslu og 

þjálfun, að hópurinn líti á sig sem teymi og teymisvinna og samvinna sé hluti af 

menningunni: „...og við höfum svolítið verið að reyna að vinna í því að að fólk líti á sig sem 

teymi og þetta, þú veist, að miðla upplýsingum er ákveðinn styrkleiki líka“ eins og Kári 

orðar það. Hjá honum er sama hugsunin og ýmislegt hefur verið prófað: „Við vorum með 

prufuverkefni þar sem við „teymuðum“ alltaf fólk saman, tvö og tvö saman, þannig að 

það var ... reyndar ekki í gömlu hlutverkunum, það var svona frekar í nýjum. Við vorum 

að skrifa ný kerfi þannig að það voru alltaf, sem sagt, í einu teymi vorum við alltaf með 

tvo forritara sem unnu saman, alltaf paraðir saman og unnu saman allan daginn ... þannig 

að það var alltaf stanslaust rýni og þá að læra af hvor öðrum.“ 

Pétur lýsir teymisvinnunni á svipaðan hátt: „Við erum með pör, það er að segja tveir 

og tveir starfsmenn mynda eitt par og með, sem sagt, orlof og annað þá þurfa þeir að, 

hérna, að para sig saman þannig að það, sem sagt, sé bara annar þeirra í fríi í einu.“ 

Hjá Þórdísi er unnið í teymum en ekki endilega dreift á milli teyma því að þegar úttekt 

lýkur er ekki víst að hinir hóparnir hafi akkúrat verið að klára sína úttekt. Það hefur þó 

verið gert einu sinni á ári í tengslum við nýja verkáætlun að fólki er skipt upp á milli teyma. 

Teymaskipulag var tekið upp hjá Sonju en það gekk brösuglega því að ekki voru allir 

stjórnendur heldur því samþykkir:  

Og svo kom kerfið ofan í það og samhliða því tókum við reyndar upp 
teymaskipulag sem hafði ekki verið. Og þar vorum við þá að hugsa einmitt það 
sem svona „move“ til að auðvelda innleiðingu og það voru umsjónarmenn í 
hverju teymi sem áttu svolítið að halda utan um hlutina og við vorum að sjá 
fyrir okkur að þannig væri hægt að innleiða breytingar í minni einingar og með 



67 

auðveldari hætti og svona meiri stuðningur og alls konar, og svona skýrari 
farvegur fyrir upplýsingar. Þannig að það væri ekki bara ég að senda tölvupóst 
á alla, og það var gert þarna samhliða þessum breytingum öllum, þá keyrðum 
við af stað þetta skipulag – reyndar tekið nokkrum breytingum síðan, það gekk 
ekki alveg eins og við fórum af stað með það 

 

Teymaskipulagið er enn til staðar en aðeins hluti af starfsfólkinu vinnur eftir því. Aðrir 

stjórnendur sáu ekki tilganginn í því að vinna með teymunum en höfðu samt sem áður 

áhuga á því að nýta sér vinnu annarra í teymum en að mati Sonju lögðu þeir enga vinnu 

sjálfir í það.  

Það mætti líka lýsa fyrstu skrefum í teymisvinnuhugsun og samvinnu með hópnum hjá 

Jóni eins og sársaukafullum tannlæknatíma því að þegar Jón hóf breytingavegferðina með 

kynningu á því að hópurinn myndi gera þetta saman, í samræmi við góða siði í 

breytingastjórnun, þá var vægast sagt tekið illa í það. Hópurinn var ekki vanur því að vinna 

saman og í þá hugsun að teymið gæti orðið farsælla en hver og einn var ekki til vel tekið 

fyrstu mánuðina. 

4.3.2.1 Samvinna 

Eins og hefur komið fram hjá Jóni þá er ekki allt fengið með ferlum því að túlkun þeirra 

getur verið mjög mismunandi og þá er mjög mikilvægt að samvinnan sé með þeim hætti 

að starfsmenn nái í sameiningu að túlka ferlana með eins samræmdum hætti og hægt er. 

Það telur Jón að hafi verulega skort á hjá sér og verið ein af þeim áskorunum sem hann 

þurfti í upphafi að mæta: „...uu … í grunninn sama starfið sem allir eru að sinna nema þeir 

eru með smá blæbrigðamun á milli ... það vantar þessa samræmingu.“ Kári lýsir ekki bara 

því að húsnæðið hafi ýtt undir þekkingarmiðlunina heldur að samvinna margra í 

verkefnum sem voru að koma saman hafi ýtt undir:  

… vinna að stóru verkefni … í þetta heila ár ... en ég held alveg klárlega að það 
skipti máli að draga saman fólk sérstaklega upp á þessa þekkingarmiðlun og 
þegar þú ert með svona „specific“ þekkingu á mörgum stöðum að þegar fólk 
er að vinna saman í verkefnum sem hefur áhrif á alla angana, að það sitji 
saman. ég held að það sé alveg klárlega skipti máli af því að það að sitja saman 
allan daginn versus það að hittast kannski á fundum einu sinni á dag, það er 
bara ekki það sama, miðlunin verður miklu hraðari, miklu örari. 
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Katrín lýsir því hvernig samvinnan hafi einnig þurft að fara á milli eininga í fyrirtækinu með 

það að markmiði að viðskiptavinir fyrirtækisins, sem kunna að hafa tengsl inn í margar 

deildir (stórir aðilar) þurfa tengsl við mismunandi aðila innan deilda. Þannig að samvinnan 

er ekki aðeins eins og hjá Kára í þeim tilgangi að verkefni gangi hraðar heldur einnig til 

þess að viðskiptavinir hafi betri aðgang að starfsmönnum. 

Katrín segir að teymishugsunin hafi verið að þróast hratt undanfarin tvö ár innan 

fyrirtækisins og það hafi sýnt sig í covid-faraldrinum hvað það skiptir miklu máli að þau 

teymi sem væru sterk, það væru þau sem hefðu komið vel út úr ástandinu. Þórdís lýsir því 

hvað traustið skiptir miklu máli í samvinnu: „,...skiptir bara traust rosalega miklu máli, því 

ég hef alveg verið með starfsmann sem ég treysti ekki og ég var bara … vildi fara yfir allt, 

sko, sem hann gerði.“ Þau Kári og Sonja leggja mikla áherslu á þessa uppbyggilegu þætti 

sem starfsmenn verða að búa yfir því að eins og Kári segir: ,„Þjálfum fólkið okkar í þessu 

og búum til þekkingu í því af því að ef þú ert með þessa ... ef þú ert með félagslegu þættina 

góða þá áttu miklu einfaldara með að deila þekkingu til annarra og koma upplýsingum 

áleiðis.“ Sonja nefnir eftir hverju hún leitar í nýjum starfsmönnum: ,„Já, klárlega, enda fer 

maður líka að hugsa um hópinn og maður er að reyna að finna einhvern sem „fittar“ vel í 

hópinn og þetta er alveg svolítið sérstakur vinnustaður að mörgu leyti, fólk þarf að vera 

ótrúlega „flex“ og „quick“ og „spontant“ og, svona, ekki fara yfir um þó að hlutirnir séu 

ekki alveg kannski þannig að … það er svona margt sem þarf að huga að í ráðningum, sko.“ 

Pétur lýsir á hvað er lögð áhersla á hans vinnustað: „... lærum af mistökum – gerist 

næstum því aldrei, sko, einstaka sinnum, sko, nokkrum sinnum á ári þar sem þarf eitthvað 

að kafa ... og athuga, bara, hvort við höfum gert mistök og þá ræða mistökin og vinna á 

því.“ 

Hvað framtíðina varðar er Katrín mjög bjartsýn fyrir hönd nýju kynslóðarinnar inn á 

vinnumarkaðinn því að: „,ég held það sé líka bara, sko, að við séum bara sem þjóðfélag 

aðeins að vakna varðandi vinnumenningu, það er mikið talað um þetta og þetta er svolítið 

að síast inn hjá fólki og það, hérna, við erum svolítið að komast út úr og kannski líka bara 

ný kynslóð sem er að hafa áhrif á þetta; okkur hefur fundist að þegar þau eru, sko, yngra 

fólkið … er betra í samvinnu heldur en eldra fólkið, þau eru meira að gefa sín á milli á 

meðan hinir eru kannski ennþá fastir í svolítið ég og mín þekking.“ 
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4.3.2.2 Fundir 

Það er nokkuð misjafnt milli viðmælendanna hversu mikil fundarmenning er inni í 

skipulagsheildunum, bæði hversu reglulega fundir eru haldnir og í hvaða tilgangi. Upplifun 

Kára er hins vegar mjög sterk hvað miðlun þekkingar varðar„ Ég held að mesta svona 

einmitt „power“, já, árangursríkasta þekkingamiðlunin fer fram í samtali, ekki skjölun eða 

lestri eða kynningum eða námskeiðum, heldur bara samtali, hvernig ert þú að gera 

hlutina, hvernig er þú að gera hlutina og deilum því.“ 

Það hefur tekið tíma hjá Sonju að byggja upp fundarmenningu: „... höfðu verið svona 

ákveðnir hópar, höfðu fundað kannski en ekki svona eins og þetta væri ein heild og það 

var svolítið svona menningarvinna sem við fórum markvisst í, að reyna að búa til meiri 

heild úr þessu og hætta þessari hópaskiptingu eða draga úr henni eins og hægt væri, 

svona draga svolítið fram það sem væri sameiginlegt af því að það er líka svo margt sem 

var að koma sem við þurftum bara að miðla.“  

Hjá Þórdísi voru reglulegir fundir haldnir til þess að ræða ágreiningsefni: „... svipaðar 

athuganir í gangi í einu og höfðum vikulega fundi þar sem við vorum að ræða 

ágreiningsefnin og bara að hafa slíka fundi.“ 

Fundirnir eru líka haldnir reglulega til þess að upplýsa önnur teymi um framgang 

verkefna og þá koma oft gagnlegar ábendingar um verkefnin frá öðrum starfsmönnum 

sem hafi þá kannski lent í svipuðum aðstæðum áður. Þetta telur Þórdís að sé mjög 

gagnlegt: „... þessa athugun kannski fyrir tveimur árum er eitthvað þar – og ég segi þannig 

að ég var svona dálítið að reyna að tengja fólk.“  

Hjá Sonju er starfsfólk hvatt til þess að dreifa þekkingu á milli sín og það hafi t.d. gerst 

með kerfisbundnari hætti þegar fundir voru settir á reglulega: „Já, já-já, við gerum það og 

við reynum að funda dálítið kerfisbundið og til dæmis þessi teymi funda einu sinni í viku 

og þá er svona … ef það er eitthvað „short term“ að þá er það … auðvitað á að miðla því 

þar og ég funda alltaf með þessum umsjónarmönnum teymanna; ég er alltaf svona að ýta 

við þeim með þetta og stundum kem ég einhverju á framfæri við þau þar og svo eru 

hádegisfundir þannig að þar erum við mikið að miðla.“ Kári er ekki vafa um gagnsemi 

funda og nefnir í því sambandi hversu mikilvægt sé fyrir stjórnendur að hafa vettvang: „... 

ég kom á þar sem var ekki áður reglulegir forstöðumannafundir og við gerum það hjá 

okkur líka hjá [nafn fyrirtækis] vegna þess að það skiptir líka máli, það er ekki bara nóg að 
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framkvæmdastjórnin vinni í takt heldur fer vinnan oftast fram hjá forstöðumönnunum 

eða þeirra teymum og það að draga forstöðumennina saman hjá [nafn fyrirtækis] gerðum 

við þetta ekki nema hvað fjórum sinnum á ári.“ Samtalið sem átti sér stað á fundum var 

mjög gagnlegt að mati Kára: ,,...Ha, bíddu, eruð þið að gera þetta? En bíddu við, erum að 

gera þetta svona? Já, bíddu, nei, heyrðu, tölum saman hérna, þannig að það er rosalegur 

partur af því og þannig líka miðlast þekkingin.“ 

4.3.3 Þjálfun 

Allir viðmælendurnir eru sammála því að þjálfun og fræðsla eru mjög mikilvægir þættir í 

starfseminni, bæði til þess að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og taka upp nýjungar. 

Þau eru hins vegar öll sammála um að ekki sé nóg að gert í sinni skipulagsheild og beina 

þurfi meiri fókus á þjálfun og að hún þurfi að vera sjálfsagðari hluti af starfseminni. Þjálfun 

á ekki einungis við þegar nýir starfsmenn hefja störf heldur þarf að huga að henni áfram. 

Covid-ástandið minnti t.d. á að í nýjum aðstæðum – þar sem öll starfsemin fer á hliðina 

og innleiða þarf nýja færni og jafnvel ný verkefni á skömmum tíma eins og Katrín upplifði 

á þessum tíma – er aukinn stuðningur við starfsfólk og mikil upplýsingagjöf með 

mismunandi miðlum lykilatriði. Það eigi í rauninni að líta til þjálfunar starfsmanna eins og 

nýrra starfsmanna þegar breytingarnar verða miklar. 

Jón lýsir því þegar hann hafði tækifæri til þess að ráða inn nýja aðila í deildina sína og 

eitt af því sem hann telur hafa verið lykilatriði í því að hafa getað sett starfsmanninn inn í 

starfið og upplýst hann um hvaða áskoranir fylgdu því, en það var að ræða við hann um 

samvinnuna og að hún væri hluti af starfinu. Þetta telur Jón t.d. að hafi skipt sköpum í því 

að geta dreift þekkingu, skapað góð skilyrði fyrir nýrri þekkingu og þannig haft áhrif á að 

unnið sé eftir ferlum á samræmdari hátt. 

4.3.3.1 Nýir starfsmenn 

Viðmælendurnir segjast allir vinna eftir gátlistum og þjálfunaráætlun nýrra starfsmanna 

en hún sé í raun alltaf í mótun eins og Sonja lýsir: „Við erum með þjálfunaráætlun sem ég 

er bara að laga „as we speak“ af því að ég ætla að nota hana fyrir þennan tiltekna aðila 

en hún hefur til dæmis verið mjög lengi í smíðum og þetta gengur og margt svona gengur 

hægt hjá okkur.“ Katrín segir um ferlið: „Já, hu, sko, við tökum … hann fær í rauninni 

nýliðafræðslu frá fyrirtækinu sem er öll svona almenn fræðsla þar sem hann fær einmitt 



71 

… ferlarnir og allt það er miðlað til hennar, þeirra, og hvernig við gerum hlutina hérna 

innanhúss og svona; þetta er svona almenn fræðsla sem á við allt.“  

Í fyrirtæki Katrínar er það stjórnandi í hverri deild sem býr til þjálfunaráætlun. Þá fer 

hin raunverulega þjálfun fram í fóstrakerfi þar sem nýi starfsmaðurinn vinnur þá við hlið 

annars sem er vanur. Misjafnt er hversu mikla þjálfun starfsmaður þarf því að menntun 

nýs starfsmanns hjálpar til við sum þjálfunaratriði og einnig ýmiss önnur reynsla hans. Í 

tilfelli Péturs, þar sem einingin hans er fámenn og þekkingin innan fyrirtækisins er á fárra 

höndum hefur nýr starfsmaður í raun aðgang að öllum starfsmönnum sér til aðstoðar og 

það tekur langan tíma að komast inn í starfið. En hjá Katrínu er þetta um þriggja mánaða 

tímabil. Hjá Kára er þjálfunin nær öll í pörum, starfsmenn vinna í teymum og í nýjum 

verkefnum er þess gætt að það séu a.m.k. tveir og tveir að vinna saman. Þessi nýja leið 

fyrirtækisins er til þess að tryggja að það sé ekki bara einn starfsmaður á eigin vegum. Eitt 

af því sem fóstrakerfið gerir er að endurgjöf til starfsmanns verður strax frá fyrsta degi 

eins og Kári segir: „Svo er ofsalega mikið, sko, „feedback“ í starfseminni í rauninni þannig 

að þú ert ekkert …, sko, þú gerir ekkert sömu mistökin mjög oft, þú finnur það, þú finnur 

svo illa fyrir því strax.“  

Gátlistarnir og nýliðaþjálfunin hafa líka verið að færast í auknum mæli á netið og á 

fjarfundi. Gátlistarnir eru þó góðir í upphafi eins og Sonja segir: „Við erum með gátlista 

við bara svona almenna móttöku og pössum vel upp á allt í kringum það þannig að allt sé 

til staðar, svo að fólk fái svona alla þessa almennu þekkingu.“ 

Hjá Kára er til að mynda búið að færa mikið af stuttum námskeiðum inn á 

samfélagsmiðlakerfi (workplace) vinnustaðarins. Það sem virkaði ekki vel í þjálfun að mati 

Katrínar var að starfsmaður sæti fyrirlestra fyrstu dagana og ætti síðan að koma 

fullskapaður inn í starfið. Það meðtók enginn neitt á þessum stutta tíma. Það var ekki fyrr 

en þau fóru að færa fyrirlestrana yfir á rafrænt form þar sem var hægt að taka styttri lotur 

í fræðslunni að það fór að ganga betur. Auk þess segir Katrín að blanda af mörgum 

kennsluaðferðum og blöndun hópa séu það sem gefur bestan árangur því að þegar 

starfsmenn mismunandi deilda hittist þá sé strax búið að skapa tækifæri til samvinnu 

þegar fólk kynnist og það er jú eitt af þeim lykilatriðum sem fyrirtækið sé að reyna að 

innleiða. 
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Til viðbótar þjálfun á staðnum í fóstrakerfi þá leggur Jón t.d. mikið upp úr þessu: „... 

svo bara með eins og verkferla, að þeir séu þá skýrir …“ þannig að starfsmaður hafi líka 

aðgang að þeim verkefnum sem hann á að framkvæma. Þetta tekur Kári undir, 

verkferlarnir verða að vera skýrir. Það er mikil áhersla lögð á verkferlana hjá Þórdísi enda 

unnið mjög nákvæmlega eftir þeim í úttektum þannig að í hennar tilfelli eru þeir lykilatriði 

í þjálfun nýrra starfsmanna. 

4.4 Áskoranir stjórnenda 

Þær áskoranir sem stjórnendurnir höfðu lent í sem mætti segja að hafi hamlað markvissri 

þekkingarstjórnun lúta nær allar að mannauðnum. Í samtölunum er upplifun þeirra mjög 

sterk af því hvað þessi mál hafa tekið mikla orku og tíma og í nokkrum tilfellum nær lamað 

starfsemina. Það er merkilegt að finna þessa sterku tilfinningu í samtölunum og að það 

skipti ekki máli á hvaða vinnustað þau höfðu upplifað þetta; jafnvel þótt þau hefðu safnað 

reynslu í krefjandi mannauðsmálum þá væru þau samt sem áður erfið. 

Þórdís segir: „Já, svona skemmtanastjóri og það að vera bæði yfirmaður og 

skemmtanastjórinn er stundum alveg rosalega erfitt.“ 

Katrín nefnir að hluti af stjórnendaþjálfun framtíðarinnar verði að þjálfa stjórnendur, 

meðal annars í fjölbreytileika vinnuaflsins, yngri kynslóðunum og mismunandi framkomu. 

Í því sambandi nefnir hún mun meiri viðkvæmni fyrir gagnrýni og óyrtum samskiptum og 

að það þurfi virkilega að væntingastýra yngri kynslóðinni. 

4.4.1 Mannauður 

Mannauðurinn allur er krefjandi eins og Þórdís segir þegar hún ákvað að hætta sem 

forstöðumaður í sinni stofnun: „...nennti ekki að vera mamma 10 manns, krefjandi að 

vera millistjórnandi og þurfa að svara bæði upp og niður.“ 

Í störfum þeirra sem stjórnendur hafa þau einnig orðið fyrir áhrifum frá stjórnendum 

sjálfum og eins og Katrín lýsir þá eru þeir mjög misjafnir eins og annað fólk. Að hennar 

mati farnast stjórnendum sem eiga að innleiða teymishugsun og dreifingu þekkingar verr 

ef þeir hafa bakgrunn sem mjög góðir sérfræðingar og hafa ekki lagt mikið upp úr 

stjórnendahlutverki sínu heldur hafa verið verkstjórar í að skipta upp verkum í útseldri 

vinnu. Katrín segir:  
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Ég get alveg svona sagt það án þess að vera með einhverjar, hérna, rannsóknir 
á bak við þetta að þá eru alveg, hérna, svona, þessir tæknilegu stjórnendur 
sem eru mikið í útseldri vinnu; yfirleitt er þetta fólk sem að, hérna, voru miklir 
sérfræðingar og voru færðir í stjórnendastöður, horfa mikið á hlutina út frá 
verkefnasýn frekar en stjórnenda- eða svona mannlegri sýn, að þeir eiga 
kannski erfiðara með að setja þetta í forgang. Þeir eru meira í bara núinu og 
þetta verkefni er í gangi hér og gleyma stundum að horfa fram á við … það 
hefur verið, svona, svolítið áberandi með þá stjórnendur hjá okkur, þeir sem 
eru, svona, meira meðvitað að gefa sér tíma til að vera stjórnendur og tala við 
fólkið sitt, að þar höfum við séð líka bara að samtöl við fólkið hafa leitt til þess 
að þeir hafa sett þetta ofar á listann hjá sér.  

 

Eftir höfðinu dansa limirnir má segja að hafi líka verið ein af áskorunum Jóns, að taka við 

sem stjórnandi af öðrum sem er mjög ólíkur honum og reyna í kjölfarið að gera breytingar. 

Það var t.d. að hans sögn ekki til siðs að fyrri stjórnandi deildi út verkefnum heldur það 

sem kom inn aukalega hafði stjórnandinn sjálfur tekið og því unnið öll kvöld og helgar og 

engin tækifæri fyrir aðra að læra og dreifa verkefnum og þekkingu: „... sem sagt einn 

yfirmaður af þessum sjö en þau vinna í raun og veru bara eins og sjö starfsmenn og enginn 

yfirmaður vegna þess að hún var í raun og veru bara að vinna eins og ein af þeim nema 

bara inni í einhverri skrifstofu, hafði lítil samskipti ef það komu upp einhver verkefni, ef 

það kom einhver deild sem sagði: „Heyrðu, ég þarf að láta gera þetta“ – þá gerði hún það 

sjálf og lét þau ekki axla ábyrgðina. Ég gerði nákvæmlega öfugt. Ef það kemur eitthvað 

verkefni í gegnum mig sem tilheyrir ákveðinni deild þá segi ég: „Heyrðu, ég ætla að biðja 

þig að afgreiða þetta verkefni.“ Þessi aðferð var mjög stuðandi fyrir hópinn: „Já, ég, hérna, 

náttúrulega, sko, lagði áherslu á að við myndum öll gera þetta saman sko og, hérna, að 

þetta væri samvinnuverkefni. Það var eiginlega kannski það sem kom mér mest á óvart 

að þau hefðu verið vön því frá fyrri stjórnanda að fá bara skipanir um að þau ættu að gera 

þetta og ekkert endilega út af hverju og ekkert voðalega skýrt og þeim fannst svo bara 

svolítið óþægilegt að þurfa að fara að hugsa og hafa eitthvað að segja um hvernig hlutirnir 

væru gerðir.“ 

Að ganga inn í vinnustaðamenningu sem er bæði erfið, krefjandi og jafnvel eitruð, er 

mjög krefjandi fyrir nýjan stjórnanda eins og Jón lýsir þegar hann kom inn á núverandi 

vinnustað „Það voru til dæmis fundir hérna tvisvar í mánuði á tveggja vikna fresti. Að öðru 

leyti talaði fólk ekkert saman, það sat bara hver við sitt skrifborð, allir í röð og stjórnandi 

inni á skrifstofu og kom aldrei inn og talaði en ég var að reyna að koma inn og reyna að fá 
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fólk til að tala um verkefnin og segja: hvað finnst þér? Þeim fannst ég bara vera eitthvað 

skrítinn.“  

Sonja lýsir annars konar ástandi þar sem stéttaskiptingin innan stofnunarinnar er 

beinlínis áþreifanleg, t.d. hvað fundarmenningu varðar: „...mjög erfitt að vinna með mikla 

pólitík og stéttaskiptingu, … mæta ekki formlega á teymisfundi og það var nú bara 

ýmislegt sem olli því, það var gömul hefð, það var pólitík, svona ákveðin stéttaskipting 

sem er hérna sem fólk átti í rauninni bara erfitt með að sjá fyrir sér að vera að mæta á 

fund þar sem til dæmis fundum væri stýrt af einhverjum öðrum.“ 

4.4.2 Viðhorf 

Ef viðhorfi og þekkingu er stillt upp sem tveimur kostum er enginn efi í huga allra 

viðmælendanna um að þau myndu velja á milli eins og dæmin hér á eftir sýna. Pétur til 

að mynda sagði nær öllum upp í fyrirtækinu þannig að þekkingin hvarf á einu bretti burt. 

En miðað við hvað hafði verið erfitt að fá starfsfólkið til þess að vinna, þá gat þetta ekki 

haldið áfram óbreytt. Pétur lýsti þessu þannig: 

… réði nýtt inn því það var bara hugarfarið og annað var … og jafnvel þó að 
þetta væri náttúrulega mjög verðmæt þekking sem var í hausnum á 
einstaklingunum þá gekk ekkert að trekkja þá í gang, sko, þjónustuvitund, 
þannig að hérna.. fórum í gegnum mjög erfiða ... segja öllum starfsmönnum 
upp og ráða allt inn nýtt. Og það þýddi náttúrulega næstu tvö árin þar á eftir 
að þá, að þá vantaði okkur þekkingu sem að þýddi bara, hérna, að iðulega … 
við fengum spurningu frá kúnnum okkar um kerfið okkar sem að við bara 
höfðum ekki hugmynd um. Og það var ekkert annað heldur en bara að leggjast 
í rannsóknarvinnu á okkar eigin kerfi því þekking fór ...það var bara augljóst í 
mínum huga að það yrði bara að óbeit höggva á þessa … þó að það yrði mikil 
fórn í þekkingu. 

 

Hjá Jóni var skelfilegt að vinna með viðhorfið. Hann reyndi að eigin mati að gera allt til 

þess að fá hópinn með sér en fékk þá viðhorfið að hann væri að trufla fólkið við vinnuna 

sína. Þegar honum tókst að fá einn af starfsmönnunum með sér í að reyna að horfa á 

breytingarnar sem samvinnuverkefni sem ætti að ræða um til þess að fá sem besta 

niðurstöðu, þá fékk hann það í andlitið að hann væri að hampa einum starfsmanni. Jón 

var orðinn mjög þreyttur á þessari klemmu því að það var alveg sama hvað hann reyndi 

og sagði – og sagði ekki – það var allt tekið á versta veg, eins og hann segir: „Við vorum 

meira svona eins og tveir farnir að tala og svona og gera, sko, og vinna í svona 
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verkefnavinnu en hinir náttúrulega … þá fóru þeir í fýlu af því að þeim fannst ég vera að 

umbuna honum eða, svona, hampa honum, svona, umfram þær. Þetta var allt einhvern 

veginn svona, sko, og svo var einhver togstreita á milli og svo var þetta vandamál að það 

voru þarna tveir hópar fyrir.“  

Jón lýsir þessu virðingarleysi meðal samstarfsfélaganna líka vel þegar átti að halda upp 

á lítinn áfangasigur: „Við héldum partý og það var meira að segja klukkan þrjú á 

fimmtudegi og um sumar og keyptum veitingar og vorum með bjór og léttvín og allt 

svoleiðis og tilkynntum þetta með tveggja vikna fyrirvara og við vorum tveir sem mættum, 

hinir fóru heim! þetta er náttúrulega lýsandi fyrir móralinn, sama hvað það átti að gera 

að það mætti aldrei neinn.“ 

Jón ákvað hins vegar að höggva á hnútinn og leggjast í aðgerðir því að annars hefði 

ekkert gerst: ,“... þannig að ég reyndi að fá alla með og svo á einhverjum tímapunkti þurfti 

ég bara svolítið að kýla verkefnið áfram og það fór svolítil togstreita í þetta. Þeim fannst 

að ég ætti bara að gera hlutina og ákveða og segja þeim svo að gera en mér fannst 

einhvern veginn að þau ættu að vera hluti af verkefninu … og reyna nú að breyta 

menningunni og maður breytir nú heldur ekki menningu einn tveir og þrír, maður er 

svolítið meðvitaður um það.“ 

4.4.3 Samskiptahæfni 

Það er mjög sterk upplifun stjórnendanna að samskiptahæfni sé einn af lykilþáttum í 

farsælu teymisstarfi og samvinnu ásamt jákvæðu viðhorfi. Mörg af hinum krefjandi 

samskiptum við starfsmenn hafa verið vegna slælegrar samskiptahæfni. 

En það var líka merkilegt sem Katrín áttaði sig á í sinni skipulagsheild þegar það voru 

keyrð stjórnendamöt og starfslokaviðtöl að samskiptahæfni stjórnenda skiptir líka 

lykilmáli. Það er því ekki einungis hægt að skella skuldinni á starfsmenn í þessu samhengi. 

Það er mat Jóns að í samskiptahæfninni hafi meginvandinn legið. Hann gekk beint inn 

í þessa eitruðu menningu sem ríkti í fámennu deildinni sinni, eitthvað sem hann vissi ekki 

af í upphafi og enginn hafði tekið á svo árum skipti. Það var ekki einungis einn starfsmaður 

heldur var hópurinn allur orðinn mjög sýrður af ástandinu: „... fléttast þær inn í það sem 

ég er að reyna að fá fólk til þess að vinna sem teymi en það var einhver samskiptavandi 

þarna fyrir sem skemmir og ég veit ekkert um en svo, svona eftir á, þá átta ég mig 

náttúrulega á því að ef ég hefði fengið þær upplýsingar áður þá hefði ég kannski tekið allt 
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öðruvísi á málunum, farið þá bara strax í að vinna með það og klárað það með einum eða 

öðrum hætti.“ 

Þórdís hefur líka upplifað þetta, er með starfsmann sem er í sjálfu sér uppflettirit og 

hafsjór af þekkingu en það leitar enginn til hennar því að samskiptin við hana eru erfið, 

það sé mjög krefjandi í teymisvinnunni sem þau vinni í. 

Eins og áður hefur komið fram þá er Jón meðvitaður um að ræða við glænýja 

starfsmenn um þessi atriði, þ.e. að góð samvinna skiptir miklu máli og ef eitthvað kemur 

upp á, á fyrstu mánuðum, er hægt að vísa í það með starfsmanni. 

Ef Jón hefði fengið tækifæri til að fara í gegnum þetta aftur hefði hann byrjað svona: 

„Já, ég meina, ég myndi þá bara fara og byrja á þessum samskiptavanda, segja bara: Hvað 

er í gangi hérna með þennan móral hérna, við þurfum eitthvað að tala saman; fá svo bara 

strax að taka á því og ef að fólk er ekki tilbúið til að, hérna ... losa mig við skemmdu eplin 

af því að það er það sem skemmdi rosalega fyrir að ég var ekki með eitt skemmt epli, ég 

var með fjögur … fyrirgefðu fimm, fimm.“ 

Þórdís nefnir erfið samskipti sem áskorun inni á vinnustaðnum þar sem í raun ekkert 

gekk því að það var svo eitrað ástand og samvinnan milli tveggja starfsmanna nánast 

enginn sem hafði áhrif á allan hópinn. Erfið samskipti hafi ekki einungis áhrif á þá sem eru 

krefjandi heldur allan hópinn. 

Þórdís hefur líka lent í því að samskiptahæfnin sé áskorun en ekki aðeins í samskiptum 

á milli starfsmanna þar sem hafa komið upp erfiðleikar heldur einnig í samskiptum við ytri 

aðila sem eru til skoðunar. Samskiptahæfni hópsins gagnvart þessum aðilum er oft 

lykilatriði í því hvernig úttektinni reiðir af. Hún hefur gengið svo langt að hafa sent hópinn 

á námskeið í að tækla erfiða einstaklinga og það hafa verið ráðnir inn aðilar sem geta 

gengið inn í mjög krefjandi aðstæður þar sem valdahlutföllin eru krefjandi. 

Samskiptahæfnin er ekki síður mikilvæg í því að kunna að hlusta og greina aðstæður á 

vettvangi; það taki mörg ár að þjálfa þetta upp hjá starfsmönnum. 

Í töflu 2 eru lykilorðin sem voru nýtt til þess að ná yfirsýn yfir það hvernig stjórnendur 

upplifðu þætti tengda þekkingarstjórnun. Í kjölfarið var þeim síðan raðað í kafla og svör 

og vangaveltum viðmælendanna fléttað inn. Það er merkilegt að sjá hversu víð spönnin 

er á þeim þáttum sem stjórnendurnir höfðu áhrif á í starfi sínu og síðan á þeim þáttum 

sem þeir höfðu enginn áhrif eins og umhverfi þeirra sýnir og á þeim þáttum þar sem þeir 



77 

sitja í súpunni. Þessar niðurstöður sýna mjög glögglega hversu yfirgripsmikið starf 

stjórnanda er og það er ekkert óviðkomandi sem kemur inn á borða þeirra. 

Tafla 2 

Umhverfi og áskoranir stjórnenda í þekkingarstjórnun 

Engin áhrif Áhrif e. umfangi Mikil áhrif Sitja í súpunni 

Umhverfi stjórnanda Skipulagsheild 
stjórnanda 

Daglegt amstur 
stjórnanda 

Áskoranir 
stjórnanda 

Lagaumhverfi  
og umgjörð 
vinnumarkaðar 
 
Tæknibreytingar í 
fjórðu iðnbyltingu 

 
Breytingar á 
vinnumarkaði 

Starfsemin og 
skipulag 
Húsnæði 
Kostnaður  

Þekking 
Sérþekking 
Varðveisla 
þekkingar  

Mannauðurinn 
Viðhorf 
Samskiptahæfni 

Tafla 2. Umhverfi og áskoranir stjórnenda í þekkingarstjórnun 
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5 Umræður 

Í umræðukafla verður rannsóknarspurningunni gerð skil í samhengi við fræðilegt yfirlit 

ásamt niðurstöðum úr rannsókninni. Þættir sem koma sterkt fram í upplifun stjórnend-

anna í bland við hið fræðilega gefa til kynna nokkra þætti sem skýra mynd af farsælli 

þekkingarstjórnun í síbreytilegu umhverfi. Rannsóknarspurningin hljóðaði svo: 

 

Hvaða þættir eru mikilvægir að mati stjórnenda til þess að þekkingarstjórnun megi 

blómstra í skipulagsheild þar sem breytingar eru eini fasti tilverunnar? 

 

Í stuttu máli eru það þættir tengdir mannauðnum sem skipta mestu máli þegar kemur 

að farsælli þekkingarstjórnun og samtalinu sem á sér stað. Það er eins og í fyrri 

rannsóknum, ekki er mikil þekking á hugtakinu þekkingarstjórnun, sérstaklega þegar 

kemur að öðru en skjölun og verkferlum. 

Hér verður umfjölluninni skipt niður í fjóra kafla sem lýsa helstu upplifunum 

stjórnendanna þar sem umhverfisþættir, ljósa þekkingin, fræðsla og þjálfun og svo 

teymisvinnan og samskiptin skipta mestu máli. Þá verður í síðasta kaflanum 

kaflavangaveltur um hvernig skipulagsheildir geti gert betur eftir því sem rannsóknir sýna 

og vangaveltur um þekkingarstjórnunaraðferðirnar tíu. 

5.1 Umhverfisþættir skipulagsheildanna 

Til þess að þekkingarstjórnun geti verið skilvirk og blómstri í skipulagsheild hafa nokkrir 

utanaðkomandi þættir áhrif að mati stjórnendanna og sem fræðin styðja við. Í fyrsta lagi 

má segja að skipulagið innan skipulagsheildarinnar getur stutt við farsæla 

þekkingarstjórnun. Að mati stjórnenda er sílóskipulag það skipulag sem hamlar mjög 

mikið þekkingarstjórnun, flæði þekkingar og nýsköpun (Mallon o.fl., 2020). Undir þetta 

tekur Kári sem hafði reynslu af því að taka þátt í skipulagsbreytingum þar sem 

stjórnendum var fengið það hlutverk að draga úr sílómenningu. Að hans mati hafði það 

stórkostleg áhrif á þekkingarstjórnunina og flæði þekkingar á milli sviða í þessum 

skipulagsheildum. 

Hraðinn er mikil áskorun sem er eins og vindurinn, erfitt að stjórna. Því meir sem 

skipulagsheildir eru meðvitaðar um hraðann, breytingar og sveigjanleika sem fram undan 
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er þeim mun betur eru þær í stakk búnar til þess að takast á við framtíðina. Það kom 

sérstaklega sterkt fram í samtölunum við þá stjórnendur sem höfðu verið hjá 

einkafyrirtæki. 

Þar sem skipulagsheildirnar hafa sterkan tilgang og mikil áhersla er lögð á hagkvæmni 

verður til menning sem hvetur til skilvirkni sem mætti að einhverju leyti segja að ýti undir 

þekkingarstjórnun, a.m.k. í þeim tilvikum þar sem þess er gætt að sem minnst sóun verði. 

Þetta kemur t.d. sterkt fram í upplifun Péturs þar sem skipulagsheildin er fámenn og öll 

vinnan snýst um útselda vinnu til viðskiptavina. 

Menningin er mjög sterkt afl innan skipulagsheildanna og þar sem hún byggir á veikum 

grunni, hvað varðar t.d. tengsl við stefnu og tilgang, þar er erfiðara að viðhalda og innleiða 

nýjungar eins og viðmælendur koma allir inn á. 

Í viðtölunum kemur mjög sterkt fram að menning fyrirtækis, sérstaklega eftir því sem 

það stækkar, hafi mikil áhrif. Módelið í fræðilega kaflanum um þekkingarstjórnun tekur 

ekki mikið á þessum þætti í aðferðum þekkingarstjórnunar en Inkinen og félagar (2015) 

og (Travica, 2013) benda þó á að menningin sé einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á 

þekkingartengda hegðun (e. knowledge related behavior). 

Stefnumiðuð þekkingarstjórnun er ekki til staðar í neinni af skipulagsheildunum en eins 

og rannsóknir benda til í módelinu er hún mjög gagnleg til þess að finna þekkingunni 

farveg til aukinnar verðmætasköpunar og til að vinna markvissara með ferli og nýsköpun 

(Husinski o.fl., 2017; Kianto og Vanhala, 2015;). Þegar hugtökin voru rædd við 

stjórnendurna í rannsókninni, t.d. leynd og ljós þekking, flæði þekkingar og þau tengd 

mannauðstengdu málunum var hægt að setja hugtökin í annað samhengi sem var mjög 

áhugavert að fylgja eftir í viðtölunum. Stjórnendurnir sáu allir aukin tækifæri til þess að 

gera þekkingarstjórnun að viðfangsefni í stjórnunarstarfi sínu.  

Það er í takt við niðurstöður rannsóknarinnar og Deloitte (Mallon o.fl., 2020) að 

vitneskja um þekkingarstjórnun sem stjórntæki er ekki mjög víðtæk. Þekkingarstjórnun 

sem ferli þar sem þekkingarstjórnun er eins og dýfan yfir ísinn er ekki til staðar í þeim 

skipulagsheildum sem stjórnendurnir hafa unnið í þótt mjög rík hefð sé fyrir skjalastjórnun 

í skipulagsheildunum þar sem þau hafa starfað. 

Það var „grátlegt“ að upplifa í opinbera geiranum hvað skipulagsheildum eru settar 

fastar skorður og lítil tækifæri eru til þess að hugsa hlutina upp á nýtt því að tilgangur 



80 

þeirra á sér oft sterka lagastoð. Þar sem mjög rík menning stéttaskiptingar og 

sílómenningar átti sér stað, eins og í tilfelli Sonju, þá var nær vonlaust að gera breytingar. 

Í því tilfelli hafði t.d. ekki neinum á vinnustaðnum borist til eyrna að ný stefna um stjórnun 

í hinu opinbera hefði verið innleidd. Það má því segja að tækifærin í opinbera geiranum 

séu æði mörg. 

Annað dæmi úr opinbera geiranum: Hér er erfitt að meta áhrif þekkingarstjórnunar á 

nýsköpun og – eðli máls samkvæmt – á samkeppnishæfni í opinbera geiranum þar sem 

hlutverk ríkisstofnana er markað af lögum og reglugerðum hverju sinni. Það er þó ljóst að 

stjórnendur þeirra höfðu mikinn áhuga á því að gera ferla skilvirkari og nýta þá vinnu til 

þess að gera starfsemina skilvirkari og veita borgurunum betri þjónustu þar sem jafnræðis 

og samræmis er gætt – eins og Jón t.d. sagði, „að vera ekki að gera hlutina mismunandi á 

hverju sviði fyrir sig“. 

5.2 Ljósa þekkingin er bundin í ferlum 

Sú þekkingarnálgun sem stjórnendurnir voru sammála um að hefði mestan tilgang var 

ljósa þekkingin sem er bundin í ferlum innan skipulagsheildanna. Það er kannski ekki 

skrýtið þar sem upplifunin af skjalastjórnun og hugmyndir um þekkingarstjórnun liggur 

mest þar. Því má segja að skráningarstefnan sé mun ríkari en samskiptastefnan innan 

skipulagsheildanna og mikil áhersla er lögð á hana hjá öllum stjórnendunum.  

Þær áskoranir sem stjórnendurnir hafa unnið með og varða tegundir þekkingar sýna 

að mismunandi tegundir þekkingar geta í raun nýst í þekkingarstjórnun því að grunninn 

snýst þekkingin um þessa móttöku, uppgötvun og lærdóm (Alavi og Leidner, 2001). Þetta 

eru stjórnendurnir í rannsókninni sammála um þótt áherslan innanhúss hjá þeim sé 

mismunandi. Þau leggja líka mikið upp úr því að sú þekking sem starfsmennirnir koma 

með inn nýtist vel, sérstaklega í þeim tilvikum þar sem sérþekkingin er mikil, bæði hvað 

varðar reynslu og nám. Það er í samræmi við hugmyndir Kianto og Paavos (2020) um 

þekkingarverðmæti (e. IC) þar sem einnig verður að gæta þess að starfsmenn geti nýtt 

sérþekkingu sína. Sérþekkingin er sterkari í minni skipulagsheildunum þar sem lítill tími 

og tækifæri gefast til að dreifa henni, eins og í tilfelli Péturs. Glíman við að samtvinna 

tegundir þekkingar, þar sem sérþekking, reynsla og nýjar áskoranir bætast við, skilar sér 

með mismunandi hætti í skipulagsheildunum sem stjórnendurnir hafa starfað í en þó 

þannig að þar sem sterk hefð er fyrir ferlum og ljósa þekkingin bundin í þeim er hún 
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áþreifanlegri. Í tilfelli Jóns var til að mynda ekki mjög rík hefð fyrir ferlum, frekar – eins og 

hann segir – „mikið stofnanaminni“, leynda þekkingin í höfði hvers starfsmanns gerði það 

að verkum að mjög mismunandi verklag hafði myndast þvert á skipulagsheildina. 

Adam er ekki lengi í paradís ferlanna þegar ferlunum er síðan ekki sinnt og þeirri 

hugmynd haldið á lofti að um leið og þekking hefur verið skráð, þá þurfi að fara að huga 

að því að uppfæra hana og þróa. Upplýsingatæknikerfi ein og sér hafa ekki áhrif á 

þekkingarstjórnun heldur þurfa líka að vera til fleiri þættir í mannauðsmálum. Kerfin ein 

og sér gera ekkert (Alavi og Leidner, 2001).  

Þetta er í samræmi við upplifun viðmælendanna. Sonja ræðir þetta heilmikið og bendir 

á að kerfin eru ekkert án fólksins og uppfærslunnar sem þarf að vera á þeim. Í raun höfðu 

þeir ferlar sem voru til staðar í skipulagsheildinni þegar hún hóf störf verið farnir að vinna 

gegn starfseminni því að þeir voru úreltir og áttu alls ekki við. Þarna myndast gap í seci-

módelinu, samsetningarforminu, þar sem ljósa þekkingin verður aftur að hinni leyndu og 

verpist aftur í innra þekkingarformið. Uppfærslunni er ekki sinnt og þannig verður þessi 

hringrás í spíralnum ekki til. BA-vettvangurinn er ekki virkur, annaðhvort tala einstaklingar 

og/eða hópar ekki saman eða skilning skortir á því hvernig ferlar og kerfin geta ýtt undir 

þekkingarstjórnunina (Nonaka 1991; Nonaka og Konno 1998). 

Það eru ekki margar rannsóknir sem styðja við mikilvægi þess að vernda þekkinguna 

eins og kom fram í fræðilega kaflanum (Inkinen o.fl., 2015) og þessu hafa viðmælendurnir 

ekki miklar áhyggjur af; mun frekar er þeim áhyggjuefni að missa út þekkingu sem þeir 

þurfi þá að þjálfa upp aftur hjá öðrum starfsmönnum. Eins og Kári lýsir því þá verður 

þekkingin í tækni almennari (e. one size fits all) þannig að það eru þá miklu frekar þættir 

eins og vinnulag og þjónusta sem eru þekkingarverðmæti framtíðarinnar. 

5.3 Fræðsla og þjálfun 

Fræðslan er nokkuð sterkt afl í öllum skipulagsheildunum og að mati stjórnendanna 

mikilvæg þegar kemur að þekkingarstjórnun en hún er líka mikilvæg hvað breytingar 

varðar því að breytingar eru óhjákvæmilegar og í raun eini fasti tilverunnar ef svo má að 

orði komast. Módelið tekur nokkuð sterkt á þessum þætti í þekkingarstjórnuninni bæði í 

gegnum formlegar og óformlegar aðferðir. Það sem er nýtt í sjónarhorni módelsins og eitt 

af lykilatriðunum er að fræðlukerfin og ferlin miði að því að sú þekking sem nýtist dreifst 
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inn í skipulagsheildina til þess að hún verði hagnýt til nýsköpunar og ýti þannig undir 

nýsköpunarhugsunina (Rhee og Choi 2016). 

Mörg tækifæri eru í skipulagsheildunum til þess að gera mun betur en nú þegar er 

raunin, sérstaklega þegar kemur að umbótahugsuninni. Hafa þarf þá hugsun að leiðarljósi 

að þekking getur margfaldast ef hún fær þá athygli og tíma sem hún þarf. Í fyrsta lagi má 

skoða fræðsluna og þjálfunina út frá stjórnendunum sjálfum og hlutverki þeirra því að 

með meiri meðvitund þeirra um mikilvægi þekkingar og þekkingarverðmæta – svo að ekki 

sé talað um áhrifaríka þekkingarstjórnun – myndi a.m.k. gefa tækifæri til að koma 

hugsuninni með markvissari hætti inn í skipulagsheildina. Eins og kemur fram í 

niðurstöðum er stjórnendaþjálfun með mjög mismunandi hætti. Í flestum tilfellum hefur 

stjórnandi þurft að finna dálítið út úr því sjálfur hvernig aðstæðurnar á vinnustaðnum 

virka og hvernig eigi að bregðast við til þess að þoka málum áfram. Jón sem er stjórnandi 

í opinbera geiranum upplifði að honum hefði verið hent út í djúpu laugina án nokkurs 

stuðnings og Sonja hafði ekki einu sinni hugmynd um stjórnendastefnu ríkisins. Það er því 

ekki skrýtið að sannarlega séu tækifæri til aðgerða og affarasælast sé að byrja þurfi á 

stjórnendum.  

Annar mikilvægur vinkill á fræðslu og þjálfun er að mismunandi fræðsluaðferðir og 

mismunandi nálgun séu viðhafðar. Í módelinu eru lagðar til aðferðir eins og mentorakerfi, 

flutningur þekkingar á milli þeirra sem hafa mikla reynslu og þeirra sem hafa minni og 

uppskipting á störfum (Inkinen o.fl., 2015). Þessum aðferðum auk rafrænnar fræðslu er 

beitt í skipulagsheildum stjórnendanna í rannsókninni þótt það sé með mis-formlegum 

hætti. Í stærri skipulagsheildunum eru sérstakar fræðsludeildir sem hafa umsjón með 

þjálfun og sérstakar þjálfunaráætlanir settar upp með nýjum starfsmönnum eins og í 

tilfelli Katrínar í stóra hugbúnaðarfyrirtækinu. 

Eins og getið er í fyrri kafla um seci-módelið, Ba-vettvanginn og spíralinn þá er þó ljóst 

að fræðslu- og þjálfunaraðferðir eru ekki gagnlegar fyrir þekkingarstjórnun, dreifingu 

þekkingar og að tengja þekkinguna við nýsköpunarhugsunina ef þetta er ekki tengt 

saman. 

Það er spennandi til þess að hugsa að mannauðsmálin séu tengdari þekkingarstjórnun 

eins og höfundar módelsins leggja til því að mannauðsmálin horfa –ásamt því að huga að 

fræðslu og þjálfun – einnig til frammistöðu, móttöku nýliða og ekki síst til starfsmanna 
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sem láta af störfum. Í nútímaskipulagsheildum hafa mannauðsmálin tekið enn meira pláss 

þannig að þessi nálgun er til marks um framsýni í þekkingarstjórnun, hún gerist ekki án 

mannauðsins. Eins og Katrín segir frá þá sé í raun ekki munur á starfsþróun og fræðslu, 

þetta sé einn og sami hluturinn. Frammistöðustjórnun er einn hluti af módelinu þar sem 

bent er á að þegar starfsfólki er umbunað fyrir að dreifa þekkingu sé aðferðir í 

frammistöðustjórnun meira hluti af daglegri hegðun en sé ekki einungis beitt á 

tyllidögum. Þarna liggja mörg tækifæri í tilviki stjórnendanna í rannsókninni en það er – 

eins og áður hefur komið fram – mismunandi hvaða hlutverki þeir eru í þannig að 

tækifærin og viljinn innan skipulagsheildanna er ekki augljós. 

Með vísan til nýrra starfsmanna og þjálfunar á þeim og á hinum ásnum, starfsfólksins 

sem er að hætta, þá má segja að þess sé gætt eins og hægt er að þjálfa nýliða til þess að 

þeir öðlist þekkingu á starfi sínu auk þess sem leitast hefur verið við að þeir sem eru að 

hætta taki þátt í því að þjálfa næsta nýliða inn í verkefnin. Það er a.m.k. samdóma álit 

stjórnendanna að þar sem verkefni og þekking eru mjög sérhæfð, og jafnvel hefur ekki 

verið gætt að því að fleiri hafi þekkinguna til að bera, sé mjög erfitt að missa starfsfólk út 

án þess að koma öðrum inn í verkefnin. 

Stjórnendurnir eru sammála um að þótt fræðslu- og þjálfunartækifæri séu mikil innan 

skipulagsheildanna, þá sé það ekki síður á ábyrgð starfsmanna að bera ábyrgð á eigin 

starfsþróun og þar með fræðslu. Það er í anda hugmynda Alavis og Leidner (2001), Prusaks 

(1998) og fleiri að þekkingin verði ekki til gagns nema að móttakandinn geri eitthvað með 

þær upplýsingar og gögn sem eiga að hverfast í þekkingu. 

5.4 Teymisvinnan og samskiptin 

Teymisvinnan og góð samskiptahæfni eru að mati stjórnendanna í raun það sem skiptir 

mestu máli og ýtir mest undir dreifingu þekkingar. Það er a.m.k. ljóst af samtölunum við 

þá að þegar samskiptin eru ekki í lagi, enginn vilji til teymis- og samvinnu, kryddað 

neikvæðu viðhorfi, þá gerist ekkert. Í einhverjum tilvikum gerðu þessi erfiðu samskipti 

nær út um starfsemina hjá þeim öllum og hryllingssögurnar um gíslatöku skemmdu 

eplanna eru fleiri en ein og fleiri en tvær. 

Teymisvinnan með góðri samvinnu var að mati viðmælendanna ákaflega mikilvæg og 

sérstaklega þegar kemur að breytingum. Eins og áður hefur komið erum við stödd í miðri 

iðnbyltingu framtíðarinnar þar sem eini fastinn er breytingar. Þessar breytingar eiga þó 
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meira við um einkageirann, a.m.k. ef marka má upplifun stjórnendanna. Opinberi geirinn 

hefur reyndar gefið út metnaðarfulla áætlun um nýja starfshætti í tengslum við fjórðu 

iðnbyltinguna (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl, 2019). Í samtölunum við stjórnendurna var 

ekki samdóma niðurstaða um aðferðir í teymisvinnunni en þau lýstu á mismunandi hátt 

hvernig þau nýttu nýja nálgun í fundarmenningu til þess að leita leiða við að dreifa 

þekkingu sem hafði verið föst í viðjum huga hvers og eins líkt og í tilfelli Kára þegar 

reglulegir forstöðumannafundir voru settir á reglulega dagskrá. 

Teymisvinna þýðir ekki endilega farsæla þekkingarstjórnun en getur vissulega ýtt undir 

hana ef vel er að verki staðið og tilgangurinn með teyminu er meðal annars að dreifa 

þekkingu til þess að stefna saman fleiri en einu sjónarmiði og jafnvel reynslu til þess að 

auka við þekkinguna og búa til nýja. Til þess að tapa ekki tilganginum með teymisvinnunni, 

a.m.k. hvað þekkingarstjórnun varðar, verður þátttendum að vera ljóst hvert hlutverk 

þeirra er. Einnig þarf að halda því á lofti sem vel er gert. Þetta sýndi sig t.d. í tilviki Kára 

þar sem markvisst hafði verið unnið í því að hrista upp í starfsmannahópnum með 

teymisvinnu, starfsfólk fært á milli starfsstöðva til þess að gæta að því að þekking hvers 

og eins myndi færast á milli. 

Það er tilvalið fyrir skipulagsheildir að huga betur að teymisvinnu því að mannauður 

framtíðarinnar er vanari þeirri nálgun, t.d. úr skólaumhverfinu þar sem meiri áhersla er 

lögð á þessa hæfni. Kári gengur svo langt að segja að hæfnin til teymisvinnu verði einn 

eftirsóknarverðasti þáttur sem horft verði til. Auk þessa er líklegra að nýjar kynslóðir á 

vinnumarkaði muni ekki staldra jafnlengi á hverjum stað. Það þýðir að meiri líkur eru á að 

þekking tapist út úr skipulagsheild ef þekkingin er bundin við einn starfsmann. Í 

einhverjum tilvikum skiptir það ekki máli, það kemur þá bara nýr aðili inn og skapar sér 

sína sérstöðu. En ef horft er til þekkingarstjórnunar þar sem gert er ráð fyrir að þekkingin 

sé verðmæti og þekkingin hafi þróast innan skipulagsheildarinnar er gagnlegt að líta á 

teymin eins og tannhjól. Nokkur tannhjól halda skipulagsheildinni saman og láta hana 

ganga; þótt ein og ein tönn detti út þá á tannhjólið með reynslu sinni, þekkingu og hæfni 

til þess að skapa nýja þekkingu og ný verðmæti að geta aukið samkeppnishæfnina og/eða 

skilvirkni. 
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5.5 Hvað geta skipulagsheildir gert betur? 

Módelið er áhugavert fyrir þær sakir að það hvetur skipulagsheildir til þess að horfa á 

stjórnun með nýjum gleraugum. Eins og kom fram í viðtölunum við stjórnendurna þá voru 

þeir ekki alltaf meðvitaðir um að hægt væri að horfa til þekkingarstjórnunar með jafn 

mörgum sjónarhornum og módelið býður upp á.  

Tengingin við hugtökin er ekki mikil innan skipulagsheildanna og alls ekki til eitthvað 

sem heitir stefna um þekkingarstjórnun. Stefnuhugtakið er einnig á reiki, a.m.k. í 

skipulagsheildum hins opinbera, á þann hátt að verið er að vinna eftir stefnu og framfylgd 

laga en ekki mikið ráðrúm til stefnuvinnu í öðrum anda. 

Það væri til mikils að vinna að leika sér með þekkingarhugtakið, flæði þekkingar og í 

raun að átta sig á því hvað er þekking og í hverju verðmætin felast. Sérstaklega væri 

gagnlegt að tengja það við skilvirknina og nýsköpunina sem er samkeppnisforskotið sem 

skipulagsheildir verða að horfa til í því breytingaumhverfi sem þau starfa í. Það á ekki síður 

við hjá hinu opinbera þar sem stjórnvöld hafa með vinnu og mótun nýsköpunarstefnu lagt 

áherslu á að hið opinbera komi sér af krafti inn í m.a. stafræna heiminn og jafnframt að 

stuðningur við nýsköpun muni taka enn meira pláss næstu árin á íslenskum vinnumarkaði 

(Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl. 2019). 

Þekkingin sem hugtak er gullegg skipulagsheilda og þar sem tekst að hvetja 

mannauðinn til þess að tileinka sér að fara vel með það mun þessi hæna verpa að eilífu. 

Eins og Alavi og Leidner (2001) og Kianto o.fl. 2020) leggja til í umfjöllun sinni um tegundir 

þekkingar þarf skipulagsheild að leggjast í vinnu við að velta steinum og hafa hugrekki til 

þess að horfa á möguleg þekkingarverðmæti sem gætu nýst við nýsköpun og þannig aukið 

á samkeppnishæfni þeirra. 

Einn af veikleikum módelsins er að erfitt er að meta fjárhagslegan ávinning af 

þekkingarstjórnuninni í krónum og aurum því að erfitt er að einangra hvaða þættir hafa 

áhrif til framtíðar. Í viðtölunum má sjá að það er erfitt að hugsa of langt fram í tímann, 

vinna sér í haginn og sjá ef til vill ávinning af því að t.d. tveir hafi þekkingu á sérhæfðu 

verkefni þegar dag frá degi þarf að huga að því að geta greitt laun í lítilli einingu eins og 

hjá Pétri. Þetta á líka við í tilfelli Kára í tíu sinnum stærra tæknifyrirtæki; þá þarf líka að 

huga að kostnaði við að para saman forritara. Í tæknifyrirtæki Katrínar þarf líka að velta 
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þessu upp þegar fyrirtækið byggir mikið á útseldri vinnu og togstreitu um hvort 

starfsmenn hafi tíma til þess að læra hver af öðrum. 

5.5.1 Vangaveltur um módelið.  

Sú megindlega aðferðafræði sem þekkingarstjórnunarmódelið byggir á gefur ekki mikil 

tækifæri til að dýpka nálgunina að því hvaða þættir eru mikilvægir því að eins og kemur 

fram í rannsókninni eru samvinna, teymisvinna og samskiptahæfni nokkrir af lykilþáttum 

þess að skipulagsheildir geti þrifist og dafnað. 

Módelið fjallar ekki mikið um ferlana og aðferðir við að komast „á leiðarenda“. Það 

byggir frekar á yfirborðskenndum þáttum sem gefur þó á móti tækifæri til þess að nálgast 

hlutina út frá mismunandi leiðum. Þar má nefna sem dæmi að í módelinu er lögð mikil 

áhersla á fræðslu og þjálfun. Það eru reyndar tilteknar leiðir sem eru gagnlegar til þess að 

dreifa þekkingu í gegnum mentorakerfi og þjálfun. Hvað teymisvinnu, samvinnu og 

samskiptahæfnina varðar getur verið gagnlegt að huga að því í mannauðskaflanum 

hvernig tryggja megi meiri umfjöllun um þá þætti því að upplifun stjórnendanna af þeim 

þáttum skipta höfuðmáli til þess að búa til umhverfi fyrir áhrifaríka þekkingarstjórnun. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort verndun þekkingar verði hluti af módelinu til 

framtíðar og hvort það skipti skipulagsheildir svo miklu máli, jafnvel með tilkostnaði, að 

vernda þekkingu sem mun að öllum líkindum úreldast fljótt miðað við þá hröðu þróun 

sem er. Að minnsta kosti þarf að meta þann kostnað sem af hlýst af verndun slíkrar 

þekkingar á vinnustað. 

Eins og fram kemur í módelinu eru mælikvarðar á þekkingarstjórnun, hvað þá á svona 

víðtæku módeli „erfiðir“. Það er flókið að meta árangur skipulagsheildarinnar út frá því 

hversu öflug þekkingarstjórnunin er. Stjórnendurnir í þessari rannsókn voru þó ekki í vafa 

um gagnsemi þess að iðka þekkingarstjórnun til þess að bæta t.d. ferla, auka þekkingu og 

dreifa henni meðal starfsmanna til þess að lenda ekki í því að verðmæt þekking fari út úr 

skipulagsheildinni ef einn starfsmaður hættir. 

Þótt módelið og þættir því tengdu séu ekki gallalausir er ljóst að mikil tækifæri eru fyrir 

íslenskar skipulagsheildir til að tengja fleiri þætti en skjalastjórnun við þekkingarstjórnun 

og sér í lagi að tengja stefnu fyrirtækis við þekkingarstjórnun; jafnframt að fá 

mannauðsdeildirtil að vinna út frá þeirri við mikilvægu sýn að fræðsla og þjálfun sé 

eðlilegur hluti af þeirri vegferð að dreifa þekkingu og ekki síður að búa til nýja til þess að 
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auka samkeppnishæfni. Þá verður áskorun fyrir skipulagsheildir að mæta aukinni 

hreyfingu á vinnumarkaði þar sem fólk skiptir oftar um vinnu og hefur auk þess meiri 

áhuga innan sinnar skipulagsheildar að skipta um vettvang og breyta til. 
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6 Lokaorð  

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun stjórnenda af þekkingarstjórnun í 

síbreytilegu umhverfi. Niðurstöðurnar voru á þá leið að það er ekki einn þáttur sem er 

afgerandi í starfi stjórnanda og hefur áhrif á þá upplifun að farsæl þekkingarstjórnun geti 

átt sér stað. Það er þó ljóst að í skipulagsheildum stjórnenda eru áskoranirnar æði margar, 

sumt sem þeir geta haft áhrif á en það eru líka margar aðstæður sem þeim er í raun 

úthlutað, t.d. í formi lagauhverfis. Þessi nálgun  í rannsókn á stjórnendum er nýnæmi því 

þeir ná hér bæði að velta vöngum yfir mörgum möguleikum þekkingarstjórnunar um leið 

að reyna að að staðsetja hlutverk sitt til þess að geta leitt farsæla liðsheild áfram í 

krefjandi aðstæðum til framtíðar. 

Þessar niðurstöður sýna einnig að þótt framtíðin sé rétt hafin með fjórðu 

iðnbyltingunni, þá er enn mörg álitamál sem stjórnendurnir standa frammi fyrir. Eftir því 

sem skipulagsheildir þeirra eru heilbrigðari varðandi góða samskipta- og aðlögunarhæfni 

var upplifun stjórnendanna að breytingar sem verða óumflýjanlegar verði auðveldari.  

Hér var gerð tilraun til þess að flokka ekki starfsemi þessara fyrirtækja og stofnana 

heldur horfa á þekkingarstjórnunina sem almenna leið sem er hægt að skoða út frá hvaða 

skipulagsheild sem er. Það er að mati rannsakanda ekki grundvallarmunur á ferlum og 

kerfum þótt skipulagsheildir geti verið ólíkar. Þessa vegna var sú leið farin að horfa 

almennt á efnið en ekki einskorða það við ákveðnar atvinnugreinar. Upplifun 

stjórnendanna í rannsókninni gaf einnig þessa niðurstöðu. 

Heimildir í ritgerðinni eru tiltölulega nýjar af nálinni varðandi fjórðu iðnbyltinguna og 

tengda þætti og þekkingarstjórnunarmódelið sem rannsóknirnar byggja á er ekki gamalt, 

það hefur þó gefið tækifæri til þess að velta upp nýjum áskorunum sem stjórnendur 

skipulagsheilda verða að taka inni, s.s. nýsköpun til þess að standast samkeppni og í 

opinbera geiranum að komast enn lengra inn í tæknilegt umhverfi þar sem ferlar og 

þjónusta verði hagfelldari fyrir borgarana. 

Það er mörgum álitamálum ósvarað og þetta er fyrsta tilraun sem rannsakandi veit um 

til þess að dýpka módelið. Það sem takmarkar hins vegar niðurstöður er, hversu fáir 

viðmælendurnir voru, það væri forvitnilegt að sjá hvort niðurstöður yrðu jafn samstilltar 

frá fleiri stjórnendum, t.d. stjórnendum með minni reynslu. 
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Þá væri líka forvitnilegt að reyna að einangra hugtakið um þekkingu enn betur en eins 

og kemur fram í ritgerðinni er það mjög víðtækt hugtak sem hægt er að túlka mjög vítt, 

stjórnendur hefðu þá kannski getað tekið ákveðnari afstöðu til þekkingarverðmæta. 

Það er mat rannsakanda að stjórnendur séu lífæðin í skipulagsheildum og það sé til 

mikils að vinna að hlúa vel að þeim og þeim aðstæðum sem þeir glíma við, bæði þegar 

horft er til framtíðar með tilgang skipulagsheildanna sem þeir stýra en ekki síður þegar 

þeir glíma við hin daglegu störf þar sem mannauðsmálin eru orðin enn tímafrekari og 

krefjast mikillar orku. Þessir þættir verða ásamt farsælli þekkingarstjórnun það sem mun 

skera úr um hvort skipulagsheildir, sérstaklega á samkeppnismarkaði halda út í þessari 

endalausu vegferð eins og titill þessarar ritgerðar lýsir. 
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Viðauki 1 - Spurningalisti 

Kynning á verkefninu, fá leyfi fyrir hljóðrituninni og minna á trúnaðinn.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þekkingu í skipulagsheild, flæði verkefna, skipulag 

og hvaða þættir stjórnendur upplifa að séu mikilvægir í þessu sambandi en einnig hver sé 

sýn þeirra á framtíðina í þessum efnum. 

Bakgrunnsspurningar 

Hvað hefur þú verið stjórnandi lengi og í hvers konar rekstri 

Reynsla sem stjórnandi 

Menntun og aldur 

Tegund af núverandi fyrirtæki/stofnun 

Hvar er stjórnandi staðsettur í skipuriti 

Hvernig er skipulag fyrirtækis/stofnunar háttað?  

Hvernig stjórnandi ertu? Hvernig sjá aðrir þig? 

1. Getur þú lýst fyrir mér hver er þekkingin í skipulagsheildinni sem þú vinnur í? 
og með hvaða þekkingu vinna starfsmenn? 

Þekkingarverðmætin 

2. Hvað kemur upp í hugann hjá þér þegar ég nefni orðið þekkingarstjórnun? (er 
með nokkuð lykilorð til þess að toga umræðuna inn á ,,rétta” leið) 

Þekking - verðmæti fyrirtækisins 

Ferlar 

Leynd og ljós þekking 

Ferli sem aldrei lýkur  

3. Er skipulögð þekkingarstjórnun í þínu fyrirtæki/stofnuninni? 

Hver sér um þekkingarstjórnunina? 

Hvernig stuðlar þú að þekkingarstjórnun 

Hversu mikilvæg er þetta í samanburði við annað í fyrirtækinu/stofnuninni? 
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4. Byggt á reynslu þinni, hvernig hefur þú beitt þekkingarstjórnun? 

Segja frá að þekkingarstjórnun geti verið allir ferlar, vinnulag, know-how í 

fyrirtækinu 

Hvernig er fræðslumálum háttað  

5. Hvernig er tekið á móti nýjum starfsmönnum 

Fræðsla 

Þjálfun 

Hvernig veistu hvort starfsmaður er tilbúinn í starfið? 

Hvað gerist þegar breytingar verða og starfsmenn þurfa að öðlast nýja 

þekkingu?  

6. Hvað er gert þegar starfsmaður hættir? Heldur starfsemin áfram eins og 
ekkert hafi í skorist? 

Er reynt að skrásetja þekkingu starfsmanns sem er að hætta – er eitthvað ferli 

7. Hvernig sérðu fyrir þér að upplýsingatæknin, 4. iðnbyltingin, þróist með 
hliðsjón af þekkingu og þekkingarstjórnun fyrirtækis? 

8. Er eitthvað sem ég á eftir að spyrja eða vantar inn í til þess að ég nái utan um 
upplifun þína? 
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Viðauki 2 – Tölvupóstur til viðmælenda 

 

 

 

Sæll/sæl 

  

Kærar þakkir fyrir að vilja taka þátt í rannsókninni sem er hluti af meistaraverkefni mínu 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þekkingu í skipulagsheild, flæði verkefna, skipulag 

og hvaða þættir stjórnendur upplifa að séu mikilvægir í þessu sambandi en einnig hver sé 

sýn þeirra á framtíðina í þessum efnum. 

Verkefnið er unnið undir handleiðslu leiðbeinanda míns, Ástu Dísar Óladóttur dósents. Þú 

ert ein/einn af 12 viðmælendum úr hópi stjórnenda með fjölbreytta reynslu úr opinbera- 

og einkageiranum. 

Með þessum pósti vil ég finna með þér tíma fyrir viðtal, og staðfesta við þig að það verður 

tekið upp, hljóðritað en um leið og búið er að vinna úr gögnum verður upptökunni eytt. 

Þess verður gætt að engin svör verði rekjanleg til þín, staðháttum og nöfnum verður 

breytt. 

  

 

Ef þú hefur frekari fyrirspurnir, endilega hafðu samband. 

Kærar þakkir fyrir aðstoðina við rannsóknina mína. 

  

Kristín Rut Einarsdóttir 

 

 


