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Þakkarorð 

Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi segir gamalt máltæki og það mætti segja að sú litla 

hugmynd að sækja um inngöngu í Háskóla Íslands árið 2000 hafi í raun breytt lífi 

mínu. 

Lífsgangan er breytileg frá manni til manns en eitt af því sem er sameiginlegt flestum 

er að á lífsleiðinni kynnumst við góðu fólki og það á einnig við í mínu lífi.  

Ég hafði á unglingsárum kynnst prófessor Guðmundi Magnússyni fyrrverandi rektor 

Háskóla Íslands, ég leitaði því til Guðmundar með þá hugmynd að sækja um inngöngu 

í Háskóla Íslands án stúdentsprófs. Hann tók mér afskaplega vel, leiðbeindi mér af 

alúð, benti á gögn og annað sem þurfti að vera með umsókn minni, hann tók einnig 

við henni og greiddi götu mína. Guðmundi vil ég þakka fyrir hlýju hans og stuðning í 

upphafi námsferils míns. 

Haustið 2001 hóf ég skólagöngu en vann nánast fulla vinnu með náminu. Ekki 

reyndist mér vel að vinna svona mikið og ekki síður að ég hafði einungis uppfyllt 

lámarks kröfur um stærðfræði og ensku kunnáttu. Þetta ásamt því að ég hafði ekki 

tæknina sem ég þurfti til þá fór það svo að ég féll. 

En ég lét ekki deigann síga og ég hélt ótrauður áfram og innritaði mig á ný, vann 

minna, sótti viðbótar námskeið og las meira. Ég komst að því að ég var/er haldinn 

prófkvíða og sótti námskeið um hvernig skal vinna með prófkvíða á vegum 

námsráðgjafa Háskóla Íslands, þar vil ég sérstaklega þakka Hrafnhildi Kjartansdóttur 

fyrir góðan stuðning.  

Ekki má gleyma fjölda samnemenda minna sem tóku „gamla“ með opnum örmum og 

hvöttu mig áfram og studdu í verkefnum, ritgerðum og á prófatímum. Ég fæ 

væntanlega aldrei full þakkað þessu unga og efnilega fólki sem af þolinmæði og 

velvilja stóðu með mér í öllu þessu vafstri. 

Ég lauk síðustu prófunum vorið 2008 eftir árs hlé árið 2007, og nú vorið 2010 tek ég 

við að skrifa ritgerð í því fagi sem veitti mér hvað mesta gleði og ánægju. 

Leiðbeinanda mínum Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni vil ég færa sérstakar þakkir fyrir 

þolinmæði í minn garð, að leiðbeina mér til skrifta og hvetja mig áfram til að ljúka 

þessu verki. 
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Á þessum tíma mínum í háskóla hef ég lært hvað ég veit lítið en hve auðvelt það er að 

komast yfir þekkingu með því að lesa, hlusta, horfa og spyrja. Þekkingarstjórnun var 

kennd vorið 2005 og komst ég þar í beint samband við þetta fag og fékk þar góða 

kennslu frá fyrrum samnemanda og þá kennara Einari Svanssyni ásamt prófessor 

Runólfi Smára Steinþórssyni, þeim ber að þakka stuðning og Runólfi sérstaklega fyrir 

allar greinar sem hann hefur ritað um stjórnun.  

Félag um þekkingarstjórnun var stofnað 13. janúar 2005, ég var þeirrar ánægju 

aðnjótandi að vera einn af stofnfélögum og var kosinn í fyrstu stjórn félagsins. Sigmar 

Þormar, Jóhanna Gunnlaugsdóttir, Ásta Þorleifsdóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson voru 

auk mín í stjórn, eiga þau öll þakkir skyldar fyrir ötult starf innan fræðigreinarinnar 

„Þekkingarstjórnunar“ og fyrir frábær kynni sem og aðrir félagar. Vona ég að félagið 

verði rifið úr þeirri lægð sem það hefur verið í að undanförnu þar sem 

þekkingarstjórnun á erindi í íslenskt samfélag ekki síður í dag en þá. 

Eins og ég nefndi hér að ofan þá er gott fólk á vegi mínum og þannig er það innan 

fyrirtækisins sem ég starfa hjá í dag, Gámaþjónustunnar hf. þar sem stjórnendur hafa 

leyft mér að notast við innanhúss upplýsingar til stuðnings. 

Vonir mínar eru að Gámaþjónustunni megi nýtast þessi skrif mín og það sem ég hef 

fram að færa sem ekki verður tilgreint hér í þessari ritgerð til áframhaldandi vaxtar 

fyrirtækisins. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni, Elísabetu konunni minni, börnunum 

okkar Evu Hrönn, Heiðrúnu, Davíð Erni, Stefáni Óla og Ingvari fyrir að í öll þessi ár 

hafa þau hvatt mig áfram, gefið mér af tíma sínum eða réttar sagt horft fram hjá því 

þegar ég hef notað frítíma til náms sem að öllu jöfnu hefði átt að vera samvera okkar. 

Þið eruð einstök fjölskylda! 

 

Þessa ritgerð vil ég tileinka föður mínum Gesti Otto Jónssyni sem lést 1999, hann 

kenndi mér að meta náttúru, veiðar og hversu mikilvægt það er að miðla þekkingu 

með samveru.  
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1. Inngangur 

Með auknum áhuga fræðimanna á þekkingarstjórnun (e. knowledge management) sem 

leitt hefur til áhuga kennara og nemenda á háskólastigi, má segja að skilningur á 

þekkingarstjórnun og mikilvægi hennar sé farinn að vaxa sem síðan hefur haft áhrif á 

fyrirtæki. Með auknum skilningi á því að mannauður sé að öllu jöfnu mikilvægasta 

auðlind fyrirtækja og þekking mannauðsins skapi samkeppnisforskot þeirra hafa 

stjórnendur gefið aukin gaum að þekkingarstjórnun. 

„Í framtíðinni munu örar breytingar á hugmyndum manna hvað yfirburðir eru byggjast 

á tímanlegri og nákvæmri beitingu æ stærri þekkingargrunns.“ (Lambert, 1993, bls. 9). 

Í framhaldi af þessari fullyrðingu Lamberts mætti hugsa sér að þekkingargrunnurinn 

sem hann talar um sé þekkingarstarfsmaðurinn og þekkingarstjórnun sé verkfærakista 

hans. 

Það sem þarf til að þekkingarstarfsmaðurinn nái að blómstra er að starfsumhverfi, 

menning fyrirtækisins, skipulag og stjórnunarhættir yfirstjórnenda og eigenda styðji 

við þekkingarstjórnun. 

Ritgerðinni verður skipt í nokkra kafla sem síðan skiptast í undirkafla. Í öðrum kafla 

verður farið yfir það hvað þekkingarstjórnun er og hvort þekkingarstjórnun sé sérhvert 

ferli eða verklag sem miðar að því að skapa, deila og nota kunnáttu til að auka við 

afköst og þekkingu fyrirtækis. Einnig hvort mannauðsstjórnun leitast þannig við að 

styðja við þróun þekkingar og kunnáttu fyrirtækis á sínu sviði (Armstrong, 2006). 

Í þriðja kafla verður rannsókninni og aðferðafræði hennar gerð skil. Í fjórða kafla 

verður Gámaþjónustan hf. og dótturfélög skoðuð, fyrirtækinu lýst og skoðað með tilliti 

til kenninga um þekkingarstjórnun, hvort verkfærakistan sé þar innanborðs og hvort 

þekkingarstarfsmaðurinn sé þar við störf. Fimmti kaflinn er samantekt. Að lokum 

verða dregnar saman niðurstöður og sett fram heimildaskrá. Í viðauka verða nokkur 

skjöl til glöggvunar og undirstrikunar. 
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2. Þekkingarstjórnun 

2.1 Hvað er þekkingarstjórnun? 

Þekkingarstjórnun er skilgreind á nokkuð svipaðan máta hjá all nokkrum 

fræðimönnum og mætti ætla að sú umgjörð, menning og menntun fræðimannanna sem 

sett hafa fram skilgreiningar ráði nokkru um framsetningu þeirra. 

Í bókinni Þekkingarstjórnun (2004) greinir Ingi Rúnar Eðvarðsson frá því að ekki sé 

komin ein skilgreining sem allir séu sáttir við og ekki séu allir á einu máli um hvort 

hægt sé að stjórna þekkingu. Að mati margra þeirra sem fást við þekkingarstjórnun, er 

talið betra að tala um þekkingarmiðlun en þekkingarstjórnun. 

Aðferðir við framsetningu þekkingarstjórnunar geta verið mismunandi, lítum á 

eftirfarandi dæmi, sem er aðeins lítið brot af þeim skilgreiningum sem fræðimenn hafa 

sett fram um þekkingarstjórnun. 

 Þekkingarstjórnun er samtvinning ferla innan skipulagsheildar, 

upplýsingatækni, menningar og stefnumiðaðrar stjórnunar sem bætir 

árangur og nýtingu mannlegrar þekkingar og lærdóms til hagsbóta fyrir alla 

(Ahmed, Kok og Loh, 2002). 

 Stjórnunar gúrúinn Richard Daft setur einnig fram skilgreiningu á 

þekkingarstjórnun. Þekkingarstjórnun felst í stöðugri leit að þekkingu, að 

skipuleggja og gera þekkingarauð skipulagsheildar tiltækan, auk þess að 

móta menningu fyrir símenntun og miðlun þekkingar, þannig að starfsemi 

skipulagsheildar byggi á þeirri þekkingu sem fyrir er (Daft, 2004). 

 Hrafnhildur Hreinsdóttir (2002) segir að þegar starfsmenn afli, miðli og 

noti þá þekkingu sem er innan skipulagsheildar til að bæta frammistöðu 

sína og auka samkeppnishæfni fyrirtækisins, sé það ferli þekkingarstjórnun. 

Eða eins og hún segir svo einlæglega að í stuttu máli mætti segja að 

þekkingarstjórnun sé að stýra þekkingu. 

 Með þekkingarstjórnun er átt við þann farveg sem heldur utan um 

upplýsingar, skilning og þekkingu sem þarf að vera til staðar til að valda 

þeim verkefnum, sem við er að glíma hverju sinni. (Guðmundur Á. 

Skarphéðinsson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 

2009). 
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 Þekkingarstjórnun er samheiti yfir aðferðir sem miða að því að móta, skrá, 

vista og miðla þekkingu innan skipulagsheilda (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2004). 

 Verkfærakista stjórnenda sem er í raun þekkingarstjórnun og í hana safnað 

upplýsingum sem síðan er stýrt á ákveðinn hátt til hagsbóta fyrir 

skipulagsheildina (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2009). 

 Fræðimenn geti ómögulega komið sér saman um eina skilgreiningu á 

þekkingarstjórnun þar sem hún gengur þvert á margar fræðigreinar. Því er 

sagt að ekki megi líta á þekkingarstjórnun sem enn eitt sérsvið heldur megi 

líta á hana sem tengilið/umgjörð utan um mismunandi sérsvið (Sigmar 

Þormar, 2007). 

 

Á þessum skilgreiningum sem hér eru að framan má sjá ákveðinn samnefnara sem 

líkja má við verkfæri s.s. safna þekkingu, vista þekkingu, móta þekkingu, umbreyta 

þekkingu o.s.frv. Þegar verkfærin eru til taks er gott að hafa þau á ákveðnum stað því 

er verkfærakista nauðsynleg.  

 

2.1.1 Lykilþættir í þekkingarstjórnun  

Ahmed, Kok og Loh (2002) setja fram í bók sinni, Learning through knowledge 

management, fjóra lykil þætti sem hafa áhrif á þekkingu fólks og lærdóm þeirra, sem 

er síðan fyrirtækjunum í hag (sjá mynd 1). Þessir fjórir lykilþættir eru tækni, stefna, 

ferli og menning. 
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Mynd 1 Lykilþættir í þekkingarstjórnun 

Heimild: (Ahmed, Kok og Loh, 2002, bls. 13). 

 

Tækni eru hlutir s.s. tölvur, tæki eins og bílar, framleiðsluvélar og annar búnaður sem 

eykur getu einstaklinga til að framkvæma verk. Stefna er sett fram svo ljóst sé hvert er 

verið að fara og hvert markmiðið sé. Ferli eru verkferli sem sett eru upp þannig að 

verkefnin verði unnin skipulega og jafnvel kerfisbundið, fyrst þetta síðan þetta og svo 

koll af kolli. Menning sem sköpuð er meðvitað eða skapast ómeðvitað innan fyrirtækja 

hefur einnig áhrif á þekkingu og lærdóm fólks. 

 

2.2 Upphaf þekkingarstjórnunar 

Ahmed, Kok og Loh segja að í kringum 1980 hafi mönnum farið að skiljast mikilvægi 

þess að stjórna þekkingu, sérstaklega ef góðum árangri ætti að ná. Línurnar voru 

lagðar af nokkrum stórfyrirtækjum og ráðgjöfum. Margir fylgdu á eftir þar sem 

stjórnun á þekkingu var talin geta veitt samkeppnisforskot í umhverfi sem tók hröðum 

breytingum (Ahmed, Kok og Loh, 2002). 

Ingi Rúnar bendir á að þekkingarstjórnun hafi komið fram sem fræðigrein í kringum 

1990. Vinsældir þekkingarstjórnunar jukust þó ekki fyrr en eftir 1995 (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004). 

Þróun þekkingarstjórnunar hér á landi hefur verið frekar hæg og má segja að það sé 

ekki fyrr en árið 2004 þegar Ingi Rúnar Eðvaldsson gefur út bók sína 

Þekkingarstjórnun að fræðigreinin festi sig í sessi hér á landi og áhugi háskólafólks 

tók jákvæðann kipp. 
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Í rannsókn Hrafnhildar Hreinsdóttur kemur fram að af 35 fyrirtækum sem hún kannaði 

höfðu 10 tekið upp þekkingarstjórnun og önnur 12 verið í byrjunarfasa (Hrafnhildur 

Hreinsdóttir, 2002).  

2.3 Hvað er þekking? 

Samkvæmt Davenport og Prusak árið 1998 og Zack árið 1999 hefur þekking verið 

aðgreind frá gögnum og upplýsingum. Árangur skipulagsheilda getur verið háður því 

að nýta þessa þætti, að þekkja til þeirra atriða sem eru til staðar og að kunna að nýta 

sér þá á viðeigandi hátt (Júlíana Hansdóttir Aspelund og Runólfur Smári Steinþórsson, 

2009).  

Eggert Classen (2005) vitnaði einnig í Davenport og Prusak frá 1998 en þar segir hann 

að þekking sé blanda af upplifunum, gildum, samhengi og innsýn fólks sem gerir þeim 

kleift að meta og samræma nýja reynslu og upplýsingar. Þekking byrjar í huga þess 

sem skilur. Orðið þekking er skilgreint í íslenskri orðabók með eftirfarandi hætti: 

Í fyrsta lagi er þekking 1. kunnátta, að vita eitthvað, kunna skil á einhverju, hafa 

þekkingu á einhverju 2. greind, skilningur. Í öðru lagi er þekking Viska, það að vera 

vitur, vísdómur, speki, (miklir) vitsmunir (Mörður Árnason, 2003). Gögn og reynsla er 

grunnur en á honum byggjast síðan upplýsingar sem leiða til þekkingar, mögulega 

mætti síðan segja að þekking leiði til visku. Sjá mynd 2. 

Njörður Sigurjónsson (2001) segir um þekkingu að hún sé annars eðlis en það sem 

oftast er skilgreint sem auðlindir. Þessar auðlindir eru t.d. vatnsafl, fiskistofnar eða 

fjármagn, og þær er auðvelt að mæla, en þekkingin kemur úr félagslegum veruleika 

mannsins og lítur þar af leiðandi öðrum lögmálum, t.d. skilningi, menningu o.fl. 

skilgreinir þekkingu á eftirfarandi hátt 
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Mynd 2 Byggð á þekkingarpýramída Davenport og Prusak frá 1998 

Heimild: (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson munnleg heimild, 27. mars 2010). 

Mynd 2 sýnir hvernig mögulegt er að sjá hvernig þekking byggir á upplýsingum og 

gögnum og að þekking leiði síðan til visku. 

Gögn geta verið til dæmis ritaðar upplýsingar, talnagögn, skýrslur, ritaðar 

verklýsingar, myndir, bækur og annað sem hægt er á einhverju formi að vista og 

geyma án þess að það sé tengt persónu. Gögnin eru því alltaf tiltæk í fyrirtækinu. 

Upplýsingar byggja á gögnunum t.d. hvað merkir orð? Tökum orðabók sem dæmi, 

hún hýsir gögnin og úr henni er merking orðsins tekin sem eru þá upplýsingar. 

Upplýsingarnar eru síðan lærðar af þeim sem les og eru þar með orðin þekking. Upp 

úr þekkingu sprettur síðan viska sem mætti sjá sem getuna til að nýta þekkinguna til 

að skapa ný gögn eða skapa nýtt og svo koll af kolli. Með þessar skilgreiningar að 

leiðarljósi mætti skipta þekkingu í þrjá hópa, leynd- , ljós- og verkþekking, þó megi 

einnig segja að verkþekking geti bæði verið leynd og ljós. 

Fram kemur í ritgerð Júlíönu Hansdóttur Aspelund (2009) að á 6. áratug síðustu aldar 

hafi eðlisfræðingurinn og heimspekingurinn Michael Polanyi sett fram kenningu um 

leynda og ljósa þekkingu. Með því hafi hann ætlað að brúa bilið milli raunvísinda og 

hugvísinda. Hjá honum kemur fram að greinarmunur er á þekkingu sem auðvelt er að 

tjá í gegnum táknmyndir, safna saman og skrá og hins vegar annarri gerð þekkingar 
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sem er kölluð leynd þekking og erfitt er að orða. Síðan hafa fræðimenn rannsakað 

þessar mismunandi gerðir þekkingar sem leitt hefur til þess að dregin hefur verið upp 

skýrari mynd af þeim.  

 

2.3.1 Leynd þekking (e. tacit knowledge) 

Leynd þekking er eitthvað sem erfitt er að útskýra eða tjá. Þessi þekking berst oft á 

milli einstaklinga með því að sýna þeim heldur en útskýra (Ahmed, Kok og Loh, 

2002). 

Leynda þekkingin er þekking sem er í eðli sínu óljós og hefur ekki verið sett í form. 

Leynda þekkingin á rætur sínar að rekja til þess sem gert er, hefur verið gert og 

skráning á henni er ekki auðveld og dreifingunni er erfitt að stýra. Leynd þekking 

tilheyrir einstaklingnum og má því segja að stjórnun leyndrar þekkingar sé stjórnun 

mannauðs (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2009).  

Njörður Sigurjónsson (2001) talar um ótiltekna þekkingu, en hún hefur sömu 

merkingu og leynd þekking eða undanskild þekking (e. tacit knowledge) sem er 

skrifuð milli lína og erfitt að koma í orð. 

Ingi Rúnar (2004) segir um leynda þekkingu að erfitt sé að koma henni á blað eða 

koma henni í orð þar sem hún sé reynsla einstaklinga, hyggjuvit, innsýn og 

dómgreind. Oftast nær kemur hún af sjálfu sér og án umhugsunar. Einnig vitnar hann í 

Polanyi frá árinu 1983, sem fyrstur fjallaði um slíka þekkingu, hann segir: „Við vitum 

meira en við getum sagt“. Einnig nefnir Polanyi sem dæmi að við getum þekkt andlit 

meðal þúsunda eða milljóna andlita, en við eigum erfitt að segja frá því hvernig við 

förum að því að þekkja andlitið. 

 

2.3.2 Ljósþekking (e. explicit knowledge) 

Um ljósa þekkingu er gjarnan sagt að auðvelt sé koma henni á blað, flokka, gera grein 

fyrir og miðla. Það er auðvelt að útskýra hana, dreifa henni og bera á milli einstaklinga 

og hópa (Ahmed, Kok og Loh, 2002).  

Ljósa þekkingin er sett fram í bókum, skjölum og gagnagrunnum og því sýnileg, sem 

leiðir til þess að henni er hægt að stjórna eins og öðrum upplýsingum og ferlum 

(Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2009). 



16 

 

Ljós þekking er ákveðin, hnitmiðuð þekking sem unnt er að staðla, skrá og dreifa með 

handbókum eða öðrum leiðbeiningum í gagnagrunnum, bókum og bréfum (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004).  

 

2.3.3 Verkþekking (e. capacity to act) 

Um verkþekkingu hefur verið sagt að hún sé hæfni og burðir til verka. Henni má 

skipta í a) Færni (e. ability) Undirstöðu sem meiri hluti manna býr yfir, b) Hæfni (e. 

competence) sem er ekki eins algeng og sjaldgæfast er c) Sérfræðiþekkingin (e. 

expertise) (Júlína Hansdóttir Aspelund, 2009). 

Verkþekking ávinnst með samvinnu og samveru en þá lærist margt sem ekki er 

auðvelt að koma orðum að eða setja fram á annan hátt. Fólk lærir með því að gera, 

eins og sá sem býr yfir reynslunni, með því að vera í nálægð við hlutina og komast inn 

í þann hugarheim sem fylgir starfinu. Þannig samvera er áríðandi til að fólk geti 

skiptst á hugmyndum og skilningi sem ekki er auðvelt að miðla með frásögn (Njörður 

Sigurjónsson, 2001). 

Verkþekking er því áunnin með tíð og tíma og verður fyrst kunnátta þá hæfni og síðan 

sérfræðiþekking. 

Þessu mætti líkja við lærlinginn, sveininn og meistarann í iðngrein, þar sem 

lærlingurinn eignast kunnáttu sem verður að hæfni og er þá sveinsgráðu náð og að 

lokum verður sveinninn meistari og reynslan leiðir hann á svið viskunnar.  

 

2.4 Þekkingarsköpunarferli, hvernig verður þekking til? 

Segja má að þekkingarsköpunarferlið sé í rauninni þríþætt (Ingi Rúnar, 2004) í fyrsta 

lagi er FÚSI ferlið eða SECI ferlið, sem er þekkingarsköpunin þar sem leyndri 

þekkingu er breytt í ljósa og öfugt. Í öðrulagi er Ba, sem er hið sameiginlega samhengi 

þekkingarsköpunar, staðurinn þar sem þekkingarsköpunin fer fram og loks 

þekkingarauðlindir. Þessi þrjú þekkingarsköpunarferli verða rædd í næstu þremur 

liðum. 
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2.4.1 Þekkingarsköpun 

Á mynd 3 er sýnt á myndrænann hátt hvernig þekkingarsköpunin á sér stað með 

samspili eða víxlverkun leyndrar og ljósrar þekkingar sem leiðir til sköpunar nýrrar 

þekkingar, nokkurs konar umbreytingarferli þekkingar. Umbreytingarferlið skiptist í 

fjögur stig.  

 

 

Mynd 3 Líkan yfir umbreytingarferli þekkingar. Þekkingarspírall. 

Heimild: (Nonaka, Toyama og Konno, 2002; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls. 23). 

 

Fyrst er það Félagsmótun (e. Socialization) þar sem miðlun á sér stað þar sem leynd 

þekking færist áfram sem leynd þekking t.d. þegar starfsmaður miðlar leyndri 

þekkingu sinni með öðrum starfsmanni.  

Næsta stig er ytri þekking eða Úthverfing (e. Externalization) þar sem leyndri 

þekkingu er umbreytt í ljósa t.d. þegar reynsla og hæfni starfsmanna umbreytist yfir í 

eitthvað sem allir starfsmenn upplifa og meðtaka s.s. myndlíkingar, líkön, skjöl, 

hugtök eða tilgátur.  

Þriðja stigið er samsetning eða Samtvinning (e. Combination) þar sem leynd þekking 

er sett fram sem ljós þekking t.d. þegar starfsmenn safna þekkingu frá ólíkum deildum 
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skipulagsheilda og miðla til annarra á kerfisbundinn hátt t.d. með upplýsingatækni og 

skapa á þann hátt þekkingarkerfi.  

Síðasti umbreytingarþátturinn er innri þekking eða Innhverfing (e. Internalization) 

sem felst í því að ljós þekking er færð yfir eða umbreytt í leynda þekkingu. Í þessu 

felst m.a. að læra af reynslunni þar sem upplifun af nýrri reynslu skapar nýja þekkingu 

sem einstaklingar gera að sinni og og er því leynd þekking (Nonaka, 1991; Nonaka og 

Takeuchi, 1995; Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2009). 

 

2.4.2  Ba, rýmið 

Ba lýsir því sem hægt er að kalla sameiginlegt rými fyrir samskipti og tengsl. Það er 

staður þar sem fjallað er um þekkinguna, henni er miðlað til annarra, hún endursögð 

og endurgerð og hagnýtt. Ba er rýmið þar sem hlutirnir fá merkingu í gegnum 

framsetningu og tjáningu og verða aftur að þekkingu, nýrri í huga sumra en viðbót í 

huga annarra. Rýmið getur verið efnislegt (e. physical) eins og til dæmis á 

skrifstofunni, sjónrænt (e. virtual) sem skapast til að mynda gegnum tölvupósta eða 

símafundi og andlegt (e. mental) sem myndast í gegnum sameiginlega reynslu, 

hugmyndir og hugsjónir. Þekkingin er áunnin í gegnum reynslu hvers og eins eða með 

því að taka reynslu annarra og endurnýta. Það sem skilur Ba frá öðrum mannlegum 

samskiptum er þekkingarsköpunin sem á sér stað. Ba er undirstaða 

þekkingarsköpunarinnar (Nonaka og Konno, 1998; Monaka ofl., 2000; Júlíana 

Hansdóttir Aspelund, 2009).  

Ingi Rúnar (2004) vitnar í Davenport og Prusak frá árinu 1998. Þeir veittu ráð um 

hvernig best væri að styrkja traust, stuðla að sameiginlegum skilningi með æfingum 

og hópstarfi. Einnig mæltu þeir með að komið væri upp samveruherbergjum, og tími 

skilgeindur til þekkingarmiðlunar. Starfsfólk fengi þjálfun til að miðla leyndri 

þekkingu með samræðum, reynslusögum og með þátttöku í faghópum. 

2.4.3 Þekkingarauðlindir 

Þekkingarauðlindir eða þekkingarverðmæti fyrirtækja flokkast í þrjár megin víddir, 

mannauð, skipulagsauð og viðskiptaauð.  

Í grein Ástu Þorleifsdóttur (2002) „Mat á þekkingarverðmætum“ setur hún þessar þrjár 

víddir fram á myndrænann hátt og hvað í þeim felst. 
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Mynd 4 Mannauður, skipulagsauður og viðskiptaauður. 

Heimild: (Ásta Þorleifsdóttir, 2002). 

Ingi Rúnar (2004) lýsir einnig þessum þrem víddum og setur fram skilgreiningar á 

þeim, skoðum þær lýsingar í samhengi við mynd 4: 

Mannauður er þekkingin sem starfsfólk býr yfir og tekur með sér hvert sem er, heim 

að kveldi dags sem og við starfslok. Mannauður nær yfir þekkingu, getu og reynslu 

fólks bæði almenna þekkingu og sérfræðiþekkingu sem það býr yfir. 

Skipulagsauður er sú þekking sem alltaf er til innan fyrirtækis jafnt að nóttu sem degi 

og er óháð starfsmönnum. Skipulagsauður eru vinnureglur, upplýsingakerfi, 

gagnagrunnar og margt fleira. Innan þessa flokks eru einkaleyfi sem hafa verið skráð. 

Viðskiptaauður er öll þau tengsl sem fyrirtæki hafa út á við, við viðskiptavini, birgja 

einnig við samstarfsaðila á sviði rannsókna og þróunar. 

Námshvötin er ein áhugaverðasta ástæða þess að mæla óáþreifanleg verðmæti. Það 

sem staðið hefur í vegi fyrir rannsóknum á því sviði eru rótgrónar hugmyndir 

forsvarsmanna fyrirtækja og rannsóknaraðila. Mælingum er líka auðveldlega hægt að 

beita til að komast að kostnaði og meta virðisaukandi sóknarfæri, sem ekki koma fram 

í ársreikningum. Starfsmannavelta er t.d.einn af þeim kostnaðarliðum sem hægt er að 

fylgjast með og mæla (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). 
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Ásta Þorleifsdóttir (2002) segir að hægt sé að skipta þekkingarverðmætum í tvo hluta, 

mannauð og skipulagsauð. Mannauðurinn eru þau þekkingarverðmæti sem eru innra 

með starfsmönnunum og yfirgefur fyrirtækið við starfslok dag hvern. 

Skipulagsauðurinn er hins vegar sá hluti sem tekist hefur að festa í innra skipulagi, 

verkferlum og upplýsingakerfum fyrirtækisins. Sú þekking er því bundin innan 

fyrirtækisins, tryggir verklag og gæði og mætir nýjum starfsmanni við upphaf dags. 

Þriðji þátturinn byggir svo á samspili hinna tveggja og samanstendur af ímynd, 

viðskiptavild og öðrum markaðslegum þáttum, hann er nefndur viðskiptaauður.  

Ásta hefur sett þetta fram á myndrænan hátt sem sýnir þetta á skýrann og einfaldan 

máta, þó þarf að gefa sér tíma til að skilja myndina, sjá mynd 5. 

 

 

Mynd 5 Hugmyndafræðilegt líkan yfir dreifingu eigna. 

Heimild: (Ásta Þorleifsdóttir, 2003, bls. 8). 

Í skýrslu viðskipta- og iðnaðarráðuneytisins frá 2003 hefur skipting Ástu verið sett 

sem grunnur að mati á þekkingarverðmætum mannauð, skipulagsauð og viðskiptaauð. 

Sú skipting hefur verið notuð hér á landi, t.d. við uppsetningu verklagsreglna við mat á 

þekkingarverðmætum, skráningu þeirra og kennistærðir (Viðskipta- og 

Vinnutími Ótímabundnar eignir 
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iðnaðarráðuneytið, Stýrihópur NORDIKA Ísland, RANNÍS, Viðskiptafræðistofnun 

Háskóla Íslands og Stjórnvísi, 2003). 

 

2.5 Þekkingarstarfsmaðurinn 

Einhver allra verðmætasta auðlindin sem fyrirtæki hefur innan vébanda sinna og getur 

nýtt og jafnframt sú sem verður mikilvægari og mikilvægari er mannauður. Það er 

óhætt að fullyrða að þáttur starfsfólks hafi oft úrslita áhrif á afdrif fyrirtækja. 

Starfsfólkið sinnir þeim verkefnum sem tæki og tól vinna ekki og er ekki hægt að fela 

viðskiptavininum að gera. Miklu skiptir að starfsfólk sé vinnufúst og starfið veiti þeim 

gleði. Mikilvægt er að starfsfólk fyrirtækis og eigendur hafi sömu markmið og stefnu 

(Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). 

Þekkingarstarfsmaður er starfsmaður sem býr yfir leyndri þekkingu sem nýtist í 

styrkingu kjarnafærni, en kjarnafærni er öll sú reynsla sem byggst hefur upp innan 

fyrirtækis og er undirstaða samkeppnishæfi þess (Black, Hitt og Porter, 2009). 

Þekkingarstarfsmaðurinn er meðvitaður um þekkingu sína, hefur þörf fyrir að auka 

hana og miðla henni. Um leið og þessi þrjú atriði fara saman: að búa yfir þekkingu, 

öðlast/afla þekkingu og miðla þekkingu er hægt að tala um þekkingarstarfsmann. Með 

öflun og miðlun þekkingar er starfsmaðurinn orðinn þátttakandi í sköpun þekkingar. 

Það má einnig nefna þróun þekkingar, það er hversu vel starfsmaðurinn hefur þróað 

þekkingu og færni sína með virkum hætti. Er munur á þekkingarstarfsmönnum og 

öðrum starfsmönnum? Svarið getur verið nokkuð margslungið en sé miðað við svarið 

hér á undan þá er munur þar á. 

Munurinn fellst í þáttunum öflun og miðlun þekkingar. Ef starfsmaður er ekki að afla 

sér nýrrar þekkingar þá er um stöðnun að ræða og búið að brjóta áður nefnda keðju. 

Starfsmaður  sem vill ekki miðla þekkingu sinni t.d af  ótta við að glata stöðu sinni og 

virðingu, sem leiði til þess að einhver verði honum fremri, er ekki 

þekkingarstarfsmaður.  

 

2.5.1 Kunnáttuskrá 

Með kunnáttuskrá er átt við að búið er að greina þekkingu sem þarf að vera til staðar 

innan fyrirtækis, deildar eða tiltekinnar einingar svo að fyrirtækið, deildin eða einingin 
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geti gert það eða uppfylli það sem til er ætlast. Síðan er listuð upp þekking hvers 

starfsmanns og að lokum er heildar þekking starfsmanna borin saman við þekkingu 

sem þarf að vera til staðar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson munnleg heimild, 27. mars 

2010). Menntun og reynsla eru mikilvægir þættir í kunnáttuskrá. Það kemur fram í 

þekkingarskýrslu þar sem menntun er flokkuð niður. Hún er flokkuð í PhD, MSc/MA, 

háskólamenntun, stúdentspróf, starfsnám/iðnnám, og vottuð sérþekking, þessi þekking 

er sett fram sem hlutfall af heild (%). Einnig má meta reynslu með því að telja mánuði 

sem starfsmaður hefur starfað í viðkomandi grein og setja fram sem hlutfall af heildar 

starfstíma allra starfsmanna innan fyrirtækis. Kunnáttuskrá styður stjórnendur bæði í 

ráðningar- og uppsagnarferlum við að meta þörfina á hvað vantar eða hverju er 

ofaukið. Hún gefur einnig vísbendingar um hvort viðkomandi hópur sé tilbúinn eða 

hafi getu til að leysa ákveðin verkefni. Kunnáttuskrá er fyrst og fremst fyrir 

stjórnendur til notkunar innan skipulagsheildarinnar. 

 

2.5.2 Hvatning 

Um miðja síðustu öld komu fram í sviðsljósið svo nefnd atferlisvísindi og voru þeir 

Maslow og Hertzberg þar fremstir í flokki. En upphaf atferlisvísindanna má rekja til 

Mary Parker Follett sem var fædd 1868 og lést 1933, hún benti stjórnendum á að 

skipuleggja starfsemi þannig að vinnan hvetti til starfsánægju og áhuga starfsmanna til 

vinnunnar. Hvetja ætti starfsfólk frekar en að skipa því fyrir og þá myndi frammistaða 

starfsmanna batna. Abraham Maslow og Fredrick Hertzberg settu fram kenningar um 

hvatningu og byggði Maslow kenningu sína á þarfagreiningum, sem sýndar hafa verið 

í þarfapíramýda Maslows sjá mynd 6 (Kreitner, 2001). 
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Mynd 6 Þarfapýramídi Maslows 

Heimild: (Kreitner, 2001) 

Maslow sagði að fyrst þyrfti að uppfylla líkamlegar þarfir, fæði, klæði og skjól, sem 

eru neðst í pýramídanum. Þá koma öryggisþarfir og má segja að atvinnuöryggi sé þar 

á meðal. Miðstigið eru félagslegar þarfir, þar er þörfin að vera meðal fólks, eða eins 

og sagt er maður er manns gaman. Næst efsta stigið er álits- og viðurkenningar þörf en 

þar á meðal er viðurkenning t.d. frá samstarfsmönnum eða yfirmönnum. Starfsmenn 

leita eftir hvatningu, meiri fræðslu og auknum starfsframa til að uppfylla þarfir á þessu 

stigi. Ef yfirmenn og samstarfsmenn veita þeim þær mun hann ná auknum árangri. 

Efsta stigið er sjálfsbirtingarþörfin, en þar er það tjáning hans sjálfs sem uppfyllir 

þörfina. Hvert stig er grunnur að því næsta, byrja þarf neðst og ekki má að sleppa 

neinu þeirra (Kreitner, 2001). 

Hertzberg setti fram kenningu um innri- og ytri hvata, nefnd tveggja þrepa kenning 

Hertzbergs. Hún byggir á því að það eru annars vegar ytri hvatar (e. job context) sem 

valda óánægju ef þeir eru ekki uppfylltir og eru reglur, vinnuaðstaða, laun, samskipti 

við samstarfsmenn dæmi um þá. Hins vegar eru það innri hvatar (e. job content) og 

eru dæmi um þá starfið, þróunarmöguleikar, ábyrgð, árangur og viðurkenning en 

uppfylling þeirra valda ánægju. Tekið er fram að andstaðan við starfsánægju er ekki 

óánægja heldur engin ánægja (Kreitner, 2001). 

Peter F. Drucker (2001) talar um að launin séu ekki það mikilvægasta í hvatningu 

þekkingarstarfsmanna, þó að sjálfsögðu skipti þau máli. Þessir starfsmenn setja oft 

aðrar hvatir ofar og starfið sem þeir vinna skiptir þá yfirleitt mestu máli. Skýr 

markmið og markviss vinnubrögð hafa hvetjandi áhrif á starfsmenn. Tækifæri til 

endurmenntunar og starfsþróunar eru nauðsynleg þar sem sífelldar breytingar í 



24 

 

umhverfinu og þjóðfélaginu leiða til þess að starfsmenn þurfa sífellt að bæta þekkingu 

sína til að vera samkeppnisfærir á vinnumarkaðnum.  

 

2.6 Þekkingarverðmæti 

Þekkingarverðmæti eru öll þau verðmæti sem fyrirtæki búa til með tilvist sinni. 

Þekkingarverðmæti eru öll verðmæti sem ekki koma fram í ársreikningum fyrirtækja 

og hefur því ekki verið venja að geta þeirra (Viðskipta- og iðnaðarráðuneytið, 2003). 

Verðmætasköpun verður ekki til nema með ráðningu starfsmanns, það getur verið 

stofnandi og eða eigandi fyrirtækis eða annar einstaklingur. Þegar þessi starfsmaður 

sem nefndur er mannauður, á mynd 7, hefur farið í gegnum ferlið sem sýnt er á 

myndinni má ætla að virðisaukning og þekkingarverðmæti hafi skapast og nefnt er 

hagsæld, lítum nánar á myndina. 

 

Mynd 7 Þekkingarverðmætin 

Heimild: (Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). 

Þegar mannauðurinn með sína leyndu og ljósu þekkingu fer í svæði Ba og ljósa 

þekkingin samtvinnast þeirri leyndu verða til þekkingarverðmæti. Þetta ferli verður til 

þess að skapa viðskiptaauð sem fyrirtækið býr yfir. 

Mynd sett saman af RSS, 3. apríl 2009 
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Þekkingarverðmæti eru því þessar eignir fyrirtækisins sem ekki er hægt að snerta eða 

sjá með berum augum og því hafa þau ekki komið fram í bókhaldi og ekki verið færð 

til eigna. Þekkingarverðmæti aðgreina sig frá hinum áþreifanlegu eignum 

fyrirtækisins, þ.e. vélum og tækjum, og samanstanda af þremur þáttum: Verðmæti 

mannauðs, verðmæti grunngerðar og markaðsverðmæti. Verðmæti mannauðs eru m.a. 

þekking, færni, hæfni, menntun og reynsla starfsfólks fyrirtækisins. Verðmæti 

grunngerðar eru hvernig fyrirtækið skipuleggur starfsemi sína, svo sem 

stjórnunarhættir vinnuferla, kerfi og vinnuaðferðir. Markaðsverðmæti eru þau tengsl 

sem fyrirtækið hefur byggt upp gagnvart viðskiptavinum, birgjum og öðrum 

samstarfsaðilum (Anna María Pétursdóttir, 2000). 

Vinnubrögð eru þýðingarmikill þáttur í velgengni fyrirtækja. Því er mikilvægt að 

vitneskja um hefðir í starfsháttum sem endurspegla færni, kunnáttu og getu, liggi ljós 

fyrir. Þekking verður til með samtvinningu leyndrar og ljósrar þekkingar starfsfólks, 

viðskiptavina og fleiri aðila sem tengjast fyrirtækinu (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003). 

 

2.6.1 Þekkingarfyrirtæki 

Ingi Rúnar (2004) setur fram skilgreiningu á hvað séu þekkingarfyrirtæki á þann máta 

að þau hugi vel að innri þekkingu og lærdómsferlum. Einkenni þekkingarfyrirtækja er 

að þau vinna með þekkingu, þ.e.a.s. þau vinna með gögn, upplýsingar og þekkingu 

starfsmanna sinna. 

Einnig segir Ingi Rúnar að þeir fræðimenn sem ritað hafa um þekkingarfyrirtæki séu 

ekki allir sammála hverjir séu helstu eiginleikar slíkra fyrirtækja. Nokkrir þeirra telja 

að þau fyrirtæki sem vinna með þekkingu sínna og lærdóm séu þekkingar- eða 

lærdómsfyrirtæki (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Fræðimennirnir Runólfur Smári og 

Gylfi Dalmann sögðu árið 2001 að skipulagsheildir hafa á síðari tímum greint sig sem 

þekkingarfyrirtæki með tilliti til þekkingar og nota hina sértæku leyndu þekkingu til 

að ná ákveðinni sérstöðu á markaði og þar með samkeppnisyfirburðum. Sú leynda 

þekking er skipulagsheildum einstök og afar erfitt fyrir samkeppnisfyrirtæki að 

komast yfir og líkja eftir henni (Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2009). 

Ingi Rúnar segir að skipulag þekkingarfyrirtækja sé lífrænt fremur en vélrænt, en 

vélrænt skipulag einkennir fremur hefðbundin iðnfyrirtæki. Þannig segir hann að 
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Nonaka hafi talið árið 1991 að þekkingarfyrirtæki væru lifandi, þ.e. að þau skynji það 

umhverfi sem þau starfa í og búa því yfir þeim eiginleika að geta aðlagað sig að 

breyttum aðstæðum (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Þekkingarfyrirtæki hefur sérstaka 

markaðsaðstöðu sem grundvallast á þekkingu. Það býr yfir sterku og vel sértæku kerfi 

sem höndlar þekkinguna sem búin er til í fyrirtækinu og geymir hana á kerfisbundinn 

hátt. Með góðri starfsþróun og innanhússþjálfun varðveitir þekkingarfyrirtækið 

þekkinguna og eykur við hana með reglubundinni útbreiðslu, viðvarandi 

endurnýjunarstarfsemi og skapar um leið frjósaman jarðveg sem nauðsynlegur er til að 

rækta nýbreytni og frumkvæði. Á sama hátt virkjar fyrirtækið þekkingu 

viðskiptavinum sínum til ávinnings (Ásta Þorleifsdóttir, 2003). 

Ennfremur segir Ingi Rúnar að þekkingarfyrirtæki séu frábrugðin hefðbundnum 

fyrirtækjum, svo sem iðnfyrirtækjum. Sérkenni þekkingarfyrirtækja eru þessi: Þau fást 

við nýjungar – úrlausn vandamála; þekking (formleg sem óformleg) er mikilvæg fyrir 

grunnstarfsemi þeirra; stærsti hluti starfsfólks fæst við nýsköpun og skipulag. Þannig 

fyrirtækji er lífrænt (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). 

 

2.6.2 Þekkingarskýrsla (e. intellectual capital report) 

Í ársbyrjun 2003 var gefið út af Viðskipta- og iðnaðarráðuneytinu o.fl. skýrsla sem 

nefnist „Mat á þekkingarverðmætum og útgáfa þekkingarskýrslu“ þetta er tillaga um 

aðferðir við mat á þekkingarverðmætum, skráningu þeirra og kennistærðir, þar kemur 

fram meðal annars að þekkingarskýrsla fyrirtækja  haldi utan um  þekkingarverðmæti 

sem skipulagsheildin metur verðmætust og hafi mest áhrif á afkomu og 

samkeppnisstöðu.  Stjórnendur fyrirtækja öðlast nýja sýn á verðmætasköpun og 

samkeppnisgrundvöll skipulagsheildarinnar með gerð þekkingarskýrslu og matsferli á 

þekkingarverðmætum (Viðskipta- og iðnaðarráðuneytið o.fl., 2003). 

Það verður sífellt algengara að þekkingarskýrsla sé sett fram með venjulegum 

ársreikningi. Ástæðan virðist vera tvíþætt, annars vegar að gera eigendum 

fyrirtækjanna grein fyrir hvers virði fyrirtækið er og að það sé góður 

fjárfestingakostur. Hins vegar að sýna fjármögnunaraðilum fram á að óhætt sé að veita 

lán eða fyrirgreiðslu til fjármögnunar á verkefnum og öðru því sem fyrirtækin þurfa á 

að halda við rekstur sinn. Þau fyrirtæki sem hafa verið fremst í flokki þeirra sem þetta 

hafa gert eru fyrirtæki í upplýsingatækniiðnaði. Verðmætin eru meira en stólar og borð 
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þau eru ekki síður þekking starfsmanna, hugverk, viðskiptatengsl og viðskiptavinir 

fyrirtækjanna. Einnig hafa fyrirtæki í þjónustuiðnaði fylgt fast á eftir í þessari þróun. 

Þekkingarskýrsla veitir stjórnendum fyrirtækja einnig góða sýn á þau 

þekkingarverðmæti sem fyrirtæki og eða eining búa yfir. Hún gerir fyrirtækjunum 

kleift að auka vægi verðmætra þátta sem koma fram í þekkingarskýrslunni. Mikilvægt 

er að mælingar tengist stefnu og framtíðarsýn fyrirtækja, hverju hefur verið áorkað og 

hvað má betur gera til að ná settum markmiðum. Það eykur verðmat fyrirtækisins og 

auðveldar þeim að sækja fram á nýjum sviðum og hefjast handa við aukna nýsköpun. 

 

2.6.3 Skjalastjórnun 

Mikilvægt er að allar upplýsingar sem skipulagsheildin býr yfir séu á aðgengilegu 

formi og auðvelt að finna þær og rekja. Því hefur verið settur fram staðall um 

skjalastjórnun. 

Á Íslandi eru í gildi staðlar um skjalastjórnun ÍSO 15489, 1 og 2 hluti. Þessir staðlar 

veita leiðsögn um skjalastjórnun í fyrirtækjum og stofnunum þar sem skjöl eru 

mynduð, hvort heldur sem er opinberum fyrirtækjum eða einkafyrirtækjum fyrir bæði 

innri og ytri viðskiptavini („Staðlar á íslensku“, 2005) 

Settar hafa verið fram verklagsreglur í stöðlunum sem eiga að hjálpa og leiðbeina 

stjórnendum og starfsmönnum að vinna að skjalastjórnun. Þessar verklagsreglur taka 

til eftirfarandi þátta: 

• „gildir um skjalastjórn á hvaða sniði eða miðli sem skjölin eru, mynduð 

eða móttekin af hvaða opinberu fyrirtæki eða einkafyrirtæki sem vera 

skal eða af einstaklingi sem hefur það starf með höndum að mynda skjöl 

og sjá um að halda þau 

• veitir leiðsögn um ákvarðanir sem snerta ábyrgð fyrirtækja á skjölum 

og skjalastefnu, verklagsreglur, kerfi og ferli fyrir skjöl, 

• veitir leiðsögn um skjalastjórn til stuðnings við gæðaumhverfi til þess 

að hlíta stöðlunum ISO 9001 og ISO 14001, 

• veitir leiðsögn um hönnun og innleiðingu skjalakerfis, 
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• en tekur ekki til skjalavörslu og varðveislu skjala í 

varðveislustofnunum.“ („Staðlar á íslensku“, 2005). 

Eins og sjá má á þessum verklagsreglum geta fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar 

unnið að skjalastjórnun á markvissann og uppbyggilegan hátt. Því fleiri sem vinna 

eftir staðlinum gera skjalastjórnun að þekkingarverkfæri sem styður þekkingarstjórnun 

innan einingarinnar. Það kemur skýrt fram að staðallinn styður gæðastjórnunarstaðla 

svo sem ISO 9001 sem aftur styður þekkingastjórnun og gerir hana markvissari.  

Jóhanna Guðlaugsdóttir (2002) segir um staðalinn að hann sé stöðluð og óskilyrt leið 

til stjórnunar á skjölum og upplýsingum. Hann tryggir vistun skjala til langs tíma og 

að þau haldist óbrengluð. Hún telur að skipulagsheildir geti lifað til eilífðar og þess 

vegna er mikilvægt að vista söguna á öruggan máta. Sagan getur verið heimild í 

dómsmálum, einnig að hún sé þá ávalt til taks þegar til hennar á að taka. Enda eru 

skjöl eins og samningar grunnur að viðskiptum dagsins og halda utan um samskipti 

við viðskiptavini, skipulagsheildinni til framfara. 

 

2.6.4 Einangrun þekkingar 

Það er ekki nóg að læra segir Ingrid Kuhlman (2000) því að þekkingin og 

hugmyndirnar þurfa líka að flæða um allar æðar fyrirtækisins. Það byggist á að 

umhverfið og menningin sé sett fram á jákvæðan hátt þar sem starfsfólk fær hvatningu 

og stuðning í þekkingaröflun og að veita öðrum hlutdeild í þekkingu sinni. Mjög 

margir lykilstarfsmenn líta svo á að þeir muni missa vald sitt, stöðu eða sjálfstæði ef 

þeir deila ákveðinni sérfræðiþekkingu sem aðeins þeir búa yfir með öðrum. Þeir kjósa 

frekar að sitja á þekkingunni til að vera öruggir með starf sitt. Þetta getur orðið til þess 

að þekkingin er ekki nýtt þar sem samstarfsmönnum er ekki kunnugt um þekkinga 

innan fyrirtækisins. 

Stafsmenn halda þekkingu fyrir sig, þeir gefa ekki öðrum færi á að nálgast þekkinguna 

eða gefa ekki öðrum hlutdeild í þekkingu sinni. 

Ingrid Kuhlman (2002) veltir upp þeirri spurningu af hverju fólk deildi ekki þekkingu 

með öðrum. Niðurstaða hennar var sú að fyrir því lágu þrjár meginástæður.  
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 Í fyrsta lagi að starfsfólk haldi að þekking sé vald og að það minnki líkurnar á 

að það fá stöðu- eða launahækkun og ná persónulegum árangri ef það veiti 

öðrum hlutdeild í þekkingu sinni.  

 Í öðrulagi að starfsfólk viti ekki hvers virði sú þekking er sem það býr yfir og 

það vanmeti getu og reynslu sína og finnist að það hafi lítið fram að færa.  

 Í þriðja lagi benti Ingrid á að fólk vantreysti hvert öðru, sérstaklega ef það 

þekkist ekki vel.  

(Júlíana Hansdóttir Aspelund, 2009). 

 

2.6.5 Þekkingartap 

Þegar fjallað er um þekkingartap er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir eins og komist 

er að orði í skýrslu viðskipta- og iðnaðarráðuneytisins frá 2003 að mannauður er 

fólginn í þeim þekkingarverðmætum sem búa í starfsmönnum skipulagsheildarinnar. 

Mannauður er fremur ótryggur auður, það er auðlind sem fer burt að vinnudegi 

loknum og skipulagsheildin getur ekki eignað sér þá auðlind. Virði mannauðsins 

liggur í framlagi starfsmannsins til skipulagsheildarinnar og þeirrar leyndu þekkingar 

sem er til afnota fyrir starfsemi hennar og gerir henni kleift að skapa nýja þekkingu, 

leysa vandamál og þróa frekari hæfni starfsmanna sinna. Þegar starfsmaður hættir 

hverfur sérþekking hans, reynsla, færni og sambönd (Júlíana Hansdóttir Aspelund, 

2009). 

 

2.7 Stjórnun þekkingar 

Hornsteinn marga fyrirtækja í dag er þekking og er sú auðlind sem ræður hvað mestu 

um velgengni og samkeppnishæfni þeirra. Geta fyrirtækja til þess að læra hraðar en 

keppinautar þeirra styrkir stöðu þeirra því í þekkingu er fjársjóðurinn fólginn. 

Auðlindin er starfsfólkið og sú þekking sem það býr yfir. Starfsfólk fyrirtækja verður 

því að geta skapað, miðlað og hagnýtt þá þekkingu sem það hefur yfir að ráða. Að 

veita öðrum hlutdeild í þekkingu er grundvallaratriði innan hvers fyrirtækis því í 

samskiptum manna á milli verða til nýjar hugmyndir sem oft leiða til nýsköpunar. Því 

má segja að þekking sé grunnur að framförum en forsenda fyrir því er að fólk sé 

meðvitað um mikilvægi þess að þekkingu sé miðlað. Án þess er þekking einskis nýtt 

(Ásta Dís Óladóttir, 2001). 
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2.7.1 Skráningarstefna og/eða samskiptastefna 

Á ráðstefnu Viðskiptastofnunar Háskóla Íslands í maí 2009, kom m.a. fram í fyrirlestri 

Júlíönu Hansen og Runólfs Smára Steinþórssonar að stjórnendur beiti ólíkum 

aðferðum við að stjórna þekkingu. Annars vegar vinna fyrirtæki eftir skráningarstefnu 

sem felur í sér að þekkingin er skráð og vistuð í gagnagrunnum þar sem hún er 

aðgengileg og auðvelt fyrir starfsmenn að nýta sér hana. Markmið hennar er að auka 

skilvirkni, lækka kostnað og fjölga verkefnum. Hins vegar er um að ræða 

samskiptastefnu sem byggir á mannlegum samskiptum og miðlun leyndrar þekkingar. 

Tölvur í slíkum fyrirtækjum hafa því hlutverki að gegna að eiga samskipti um 

þekkinguna fremur en að geyma hana. Í rannsóknum hefur komið fram að ef lögð er 

áhersla á ranga stefnu eða ef fyrirtæki reynir að nýta sér báðar stefnurnar að jöfnu, 

kunni það ekki góðri lukku að stýra og geti skaðað fyrirtækið. Fyrirtæki sem standa 

öðrum framar í þekkingarstjórnun styðjast í aðalatriðum við aðra stefnuna en mun 

minna við hina, eða nálægt hlutfallinu 80/20 prósent (Hansen, Nohria og Tierney, 

1999; Júlíana Hansdóttir Aspelund og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). 
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3. Rannsóknin og aðferðarfræðin 

Rannsókn þessi er tilviksrannsókn á Gámaþjónustunni hf. og dótturfélögum. Hún 

byggir á nítján mánaða reynslu höfundar sem stjórnanda eins af dótturfélögum 

Gámaþjónustunnar. Skoðuð voru fyrirliggjandi gögn sem flest eru ekki aðgengileg 

öðrum en starfsmönnum og verður ekki vitnað beint til hér, en einnig tölvukerfi og 

forrit sem notuð eru innan starfsseminar. Auk þess áttu sér stað samtöl við yfirmenn í 

fyrirtækinu og samstarfsmenn um starfsemi félagsins bæði innanlands og erlendis, 

sögu fyrirtækjanna sem og tengsl þeirra við þekkingarstjórnun. Einnig var athugað 

hvort stjórnendur og starfsmenn þekktu til þekkingarstjórnunar og þeirra aðferða sem 

hún stendur fyrir. 

Í upphafi var tekið saman hvers konar fyrirtæki Gámaþjónustan og dótturfélög þess 

eru, fyrir hvað þau standa og hvaða verkefnum þau sinna. Því næst voru teknir saman 

nokkrir þættir úr sögu hverrar einingar og hvar einingarnar eru staðsettar á landinu. Að 

því loknu var athugað hvort þekkingarstjórnun fyrirfinnist með formlegum hætti innan 

Gámaþjónustunar og dótturfélaga. Ef svo var ekki, var athugað hvort þörf væri á 

innleiðingu hennar. Að lokum var farið yfir notkun gæðakerfa og þær opinberu stefnur 

sem settar hafa verið fram. 

Rannsóknin er samtvinnuð starfi höfundar innan einingarinnar. Áhrifa af því gætir 

víða en reynt hefur verið að skoða og meta verkefnið á óhlutdrægan hátt. 
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4. Gámaþjónustan hf. 

Gámaþjónustan hf. er eitt af stærstu fyrirtækjum á Íslandi í umhverfisþjónustu sem 

meðal annars felur í sér söfnun úrgangs frá einstaklingum, heimilum, stofnunum og 

fyrirtækjum, flokkun úrgangs og útflutnings á efnum til endurvinnslu, útleigu íláta 

fyrir sorpsöfnun, leigu á gámum og vinnuskúrum, smáhýsum sem og færanlegum 

salernum. Fyrirtækið er með götusópun, saltdreifingu, holræsahreinsun, 

rotþróahreinsun og kölkun seyru. Einnig stundar fyrirtækið flutninga á öllum ílátum 

og efnum sem það safnar og vinnur. Auk þessa eru endurvinnsluefni flokkuð og flutt 

út, moltugerð, kurlun á timbri sölu á umhverfisvörum, gámum og smáhýsum auk 

annara verkefna. 

Fyrirtækið starfar á landsvísu með dótturfélögum sínum og er einnig með starfstöðvar 

erlendis.  

Einkunnarorð félagsins eru: 

„Bætt umhverfi – betri framtíð“. 

 

4.1 Ágrip úr sögu Gámaþjónustunnar hf. 

Gámaþjónustan hf. var stofnuð árið 1983 af Benóný Ólafssyni og hóf fyrirtækið 

starfsemi árið 1984. Fyrirtækið hefur frá upphafi verið leiðandi í alhliða 

umhverfisþjónustu og lagt áherslu á fljóta og góða þjónustu. Fyrirtæki í þessari 

starfsgrein þurfa að vera fljót að laga sig að aðstæðum og breyttum kröfum til að svara 

kalli tímans. Það hefur Gámaþjónustan gert með því að fylgjast með framvindu tækni 

á öllum sviðum starfsseminnar og nýtta hana til forystu í greininni. Gámaþjónustan hf. 

rekur fullkominn jarðgerðarbúnað sem eykur möguleika sveitarfélaga, fyrirtækja og 

stofnana til endurnýtingar á lífrænum efnum. Þá má nefna sérhannað upplýsingakerfi 

með möguleikum á að veita viðskiptavinum beint upplýsingar um viðskipti sín sem 

tengjast umhverfismálum. Einnig er í notkun fullkomið GPS kerfi fyrir stjórnun 

aksturs um allt land (Gámaþjónustan: Gámaþjónustan hf, e.d.). 

„Árið 2006 hófst nýr kafli í söfnun endurnýtanlegra efna með markaðssetningu 

Gámaþjónustunnar á Endurvinnslutunnunni sem hefur verið í mikilli sókn síðan.“ 

(Gámaþjónustan: Gámaþjónustan hf, e.d.).  
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Einkunnarorð Gámaþjónustunnar varðandi Endurvinnslutunnuna eru: 

„Ábyrg örugg endurvinnsla“ 

 

4.1.1 Stjórn Gámaþjónustunnar hf. 

„Stjórn félagsins skipa þeir Benóný Ólafsson forstjóri, Elías Ólafsson 

stjórnarformaður, Ingi Arason tæknifræðingur, Jón Ísaksson markaðsstjóri og Sveinn 

Hannesson framkvæmdastjóri.“ (Gámaþjónustan: Stjórn, e.d.). 

 

4.2 Dótturfélög Gámaþjónustunnar hf. 

 

 

Mynd 8 Gámaþjónustan og dótturfélög 

 

„Dótturfélög innanlands eru nú sex talsins, fimm í alhliða umhverfisþjónustu og eitt í 

gáma/gámahúsaleigu ásamt sölu á ýmsum umhverfistengdum vörum. Gámaþjónustan 

er einnig með tengdan rekstur í Lettlandi sem rekinn er í samvinnu við heimamenn. 

Einnig á Gámaþjónustan 50% hlut í Efnamóttökunni hf.“ (Gámaþjónustan: 

Gámaþjónustan hf, e.d.). 

 

4.2.1 Gámaþjónusta Vesturlands ehf. 

Gámaþjónusta Vesturlands ehf. er eins og nafnið bendir til staðsett á Vesturlandi. 

Aðalstarfsstöð er á Akranesi en einnig eru starfsstöðvar í Borgarnesi og Snæfellsbæ. 

Frá miðju ári 2010 verður einnig starfsstöð í Dalabyggð. 

Svæðið nær nú frá Hvalfjarðarbotni og vestur í Gufudal í Reykhólahreppi.  
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Gámaþjónusta Vesturlands ehf. var í upphafi þrjú félög sem sameinuð voru í eitt. Þessi 

félög voru auk Gámaþjónustu Vesturlands ehf., Gámaþjónusta Akraness ehf. og 

Íslandsgámar ehf. 

Gámaþjónusta Vesturlands ehf. var staðsett í Borgarnesi og þjónaði Borgfirðingum, 

Gámaþjónusta Akraness ehf. var staðsett á Akranesi og þjónaði Akranesi og 

Hvalfjarðarsvæðinu í samkeppni við Íslandsgáma ehf. sem einnig voru með starfsstöð 

á Akranesi. Fyrirtækið hóf störf í núverandi mynd í ársbyrjun 2008 (Gámaþjónustan: 

Gámaþjónusta Vesturlands ehf, e.d.). 

 

4.2.2 Gámaþjónusta Vestfjarða ehf. 

Gámaþjónusta Vestfjarða ehf. er eins og nafnið bendir til staðsett á Vestfjörðum. 

Aðalstarfsstöð er á Ísafirði en einnig eru starfsstöðvar á Suðureyri, Flateyri, Þingeyri, 

Bolungarvík og Hnífsdal. Svæðið nær frá Reykhólahreppi í suðri vestur um og inn í 

botn Ísafjarðar. 

Gámaþjónusta Vestfjarða ehf. var stofnuð á Ísafirði á haustdögum 1988 af Ragnari 

Ágúst Kristinssyni og eiginkonu hans Sigríði Þóru Hallsdóttur. 

Það var svo 11. janúar 2008 sem gengið var frá sameiningu við Gámaþjónustuna hf. í 

Reykjavík, gerðust þá Ragnar og Sigríður hluthafar í því fyrirtæki. Markmiðið með 

því var að fá öflugan bakhjarl í þeirri hörðu samkeppni sem er í þessari grein og hefur 

sameiningin eingöngu verið okkur til góðs, það er ekki síst því að þakka hvað nýir 

eigendur hafa góðan skilning á rekstrinum (Gámaþjónustan: Gámaþjónusta Vestfjarða 

ehf, e.d.). 

 

4.2.3 VH Sorphreinsun ehf. 

VH Sorphreinsun ehf staðsett á Norðvesturlandi. Aðalstarfsstöð er á Skagaströnd en 

einnig eru starfsstöðvar á Blönduósi og Hvammstanga. Svæðið nær frá botni 

Hrútafjarðar austur um norður á Skaga fyrir norðan Skagaströnd (Gámaþjónustan: VH 

Sorphreinsun ehf, e.d.). VH Sorphreinsun starfar einnig talsvert sem jarðverktaki og 

hefur góð tæki til jarðverktöku s.s. gröfur, vörubíla og þess háttar tæki einnig sinnir 

þessi eining snjómokstri. 
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4.2.4 Gámaþjónusta Norðurlands ehf. 

Almenn sorphirða, leiga, sala og losun sorpíláta og gáma - Söfnun úrgangs til 

endurvinnslu. Gámaþjónusta Norðurlands ehf sér um losun og alla þjónustu fyrir 

Gámaþjónustuna hf. á Norðurlandi. Aðalstarfsstöð er á Akureyri en einnig eru 

starfsstöðvar á Dalvík og Húsavík. Þjónustusvæðið nær frá útfjörðum Eyjafjarðar, 

Siglufirði og Ólafsfirði, og austur á Melrakkasléttu (Gámaþjónustan: Gámaþjónusta 

Norðurlands ehf, e.d.). 

 

4.2.5 Gámaþjónusta Austurlands - Sjónarás ehf. 

Almenn sorphirða, leiga, sala og losun sorpíláta og gáma - Söfnun úrgangs til 

endurvinnslu. Gámaþjónusta Austurlands sér um losun og alla þjónustu fyrir 

Gámaþjónustuna hf. á Austurlandi. Stærsta einstaka verkefni þessarar einingar er 

þjónusta við Alcoa fjarðaál. Aðalstarfsstöð er á Reyðarfirði. Svæðið nær frá 

Melrakkasléttu í norðri suður á Djúpavog (Gámaþjónustan: Gámaþjónusta 

Austurlands – Sjónarás ehf, e.d.). 

 

4.2.6 Hafnarbakki - Flutningatækni ehf. 

Þann 1. nóvember 1988 var fyrirtækið Hafnarbakki stofnað af Eimskipafélagi Íslands 

hf. Upphaflegur tilgangur félagsins var að annast sölu á úrvalssalti til saltfiskverkenda 

og einnig á götusalti til ríkis og bæjarfélaga. Skömmu eftir að Hafnarbakki var 

stofnaður hóf félagið að selja notaða gáma og þá einkum gáma sem Eimskip var hætt 

að nota. Hafnarbakki hefur einnig verið með vinnuskúra og gámahús bæði til sölu og 

leigu. Árið 2000 opnaði Hafnarbakki geymslusvæði í Suðurhöfninni í Hafnarfirði þar 

sem leigu-gámar voru geymdir svo og gámar í eigu einstaklinga og fyrirtækja. Árið 

2004 seldi Hafnarbakki saltdeildina til Saltkaupa hf. og 1. febrúar 2007 keypti svo 

Gámaþjónustan restina af fyrirtækinu og sameinaði hana Flutningatækni undir hafninu 

Hafnarbakki -Flutningartækni ehf. (Gámaþjónustan: Hafnarbakki - Flutningatækni 

ehf, e.d.). 

Flutningatækni sem er seinnihlutinn í nafni einingarinnar var stofnaður árið 1985 og 

var tilgangurinn kynning og sala á ílátum og búnaði tengdum umhverfismálum og 

flutningum á gámum og búnaði. (Jón Ísaksson munnleg heimild, 7. maí 2010). 
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4.2.7 Efnamóttakan ehf. (50% hlutur) 

Efnamóttakan hf. var stofnuð 17. des. 1998 af Sorpu bs. og Endurvinnslunni hf. en 

áður var sama starfsemi rekin af Sorpu. Starfsstöðin er í Gufunesi í Reykjavík. 

Efnamóttakan hf. sérhæfir sig í söfnun, meðhöndlun og frágangi á spilliefnum og 

raftækjum til eyðingar eða endurnýtingar. Jafnframt fæst fyrirtækið við móttöku og 

frágang endurvinnsluefna, eyðingu trúnaðarskjala og aðra þjónustu sem tengist 

kjarnastarfseminni. Efnamóttakan er einnig 100% eigandi að Sagaplasti ehf. sem rekur 

skylda starfsemi á Akureyri (sjá umfjöllun um Sagaplast ehf.) og er mikið samstarf á 

milli fyrirtækjanna og sami framkvæmdastjóri. 

Með kaupsamningum, dags. 28. júní 2007 og 5. júlí 2007, keyptu Gámaþjónustan hf. 

og Fura ehf. allt hlutafé Sorpu bs. og Endurvinnslunnar hf. í Efnamóttökunni hf. 

(Efnamóttakan: Efnamóttakan ehf, e.d.).  

 

4.2.7.1 Sagaplast ehf. 

Er stofnað á Akureyri 1990, Endurvinnslan hf. kaupir fyrirtækið 1993. Sagaplast ehf. 

hefur aðsetur í Réttarhvammi á Akureyri og meginstarfsemi þess er móttaka, 

frágangur og sala á endurvinnsluefnum, móttaka og frágangur á drykkjavöruumbúðum 

og móttaka á spilliefnum og raftækjaúrgangi. Helstu viðskiptavinir fyrirtækisins eru 

sveitarfélög víða um land. Fyrirtækið á í miklu samstarfi við Efnamóttökuna hf., 

Endurvinnsluna hf. og Gámaþjónustu Norðurlands ehf. Það er nú að fullu í eigu 

Efnamóttökunnar hf. (Jón H. Steingrímsson munnleg heimild, 7. apríl 2010). 

 

4.2.8 Bót/Gámar holding. 

Bót/Gámar holding er eignarhaldsfélag sem á í fyrirtækjum sem eru starfandi í 

Lettlandi og eru þau öll undir fyrirtæki sem heitir Eco Baltija. Í stuttu máli má segja að 

undir Eco Baltija séu fyrirtæki sem starfa á þremur sviðum og velta samstæðunnar 

skiptist í þrjá nokkurn vegin jafn stóra þætti: 

1. Sorphirðufyrirtæki, sem byggja á útleigu íláta, akstur og flutninga og ráðstöfun 

úrgangs til endurvinnslu eða til urðunar. Þetta er mjög svipaður rekstur og við 
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þekkjum hér á Íslandi á fyrstu árum gámavæðingar fyrir 15-20 árum. Lettland 

er nú orðið aðili að ESB og umsamið er að innan fárra ára eiga þeir að uppfylla 

kröfur ESB um endurvinnslu og endurnýtingu. Þar vegur þyngst 

umbúðalöggjöf ESB. Fyrirtækin sem fjárfest var í eru flest í borgum og bæjum 

í kringum Riga en í höfuðborginni sjálfri er afar hörð samkeppni við Finnska 

fyrirtækið L&T, sem er þar í markaðsráðandi stöðu (Sveinn Hannesson 

munnleg heimild, 7. maí 2010). 

2. Endurvinnslufyrirtæki eru tvær plastverksmiðjur. Önnur þeirra Nordic Plast 

endurvinnur hráefni úr plastfilmu og hitt fyrirtækið Pet Baltija endurvinnur 

plastflögur úr drykkjarvöruumbúðum. Bæði fyrirtækin flytja inn hráefni til 

Lettlands og flytja megnið af framleiðslunni úr landi (Sveinn Hannesson 

munnleg heimild, 7. maí 2010). 

3. Framleiðendaábyrgð byggist á því að framleiðendur og seljendur vöru bera 

ekki einungis ábyrgð á vörunni á líftíma hennar heldur einnig eftir að hún 

verður að úrgangi. Þekktast og umfangsmest er umbúðalöggjöf ESB en í 

kjölfarið hefur komið sambærileg lagasetning varðandi raf- og rafeindabúnað. 

Um alla Evrópu eru fyrirtæki eða stofnanir sem eru aðilar að svokölluðu Green 

Dot kerfi. Pewssi grænn punktur er merki um það að framleiðandi og seljandi 

vörunnar hafi greitt fyrir að koma henni í endurvinnslu. Hér á Íslandi gegnir 

Úrvinnslusjóður þessu hlutverki en munurinn er sá að Úrvinnslusjóður er 

ríkisstofnun en víðast í Evrópu eru þetta hlutafélög (Sveinn Hannesson 

munnleg heimild, 7. maí 2010). 

 

4.3 Er Gámaþjónustan þekkingarfyrirtæki? 

Í stuttu samtali við Benóný forstjóra og stofnanda fyrirtækisins kemur fram að hann 

lítur á Gámaþjónustuna og dótturfélög sem leiðandi fyrirtæki á Íslandi í heildar 

lausnum á sviði umhverfisþjónustu, söfnun úrgangs og úrvinnslu á 

endurvinnsluefnum. Fyrirtækið hefur yfir að ráða menntuðu og reynslumiklu 

starfsfólki sem er reiðubúið að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins. (Benóný Ólafsson 

munnleg heimild, 10. apríl 2010).  

Gámaþjónustan hf. og dótturfélög falla ekki undir skilgreiningu sem iðnfyrirtæki en 

Ingi Rúnar (2004) segir að hefðbundin iðnfyrirtæki hafi skilvirkni að leiðarljósi til að 
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tryggja lægra vöruverð og betri gæði framleiðslu, þessi skilgreining á engu að síður að 

flestu leyti við Gámaþjónustuna. Skipurit fyrirtækisins sem er vistað á innrivef 

fyrirtækisins sýnir að  um er að ræða sambland af lóðréttuskipulagi og 

láréttuskipulagi, einskonar fléttuskipulag. 

 Það má segja að það sé þekkingarfyrirtækjaskipulag, skipuritið má sjá á mynd 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9 Skipurit Gámaþjónustunnar hf. 

Heimild: (Gámaþjónustan: Gámaþjónustan hf, e.d.) (innri vefur). 

Ef tafla 1 er skoðuð þá kemur í ljós að Gámaþjónustan er að verða þekkingarfyrirtæki 

og er það í samræmi við framtíðarsýn fyrirtækisins að verða 

þekkingarstjórnunarfyrirtæki. 
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Tafla 1 Samanburður á skipulagi skilvirkra fyrirtækja og þekkingarfyrirtækja. 

Lóðrétt skipulagsheild hönnuð fyrir 

skilvirkni (iðnfyrirtæki) 

Lárétt skipulagsheild hönnuð fyrir nám 

(þekkingarfyrirtæki) 

Lóðrétt skipulag er ríkjandi Lárétt skipulag er ríkjandi 

Verkefni eru sérhæfð Verkum er deilt, efling starfsfólks 

Stíft skipulag og margar reglur Afslappað skipulag, fáar reglur 

Lóðrétt tjáskipti og skýrslukerfi Lárétt tjáskipti, augliti til auglits 

Fá lið, verkefnahópar og samþættarar Mörg lið og verkefnahópar 

Miðstýrð ákvarðanataka Dreifð ákvarðanataka 

Heimild: (Daft, 2004; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls. 115) 

 

 

4.3.1 Er þekkingarstjórnun þekkt innan fyrirtækja Gámaþjónustunnar? 

Þekkingarstjórnun virðist ekki vera beitt innan Gámaþjónustunnar og fyrirtækja 

hennar með skipulögðum hætti, en verkfæri hennar er þó notuð með góðum árangri. 

Hún er ekki skilgreint viðfangsefni og því ekki notuð meðvitað innan þeirra. Þekking 

er þó einn af hornsteinum fyrirtækisins og kemur meðal annars fram í starfsfólkinu 

sem þekkir vel fyrirtækið og markaðsumhverfi umhverfisfyrirtækja, einnig kemur það 

berlega fram í skráningarkerfi fyrirtækisins. Skráningarkerfið heldur utanum allar 

framkvæmdar aðgerðir. Um leið eru allar þessar skráningar grunnur fyrir 

reikningagerð fyrir þjónustu við viðskiptavini. Það gefur viðskiptavinum færi á að 

fylgjast með magni sorps, kostnaði og fleiru með því að tengjast kerfinu. Þeir geta því 

sjálfir tekið út skýrslur til að skoða viðskiptasögu hvers verkstaðar fyrir sig. Þekking 

starfsmanna á notkun kerfisins er sérhæfð þar sem kerfið er þróað og hannað fyrir 

starfsemi fyrirtækisins. Hönnun kerfisins er þróunarferli sem staðið hefur óslitið frá 

stofnun fyrirtækisins en skipulega og föstum skorðum frá 1999 og hafa starfsmenn 

Gámaþjónustunnar verið hluti af hönnunarteyminu. Á þann hátt hefur leynd þekking 

sem fengist hefur með reynslu og notkun orðið að ljósri við umbreytingu hennar vegna 

þörf fyrir verkferla. 
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4.3.2 Af hverju ætti Gámaþjónustan að innleiða þekkingarstjórnun? 

Þeirri spurningu af hverju Gámaþjónustan hf. og dótturfélög ættu að innleiða 

þekkingarstjórnun er meðal annars hægt að svara svo: Þekkingarstjórnun snýr að þeim 

möguleika skipulagsheildarinnar að hagnýta þekkinguna með því að skapa þekkingu 

og búa til nýjar lausnir á grundvelli fyrirliggjandi þekkingar með samveru, 

samhæfingu, samþættingu og samtengingu (Grant, 1999; Runólfur Smári Steinþórsson 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2001; Guðmundur Á. Skarphéðinsson o.fl., 2009). 

Með nýrri þekkingu mun fyrirtækið og dótturfélög viðhalda eða auka 

samkeppnisforskot sitt og viðhalda eða auka afkomu möguleika þeirra auk þess að 

verða betri vinnustaður.  

Því verður vart mótmælt að þekking starfsmanna Gámaþjónustunnar og dótturfélaga 

er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækjanna og án starfsfólksins myndi ekkert gerast, 

enginn svara í síma, keyra bíl, losa tunnu, ráðleggja viðskiptavinum eða sækja 

útboðsgögn til útfyllingar og þannig mætti lengi telja. Því er góð verkfærakista sem 

felst í þekkingarstjórnun mjög góð leið til að styrkja fyrirtækjasamsteypuna til að 

verða sterkari í samkeppni og sem fyrirmyndar vinnustaður. 

Hver hlekkur er mikilvægur allt frá almennum starfsmönnum til stjórnenda og getur 

einn hlekkur ekki án hinna verið í þekkingarkeðju fyrirtækjanna. 

Sé litið á þekkingarstjórnun sem verkfærakistu og í henni eru þekkingarverkfæri sem 

starfsmenn hafa aðgang að allt eftir þörfum og starfi hvers og eins, þá er það 

einfaldlega spurningin um að kenna starfsmönnum að nota verkfærakistuna. 

 

 

4.3.3 Þekkingarstjórnun sem verkfærakista Gámaþjónustunnar.  

 Hvaða verkfæri þurfa að vera í verkfærakistunni meðal annara? 

 Vera meðvitað um hvaða þekkingu og kostum starfsmenn búa yfir 

 Búa starfsmönnum umgjörð sem er hvetjandi  

 Sýna starfsmönnum traust 

 Gera starfsmönnum kleift að miðla þekkingu sinni  
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 Fjarlægja hindranir sem draga úr þekkingarmiðlun 

 Veita starfsmönnum möguleika á að þroskast í starfi 

 Veita framgang innan fyrirtækis sé þess kostur 

 Umbuna fyrir góða þátttöku og árangur 

Tengja hagsmuni fyrirtækis og starfsmanna saman t.d. með breytilegum/hreyfanlegum 

vinnutíma, hvatningu og stuðningi til náms tengdu starfi.  

Einnig þarf að hvetja starfsmenn til að leggja til verkfæri í kistuna og gera þau sýnileg. 

 

4.3.4 Þekkingarstjórnun innan Gámaþjónustunnar og dótturfélaga 

Þekkingarstjórnun innan Gámaþjónustunnar á sér í raun jafn langan aldur og 

fyrirtækið sjálft því stofnandi þess og aðaleigandi frá upphafi hefur tileinkað sér 

þekkingarstjórnun meðvitað eða ómeðvitað. Það gerir hann meðal annars með því að 

segja „þekkingarsögur“. 

Með stefnumótunarfundum sem haldnir hafa verið nokkuð reglulega annað hvert ár frá 

árinu 1999 og nú síðast nóvember 2007 má sjá að eigendur Gámaþjónustunnar hafa 

sótt þekkingu til starfsmanna sinna og reynt að gera leynda þekkingu þeirra að ljósri. 

Þegar gögnin frá þessum fundum eru skoðuð nú í ársbyrjun 2010 má sjá glögg dæmi 

um hluti sem hafa komið fram á þessum fundum og verið framkvæmdir og eru nú 

hluti af menningu fyrirtækisins. 

Einnig má sjá að á þessum fundum að leyndri þekkingu er miðlað hún skráð í 

fundargerðir og verkefnalista sem forgangsraðað er í lok hvers stefnumótunarfundar. 

Efni fundargerðanna og verkefnalista hafa verið kynntir á starfsmannafundum og eru 

þar með orðin ljós þekking og stefna fyrirtækisins.  

Þekkingarstjórnun innan Gámaþjónustunnar blandast saman við gæðakerfi sem tekið 

hefur verið upp frá Samtökum Iðnaðarins. Þetta gæðakerfi er upphafið að því að fá 

vottun með ISO 9001 sem er alþjóðlegur gæðastaðall. Vottunarskrefin eru fjögur 

talsins D, C, B og A, ítarlega útfærslu skrefanna er að finna í viðauka (sjá viðauka 3, 

4, 5 og 6).  
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4.3.5 Gámaþjónustan og gæðakerfi Samtaka Iðnaðarins 

Gæðakerfi Samtaka Iðnaðarins verður ekki gerð nákvæm skil hér en þar er farið vel 

yfir vottunarkerfi samtakana sem og hvaða þýðingu staðlarnir ISO 9001 og ISO 14001 

hafa. 

En víkjum nú að því kerfi sem tekið hefur verið upp og samþykkt af stjórn 

Gámaþjónustunnar fyrir móður sem og dótturfélög en það er Gæðahandbók 

Gámaþjónustunnar. 

Gæðahandbók Gámaþjónustunnar var formlega tekin í notkun í ársbyrjun 2001, 

undirbúningur að samstarfi Gámaþjónustunnar og Samtaka Iðnaðarins hófst árið 1999. 

Gæðahandbókin er vistuð á innrivef Samtaka Iðnaðarins og er eingöngu  fyrir 

starfsmenn fyrirtækisins og verður því ekki hluti þessarar ritgerðar. 

Í upphafi voru öll skjöl prentuð út og geymd í möppum, á þeim tíma var tölvukerfi 

Gámaþjónustunnar ekki jafn fullkomið og það er í dag, enda var aðgangur að interneti 

ekki til staðar í þá daga. Síðan hefur  mikið vatn runnið til sjávar, gríðarlegar framfarir 

í upplýsingatækni jafnt hjá Gámaþjónustunni sem og öðrum og í dag hafa flestir 

starfsmenn aðgang að gæðahandbókinni beint á netinu. 

Gæðahandbókin er sett upp sem veftré, sýnir hún á skýran og einfaldan hátt þá flokka 

sem innihalda skjöl sem tilheyra sviðum fyrirtækisins, með einfaldri músar snertingu 

er skjalið sem sækja á komið á skjáinn og tilbúið til útprentunar ef t.d. á að afhenda 

það starfsmanni sem ekki er tölvutengdur. 

Það er ljóst á þessu að markvist gæða- og þekkingarstarf hófst með innleiðingu 

gæðahandbókarinnar. 

Það má einnig sjá að með fundum yfirstjórnenda, fundum verkstjóra sem og fundum 

gæðaráðs sem haldnir eru reglulega að þar er leyndri þekkingu miðlað og hún skráð í 

fundargerðir. Fundargerðunum er síðan miðlað áfram til þeirra aðila sem fundina 

sækja reglulega sem og rekstrarstjóra dótturfélaga sem sækja þá öðru hverju vegna 

fjarlægðar vinnustöðva þeirra. 

Einnig mun verða gerður úrdráttur úr þessum fundargerðum þannig að hinn almenni 

starfsmaður fái þær fréttir sem honum eru ætlaðar hverju sinni.  

Efni fundargerðanna sem nú eru orðin ljós þekking og eign fyrirtækisins. 
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4.3.6 Umhverfisstefna 

Umhverfisstefnu Gámaþjónustunnar er að finna á vef fyrirtækisins www.gamar.is, 

hana er einnig að finna í heild sinni í viðauka 1. 

Umhverfisstefnan er vel kynnt og hangir uppi á öllum starfstöðvum fyrirtækisins bæði 

starfsmönnum sem og viðaskiptamönnum til hvatningar í umhverfismálum. 

 

4.3.7 Öryggisstefna 

Öryggisstefnu Gámaþjónustunnar er að finna á vef fyrirtækisins www.gamar.is, hana 

er einnig að finna í heild sinni í viðauka 2. 

Öryggisstefnan er einnig vel kynnt og hangir uppi á öllum starfstöðvum fyrirtækisins 

bæði starfsmönnum sem og viðaskiptamönnum til hvatningar í öryggismálum. 
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5. Samantekt  

„Þekking endurspeglar fyrirliggjandi óáþreifanleg verðmæti, einkum af þrennum 

toga, sem grundvallast á skilningi á gögnum og upplýsingum, sem svo aftur er 

grundvöllur visku...“ (Runólfur Smári Steinþórsson, 2009 bls. 6). 

Þekking skiptist í leynda þekkingu, ljósa þekkingu og verkþekkingu. Þekkingar ferlið 

er samtvinning leyndrar og ljósar þekkingar sem kemur fram í FÚSI líkaninu sem sýnt 

var með mynd 3 og fjallað er um í kafla 2.4.1. Staðurinn þar sem þekkingarferlið á sér 

stað er nefndur Ba sem er hið eiginlega samhengi þekkingarssköpunarinnar. 

Þekkingarauðlindirnar eru þrjár, mannauður, skipulagsauður og viðskiptaauður en 

hver um sig hefur áhrif á hinar. Mannauðurinn fer heim að loknum vinnudegi, 

skipulagsauðurinn er alltaf innan fyrirtækisins og viðskiptaauðurinn eru ytri áhrif. 

Þekkingarstarfsmaðurinn er eins og sagði í gamalli Útvegsbanka auglýsingu þar sem 

Trölli söng „Í kolli mínum geymi ég gullið sem gríp ég...“ en hann með því að afla sér 

þekkingar og deila henni „...með höndum tveim...“  eykur verðgildi þekkingar sinnar 

og skipulagsheildarinnar þar sem hann starfar. Með þessu móti fær hann og 

skipulagsheildin þekkingu ofan á þekkingu eins og Trölli sem syngur áfram loka 

línurnar „...svo fæ ég vexti og vaxta vexti og vexti líka af þeim“. 

Þekkingarverðmætin aukast á þennan hátt innan skipulagsheildarinnar en ekki hefur 

enn verið hægt með góðu móti að sýna þekkingarverðmæti líkt og önnur verðmæti 

sem sýnd eru í ársreikningum og þess háttar skýrslum. Þó hefur verið gerð góð skýrsla 

um þekkingarverðmæti sem líst var í kafla 2.6 sem er vegvísir í áttina að mati 

þekkingarverðmæta. Leiðir slíkt mat til útgáfu þekkingarskýrslu sem inniheldur þá 

greinargóða lýsingu á þekkingarverðmætum og kennistærðum.  

Þekkingarfyrirtæki eru þau fyrirtæki sem huga vel að þekkingu innan þess og stilla 

upp leiðum til að lærdómur geti aukist bæði innan húss og með námi utan þess. Þau 

eru stöðugt að vinna með þekkingu mannauðsins.  

Eitt vandamál fylgir þekkingu en það er einangrun þekkingar sem birtist á þann veg að 

starfsmenn deila ekki þekkingu af ótta við að missa spón úr aski sínum og 

vanþekkingu á hversu gjöfult það er að veita öðrum hlutdeild í þekkingu sinni því þá 

munu þeir fá það margfallt til baka og þannig mun þekking þeirra sjálfra aukast. 
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Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir með hvaða hætti þekking tapast og hverning 

bregðast á við þekkingartapi. Mannauðurinn er fremur hverful auðlind sem getur 

horfið fyrirvaralaust frá skipulagsheildinni. 

Stjórnun þekkingar er áríðandi verkefni stjórnenda, að þeir geri sér grein fyrir hvort sú 

þekking sem nauðsynleg er fyrir skipulagsheildina sé til staðar og hvernig má bregðast 

við ef uppá vantar eða ef þekkingin er of einsleit. Við stjórnun þekkingar eru notaðar 

tvær megin leiðir skráningarstefna og samskiptastefna. Skráningarstefnan beytir 

aðferðinni að skrá og vista þekkinguna en samskiptastefnan notar mannleg samskipti 

af ýmsum toga. 

Þekkingarstjórnun innan Gámaþjónustunnar og dótturfélaga blandast saman við og 

tengist sterklega því gæðakerfi sem tekið hefur verið upp frá Samtökum Iðnaðarins. 

Þetta gæðakerfi er upphafið að því að fá vottun með ISO 9001 gæðastaðalinum.  
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6. Lokaorð 

„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). 

Þekkingarstjórnun er klárlega eitt af þeim verkfærum sem Gámaþjónustan og 

dótturfélög eru að nýta og geta nýtt sér enn frekar til styrktar og vaxtar. 

Með því að skilgreina gildi Gámaþjónustunnar hf. og dótturfélaga mætti örva 

þekkingarsköpun innan fyrirtækjanna sem og út á við, það er til viðskiptavina og 

birgja. 

Dæmi um gildi eru t.d. gildi Mosfellsbæjar, sem voru unnin af starfsmönnum bæjarins 

og bæjarbúum, en þau eru: virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Þessi gildi má 

sjá sem myndir í viðauka 9. Uppsetning gilda á þennann myndræna hátt gerir það að 

verkum að starfsfólk á auðveldar með að tileinka sér þau og gera þau að sínum. 

Með aukinni skráningu innan Gámaþjónustunnar og dótturfélaga á „svona gerum við“, 

„svona störfum við“, „svona er þetta starf unnið“, „hér finnast upplýsingarnar“, er 

mikilvægu skrefi náð í að gera leynda þekkingu að ljósri. 

Aukinn samhristingur þeirra starfsmanna sem vinna sambærileg verk t.d bílstjóra, 

skrifstofufólks, rekstrarstjóra og annarra stjórnenda á landsvísu mun örugglega skila 

fyrirtækinu því til baka sem í þannig verkefni verður lagt. 

Gámaþjónustan hf. og dótturfélög eru ekki langt frá því að geta tekið fyrsta ef ekki tvö 

fyrstu skrefin eftir gæðakerfi Samtaka Iðnaðarins. Umhugsunarvert er að eitt eða fleiri 

dótturfélög leiði það ferli, þar sem auðveldara getur verið að byrja á minni einingu. 

Vegna stöðu höfundar sem rekstrarstjóri Gámaþjónustu Vesturlands ehf. er ekki hægt 

að leyna því að áhugi hans stendur til þess að leggja af stað í þá vegferð.  

Áhugavert væri fyrir fyrirtæki eins og Gámaþjónustuna að skoða alvarlega vottun með 

ISO 14001 sem er umhverfisstaðall en um hann mun ekki verða fjallað nánar hér. 
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Gera mætti leiðbeiningar þannig að hægt væri að leysa alla starfsmenn af til skamms 

tíma komi snögglega upp þær aðstæður að starfsmaður geti ekki sinnt sinni vinnu 

tímabundið. 

Að skráðar verði upplýsingar um öll störf eins og þau eru í raun og veru! 

Mikilvægt er að greina hvort sú þekking sem þarf að vera til staðar í hverri einingu 

Gámaþjónustunnar og dótturfélaga sé til staðar. Hvort stjórnendur séu meðvitaðir um 

hvaða þekking  á að vera til staðar og þá hvort hægt sé að bæta úr henni ef upp á 

vantar. Að hvetja til umræðu á innri vef fyrirtækisins um þau verkefni sem starfsmenn 

eru að vinna að og setja þau þannig fram að skoðanaskipti verði opin og afslöppuð 

umræða byggð á gildum t.d. eins og þeim sem Mosfellsbær hefur sett fram. 

Að innri vefur verði þannig upp byggður að hann verði að starfsmannahandbók - 

gæðahandbók til viðbótar við samskiptavef. 

Hugsanlega má nota forrit eins og Skype til samskipta innan fyrirtækisins hjá þeim 

sem eru að vinna við eða með tölvur og nota þá vefmyndavél svo samtalið verði meira 

eins og samvera. Þannig má bjóða starfsmönnum úti á landi að vera þátttakendur á 

fundum sem haldnir eru í höfuðstöðvum og öfugt. 

Af öllu þessu samantöldu tel ég að ákveða ætti að gera Gámaþjónustuna og 

dótturfélög formlega að þekkingarfyrirtækjum og nefna þau t.d.: 

Gámaþjónustan hf. 

Þekkingarfyrirtæki 

„Bætt umhverfi – betri framtíð“ 

Framtíðin er tækifæri stjórnandans að skapa nýja farvegi og taka nýjar ákvarðanir og 

stjórna betur í dag en í gær því ættum við að hafa í huga eftirfarandi: 

„Ef stjórna á einhverju krefst það 1) að ákveða hvað þarf að gera, og 2) að koma 

þessum ákvörðunum í framkvæmd. Við verðum að ákveða hvernig á að bregðast við, 

því við lifum í síbreytilegu umhverfi. Ef engin breyting er, þá þarf ekki að taka neina 

ákvörðun og þá er engin þörf á að stjórna.“ (Bjarni Snæbjörn Jónsson, 2005, bls. 1). 

Von höfundar er sú að Gámaþjónustan og dótturfélög séu rétt að fara af unglingsárum 

og eigi eftir að lifa bæði blómaskeið og stöðugleika tímabil. Að ekki verði það á 

lífsskeiði höfundar að halla fari undan fæti hjá þessu svo ágæta fyrirtæki. Von um að 
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hvorki höfundur né þú lesandi góður þurfi að taka undir með orðum Henry Ford að 

Gámaþjónustan verði nafnið eitt: 

 „Ég sá hvernig stór fyrirtæki urðu ekkert nema nafnið eitt vegna þess að 

einhver taldi mögulegt að stjórna þeim áfram rétt eins og alltaf hafði verið 

gert. Þótt stjórnunin kunni að hafa verið framúrskarandi á sínum tíma, þá 

grundvölluðust yfirburðirnir á stöðugri árvekni fyrir líðandi stund, en ekki 

á undirgefni við fortíðina.“ (Henry Ford, 1922; Lambert, 1993, bls. 7). 

Gámaþjónustan og dótturfélög eru á réttri leið til aukinnar þekkingar bæði ljósrar og 

leyndrar með þann hæfileikaríka hóp starfsmanna sem höfundur hefur í starfi sínu 

undanfarna nítján mánuði fengið að kynnast. Það er því eindregin skoðun hans að 

einkunnarorð Gámaþjónustunar  

 „Bætt umhverfi – betri framtíð“ 

lýsi vel þekkingarferli fyrirtækisins. Á þessu sést að þekkingarstarfsmaðurinn er við 

störf innan þekkingarfyrirtækja Gámaþjónustunnar og dótturfélaga. 

Sú fullyrðing að þekkingarstjórnun sé ferli eða verklag sem hvetur til sköpunar, 

miðlunar og notkunar þekkingar og leiði til aukinna afkasta og þekkingar (Armstrong, 

2006), stenst fullkomlega að mínu mati og það má sjá í kaflanum samantekt hér að 

framan með sögunni af Trölla. Þar sem hann, sem þekkingarstarfsmaðurinn geymir 

þekkingu í kolli sínum og notar hana og miðlar til þekkingarsköpunar.  

 

 

„Árangur er ekki leiðin til lífshamingju. Það er hamingja sem er leiðin 

til árangurs. Ef þú ert hamingjusamur í starfi þínu, munt þú ná 

árangri.“ 

  - Herman Cain - 
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8. Viðaukar 

8.1 Viðauki 1, Umhverfisstefna Gámaþjónustunnar hf. og 

dótturfélaga 

 

Heimild: http://gamar.is/index.php?option=content&task=view&id=10&Itemid=33 

  

http://gamar.is/index.php?option=content&task=view&id=10&Itemid=33
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8.2 Viðauki 2, Öryggisstefna Gámaþjónustunnar hf og dótturfélaga 

 

Heimild: http://gamar.is/index.php?option=content&task=view&id=76&Itemid=128 

 

http://gamar.is/index.php?option=content&task=view&id=76&Itemid=128
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8.3 Viðauki 3, Hvað er gæðastjórnun, innleiðing og ávinningur 

Hér er efni sem tekið er af vef Samtaka Iðnaðarins, www.si.is og fjallar um 

gæðastjórnun, innleiðingu og ávinning. 

Hvað er gæðastjórnun 

Gæðastjórnun er hugtak sem flestir hafa heyrt um en færri kynnst af eigin raun. Þegar 

gæðastjórnun ber á góma í daglegu spjalli heyrast efasemdaraddir og ýmiss dæmi eru 

nefnd um hvað hafi misfarist hjá fyrirtækjum með gæðastjórnun. 

Gæðastjórnunarhugtakinu er oft haldið á lofti í akademísku andrúmslofti og öll 

umfjöllun svo háfleyg að venjulegt fólk hefur átt erfitt með að skilja tilgang og 

einfaldleika gæðastjórnunar. 

Gæðastjórnun er og á að vera einföld, leiðbeinandi og upplýsandi fyrir stjórnendur, 

starfsfólk, viðskiptavini og birgja þannig að þessir aðilar þekki til hlítar ábyrgð, 

hlutverk, væntingar og kröfur hver annars. 

Gæðastjórnun á að kalla fram öguð vinnubrögð þar sem stjórnendur og starfsmenn 

horfa með fyrirhyggju til lengri tíma í stað þess að eyða kröftum sínum í að vinna úr 

málum sem komin eru í óefni vegna lítils og lélegs undirbúnings. 

Gæðastjórnun hentar öllum fyrirtækjum og félagasamtökum 

Margir halda að gæðastjórnun sé eingöngu fyrir stór fyrirtæki og sé alltof 

umfangsmikil til að henta litlum fyrirtækjum. Staðreyndin er hinsvegar sú að það er 

ekki réttlætanlegt að lítil fyrirtæki séu verr rekin en þau stóru og umfang 

gæðastjórnunar ætti alltaf að vera í beinu hlutfalli við stærð og rekstrarumfang 

fyrirtækisins. 

Gæðastjórnun er ekki heldur bundin við ákveðna tegund rekstrar og á við hvort heldur 

er um að ræða framleiðslu, þjónustu eða félagasamtök. 

Kostnaður við gæðastjórnun á að skila sér margfalt til baka 

Í daglegri umræðu er því oft haldið fram að kostnaður við að innleiða gæðastjórnun sé 

óheyrilegur og hljóti að lokum að koma fram í verði vöru og þjónustu viðkomandi 

fyrirtækis. 

Ef sú er raunin hefur eitthvað mistekist því að góð stjórnun á að auka hagræðingu og 

skipulag, koma í veg fyrir mistök og nýting á starfsfólki, vélum og hráefni á að aukast. 

http://www.si.is/
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Með rökum er auðvelt að sýna fram á ávinning þess þegar mistökum fækkar, 

vinnutími nýtist betur og gott skipulag heldur kostnaði á áætlun. 

Sjá mynd á heimasíðu SI: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-

rekstur/gaedastjornun/ 

Þegar hlutirnir ganga samkvæmt áætlun og allt leikur í lyndi er erfitt að færa fyrir því 

rök að það sé fyrst og fremst gæðastjórnun að þakka. Það er ekki eins auðvelt að átta 

sig á hvers vegna hlutirnir gengu ekki úr skorðum og að átta sig á hvers vegna 

hlutirnir gengu úr skorðum. 

Árangur af gæðastjórnun á að birtast í betri rekstrarafkomu og bættri 

samkeppnishæfni. 

Kröfur og eftirfylgni verkkaupa aukast 

Verkkaupar verklegra framkvæmda eru farnir að gera auknar kröfur um að verktakar 

sýni fram á að þeir geti haft gott skipulag og markvissa stjórnun á verkum sínum áður 

en gengið er til samninga. 

Þessar kröfur birtast í útboðsgögnum þar sem verktökum er gert að leggja fram til 

kynningar verklagsreglur sem lýsa ýmsum fyrirhuguðum vinnureglum við stjórnun 

svo sem skipulag og eftirlit sem fyrirtækið hefur tileinkað sér og starfsmenn þess eru 

þjálfaðir til að starfa eftir, ásamt eyðublöðum til skýrslugerðar og innra eftirlits. 

Stjórnendur, sem vita hvernig þeir vilja hafa hlutina, eiga ekki erfitt með að útbúa slík 

gögn og eru um leið komnir með vísi að gæðahandbók og þar með gæðakerfi 

fyrirtækisins. 

Í fyrirtækjum, þar sem hafin er innleiðing gæðakerfis og gæðahandbók er fyrir hendi 

þarf aðeins að afrita þær verklagsreglur og eyðublöð sem beðið er um eða stjórnandinn 

vill kynna verkkaupaaum. 

Verkkaupi les gögnin, samþykkir þau, gerir athugasemd eða hafnar þeim. Þegar báðir 

aðilar eru orðnir ásáttir um það verklag, sem verktakinn ætlar að nota við stjórnun og 

eftirlit verksins, eru gögnin kynnt eftirlitsmanni sem tryggir að eftir þeim sé unnið eins 

öðrum gögnum sem varða verkið. 

 

Hvernig á að innleiða gæðastjórnun? 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedastjornun/
http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedastjornun/
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Að innleiða gæðastjórnun í fyrirtæki er ekki eins vandasamt og margir vilja vera láta. 

Eitt er að innleiða gæðastjórnun og annað að ætla að fá vottun samkvæmt ISO 

9001:2000. 

Það að taka upp gæðastjórnun og byggja upp gæðakerfi er fyrst og fremst fólgið í að 

skrá og lýsa á skipulegan hátt þeim vinnuaðferðum sem starfsmenn fyrirtækisins hafa 

tileinkað sér og geta haft áhrif á framgang og gæði verksins eða framleiðslunnar. Þá er 

ekki eingöngu átt við það sem snýr að sjálfri framleiðslunni heldur einnig og ekki 

síður varðandi skipulag, innkaup, breytingar, aukaverk, reikningagerð, innheimtu, 

starfslýsingar svo að dæmi séu tekin. 

Sérhver verklagsregla, vinnulýsing og eyðublað er sett upp með sem líkastri ásýnd og 

númerað en frumritinu komið fyrir í Gæðahandbók fyrirtækisins. Afrit af viðeigandi 

skjali eða eyðublaði er kynnt viðkomandi starfsmanni eða hópi starfsmanna og þeir 

hvattir til að kynna sér innihaldið vel og starfa samkvæmt því. Þannig verða boðleiðir 

frá stjórnendum til starfsmanna miklu áhrifameiri en fáein orð í eyra eða skilaboð frá 

starfsmanni til starfsmanns því að þau vilja breytast í tímans rás. Með þessari aðferð 

aukast líkur á að starfsmenn fái rétt og skýr skilaboð og eigi þar með kost á að standa 

sig vel í starfi og fullnægja væntingum viðskiptavinarins. 

Að fullnægja öllum væntingum viðskiptavinarins eru hámarks gæði. 

ISO 9001:2000 

Að fá vottun á gæðakerfi samkvæmt staðli ISO 9001:2000 þýðir að viðkomandi 

fyrirtæki þarf að fullnægja þeim kröfum sem staðallinn gerir til gæðakerfa. M.a. þarf 

að móta stefnu, setja markmið, skilgreina helstu verkferla, semja verklagsreglur, koma 

á gæðaumbótum og geta sýnt fram á að gæðakröfum verði fullnægt. 

Viðurkenndur úttektaraðili tekur gæðakerfið út, samkvæmt kröfum staðalsins og gefur 

út vottorð ef svo reynist vera. Þaðan í frá kemur hann fyrirvaralaust í heimsókn einu 

sinni á ári og gerir áfangaúttektir eftir því sem við á. Hverju og einu fyrirtæki er í 

sjálfsvald sett hvort það stefnir að því að fá vottun en gæðakerfi án vottunar þarf ekki 

að þýða lakari gæði en skapar fyrirtækjunum oft meira svigrúm en ella. 

 

SI bjóða viðurkenningu fyrir gæðastjórnun 
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Samtök iðnaðarins hyggjast bjóða aðildarfyrirtækjum sínum úttekt og viðurkenningu á 

virkni gæðastjórnunar í daglegum rekstri. Gerðar eru kröfur um að afmarkaðir þættir í 

rekstrinum séu skilgreindir og skilvirkir í öllum tilvikum. Úttektin fer fram með þeim 

hætti að óháður aðili kemur í heimsókn, fær að skoða gæðahandbókina og athugar 

hvort þær verklagsreglur og eyðublöð, sem þar eiga að vera, séu á sínum stað. Hann 

athugar hvort innihald þeirra fullnægi lágmarkskröfum SI en að því loknu velur hann 5 

til 10 verk sem unnið er að eða er nýlega lokið og athugar hvort unnið hafi verið eftir 

þeim aðferðum sem lofað er í gæðahandbókinni. Hugmyndin er að gefa einkunn fyrir 

hvern lið í úttektinni og ef skilyrðum SI er fullnægt er gefin út opinber viðurkenning. 

Hvað eru SI að gera fyrir félagsmenn sína? 

Samtök iðnaðarins hafa í fimm ár aðstoðað fyrirtæki við að innleiða gæðastjórnun. 

Það hefur verið gert með ýmsum hætti. Í nokkrum tilvikum hafa fyrirtæki innan sama 

starfsgreinahóps tekið sig saman og haldið hópinn við innleiðingu gæðastjórnunar. Þá 

hafa reglulega verið haldnir sameiginlegir fundir en þess á milli hafa fyrirtækin unnið 

að innri málum sínum með aðstoð verkefnisstjóra SI eftir því sem þau hafa óskað eftir. 

Önnur fyrirtæki hafa farið ein af stað og notið aðstoðar verkefnisstjóra SI eftir þörfum. 

SI hafa útbúið sýnishorn af gæðakerfum fyrir hinar ýmsu starfsgreinar sem fyrirtækin 

hafa sér til stuðnings í verkefninu. Þetta sýnishorn eða drög að gæðakerfi er bæði til á 

pappír og í tölvutæku formi. Þar er að finna dæmi um verklagsreglur og eyðublöð sem 

taka til alls sem við kemur góðum rekstri. Öll skjöl og eyðublöð eru númeruð inn 

samkvæmt kerfi og viðkomandi aðili getur opnað viðeigandi word skjal og breytt því á 

þann hátt að það lýsi því verklagi sem viðhaft er í hans eigin fyrirtæki. Um leið og 

skjalið er opnað í fyrsta skipti dregur tölvukerfið fram merki fyrirtækisins efst í vinstra 

horn skjalsins. Skjalið er síðan sett í Gæðahandbók fyrirtækisins og afrit af því er 

kynnt því starfsfólki sem það varðar. 

Einnig hafa Samtökin útbúið handbók í A-5 lausblaðaformi með leiðbeiningum um 

gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir. Þessi handbók getur verið prýðis 

hjálpartæki fyrir þá sem vilja kynnast góðri stjórnun, almennum gæðahugtökum og 

tilgangi gæðastjórnunar. 

Árangur af gæðastjórnun í 10 ár 

Við lestur gamalla gagna má sjá að gæðastjórnun var mikið til umræðu um og eftir 

1990. Stofnun gæðastjórnunarfélags, ráðstefnur, námskeið, kynningar, blaðagreinar, 
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útgáfa kynningarrita og fleira er meðal þess sem hefur verið á döfinni síðastliðin tíu til 

fimmtán ár varðandi gæðastjórnun. Gæðaráð byggingariðnaðarins var stofnað 1991 

með aðild allra helstu hagsmunaaðila byggingariðnaðarins með háleit markmið að 

leiðarljósi. Þrátt fyrir alla þessa umfjöllun og miklu vinnu við kynningar og námskeið 

hefur vegur gæðastjórnunar á þessum árum ekki vaxið eins og ætla mætti og raunin 

hefur orðið annars staðar á Norðurlöndum. 

Sjá mynd á heimasíðu SI: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-

rekstur/gaedastjornun/ 

Einhverra hluta vegna hefur gæðastjórnun fengið neikvæða ímynd og sá misskilningur 

verið allsráðandi að gæðastjórnun sé flókin og dýr og eingöngu til þess fallin að 

þóknast verkkaupanum. Vissulega er það rétt að með góðri stjórnun aukast líkurnar á 

að hægt sé að fullnægja væntingum viðskiptavinarins og þar með ánægju hans sem 

hlýtur að vera meginmarkmið hvers fyrirtækis. En hitt er ekki síður staðreynd að með 

gæðastjórnun fækkar mistökum, álag á stjórnendur minnkar, nýting á mannafla, 

hráefni og tækjum eykst og þar með hagnaður og samkeppnishæfni. Verktakar ættu 

því að líta á gæðastjórnun sem tækifæri til að stíga skref fram á við til hagræðis og 

umbóta.  

Samstarf SI og opinberra verkkaupa um fræðslu 

Verkkaupum verður æ ljósari gagnsemi gæðastjórnunar og að það sé sjálfsagður hlutur 

að verktakar geti strax í upphafi verks sýnt fram á með sannfærandi hætti að þeir séu 

full færir um að ráða við það verkefni sem þeim stendur til boða að gera samning um. 

Með því að krefjast þess að verktaki sýni fram á getu sína fyrir undirskrift samnings, 

ætti að vera hægt að bægja frá verkinu þeim verktökum sem ekki hafa fjárhagslega, 

stjórnunarlega, faglega eða framleiðslulega getu til að ráða við það. 

Í þessu skyni hafa helstu opinberu verkkaupar landsins tekið höndum saman og hvatt 

verktaka til að tileinka sér vinnubrögð gæðastjórnunar og munu krefjast þess í 

útboðum í framtíðinni að þeir leggi fram gögn til staðfestingar því að svo sé. 

Þessir aðilar hafa einnig tekið höndum saman við SI um að halda námskeið í 

gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir þar sem kynnt verða helstu hugtök og 

aðferðir gæðastjórnunar. Fjallað verðu um dæmigerðar kröfur verkkaupa um 

gæðastjórnun sýnd dæmi um helstu verklagsreglur og eyðublöð dregin fram. 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedastjornun/
http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedastjornun/
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Þeir verkkaupar sem í þessu eiga eru Ríkiskaup, Vegagerðin, Landsvirkjun, 

Siglingastofnun, Gatnamálastjóri, Orkuveita Reykjavíkur, Framkvæmdasýsla ríkisins, 

Byggingardeild Reykjavíkurborgar, Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar og Samtök 

iðnaðarins sem munu halda námskeiðin. 

©Samtök iðnaðarins, 13. ágúst 2002 

Ferdinand Hansen 

 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og- rekstur/gaedastjornun/ 

Sótt 07.03.10 

  

http://www.si.is/
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8.4 Viðauki 4, Gæðavottunarstaðlar Samtaka Iðnaðarins 

Áfangaskipt gæðavottun SI er aðgengileg aðferð til að bregðast við aukinni 

samkeppni og hentar þeim sem vilja beita sér til að reka betri og arðvænni 

fyrirtæki. Heimild: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/ 

Mörg fyrirtæki veigra sér við að hefja vinnu við koma á ISO 9001 gæðavottun, enda 

er það mikil aðgerð, tímafrek og kostnaðarsöm. Með þessari nýju aðferð er komið til 

móts við þarfir fjölmargra aðildarfyrirtækja SI sem vilja bæta rekstur sinn markvisst 

skref fyrir skref. Þótt fyrirtæki kjósi að taka aðeins fyrstu eitt eða tvö þrepin hafa þau 

þá þegar í mörgum tilvikum gert umtalsverðar úrbætur fyrir sig og viðskiptavini sína. 

Afraksturinn kemur fljótlega í ljós með aukinni framleiðni, betri framleiðslu og 

þjónustu. 

D-Vottun 

Vottun fyrsta þreps (D-vottun) krefst þess að fyrirtæki standist tilteknar 

lágmarkskröfur um aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum um staðreyndir í 

rekstrinum. Þessar upplýsingar eru undirstaða þess að stíga næsta skref (C-vottun) að 

undangenginni úttekt og vottun. Fyrirtæki getur óskað sérfræðiaðstoðar við þessa 

vinnu. Sjá nánar viðauka 5. 

C Vottun 

Að lokinni D-vottun má meta hvort fyrirtæki stenst kröfur um C- vottun. 

Uppfylli fyrirtæki ekki kröfurnar eru gerðar ráðstafanir til úrbóta og síðan er það metið 

að nýju. Sjá nánar viðauka 6. 

B-Vottun 

Þegar fyrirtæki hefur öðlast C-vottun hafa verið búin til þau stjórntæki sem eru 

forsenda fyrir B- og A-vottun. Þau fyrirtæki, sem ná A-vottun, eiga mjög skammt í að 

fullnægja hinum alþjóðlega gæðastaðli ISO-9000:2000. Sjá nánar í viðauka 7. 

A-Vottun 

Þegar fyrirtæki hefur öðlast C-vottun hafa verið búin til þau stjórntæki sem eru 

forsenda fyrir B- og A-vottun. Þau fyrirtæki, sem ná A-vottun, eiga mjög skammt í að 

fullnægja hinum alþjóðlega gæðastaðli ISO-9000:2000. Sjá nánar í viðauka 8. 
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8.5 Viðauki 5, D vottun SI 

Heimild: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/d-vottun/ 

Vottun fyrsta þreps (D-vottun) krefst þess að fyrirtæki standist tilteknar 

lágmarkskröfur um aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum um staðreyndir í 

rekstrinum. Þessar upplýsingar eru undirstaða þess að stíga næsta skref (C-vottun) að 

undangenginni úttekt og vottun. Fyrirtæki getur óskað sérfræðiaðstoðar við þessa 

vinnu. 

d.1 - Verkskráningar 

Manna,- og vélatími og aðrir kostnaðarliðir skili sér með hagkvæmum hætti til 

útskriftar reikninga og útreikninga á framlegð. Tími og kostnaður greinist á 

sérhvert verk. 

d.2 - Hráefnisskráningar 

Aðföng (hráefni, vara- og íhlutir til ákveðinna verka) og aðrir kostnaðarliðir 

skráðir á viðkomandi verk. 

d.3 - Rekjanleiki tilboða 

Samningar eru í tölusettri röð með hlaupandi númerum. Samningsnúmer er sama 

og verknúmer sem notað er til verkskráningar.  

d.3.1 - Rekjanleiki tilboða 2  

Samningar eru í tölusettri röð með hlaupandi númerum. Samningsnúmer er sama 

og verknúmer sem notað er til verkskráningar. 

d.4 - Rekjanleiki samninga  

Tilboð eru í tölusettri röð með hlaupandi númerum. 

d.5 - Véla og tækjalisti  

Listi yfir tæki og vélar sem inniheldur númer og aldur ásamt verðgildi 

(innkaupsverð að frádregnum afskriftum). Vélar og tæki númeruð með greinilegu 

númeri. 

d.6 - Rýni hönnunargagna  

Áætlun um aðföng fyrir verkið í heild, tenging við tímasetningu sérhvers 

verkþáttar. 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/d-vottun/
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d.7 - Innkaupaáætlun í upphafi verks 

Áætlun um aðföng fyrir verkið í heild, tenging við tímasetningu sérhvers 

verkþáttar. 

d.8 - Verklagsreglur um öryggismál 

Verklagsregla um hvernig tekið er (verður) á öryggis- og umhverfismála í 

fyrirtækinu. 

d.9 - Gæðaviðmið 

Tæknilýsing yfir alla framleiðslu og þjónustu fyrirtækisins. Teikningar, 

verklýsingar, kröfur, skilgreind leyfileg frávik. 

d.10 - Skipurit 

Skipurit yfir starfsemina og alla starfsmenn. 

d.11 - Skipulag 

Uppdráttur af fyrirtækinu sem sýnir helstu starfsstöðvar og flæði milli þeirra. 

d.12 - Ráðningasamningar 

Ráðningasamningar fyrir alla starfsmenn. 

  



64 

 

8.6 Viðauki 6, C vottun SI 

Heimild: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/c-vottun/ 

Að lokinni D-vottun má meta hvort fyrirtæki stenst kröfur um C- vottun. 

Uppfylli fyrirtæki ekki kröfurnar eru gerðar ráðstafanir til úrbóta og síðan er það metið 

að nýju. 

c.1 Stefnumótun 

Fyrir liggur skrifleg skilgreining á hlutverki og stefnu fyrirtækisins þar sem fram 

kemur afstaða þess til markaðarins, viðskiptavina og keppinauta. Ennfremur 

afstaða til starfsmanna og skipulag á þjálfun þeirra og endurmenntun í samræmi 

við þarfir fyrirtækisins. Áætlun í gæðamálum er skilgreind svo og afstaða til laga 

og reglna er varða reksturinn. Markmiðslýsing fyrir sérhvern lið stefnunnar ásamt 

aðgerðaáætlun til að ná henni. 

c.2 Framlegðarreikningar 

Fastur kostnaður er skilgreindur og gerður kostnaðarútreikningur sem sýnir þá 

framlegð sem þarf til að standa undir honum tiltekin tímabil. 

Framlegð allra tilboðsverka er reiknuð út og safnað í gagnagrunn. 

c.3 Skjalavistunarkerfi 

Í notkun er skjalavistunarkerfi þar sem hægt er með skjótum og öruggum hætti að 

finna allar upplýsingar um fyrri verk. 

c.4 Tilboðs- og sölusamantekt 

Aðgengileg tímasett samantekt liggur fyrir á fjölda og verðlagningu tilboða ásamt 

verksamningum. 

c.5 Verkáætlanir 

Í áætlunum eru tilgreind upphaf verkaefna og lok og vörðuð leið þar á milli. 

Ennfremur er skráð staða þeirra á hverjum tíma með hliðsjón af áætlun. 

c.6 Samningar við birgja 

Samningar við alla birgja liggja fyrir í skriflegu formi. 

c.7 Öryggis- og heilbrigðisáætlun. 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/c-vottun/
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Fyrir liggur öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir starfsemina, ásamt samskonar 

áætlun við tímabundna mannvirkjagerð sem fyrirtækið tekur að sér samkvæmt 

reglugerð þar um. 

c.8 Aukaverk og breytingar samkvæmt IST 30 

Aukaverk og breytingar eru meðhöndlaðar samkvæmt IST 30 

Sjá greinar 14.1.1 / 14.4.1 /16 /20.11/ 24.1 / 24,2 / 24.3 / 24.4 / 31.2 

c.9 Verkþáttarýni 

Farið er kerfisbundið yfir samninga og hönnunargögn, veigamestu atriði verksins 

skilgreind á vinnslublöð eða gátlista og eftirfylgni á verktíma tryggð. 

c.10 Skipurit verkefna utan fyrirtækisins 

Við tímabundin verkefni utan fyrirtækisins liggur fyrir skipurit um hlutverk og 

stöðu stjórnenda og starfsmanna. 
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8.7 Viðauki 7, B vottun SI 

Heimild: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/b-vottun/ 

Þegar fyrirtæki hefur öðlast B - vottun er nokkuð víst að þau uppfylli öll skilyrði sem 

verkkaupar gera um gæðastjórnun. 

b.1 Starfslýsingar 

Allir starfsmenn hafa undir höndum skriflega lýsingu á starfi sínu og stöðu í 

samræmi við fyrirliggjandi skipurit. 

b.2 Verklagsreglur 

Í fyrirtækinu hefur verið gengið frá verklagsreglum um eftirfarandi þætti, þær 

vistaðar í gæðahandbók og eru aðgengilegar til að mæta kröfum verkkaupa og 

þörfum starfsmanna vegna starfa þeirra: 

- Póst inn og út 

- Þjálfun starfsmanna 

- Frábrigði 

- Gæðatryggingu 

- Innkaup 

- Móttöku á vörum 

- Aukaverk við verksamning 

- Breytingar á verksamningi  

- Móttöku á hönnunargögnum 

- Skjalavarsla 

- Útsendir reikningar 

- Verkþáttarýni 

- Dagbók 

- Vikuskýrslur 

b.3 Samanburður á arðsemi 

Gerður er samanburður á afkomu samningsverkefna (projekt) sem og eigin 

framleiðslu þannig að greina má þau verkefni sem skapa mesta framlegð. 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/b-vottun/
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b.4 Tilboðs- og samningsrýni 

Væntingar og kröfur viðskiptavina hafa verið greindar og niðurstöður skráðar á 

vinnslublað og/eða gátlista, sem þeir hafa staðfest. 

b.5 Eftirlitsáætlun 

Gerð er áætlun um vöktun á framgangi verkþátta sem byggir m.a. á niðurstöðum 

gátlista frá verkþáttarýni, samanber c.9 í 2. þrepi og kröfum í útboðsgögnum. 

b.6 Öryggiseftirlit 

Farið er eftir öryggis- og heilbrigðisáætlun, samanber c.7 í 2. Þrepi. 

b.7 Verkefnafundir 

Stjórnendur halda reglubundna fundi um framvindu einstakra verkefna. Til að 

tryggja rekjanleika er haldin fundargerð, ákvarðanir tímasettar og ábyrgðarmenn 

tilgreindir. 
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8.8 Viðauki 8, A vottun SI 

Heimild: http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/a-vottun/ 

Þegar fyrirtæki hefur öðlast C-vottun hafa verið búin til þau stjórntæki sem eru 

forsenda fyrir B- og A-vottun. Þau fyrirtæki, sem ná A-vottun, eiga mjög skammt í að 

fullnægja hinum alþjóðlega gæðastaðli ISO-9000:2000. 

a.1 Árleg stefnumótun 

Í upphafi hvers árs er stefnumótun, samanber c.1 í 2. þrepi, endurskoðuð, ný 

markmið sett og aðgerðaáætlun útbúin. 

a.2 Áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir liggja fyrir í upphafi hvers árs: 

- Rekstraráætlun 

- Söluáætlun 

- Fjárfestingaráætlun. 

- Greiðsluáætlun 

- Endurmenntunaráætlun 

a.3 Verklagsreglur 

Í fyrirtækinu hefur verið gengið frá verklagsreglum um eftirfarandi þætti, þær 

vistaðar í gæðahandbók og eru aðgengilegar til að mæta kröfum verkkaupa og 

þörfum starfsmanna vegna starfa þeirra: 

- Fjármálastjórn 

- Launagreiðslur 

- Tilboðsgerð 

- Samningsgerð 

- Fundir 

- Verkáætlanir 

- Innra eftirlit 

- Umhirða tækja 

a.4 Notendahandbók 

http://www.si.is/malaflokkar/gaedastjornun-og-rekstur/gaedavottun-si/a-vottun/
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Í stærri verkum er gerð notendahandbók með leiðbeiningum um notkun, hirðu og 

gerð véla, tækja og/eða mannvirkja. 

a.5 Yfirlit verktrygginga 

Í tengslum við greiðsluáætlun, sbr. a.2. í 4. þrepi, liggur fyrir yfirlit yfir útistandi 

verktryggingar og geymslufé. 
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9. Viðauki 9, Gildi Mosfellsbæjar 

Dæmi um gildi sem voru unnin af starfsmönnum og bæjarbúum Mosfellsbæjar, með 

handleiðslu Capacent ráðgjafar með Hákon Gunnarsson sem verkefnastjóra, fyrir 

Mosfellsbæ, þau eru virðing (mynd 10), jákvæðni (mynd 11), framsækni (mynd 12) og 

umhyggja (mynd 13): 

 

 

Mynd 10 Virðing 

Heimild: (Mosfellsbær, 2008, bls. 13). 

 

Mynd 11 Jákvæðni 
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Heimild: (Mosfellsbær, 2008, bls. 13). 

 

 

Mynd 12 Framsækni 

Heimild: (Mosfellsbær, 2008, bls. 14). 

 

Mynd 13 Umhyggja 

Heimild: (Mosfellsbær, 2008, bls. 14). 
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