Þekkingarstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu
,,Við verðum að vanda okkur”

Bergrós Guðbjartsdóttir

Lokaskýrsla til BA gráðu í stjórnun í ferðaþjónustu og móttöku gesta
Háskólinn á Hólum
2020

Þekkingarstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu
,,Við verðum að vanda okkur’’

Bergrós Guðbjartsdóttir
221188-2179

12 ECTS - Lokaritgerð sem hluti af
Baccalaureum Artium gráðu í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta

Leiðbeinandi
Jóna Fanney Friðriksdóttir

Ferðamáladeild
Háskólinn á Hólum
Hólar, maí 2020

Þekkingarstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu
,,Við verðum að vanda okkur’’
12 ECTS lokaskýrsla sem hluti af Baccalaureum Artium gráðu í stjórnun í ferðaþjónustu
og móttöku gesta
© 2020 Bergrós Guðbjartsdóttir
Öll réttindi áskilin.

Ferðamáladeild
Háskólinn á Hólum
Hólar í Hjaltadal
551 Sauðárkrókur
Ísland
Sími: 455-6300

Skráningarupplýsingar:
Bergrós Guðbjartsdóttir, 2020, Þekkingarstjórnun í íslenskri ferðaþjónustu, BA skýrsla,
Ferðamáladeild, Háskólinn á Hólum, bls. 34.

Hólar í Hjaltadal, Ísland, maí 2020

Abstract
Knowledge is one of the essential resources in companies. Knowledge management is all about
not re-inventing the wheel constantly. Knowledge management is utilized within companies to
develop, record and disseminate knowledge.
This paper describes vocational training at Reykjavik Recidence Hotel located in the city center of
Reykjavik. The vocational training was two-fold, first to get acquainted with the hotel's corporate
culture and thus recruit training. Secondly, it involved taking the first steps in initiating knowledge
management by designing an internal web; a database that manages all data, information sharing
and knowledge within the company. When writing this paper, the definition process began and the
search for a concept of a central, interactive knowledgebase. The term internal web was chosen
because the term is to some extent open as the internal web is and will be. The internal web is
interactive and divided into categories and subcategories. In the years to come, it will guide many
projects and workflows in all of the hotel's departments. The paper aims to answer the following
research question:
Is knowledge management important to achieve competitive advantage?
It turned out that knowledge management is important in order to achieve competitive advantages.
The author hopes this reading will be interesting and instructive. Most importantly, that the internal
web that has been set up will benefit the hotel in the future.
Keywords: Knowledge, knowledge management, service quality, corporate culture, tourism.

Útdráttur
Þekking er ein af mikilvægustu auðlindum fyrirtækja. Þekkingarstjórnun lýtur að því að ekki sé
verið að finna í sífellu upp hjólið. Þekkingarstjórnun er nýtt innan fyrirtækja til þess að móta, skrá
og miðla þekkingu.
Í þessari skýrslu er sagt frá verknámi á Reykjavík Recidence hótel sem staðsett er í miðborg
Reykjavíkur. Verknámið var tvíþætt, annars vegar að kynnast fyrirtækjamenningu hótelsins og þar
með nýliðaþjálfun. Hins vegar fólst það í að taka fyrstu skref í að innleiða þekkingarstjórnun hjá
Reykjavík Residence hótel með því að móta innri vef; gagnabanka sem heldur utan um öll gögn,
upplýsingamiðlun og þekkingu innan fyrirtækisins. Þegar skrif hófust á skýrslu þessari hófst
skilgreiningarferlið og leitun að hugtaki yfir miðlægan, gagnvirkan þekkingarbanka. Hugtakið
innri vefur varð fyrir valinu vegna þess að hugtakið er að vissu leyti opið líkt og innri vefurinn er
og verður. Innri vefurinn er gagnvirkur og brotinn upp í flokka og undirflokka. Hann mun á
komandi árum verða leiðarvísir að fjölmörgum verkefnum og verkferlum í öllum deildum
hótelsins. Leitast er við að svara eftirfarandi spurningu:
Er þekkingarstjórnun mikilvæg til að ná samkeppnisforskoti?
Í ljós kom að þekkingarstjórnun er mikilvæg til að ná samkeppisforskoti.
Höfundur vonast til að þessi lesning verði skemmtileg og lærdómsrík. Allra helst vona ég að innri
vefurinn sem settur hefur verið upp muni gagnast umræddu hóteli vel til framtíðar.
Lykilorð: Þekking, þekkingarstjórnun, þjónustugæði, fyrirtækjamenning, ferðaþjónusta.

Formáli
Skýrsla þessi er síðasti hluti verknáms míns. Hún telst til 12 eininga (ECTS) sem lokaverkefni til
BA gráðu í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta við ferðamáladeild Háskólans á Hólum.
Leiðbeinandi við vinnu þessa verkefnis var Jóna Fanney Friðriksdóttir, og kann ég henni bestu
þakkir.
Einnig vil þakka fjölskyldu minni fyrir að vera sannir liðsmenn og eins og ávallt. Sambýlismanni
mínum Daníel fyrir ómetanlegan stuðning, fyrir að vera alltaf á hliðarlínunni og þá trú sem hann
hefur ávallt haft á mér. Bróður mínum Guðjóni Birni þakka ég fyrir hans góðu ráð, yfirlestur og
uppbyggilega gagnrýni. Ekki má gleyma því góða fólki sem samnemendur mínir eru. Þau hafa
hvatt mig áfram og stutt í verkefnavinnu, ritgerðum og á prófatímum.

Efnisyfirlit
Efnisyfirlit ..................................................................................................................................... ix
Myndayfirlit ................................................................................................................................... x
1. Inngangur ................................................................................................................................... 1
2. Fræðileg umfjöllun .................................................................................................................... 3
2.1. Staða ferðaþjónustu á Íslandi ............................................................................................... 3
2.2. Stjórnun ................................................................................................................................ 4
2.3. Þekking ................................................................................................................................. 5
2.3.1 Víddir þekkingar ............................................................................................................ 6
2.4. Þekkingarstjórnun................................................................................................................. 7
2.5. Fyrirtækjamenning ............................................................................................................... 9
2.6. Þjónusta .............................................................................................................................. 10
2.7. Þjónustugæði ...................................................................................................................... 10
2.8. Móttaka og þjálfun nýliða .................................................................................................. 11
3. Aðferðafræði og verklag ......................................................................................................... 13
3.1. Móttökustarf ....................................................................................................................... 14
3.2. Gerð og innihald innri vefs................................................................................................. 14
4. Verknámsáætlun og framkvæmd .......................................................................................... 16
4.1. Tilgangur og markmið ........................................................................................................ 16
4.2. Fyrirtækjamenning RR hótel .............................................................................................. 17
4.3. Innri vefur ........................................................................................................................... 17
4.3.1. Þjálfun nýliða .............................................................................................................. 19
5. Umræður .................................................................................................................................. 20
6. Lokaorð .................................................................................................................................... 22
7. Heimildaskrá............................................................................................................................ 23
8. Viðauki 1 – Innsýn í innri vef RR hótel ................................................................................. 26

ix

Myndayfirlit
Mynd 1 Þekkingarstjórnunarferli ......................................................................................... 7

x

1. Inngangur
Hugtakið þekkingarstjórnun (e. knowledge management) hefur vakið töluverða athygli á
undanförnum árum. Það nær yfir árangursríka leið til að huga að skipulagi og miðla þekkingu
innan skipulagsheildar og skapa þannig úrræði og lausnir innan fyrirtækja. Miklar breytingar hafa
verið á starfsumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja undanfarin ár og samkeppni milli þeirra aukist til
muna. Þekkingarstjórnun er aðferð þar sem markmiðið er að móta og miðla þekkingu innan
skipulagsheildar innan fyrirtækis. Þekking er skráð þannig að aðgengi starfsfólks að henni sé með
besta móti og að yfirsýn skipulagsheildar yfir þekkingarverðmæti verði betri.
Þessi skýrsla greinir frá BA verknámi í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta við Háskólann á
Hólum þar sem markmiðið var að kynnast fyrirtækjamenningu og þekkingarstjórnun í íslensku
ferðaþjónustufyrirtæki. Leitað var til Reykjavík Residence hótel (RR hótel) um samstarf og var
gerður samningur þar um milli háskólans og fyrirtækisins.
Við undirritun verknámssamnings og við val á efnistökum var ljóst að framundan væri töluverð
vinna við að afla upplýsinga og þekkingar sem fyrirtækið býr yfir og spyrða saman við nýja
óskráða þekkingu. Tvö megin viðfangsefni voru skilgreind á verknámstímanum. Annars vegar að
kynnast nýliðaþjálfun á eigin skinni, fyrirtækjamenningu og kanna stöðu núverandi
þekkingarstjórnunar innan fyrirtækisins. Hins vegar að vinna að gerð innri vefs sem myndi nýtast
fyrirtækinu í framtíðinni. Krafa var gerð um að vefurinn væri þægilegur í notkun og aðgengi gott
í öllum snjalltækjum sem og í tölvu. Í kjölfarið er hér settar fram eftirfarandi rannsóknarspurning:
Er þekkingarstjórnun mikilvæg til að ná samkeppnisforskoti?
Uppbygging skýrslunnar er á þann veg að í upphafi er þeim fræðilega grunni, sem skýrslan byggir
á að hluta til, gerð skil. Þar er gerð grein fyrir stöðu ferðaþjónustu á Íslandi í dag. Í framhaldinu er
fjallað

um

hugtakið

stjórnun

og

umfjöllun

um

þekkingu,

þekkingarstjórnun

og

fyrirtækjamenningu. Stiklað er á stóru um og þjónustu og þjónustugæði í kjölfarið. Fjallað er um
mikilvægi þjálfunar og móttöku nýliða á vinnustað og farið yfir aðferðafræði og verklag í
verknáminu við uppbyggingu á skýrslu þessari. Verknámsáætlun og framkvæmd hennar eru einnig
gerð skil. Skýrslunni lýkur á kafla sem nefnist umræður og á lokaorðum.
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Höfundur bendir á að verknámið og skrif þessarar skýrslu fór fram í miðjum COVID-19
heimsfaraldri. Mikil óvissa ríkir í ferðaþjónustu á heimsvísu og engar haldbærar heimildir eru til á
þessu stigi vegna áhrifa sem heimsfaraldurinn hefur haft eða mun hafa á greinina. Því er skýrsla
þessi skrifuð út frá stöðu mála áður en heimsfaraldurinn skall á.

2

2. Fræðileg umfjöllun
Þessi kafli er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni verknámsins. Í upphafi er staða ferðaþjónustu á
Íslandi skoðuð ásamt því starfsumhverfi sem íslensk ferðaþjónustufyrirtæki búa við. Því næst er
athyglinni beint að hugmyndum um þekkingu, þekkingarstjórnun og fyrirtækjamenningu. Ásamt
því að stikla á stóru um þjónustu og þjónustugæði. Að lokum er umfjöllun um móttöku og þjálfun
nýliða.

2.1. Staða ferðaþjónustu á Íslandi
Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið hratt vaxandi atvinnugrein hérlendis samhliða mikilli fjölgun
ferðamanna til landsins undanfarin ár. Ferðaþjónusta hefur á skömmum tíma þróast í að vera ein
umfangsmesta atvinnugrein á Íslendinga. Eftir efnahagshrunið árið 2008 og eldgosið í
Eyjafjallajökli árið 2010 var horft til tækifæra í ferðaþjónustu. Á ferðamálaþingi sem haldið var
þann 4. maí 2010 var undirritaður samningur þess efnis að fara skildi í umfangsmikið markaðsátak
í þágu ferðaþjónustunnar (Stjórnarráð Íslands, 2010). Þáttakendur sem stóðu að átakinu voru auk
stjórnvalda, Icelandair, Reykjavíkurborg, Iceland Express, Samtök ferðaþjónustunnar, Íslandsstofa
og markaðsstofur landshlutanna (Stjórnarráð Íslands, 2010). Ákveðið var að nefna verkefnið
Inspired by Iceland sem á íslensku þýðir Innblásinn af Íslandi. Segja má að í dag sé Inspired by
Iceland átakið orðið regnhlíf yfir þá vinnu sem Íslandsstofa hefur unnið að í markaðssetningu
landsins. Ísland hefur auk þess orðið vinsælt myndefni í kvikmyndagerð sl. ár (Birgir Olgeirsson,
2016, 11. mars). Einnig hafa samfélagsmiðlar hafa skipað stóran sess í markaðssetningu landsins
(Íslandsstofa, 2011). Því má fullyrða að margir samverkandi þættir hafi gert það að verkum að
Ísland varð og er æ vinsælli áfangastaður erlendra ferðamanna. Árið 2017 skilaði
ferðaþjónustugreinin 8,6% hlutfalli af landsframleiðslu (Hagstofa Íslands, 2018). Til samanburðar
var hluti ferðaþjónustu af landsframleiðslu 3,5% árið 2009 (Hagstofa Íslands, e.d.). Að
framansögðu er augljóst að ferðaþjónustan hefur drifið hagvöxt í hagkerfi landsins áfram
undanfarin ár.
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Hlutfallsleg fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur verið langt umfram hlutfallslega fjölgun
ferðamanna í heiminum sl. áratug. Aukinn áhugi erlendra ferðamanna á landinu hefur gert það að
verkum að fimmfalt meiri vöxtur var á gestakomum til landsins samanborið við vöxt á heimsvísu
(Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015).
Árið 2010 var fjöldi ferðamanna til landsins tæp hálf milljón (Ferðamálastofa, 2017) samanborið
við tvær milljónir ferðamanna árið 2019. Ferðamönnum hefur því fjölgað gríðarlega á stuttum
tíma, og er aukningin meira en fjórföldun á níu ára tímabili (Ferðamálastofa, 2020). Þetta er
geigvænlegur vöxtur fyrir fámenna þjóð eins og Ísland með innan við 400 þúsund íbúa. Þar af
leiðandi hefur reynt mikið á innviði landsins og uppbyggingu ferðaþjónustunnar í þessum hraða
vexti.

2.2. Stjórnun
Fjölmargir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið stjórnun. Skilgreining franska fræðimannsins Fayol
sem hann setti fram árið 1916 er líklega ein sú þekktasta innan stjórnunarfræða (Jones og George,
2015). Fayol skilgreindi stjórnun sem ferli sem samanstendur af skipulagi, áætlanagerð,
fyrirmælagjöf, eftirliti og samhæfingu. Nú til dags er hins vegar meiri áhersla á forystu í stað
samhæfingar eða fyrirmælagjafar þegar fjallað er um stjórnun. Stjórnendur gegna því mikilvægu
hlutverki því þeir gegna forystu í að taka ákvarðanir þegar kemur að skipulagi, markmiðum og
samræmingu í fyrirtækjum (Jones og George, 2015).
Árangursrík stjórnun og hlutverk stjórnenda er í flestum, ef ekki öllum fyrirtækjum nú til dags,
afar mikilvægir, hvort sem þau eru stór eða smá (Drucker, 2008). Fjöldi stjórnenda fer eftir stærð
skipulagsheildar innan fyrirtækja. Í stjórnun getur verið um einn aðila að ræða en þeir geta einnig
skipt hundruðum í stórum fyrirtækjum (Jones og George, 2015). Líkja mætti stjórnendum við lím
þar sem hlutverk þeirra er að samræma alla þætti innan fyrirtækisins. Fæst fyrirtæki starfa á
árangursríkan hátt án aðkomu stjórnunar í einhverri mynd (Drucker, 2008). Drucker (2008) fjallar
um fimm sameiginleg grundvallaratriði sem einkenna góða stjórnendur, óháð atvinnugrein. Hann
nefnir markmiðasetningu, þ.e. það kemur í hlut stjórnenda að skilgreina markmiðin og ákveða
hvaða verkferla þurfi að innleiða til þeim sé náð. Stjórnendur þurfa enn fremur að miðla settum
markmiðum áfram til starfsmanna til að þau nái fram að ganga. Einnig þurfa þeir að skipuleggja
vel, taka ákvarðanir og greina verkefni og ferla innan rekstursins. Samskipti við starfsmenn
4

fyrirtækisins er eitt af mikilvægustu verkefnum stjórnenda. Áskorunin felst í að virkja starfsmenn
til mótunar og þátttöku í verkferlum og hvetja þá til dáða. Enn fremur þurfa stjórnendur að hafa
verkfæri til að mæla árangur og greina, meta og túlka frammistöðu starfsmanna Að lokum ber að
nefna hæfni stjórnenda að hvetja og gera starfsmönnum kleift að vaxa og dafna innan fyrirtækisins.
Svigrúm þarf að vera til staðar þannig að starfsmenn þrói hæfni sína enn frekar. Auk leiðtogahæfni
býr góður stjórnandi yfir færni í mannlegum samskiptum. Án skilvirkrar stjórnunar og góðs
stjórnunarskipulags mun fyrirtækið líklega staðna og hnigna fyrr en síðar (Drucker, 2008).
Kanadíski prófessorinn, Dr. Steven Cronshaw sem kennir í vinnusálfræði við háskólann í Guelph
í Kanada segir að forystuhlutverkið sé erfiðasti og flóknasti þátturinn í rekstri fyrirtækja. Einnig
telur hann að hæfileikar einstaklings til að stjórna komi fyrst fram á barnsaldri, einstaklingur
þroskast síðar á lífsleiðinni og byggir upp þessa hæfileika með tímanum (Cronshaw, 2003).
Stjórnendahlutverkið er afar fjölbreytt. Góður stjórnandi þarf að búa yfir mikilli og margbreytilegri
færni og hafa mótast og þjálfast í að takast á við margvísleg krefjandi verkefni. Stjórnandi þarf
einnig að taka ábyrgð á eigin lífi, þ.e. hann þarf að hafa sjálfstraust og bera virðingu fyrir sjálfum
sér og öðrum. Tengslanet hans er mikilvægt og þörf hans fyrir að takast á við áskoranir þarf að
vera til staðar. Mikilvægt er að stjórnendur séu samkvæmir sjálfum sér og lofi ekki upp í ermina
einhverju sem þeir geta ekki staðið við. Síðast en ekki síst er það hlutverk stjórnenda að vera góð
fyrirmynd (Jones og George, 2015).

2.3. Þekking
Þekking er flókið hugtak og hefur verið skilgreind á marga vegu. Þekking er margbreytileg og
getur verið einstaklingsbundin, almenn, heildar-, hluta-, einka- eða opinber þekking (Ingi Rúnar
Eðvaldsson, 2004). Drucker (2008) heldur fram að þekking sé lykilauðlind fyrirtækja og má taka
undir þessi orð hans að mörgu leyti. En hvernig er þekking skilgreind og hver er eigandi þekkingar
innan fyrirtækis? Og ekki síður getum við spurt; hvernig berst þekking milli starfsfólks? Þetta eru
spurningar sem stjórnendur í öllum fyrirtækjum ættu að huga að. Oftar en ekki koma upp orð eins
og upplýsingar og gögn við sögu þegar þekking er skilgreind. Í fræðilegri umfjöllun er gerður
greinarmunur á þessum hugtökum, þ.e. upplýsingum, gögnum og þekkingu. Gögn eru staðreyndir
sem hafa enga merkingu ein og sér. Fyrirtæki safna gögnum og varðveita en stundum án þess að
hafa vísbendingu um notendagildi þeirra. Þegar búið að er tengja þessi gögn við frekari gögn og
5

gefa þeim merkingu, verða til upplýsingar (Davenport og Prusak, 2000). Því eru upplýsingar gögn
sem hafa merkingu og tilgang (Davenport og Prusak, 2000). Upplýsingar byggja grunn að
þekkingu sem byggist upp þegar upplýsingar eru túlkaðar, settar í samhengi og öðlast með því
merkingu (Nonaka, Toyama og Konno, 2005). Þekking er töluvert víðtækari, dýpri og
innihaldsríkari en gögn og upplýsingar (Draft, Murphy og Willmott, 2010). Samkvæmt Davenport
og Prusak (2000) og Draft, Murphy og Willmott (2010) byggir hún á niðurstöðum sem dregnar
hafa verið saman úr upplýsingum sem tengdar hafa verið við aðrar upplýsingar. Til að hægt sé að
skapa þekkingu þarf alltaf mannlega þátttöku. Þekking byggir ekki eingögnu á upplýsingum heldur
ekki síður á reynslu, gildum, innsæi og skilning þess sem skapar hana (Davenport og Prusak,
2000).
Þekking er ein af undirstöðum fyrirtækja nú til dags. Þekking innan fyrirtækja er mikilvæg auðlind
sem getur ráðið úrslitum varðandi samkeppnishæfi þeirra og velgengni. Vel upplýst starfsfólk og
hraði skipulagsheildar til að bæta sig í upplýsingaöflun og þekkingu innan vissra greina styrkir
samkeppnisforskot. Velgengi byggir á þekkingu og miðlun hennar. Ein stærsta auðlind fyrirtækja
er starfsfólkið og þekkingin sem það býr yfir (Jashapara, 2004). Velgengni fyrirtækja byggir oftar
en ekki á sérhæfðri þekkingu starfsfólks og því er mikilvægt að stjórnendur sjái til þess að þekkingu
sé miðlað til allra starfsmanna (Jashapara, 2004). Því má fullyrða að að þekking og miðlun hennar
innan fyrirtækja sé lykill að framförum og velgengni. Þekking er einskis virði ef stjórnendur og/eða
starfsmenn gera sér ekki grein fyrir mikilvægi miðlunar hennar til allra innan fyrirtækisins (Ingi
Rúnar Eðvarðsson, 2004).
2.3.1 Víddir þekkingar
Þekkingu er skipt upp í tvær mismunandi gerðir sem byggir á eiginleika þeirra; þ.e. leynda
þekkingu (e. tacit knowledge) og ljósa þekkingu (e. explicit knowledge) (Nonaka o.fl., 2005).
Leynda þekkingu má með einföldum hætti skilgreina sem reynslu einstaklings sem viðkomandi
býr yfir, en ekki deilt með öðrum eða skráð niður (Jashapara, 2004). Oft getur reynst erfitt að skrá
reynslu og hæfni niður á blað. Hún getur orðið til sjálfkrafa og oft gerir fólk sér ekki grein fyrir að
það búi yfir leyndri þekkingu (Nonak, o.fl., 2005). Segja má að öll þekking eigi uppruna sinn í
leyndri þekkingu (Nonaka o.fl., 2005; Jashapara, 2004).
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Ljós þekking er kerfisbundin og formleg sem getur verið í formi talna, gagna eða leiðbeininga.
Auðvelt er að miðla þessari þekkingu áfram og er hún aðgengileg í bókum, skjölum eða
gagnagrunnum (Nonaka o.fl., 2005; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Jashapara, 2004). Ljós þekking
verður ekki til fyrr en að leynd þekking er fullmótuð hjá einstaklingi og hann hefur deilt henni
áfram, t.d. með því að skrá hana í gagnagrunn.

Mynd 1. Þekkingarstjórnunarferli (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).
Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004) birti mynd þekkingarstjórnunarferils leyndrar og ljósrar þekkingar
í bók sinni Þekkingarstjórnun. Hann greinir frá því að þekkingarstjórnunarferill ljósrar þekkingar
er flóknari og lengri en leyndrar þekkingar. Dekkri línan í ferlinu hér að ofan greinir frá
meginleiðum þekkingarferils og punktalínur sýna afturvirkni og flæði sem getur átt sér stað (Ingi
Rúnar Eðvarðsson, 2004).

2.4. Þekkingarstjórnun
Þekkingarstjórnun er ekki ný af nálinni. Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að nýta sér aðferðir
þekkingarstjórnunar og því er umræðan um þessa stjórnunarhætti sífellt að aukast (Kermally,
2002). Fræðimenn eru ekki sammála um hvernig skilgreina eigi þekkingarstjórnun. Í stuttu máli
gengur þekkingarstjórnun út á að skapa, finna, meta, flokka, kortleggja, varðveita, auka og miðla
þekkingu (bæði ljósa og leynda) skipulagsheildar og skapa þannig auðlindir innan fyrirtækja
(KPMG Consulting, 2000). Þekkingarstjórnun er aðferð þar sem markmiðið er að móta og miðla
þekkingu innan skipulagsheildar og efla þannig heildarþekkingu fyrirtækis (Ingi Rúnar
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Eðvarðsson, 2004). Vilji stjórnenda til að bæta frammistöðu fyrirtækis er eitt af aðal markmiðum
þekkingarstjórnunar (Jashapara, 2004).
Kostir árangursríkrar þekkingarstjórnunar eru margvíslegir, t.d. auka þeir upplýsingaflæði og
yfirsýn stjórnenda og starfsfólks. Með virkri þekkingarstjórnun eru mikilvægar upplýsingar
fyrirtækja varðveittar og þannig má bæta og viðhalda árangursríkri starfsmannastjórnun, koma í
veg fyrir endurtekin mistök og tvíverknað, auka má þannig hraða og bættan aðgang starfsmanna
að viðeigandi þekkingu (Nonaka o.fl., 2005). Þekkingarstjórnun getur einnig leitt til hraðari og
betri úrlausn vandamála sem upp koma, markvissari teymisvinnu, aukinni nýsköpun og farveg
frjórra hugmynda. Samtímis skapar hún aðlaðandi vinnuumhverfi og viðheldur stöðugleika í
starfsmannahaldi (Jashapara, 2004). Ímynd fyrirtækja bætist þegar góðri þekkingarstjórnun er
viðhaldið og ánægja starfsmanna eykst. Síðast en ekki síst ber að nefna að ofangreint bætir
þjónustu við viðskiptavini og eykur ánægju þeirra (Jashapara, 2004; Kermally, 2002). Vert er að
nefna að form og umfang þekkingarstjórnunar verður að mótast eftir þörfum og starfsemi hvers
fyrirtækis (Jashapara, 2004).
Áður en stjórnendur ákveða að innleiða þekkingarstjórnun er eðlilegt að þeir vilji skoða ávinning
þekkingarstjórnunar hjá öðrum fyrirtækjum. Í rannsókn sem KPMG (2000) gerði í Bandaríkjunum
og Evrópu var árangurinn mikill. Hjá fyrirtækjum sem innleitt höfðu virka þekkingarstjórnun kom
í ljós að ákvarðanataka starfsfólks var árangursríkari í 71% tilfella. Í 64% tilfella var veitt þjónusta
til viðskiptavini betri. Rannsókn þessi leiddi einnig í ljós að kostnaður dróst töluvert saman og
hæfni starfsfólks jókst.
Sambærileg rannsókn var framkvæmd á Íslandi af Inga Rúnari Eðvaldssyni (2006) innan lítilla og
meðalstórra fyrirtækja. Niðurstöður hennar voru að 73% stjórnenda sem tóku þátt, telja að þekking
starfsmanna innan fyrirtækjanna hafi aukist eftir að þekkingarstjórnun var innleidd. Samtímis kom
fram í þessari rannsókn að 65% stjórnenda töldu að þjónusta við viðskiptavini hafi orðið betri,
einnig töldu 65% stjórnenda ákvörðunartöku starfsfólks hafa orðið betri (Ingi Rúnar Eðvaldsson,
2006).
Með innleiðingu þekkingarstjórnunar er nauðsynlegt að notast við upplýsingakerfi sem auðveldar
starfsfólki að sækja viðeigandi þekkingu á sem skemmstum tíma (Storey og Kahn, 2010).
Í síaukinni samkeppni eru gerðar miklar kröfur til fyrirtækja með að nýta þekkingu, hæfni og
reynslu starfsmanna sem er til staðar (Drucker, 2008; Jashapara, 2004). Hlutverk stjórnenda er
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sífellt að verða mikilvægara, samtímis því að verkefni þeirra eru æ meira krefjandi (Jones og
George, 2015). Verðmætasti auður fyrirtækja er hvorki tæki né tól heldur mannauðurinn og
upplýsingarnar sem starfsmenn búa yfir sem mótar þekkingu fyrirtækis (Jashapara, 2004).

2.5. Fyrirtækjamenning
Fjöldi kenninga hafa verið settar fram um fyrirtækjamenningu. Hér er stiklað á þeim sem eiga við
innan ferðaþjónustunnar og eru hvað mest áberandi í fræðunum. Fyrirtækjamenning (e.
organizational culture) er oft skilgreind á óformlegan hátt sem ,,eins og við gerum hlutina í þessu
fyrirtæki” (Goodman, 2007). Formleg skilgreining kveður þó um margt fleira, s.s. á gildi
fyrirtækja, venjur innan þess, skilning á meðal starfsfólks, viðhorf þeirra og skoðanir, ásamt
reglum og hugsunarhætti fólks innan skipulagheildar (Draft, Murphy og Willmott, 2010; Schein,
2010). Fyrirtækjamenning er óskráður tilfinningalegur hluti innan fyrirtækis sem byggir á
þekkingu, mótar sameiginlega ímynd og getu starfsfólks til að starfa í sameiningu á árangursríkan
hátt. Hún einfaldar fyrirtækinu jafnframt að takast á við ytri aðstæður (Draft, Murphy og Willmott,
2010). Öll fyrirtæki hafa sína einstöku fyrirtækjamenningu sem þróast áfram með tímanum og
endurspeglar síðan fyrirtækið út frá tveimur víddum, þ.e. ósýnilegri og sýnilegri sem einnig má
túlka sem ytri og innri vídd. Sýnilega vídd fyrirtækjamenningar kemur fram í gildum fyrirtækisins
og markmiðum þess. Ósýnilega víddin kemur fram í þeim gildum og þáttum sem leiða t.d. til
framkomu starfsmanna innan fyrirtækisins (McDermott og O´Dell, 2001).
Fyrirtækjamenning tengist sköpun og miðlun þekkingar í gegnum væntingar starfsmanna (Schein,
2010). Viðmið, gildi og samskipti skapa bæði hagkvæm og óhagkvæm skilyrði fyrir nýtingu
þekkingar, sköpun hennar og miðlun (McDermott og O´Dell, 2001). Þau gildi, hugmyndir og
skoðanir sem hafa áhrif á hvernig tekið er á málum innan fyrirtækja eru einkenni
fyrirtækjamenningar og geta bæði haft neikvæð eða jákvæð áhrif á þekkingu innan fyrirtækja
(McDermott og O´Dell, 2001). Þekktustu kenningar um fyrirtækjamenningu byggja á stjórnun og
stefnu fyrirtækja, ásamt sameiginlegum hugmyndum og gildum, viðhorfi starfsfólks gagnvart
hvoru öðru, hegðun þess og samskiptum þeirra á millum (Draft, Murphy og Willmott, 2010;
Schein, 2010). Innan fyrirtækja eru venjur og gildi samtímis meðvituð og ómeðvituð.
Framangreindir þættir móta fyrirtækjamenningu (Schein, 2010).
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2.6. Þjónusta
Góð þjónusta ætti að vera mikilvægt áhersluatriði allra fyrirtækja (Fitzsimmons og Fitzsimmons,
2008). Þannig er mun líklegra að þau eignist ánægða viðskiptavini. Þjónusta er óáþreifanlegt ferli
sem verður til í samskiptum milli viðskiptavina og starfsfólks (Kotler, Wong, Saunders og
Armstrong,

2005).

Þjónustuferlið

byggir

á

frammistöðu

framlínustarfsmanns

sem

viðskiptavinurinn metur á sinn hátt. Fjöldi skilgreininga á þjónustu hafa verið settar fram. Kotler
(1997) skilgreinir einkenni þjónustu sem óvaranlega, breytilega, órjúfanlega og óáþreifanlega.
Þessir þættir gera það að verkum að erfitt getur verið að stýra gæðum þjónustu sem og viðhalda
þeim. Zeithaml, Bitner og Gremler (2009) skilgreina þjónustu eftirfarandi:
,,Allar þær hagrænu aðgerðir þar sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða samsetning, er
venjulega neytt á sama tíma og hún er framleidd og frammistaða þjónustuveitanda veitir þeim sem
nýtur þjónustunnar virði sem í eðli sínu er óáþreifanlegt“
Þjónustugæði þjóna lykilhlutverki í velgengni og samkeppnisforskoti fyrirtækja. Góð þjónusta
gefur fyrirtækjum tækifæri til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum (Fitzsimmons og
Fitzsimmons, 2008). Gæði þjónustu er sérstaklega mikilvægt þar sem samkeppni er mikil og mörg
fyrirtæki bjóða sambærilega vörur eða þjónustu (Wilson, Zeithaml, Bitner og Gremler, 2008).

2.7. Þjónustugæði
Á 21. öldinni er framúrskarandi þjónusta eitt af mikilvægustu þáttum sem þjónustufyrirtæki geta
nýtt sér til að skapa sér sérstöðu og samkeppnisforskot á markaði (Wilson o.fl. 2008). Eins og fram
hefur komið er samkeppni í ferðaþjónustu sífellt að aukast og hafa þjónustugæði því aldrei verið
mikilvægari til að tryggja viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu. Margrét Reynisdóttir (2006)
fjallar um að viðskiptavinir fyrirtækja meti þjónustuna út frá fimm þáttum:
1. Áreiðanleiki er þáttur sem hefur gríðarleg áhrif á mat viðskiptavina á veittri þjónustu. Hér
er átt við að standa undir þeim loforðum sem fyrirtæki hafa gefið út í auglýsingum eða öðru
efni sem það hefur látið frá sér.
2. Viðbragðsflýtir tengist því hversu skjóta þjónustu viðskiptavinurinn fær og vilja
starfsfólks við að veita þá þjónustu sem hann óskar eftir. Hér reynir einnig á sveigjanleika
starfsfólks og fyrirtækisins.
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3. Ásýnd snýr að áþreifanlegum þáttum eins og útlit húsakynna og starfsfólks. Ásýnd getur
styrkt ímynd fyrirtækisins og virkað sem ákveðinn gæðastimpill ef vel er staðið að málum.
4. Traust snýr að þekkingu, kurteisi, færni og hæfni starfsfólks og þar með fyrirtækisins til
að skapa traust gagnvart viðskiptavininum.
5. Viðmót og framkoma. Þessi þáttur felur í sér nærgætni og athygli sem starfsfólkið sýnir
viðskiptavinum fyrirtækisins. Virk hlustun og þolinmæði á vel við þennan þátt.
Út frá ofangreindum þáttum meta viðskiptavinir síðan hvort þeir þjónustuvæntingum þeirra var
mætt. Hafa ber í huga að persónuleiki og aðstæður viðskiptavina geta einnig haft áhrif á mat þeirra
á þjónustu (Kotler o.fl. 2005). Stjórnendur þurfa að þekkja og greina þarfir viðskiptavina til að
geta uppfyllt væntingar þeirra. Eins og þegar hefur komið leikur framlínustarfsfólk hér stórt
hlutverk með því að hlusta á það sem viðskiptavinir hafa að segja og miðla þeim upplýsingum til
stjórnenda (Kotler o.fl. 2005). Starfsfólk í ferðaþjónustu býr oft yfir mikilvægum upplýsingum um
þarfir, óskir og væntingar sem viðskiptavina. Því er afar mikilvægt að samskiptaleið starfsfólks og
stjórnenda séu góð, þannig geta stjórnendur metið ábendingar starfsmanna, brugðist við og aukið
þjónustugæðin. Þjónusta innan fyrirtækja byggist fyrst og fremst á frammistöðu starfsmanna
(Wilson o.fl. 2008; Margrét Reynisdóttir, 2006).
Þannig geta tveir viðskiptavinir fengið sama rétt af matseðli á veitingastað, annar fær frábæra
þjónustu en hinn fær þjónustu sem hann upplifir sem síður ánægjulega. Þrátt fyrir að báðir
viðskiptavinirnir hafi fengið sama réttinn getur upplifun þeirra á matnum og þjónustunni verið
gjörólík vegna framkomu starfsmanns (Margrét Reynisdóttir, 2006). Þetta dæmi gefur innsýn í
hversu mikilvæg þjónustugæði eru til að skapa samkeppnisforskot. Þjónustugæði eru háð
væntingum og skynjun á hverjum tíma við ákveðnar aðstæður.
Forsenda góðrar þjónustu er sveigjanleiki, kurteisi, hæfni, öryggi, hraði, stöðugleiki og vilji
starfsmanns til að veita viðskiptavininum sem besta þjónustu (Albrech, 1999). Markmið þjónustu
ætti alltaf að vera að standast eða fara fram úr væntingum viðskiptavina (Albrech, 1999;
Fitzsimmons og Fitzimmons, 2008).

2.8. Móttaka og þjálfun nýliða
Tilhögun í móttöku nýliða í starfi er mikilvæg innan fyrirtækja. Þrátt fyrir að starfsmaður búi yfir
góðri hæfni og reynslu, skipta fyrstu dagarnir höfuðmáli fyrir framtíð viðkomandi innan fyrirtækis.
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Móttaka nýs starfsmanns þarf að verða skipulögð og undirbúin þannig að hann þekki frá fyrsta
degi skyldur sínar og ábyrgð (Dessler, 2003).
Fyrsti dagur nýliða í starfi gefur honum tóninn af fyrirtækjamenningunni, aðstöðunni,
stjórnunarháttum og skipulagi. Hvernig tekið er á móti honum getur haft mikil áhrif á skoðanir
hans á fyrirtækinu til langframa, á væntingar hans og starfsánægju. Því er mikilvægt að stjórnendur
séu meðvitaðir um mikilvægi móttökuferlisins, að vandað sé til verks svo starfsmaður eigi
auðveldar með aðlögun í fyrirtækinu (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).
Fyrir komu nýliða er t.a.m. mikilvægt að tölvupóstfang og aðgangur að tölvu- og
upplýsingakerfum sé til reiðu ásamt öðru sem við á. Mikilvægt er enn fremur að búið sé að greina
starfsmönnum fyrirtækisins frá því að nýr starfsmaður sé að bætast í hópinn. Þetta stuðlar að því
að nýliðum finnist þeir velkomnir á nýjum vinnustað (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Góður
stjórnandi tekur ávallt vel á móti nýjum starfsmanni og hlutverk hans er að fara yfir starfslýsingu
viðkomandi á fyrsta degi. Stjórnendur ættu jafnframt að vera búnir að ákveða hver ber ábyrgð á
nýja starfsmanninum, móttökuferlinu og þjálfun hans (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar
Eðvarðsson, 2008). Móttökuferlið er fremur stutt ferli sem fer fram á fyrstu dögunum eftir að nýr
starfsmaður hefur störf. Ingi Bogi og Ingi Rúnar (2008) tala um að helsti kostur við vel skipulagt
móttökuferli nýliða sé að það dregur úr líkunum á því að starfsfólk hætti eftir stuttan tíma í starfi.
Við móttöku nýliða er farið yfir grundvallaratriði starfsins ásamt því að gefa nýliðanum kost á að
heilsa upp á og kynnast samstarfsfólki og fái þannig innsýn í störf samstarfsmanna. Gott skipulag
þjónar hér lykilhlutverki til að nýr starfsmaður fái sem mest út úr móttökuferlinu og nái tökum á
starfi sínu eins fljótt og auðið er (Jones og George, 2015).
Þjálfunarferli nýliða er mislangt eftir fyrirtækjum og starfsvettvangi. Þjálfun hefst þegar
starfsmaður hefur störf og lýkur þegar hann hefur náð tökum á verkefnum sínum þannig að hann
teljist fullmótaður starfsmaður innan fyrirtækisins. Það getur tekið alllangan tíma að aðlagast
umhverfinu í fyrirtækinu og skilja fyrirtækjamenninguna sem þar ríkir (Schein, 2010).
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3. Aðferðafræði og verklag
Í byrjun árs 2020 hófst undirbúningur fyrir verknám þegar leitað var til RR hótel eftir samstarfi í
BA verknámi innan ferðamáladeildar Háskólans á Hólum. RR hótel hefur starfað í núverandi mynd
frá 1. mars 2011. Hótelið starfrækir 63 íbúðir í átta byggingum sem staðsettar eru í miðborg
Reykjavíkur. Í einni einingu fyrirtækisins er rekinn morgunverðarstaður fyrir gesti hótelsins og
aðkomandi fólk. Í fyrirtækinu starfa 31 starfsmaður í heilsárs stöðugildum en yfir sumartímann er
fjöldi stöðugilda allt að 40 manns. Stefna fyrirtækisins er að bjóða gæðagistingu, veita
framúrskarandi þjónustu og fara fram úr væntingum viðskiptavina. Starfsmannastefna
fyrirtækisins byggir á að ráða framúrskarandi og metnaðarfullt starfsfólk sem er ávallt tilbúið að
takast á við ný og krefjandi verkefni. Fyrirtækið leggur metnað í að vera vinnustaður sem laðar til
sín starfsfólk sem veitir yfirburða þjónustu. Lögð er áhersla á að starfsfólk finni til ábyrgðar, vinni
sem ein heild og sýni frumkvæði í starfi. Mikil áhersla er á vandað starfsmannaval. Í
ráðningaferlinu er leitast eftir að finna fólk með ákveðna hæfni, gildi og viðhorf sem henta
fyrirtækinu. Framtíðarsýn RR hótel er að vera ávallt í fremstu röð hvað varðar gæði og þjónustu,
ásamt því að verða í fremstu röð á meðal samkeppnisaðila í tæknilausnum og sjálfvirkni þ.e. á
sjálfvirkt upplýsingaflæði til gesta, innritun þeirra, skuldfærslu reikningasendinga og eftirfylgni
með innköllun umsagna frá viðskiptavinum (Guðbjartur Árnason, munnleg heimild, 6. maí 2020).
Beiðni skýrsluhöfundar um verknám var vel tekið og var samningur um verknám undirritaður
(mars, 2020). Tekin var stefna á að vinna verknámið á sviði stjórnunar, gæða-, öryggis- og
umhverfismála, með áherslu á stjórnun gæðamála. Mikilvægt var að kynnast daglegum rekstri
hótelsins og fyrirtækjamenningu þess. Stærsti hluti verknámsins fólst í því að koma að
uppbyggingu innri vefs og þannig safna saman upplýsingum og þekkingu á einn stað. Með það að
markmiði hóf skýrsluhöfundur handa við að skapa, leita, meta, flokka, kortleggja og vista þekkingu
fyrirtækisins sem fyrir hendi var á einn stað og skapa þannig mikilvæga þekkingarauðlind. Allt er
þetta gert til þess að aðgengi starfsfólks að þekkingunni verði með besta móti og yfirsýn þeirra yfir
þekkingarverðmæti aukist.
Verknámstíminn var 200 klukkustundir og fór fyrri hluti þess fram í móttöku hótelsins. Í ljósi þess
að vinna við verknám og skrif þessarar skýrslu var í miðjum COVID-19 heimsfaraldri var ákveðið
að síðari hluti verknámsins, þ.e. vinna og uppsetning á innri vef, færi fram heiman frá. Verknámið
stóð yfir frá því í byrjun mars og fram í byrjun maí 2020 með hléum inni á milli.
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3.1. Móttökustarf
Fyrstu skrefin í verknáminu var að kynnast og öðlast skilning á gildum fyrirtækisins,
fyrirtækjamenningu þess og hvernig nýliðaþjálfun er háttað. Viðtökur starfsfólks voru mjög góðar.
Allir sýndu skilning og lögðu sig fram við að upplýsa og fræða skýrsluhöfund og voru reiðubúnir
að bæta þá þætti sem lúta að þjálfun nýliða. Engin formleg nýliðaþjálfun fer fram í fyrirtækinu og
starfsfólk hefur engin verkfæri eða gögn í höndunum til byggja þjálfunina á, né aðgang að
upplýsingakerfi sem þjónar þeim tilgangi að samræma upplýsingar í þágu nýliða. Í
nýliðaþjálfuninni er mikilvægt að starfsmaður læri á öll tölvukerfi hótelsins, s.s. bókunarkerfi,
hvernig samskiptum við gesti og annað starfsfólk er háttað, lyklakerfi að íbúðum og margt fleira.
Mikilvægur þáttur innan móttökunnar er að þekkja starfsemi fyrirtækisins vel. RR hótel er
starfrækt í fjölmörgum bygginum í miðborginni og býður upp á mismunandi tegundir íbúða. Því
er ekki er hlaupið að því fyrir nýliða í starfi að öðlast skjóta yfirsýn yfir starfsemina. Reynslumikið
starfsfólk hjá RR býr yfir mikilvægri þekkingu, þessi mikilvæga þekking er hvergi skráð né
aðgengileg nýju starfsfólki nema í samtali við aðra starfsmenn. Þar af leiðandi hefur þessi
mikilvæga þekking hingað til staðið og fallið með einstaklingum. Þekkingarmiðlun hefur s.s. ekki
verið markviss innan fyrirtækis og því aukin hætta á að mikilvægar upplýsingar glatist við starfslok
einstaklinga innan allra deilda hótelsins.

3.2. Gerð og innihald innri vefs
Síðari hluti verknámsins fólst í því að móta og vinna að innri vef fyrir RR hótel. Fyrsta skrefið var
því að leita að kerfi sem hentaði þörfum fyrirtækisins til að hýsa innri upplýsingavef ætlaðan
starfsfólki. Borin voru saman nokkur kerfi áður er komist var að lokaákvörðun. Áður en vinnan
við innri vef hófst þurfti einnig að taka ákvörðun um með hvaða sniði upplýsingakerfið ætti að
vera þannig að það þjónaði fyrirtækinu með besta móti. Leitað var eftir áliti framkvæmdastjóra
RR, sölustjóra og móttökustarfsmanna eftir þörfum og voru fyrstu drög að innri vefs fyrirtækisins
tilbúin í lok apríl á þessu ári. Drögin voru kynnt starfsfólki í móttöku og framkvæmdastjóra í lok
apríl og bárust þá góðar ábendingar sem brugðist var við.
Almennt má fullyrða að vinna við innri vef lýkur sennilega aldrei því mikilvægt er að upplýsingar
séu ávallt uppfærðar þannig að þær haldist í hendur við takt, þróun og þarfir fyrirtækisins. Þegar
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vinna við gerð vefsins var vel á veg komin í verknáminu kom upp sú hugmynd að þörf væri á mun
fastmótaðri nýliðaþjálfun í fyrirtækinu. Breytingar og viðbætur á innri vef RR, sem verknámsnemi
og höfundur þessarar skýrslu sá um að koma á koppinn, eru einfaldar og aðgengilegar. Þannig eiga
stjórnendur fyrirtækisins eða viðkomandi starfsmaður mjög með að uppfæra, breyta og bæta inn
upplýsingum í framtíðinni.
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4. Verknámsáætlun og framkvæmd
Að mati skýrsluhöfundar var verknámsáætlun nokkuð einföld. Fyrstu tvær vikur í verknámi gengu
út á nýliðaþjálfun í gestamóttöku verknámsstaðar með það markmiði að kynnast starfseminni betur
áður en lengra væri haldið. Síðari þrjár vikurnar af verknáminu fólust í að safna gögnum,
upplýsingum og þekkingu sem voru fyrir hendi innan fyrirtækisins og vinnu við uppsetningu innri
vefs.

4.1. Tilgangur og markmið
Eftir ýmsar bollaleggingar var það úr að markmið verknámsins beindist að mótun innri vefs fyrir
RR hótel. Tilgangurinn með uppsetningu á innri vef fyrirtækisins er að skapa, finna, meta, flokka,
kortleggja, varðveita, auka og miðla þekkingu fyrirtækisins og skapa auðlind (KPMG Consulting,
2000).
Innri vefurinn er gagnvirkur og brotinn upp í flokka og undirflokka. Hann mun á komandi árum
verða leiðarvísir að fjölmörgum verkefnum og verkferlum í öllum deildum hótelsins. Þar mun
starfsfólk sækja bæði almenna og sértæka þekkingu sem það þarf til að leysa verkefni sín vel af
hendi. Einnig mun innri vefurinn nýtast til við að skrá og uppfæra þekkingu, ýmis verkefni og
stöðu verkefna innan hótelsins.
Upplýsingakerfið sameinar á einn stað þekkingu, verkefni og markmið til skemmri og lengri tíma
í öllum deildum hótelsins. Með miðlægri vistun þekkingar og verkefna verður yfirsýn betri og
sameiginleg markmið allra deilda má brjóta niður í skýr og aðgengileg þrep. Gagnvirkt viðmót
gerir öllum starfsmönnum kleift að fá yfirsýn yfir þá hluta sem eiga við og og allar upplýsingar
um þá deild hótelsins sem er innan með skýrum hætti.
Með

innri

vef

öðlast

starfsfólk

betri

yfirsýn

yfir

þekkingu

fyrirtækisins,

gæði

starfsmannastjórnunar eykst, endurteknum mistökum fækkar ásamt því að vefurinn býður upp á
hraðari og betra aðgengi að upplýsingum og lausnum. Með greinargóðum og aðgengilegum
upplýsingum aukast lýkur á að starfsfólki líði betur í starfi og miðlun hagnýtra upplýsinga
viðheldur stöðugleika í starfsmannahaldi. Með ánægðu starfsfólki bæta fyrirtæki ímynd sína sem
skilar sér síðan yfir til viðskiptavinarins í bættri þjónustu (Jashapara, 2004; Kermally, 2002).
16

4.2. Fyrirtækjamenning RR hótel
Mikilvægur hluti af verknáminu og mótun innri vefsins var að kynnast fyrirtækjamenningu RR
hóteli á eigin skinni. Það var afar lærdómsríkt að kynnast fyrirtækjamenningu RR hótel á
verknámstímanum.
Hótelið hefur verið í fararbroddi undanfarinn áratug þegar kemur að sölu og þjónustu á hágæða
hótelíbúðum í miðborg Reykjavíkur. Hótelið hefur veitt einstaklega góða þjónustu án notkunar
tæknilausna eða formfastrar nálgunar. Hingað til hefur fyrirtækið að miklu leyti treyst á ábyrgð og
metnaðarfullt framlag starfsfólks.
Með aðstoð innri vefs gefst hótelinu kostur á að hækka þjónustustig sitt. Einnig má gera ráð fyrir
að stöðugleiki þjónustu verði meiri þar sem leiða má líkur að því að miðlæg skráning upplýsinga
leiði til þess að svör og þjónusta einstaklinga innan fyrirtækisins verði einsleitari fremur en
persónubundin þann starfsmann sem veitir þjónustuna. Með því að bæta aðgengi að þekkingu
aukast líkur á því að kunnátta starfsfólks verði meiri og það upplifi sig hæfara í starfi og muni þar
af leiðandi líða betur í vinnunni. Aukin sjálfvirkni þegar kemur að samskiptum og upplýsingagjöf
til gesta, innritun og útritun, sölu, bókhaldi og almennri þjónustu mun lita fyrirtækjamenningu
hótelsins. Þróun hótela sem eru í fararbroddi á heimsvísu, er á þá leið að starfsfólki fer fækkandi
vegna tæknilausna og sérfræðikunnátta hvers starfsmanns hefur aukist. Það mun að öllum líkindum
verða þróun RR hótel með tilheyrandi áhrifum á fyrirtækjamenningu hótelsins.

4.3. Innri vefur
Þegar skrif hófust á skýrslu þessari hófst skilgreiningarferlið og leitun að hugtaki yfir miðlægan,
gagnvirkan þekkingarbanka. Hugtakið innri vefur varð fyrir valinu vegna þess að hugtakið er að
vissu leyti opið líkt og innri vefurinn er og verður. Það að skilgreina verkefnið sem
starfsmannahandbók, leiðarvísi eða upplýsingaskrá er afmarkandi og villandi. Það lýsir ekki lifandi
og skilvirku viðmóti sem uppfærist miðað við raungögn úr öðrum kerfum og uppfærslum frá
starfsfólki. Innri vefurinn býr ekki aðeins yfir upplýsingum í formi texta, hann inniheldur einnig
margar skýringarmyndir, hlekki sem leiða starfsfólk bæði á milli undirsíða innri vefs og yfir á
vefsíður með ítarlegum upplýsingum og þjálfunarúrræðum. Þar er að finna myndbönd með
útskýringum og leiðbeiningum, skrá yfir verkefni til skamms og lengri tíma þar sem skilgreint er
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hversu áríðandi þau er, hvaða starfsmaður er ábyrgur fyrir tilteknu verkefni og á hvaða stigi það
er. Á innri vefnum er hægt að skilgreina markmiðasetningu og brjóta þau niður á verkefni sem
hægt er að deila á tiltekna starfsmenn eða deildir. Þannig verða sameiginleg markmið hótelsins og
liðsheildarinnar brotin niður á skýran og aðgengilegan hátt.
Í gagnvirku viðmóti innri vefsins er notast við forritun sem meðal annars útdeilir endurteknum
verkefnum sem sett eru upp eftir ákveðinni dagskrá. Þannig má ganga úr skugga með að tiltekin
verkefni séu framkvæmd á tíma sem tryggir stöðugleika þjónustu og hámarkar nýtingu á
starfskröftum. Innri vefurinn er hýstur í skýi (ekki á vefþjón innanhúss) sem þýðir að hann er
aðgengilegur öllum starfsmönnum óháð staðsetningu og þeirra tækja sem nýtt er til aðgengis. Hann
er einnig samtengdur öðrum hugbúnaðarlausnum t.d. tölvupósti, dagatali, innra spjalli starfsfólks
og margt fleira.
Afar mikilvægt er að stjórnendur séu meðvitaðir um þann ávinning fyrirtækja þegar starfsánægja,
gott starfsumhverfi og stöðugleiki í starfsmannahaldi er fyrir hendi (Stjórnstöð ferðamála, 2016).
Ekki síst er miðlun upplýsinga og þekkingar mikilvæg. Því þarf að huga að því hvernig innri vefur
eða ámóta upplýsingakerfi nýtist starfsfólki á sem skilvirkastan hátt.
Við uppbyggingu innri vefs RR var unnið að því að safna gögnum sem voru til hér og þar í
fyrirtækinu. Ýmislegt kom í ljós þegar byrjað var á vinnu við innri vefinn; ýmis þekking sem er til
staðar í fyrirtækinu er hvergi vistuð eða til á skrifuðu máli. Sem dæmi má nefna að engin skrifleg
starfsmannastefna var til staðar og því var ákveðið var að byrja að safna saman upplýsingum og
koma þeim á blað. Meðan á verknámi stóð var hönnuð starfsmannastefna fyrirtækisins og er hún
nú aðgengileg á innri vefnum.
Til að innri vefurinn gagnist öllu starfsfólki hótelsins var hann settur upp á ensku. Almennt hafa
ólíkar deildir hótelsins þörf á sömu upplýsingunum þótt þær séu nýttar margvíslega. Því var
augljóst að ekki mætti tvískrá sömu upplýsingar, heldur nýta gagnvirkt viðmót innri vefsins til að
flytja upplýsingar frá móðurskjali yfir á undirsíður þar sem starfsfólk getur kosið að sjá
upplýsingar eftir ákveðnum skilyrðum eða skoðað heildina. Þannig má forðast misvísandi
upplýsingar og villuhættu þar sem að upplýsingarnar í innri vefnum eiga, án nokkurs vafa, eftir að
breytast eftir því sem fyrirtækið tekur breytingum og aðlagar sig að síbreytilegum aðstæðum í
ferðaþjónustu. Uppsetning innri vefsins ásamt skjáskotum af vefnum er að finna í viðauka 1.
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4.3.1. Þjálfun nýliða
Í verknámi geta alls kyns óvænt verkefni dottið í fangið á verknemum. Nýliðaþjálfun er dæmi um
það sem ekki var á verkáætlun í upphafi en tók að þróast þegar verknámið hófst. Almennt er þjálfun
nýliða í litlum og meðalstórum fyrirtækjum á Íslandi oft tilviljanakennd, óformleg og óskipulögð
(Magnús Lárusson, 2015). Eins og fram hefur komið hér að ofan er góð þjálfun nýliða gríðarlega
mikilvæg. Ef vel er að þjálfuninni staðið, eykur það líkur á ánægju og velgengi nýrra starfsmanna.
Þrátt fyrir að starfsfólk RR hafi verið allt að vilja gert til að miðla sinni þekkingu, þá er
nýliðaþjálfunin ekki formleg og stöðluð í fyrirtækinu eins og þegar hefur komið fram. Tekin var
sú ákvörðun að skipuleggja nýliðaþjálfunina betur og er það er í samræmi við áherslur í Vegvísi
í ferðaþjónustu sem gefinn var út árið 2015. Þar er fjallað um mikilvægi hæfni, menntunar og
vinnustaðaþjálfunar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og SAF, 2015). Í Vegvísi er að finna
gátlista yfir fagleg vinnubrögð og verkferla og er ráðgert að stjórnendur RR hótel muni útfæra
gátlistann nánar fyrir hótelið, þannig að greinargóð lýsing fylgi öllum atriðum listans. Þessar
upplýsingar eru nú aðgengilegar á innri vef fyrirtækisins.
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5. Umræður
Á síðustu árum hefur ferðaþjónusta á Íslandi vaxið gríðarlega hratt. Slíkar rekstraraðstæður hafa
bæði góð og slæm áhrif á greinina. Þegar eftirspurn er mikil eða skapast mjög skjótt er hvati til
hagræðingar lítill. Því geta óhnitmiðuð vinnubrögð og kostnaðarsamar lausnir ílengst þar sem álag
er mikið og tími lítill. Þar með getur velta fyrirtækisins haft veika hlekki. Þegar kreppir að koma
afleiðingarnar fyrr og kröftugar í ljós.
Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Stjórnstöð ferðamála (2016) er mikilvægt að fyrirtæki hafi
aðgang að gagnabanka með upplýsingum og fræðslu sem tekur mið af þörfum fyrirtækja. Innri
vefur eða gagnabanki er nauðsynlegt verkfæri til að henda reiður á yfirgripsmikla þekkingu innan
fyrirtækja og búa þau undir áskoranir framtíðarinnar.
Algengt er að þekking sé einungis til í formi vitundar reyndra starfsmanna (Jashapara, 2004). Því
má fullyrða að megnið af þekkingu fyrirtækja og þar með megin auðlind þeirra gangi út með
starfsmönnum í lok vinnudags. Ef starfsmannavelta er há í fyrirtæki er hætta á að þekking glatist
skjótt út úr fyrirtækinu og hún gæti auðveldlega endað hjá samkeppnisaðila.
Með því að nýta gagnvirka forritun í þróun innri vefja fyrirtækja umbreytist og dýpkar virkni
vefsins og verður hann að mörgu leyti eins og snjallforrit, fremur en hefðbundinn texti
upplýsingamiðlunar. Þetta bætir viðmót og einfaldar notkun vefsins sem að sama skapi eykur líkur
á bættri upplýsingamiðlun, þannig að starfsmenn leysi störf sín betur af hendi. Á tímum fjórðu
iðnbyltingarinnar breytist óumflýjanlega allt verklag, nálgun og aðferðarfræði framsækinna
fyrirtækja. Til að eiga þess kost á að nýta nýjar og stefnumarkandi lausnir sem tryggja fyrirtækinu
samkeppnisforskot til komandi ára, verður ákveðinn grunnur að vera til staðar. Innri vefur er að
mörgu leyti sá grunnur. Með því að skrá og halda utan um upplýsingar fyrirtækisins með
markvissum hætti, verður síðar hægt að tengja saman fleiri verkferla sem saman mynda samstæða
heild af lausnum sem leysa áskoranir, hindranir og vandamál bæði starfsfólks og viðskiptavina.
Áskoranir framtíðarinnar á stjórnendur fyrirtækja eru annars eðlis en áherslur síðastliðna áratugi.
Án skilnings stjórnenda á tækniframförum á sviði hugbúnaðarlausna er veruleg hætta á að fyrirtæki
dragist aftur úr í þeirri samkeppni sem ríkir innan ferðaþjónustugreinarinnar. Í því samhengi má
nefna hugtakið gervigreind sem mun án vafa verða að öflugu tóli í verkfærakistu hótelhaldara í
framtíðinni. Innleiðing 4. iðnbyltingarinnar er vissulega handan við hornið í hótelrekstri. Sífellt
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fleiri nýjungar á sviði gervigreindar í hótelrekstri hafa verið kynntar undanfarin ár. Frumkvöðlar í
tæknilausnum gististaða hafa þegar kynnt ýmiss konar lausnir, sem keppast að því að leysa
vandamál og áskoranir hótelhaldara. Dæmi um notkun gervigreindar í hótelrekstri eru svokölluð
,,tal-menni“ sem svara spurningum og fyrirspurnum viðskiptavina á öllum samskiptarásum
fyrirtækisins. ,,Tal-mennin“ geta til að mynda svarað fyrirspurnum um hótelið og vöruframboð
þess, beint viðskiptavinum á rétta deild vegna erinda sinna, bókað gistingu og margt fleira. Annað
dæmi um gervigreind er að finna í tækni sem mælir afköst starfsfólks, raðar því á vaktir og afhendir
þeim verkefni, t.d. hvaða herbergi skuli þrífa á tilteknum tíma. Slík fyrirmæli byggja þá á gögnum
úr bókunarkerfi og starfssögu viðkomandi um hvernig hámarka megi afköst hótelsins. Án þess að
skrá og varðveita þekkingu fyrirtækisins er og verður ómögulegt að nýta slíkar lausnir.
Samkeppni í ferðaþjónustu er sífellt að aukast, þá sérstaklega í miðbæ Reykjavíkur þar sem RR
hótel er staðsett. Því hefur aldrei verið mikilvægara að veita viðskiptavinum framúrskarandi
þjónustu. Höfundur telur að RR hótel geti náð auknu samkeppnisforskoti með því að nýta sér
skilvirkari þekkingarstjórnun. Eftir reynslu í móttöku og við nýliðaþjálfun hjá fyrirtækinu er þörfin
á þekkingarstjórnun innan fyrirtækisins augljós. Nauðsynlegt var að innleiða innri vef sem
skýrsluhöfundur hóf að móta, þannig að allir starfsmenn og stjórnendur geti notað hann á
markvissan hátt. Að sama skapi er mikilvægt að upplýsingar og gögn sem þar er að finna séu
uppfærð eftir þörfum. Innri vefur RR, sem hrundið var af stað í verknáminu er í dag afar
aðgengilegur fyrir starfsfólk og stjórnendur. Einfalt er að fara á innri vefinn í gegnum tölvu eða
annað snjalltæki. Notast var við forrit sem einnig er notendavænt fyrir starfsfólk sem ekki vinnur
við tölvu eða nýtir snjallsíma í vinnu. Þar má t.d. nefna þernur hótelsins. Innri vefurinn er einnig
aðgengilegur sem smáforrit (e. app) í snjallsímum og spjaldtölvum. Orðaleit er einföld og
einnig má nýta setningar í leit og því er afar fljótlegt að leita að ákveðnum upplýsingum. Innri
vefurinn hefur marga kosti fram yfir og kemur að öllu leyti í stað starfsmanna- og gæðahandbókar
sem og útprentaðra verkefnalista og fleiri sambærilegra verkfæra sem notast er við í gæðastjórnun.
Bætt þekkingarstjórnun í takt við nútímann er verkfæri sem RR mun án vafa geta nýtt sér. Þannig
nær fyrirtækið að bæta stöðugleika og þjónustugæði innan fyrirtækisins sem aftur skilar sér í bættri
samkeppnisstöðu í náinni framtíð.
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6. Lokaorð
Þessi skýrsla hefur fjallað um verknám sem unnið var í samstarfi við RR hótel. Tilgangur
verknámsins var að móta innri vef fyrir hótelið. Markmiðið með uppsetningu vefsins er að skapa,
finna, meta, flokka, kortleggja, varðveita, auka og miðla þekkingu fyrirtækisins og skapa með því
verðmæti eða auðlind. Óskastaða er að verknámsvinnan skili sér í bættri þjónustu hótelsins við
viðskiptavini, að innri vefurinn auki starfsánægju og bæti þar með samkeppnisstöðu fyrirtækisins.
Vinna við þetta verkefni leiddi í ljós að þekkingarstjórnun er gríðarlega mikilvæg til að ná
samkeppnisforskoti, þar sem hún er grunnur að markvissri þjálfun starfsmanna og miðlun
þekkingar þeirra á milli. Enn fremur er skilvirk þekkingarstjórnun lykill að innleiðingu á
gervigreind og sjálfvirknivæðingu framtíðarinnar. Kostir þekkingarstjórnunar skila sér síðan í
bættri þjónustu við viðskiptavini. Ljóst er að krefjandi tímar eru framundan hjá okkur sem stöndum
að rekstri ferðaþjónustufyrirtækja og því er ljóst að við verðum að vanda okkur. Höfundur telur að
eftirfarandi tilvísun í Gylfa Dalmann eigi vel við í lokaorðum þessarar skýrslu.
Þau fyrirtæki sem munu halda sjó í framtíðinni og ná samkeppnisforskoti
verða þau sem leggja rækt við þrjá þætti: mannauðinn, þekkingu og
þjálfun. Fyrirtæki framtíðarinnar þurfa að búa yfir öflugu starfsfólki sem
býr yfir mikilli þekkingu. Engu máli skiptir í hvaða rekstri fyrirtæki eru,
til að ná tilgangi sínum verða þau að skapa vinnuumhverfi sem laðar að
og

hlúir

að

hæfileikaríkum

starfsmönnum.

(Gylfi

Dalmann

Aðalsteinsson, 2000).
Það var mjög ánægjulegt að eiga þess kosts að vinna lokaverkefnið í samstarfi við RR hótel. Að
lokum vonast höfundur skýrslunnar til þess að lesturinn hafi verið áhugaverður og lærdómsríkur
og geti einnig reynst öðrum fyrirtækjum vel við innleiðingu á þekkingarstjórnun.
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8. Viðauki 1 – Innsýn í innri vef RR hótel

26

27

28

29

30

31

32

33

34

