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Abstract  
Knowledge management has raised interest among corporate 

executives and scolars in recent years. It is a relatively new managerial 

method which utilises special techniques to achieve, employ and 

disseminate knowledge within companies.  

This thesis covers a research which aims at exploring whether 

knowledge management can improve operational results in service 

companies. The proposed question is: 

“How can knowledge management reduce accounting cost, upgrade 

quality, and encourage innovation and thereby improve operational 

results in service companies.”

Also, a hypothesis is proposed stating that different service companies 

can use equivalent methods of knowledge management in order to 

improve their operational results. 

Two companies in Akureyri participated in the research , Lostæti ehf. 

and Norðurorka hf. The research was a case study; employees were 

interviewed and focus groups as well as previously collected data were 

used as a  source of information. 

The study analyzes the methodology of knowledge management and 

the results are presented in discussions and explanatory figures. The 

companies are analyzed by their present position, strategy, size and 

operating methods. In the deducing part, suggestions for improvement 

are made and the methodology is woven into the routines of the 

companies.  

The results are that the companies can use knowledge management 

techniques to reduce cost, upgrade quality, and encourage innovation. 

The hypothesis is valid since the companies can use equivalent 

methods of knowledge management but with different techniques and 

specialisations.    
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Útdráttur 
Þekkingarstjórnun hefur vakið áhuga og athygli stjórnenda og 

fræðimanna síðustu misseri. Hún er fremur nýleg stjórnunaraðferð sem 

notar tæknileiðir til að ná fram, nýta og miðla þekkingu innan  

fyrirtækja.  

Verkefnið fjallar um rannsókn þar sem markmiðið er að kanna hvort 

bæta megi rekstrarárangur fyrirtækja með aðferðum 

þekkingarstjórnunar. Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni:  

„Hvernig getur þekkingarstjórnun lækkað rekstrarkostnað, aukið gæði 

og örvað nýsköpun og bætt með því  rekstrarárangur 

þjónustufyrirtækja?“  

Jafnframt er sett fram tilgáta þess efnis að ólík þjónustufyrirtæki geti 

notað sambærilegar aðferðir þekkingarstjórnunar til að bæta 

rekstrarárangur sinn. 

Tvö fyrirtæki á Akureyri tóku þátt, Lostæti ehf. og Norðurorka hf. Gerð 

var tilviksrannsókn (Case study) með þeim hætti að tekin voru viðtöl 

og unnið með rýnihópa í báðum fyrirtækjum ásamt því að unnið var 

með fyrirliggjandi gögn beggja fyrirtækja.  

Verkefnið greinir aðferðafræði þekkingarstjórnunar  í máli og 

myndum. Fyrirtækin eru greind út frá núverandi stöðu, stefnumótun, 

stærð og vinnuaðferðum. Í úrvinnsluhluta eru gerðar úrbótatillögur og  

aðferðafræðin fléttuð inn í ferla fyrirtækjanna.  

Niðurstöður leiddu í ljós að fyrirtækin geta nýtt  tækni og aðferðir 

þekkingarstjórnunar til að lækka kostnað, örva nýsköpun og auka gæði.  

Tilgátan stenst þar sem fyrirtækin geta nýtt sambærilegar aðferðir 

þekkingarstjórnunar, en með mismunandi tæknleiðum og útfærslum. 

Lykilorð: Þekkingarstjórnun, stefnumótun, rekstrarkostnaður, 

nýsköpun og gæði. 
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